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בס"ד

הקדמה
בשבח והודאה להשי"ת הנני מתכבד להוציא לאור כרך שלישי של פסקי דין שהתבררו
בבית הדין בשנים שזכיתי לשאת בעול הציבור ,משנת תשנ"א ,בבתי הדין האזוריים
בצפת ,טבריה וירושלים .כרך זה משלים את שני הכרכים הקודמים של "עטרת דבורה",
שיצאו לאור לפני  12שנים.
תפילתי לבורא עולם "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך" .כשם שזכיתי שפסקי הדין
בשני כרכי עטרת דבורה ,היו לעיני יושבי על מדין והבאים בשערי בית הדין ולומדי
בית המדרש ,והפיקו מהם תועלת ,כך אזכה בעז"ה בפסקי דין אלו.
אני מתכבד להקדיש כרך זה לזכר אאמ"ו ר' פנחס לביא ע"ה ,שנלב"ע ביום ב' אייר
תשע"ג .אבי ע"ה נולד בלודז' שבפולין ועלה לארץ עוד טרם התקדרו השמים בענני
מלחמת העולם .העליה לארץ נבעה מתוך אהבת ארץ ישראל של אביו ,סבי ,ר'
אביגדור לבקוביץ ע"ה.
בנעוריו ,למד אבי ע"ה בישיבת חברון ובישיבת קלעצק ברחובות ,לן באהלה של תורה,
בימים הקשים של שנת תש"ח ולאחריה ,והיה אהוב אצל רבותיו ראשי הישיבה .לאחר
שנותיו בישיבה ,קבע עיתים לתורה תמידין כסדרן ,היה מוקיר רבנן ועסק בצרכי
הציבור באמונה .התקיים בו הפסוק )תהילים טו(" :הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת
בלבבו".
הקדיש מכוחו והונו להוצאת ספרי זקניו שיצאו עוד בשנים שקדמו למלחמת העולם
השניה ,אך לאחריה כבר לא היו בנמצא .ספר "עבודת הלוים" עמ"ס שבועות לסבו
הגאון הרב אלטר שלום יחיאל גולדברג זצ"ל שכיהן כדיין ומו"ץ עשרות שנים בעיר
פאביניץ שבפולין ,וספר "בית לוי" עמ"ס גיטין של אבי זקנו ,הגאון הרב נפתלי צבי
גולדברג זצ"ל ראב"ד דקהילת טארנא שבגליציה ,זכותם תגן עלינו.
אבי ע"ה נפרד מהעולם כשמילותיו האחרונות היו השיר והניגון שהיו שמורים עמו כל
שנותיו ,ממעמד שירת הים אצל הגרי"מ חרל"פ זצ"ל" :בנה ביתך כבתחילה וכונן
מקדשך על מכונו".
תודה מיוחדת לאשתי חגית ,המלווה אותי במסירות רבה מעל ארבעים שנה ,ויהי רצון
שנזכה לברכה ונחת מכל צאצאינו.
אלול תשפ"א

אוריאל

לביא
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סימן א

ר
היתרנישואיןלבעלשאשתוחולתאלצהיימ 
ה
מאחרשהבעלמקהילותאשכנז,יש צורך בהיתרמא 

ÔÈ‡Â˘È ¯˙È‰Ï ÔÈ„ ˜ÒÙ

ק יז
ה"ע סי' א'  -הב"ח ,הט"ז ס" 
רבנים ,וכמ"ש הפוסקים בא 

בניהזוגנשואיםשלושים שנה,ומזה כשלוש שנים האשה

והב"שס"קכג.

מאושפזתבמוסד סיעודי במחלקה לתשושי נפשכחולת

במקריםשמתיריםלבעללשאתאשהשנייהבגללשאשתו

אלצהיימר,ובוהיאמקבלתאתכלהנחוץעבורה.

ך
נשתטית ,כתבו הפוסקים שלפני מתן ההיתר ,יש צור 

באישורהרפואישהתקבלבביתהדין,החתוםעלידיהגורם

להשלישגטוכתובה.ישלדוןאםגםבנידוןדנןכאשר

הרפואיהמוסמךבמוסד,נכתבכדלהלן:

"מדובר בחולה דיירת במחלקת "תשושי נפש" ,בבדיקה
קוגניטיבית :לא מתמצאת בזמן ובמקום ,נראה שמזהה חלק
מאנשי הצוות .חוזרת שוב ושוב על משפטים קבועים .שיפוט
לקוי ,מכניסה דברים לא אכילים לפה .חוסר תובנה מוחלטת
למצבה .עפ"י התרשמותי מהבדיקה ,הנ"ל אינה יכולה להביע
את דעתה בבית המשפט ...במצבה הנוכחי הנ"ל סובלת
מדמנציה מתקדמת ואינה יכולה להביא דעתה בבית משפט".
בנסיבות המתוארות ,התקיים דיון בבקשת הבעל למתן
היתרלשאתאשהשנייה,בלאלגרועמחובתולמזונות
ם
אשתו וכיסויכל צרכיה הרפואיים והאחרים .הדיון התקיי 
במעמד הבעל וב"כ ובנוכחות עו"ד פלונית שהתמנתה
כאפוטרופוס לדין עבור האשה ונציגות מהקרן לטיפול
בחסויים.
בפרוטוקולהדיוןנכתב:

"ביה"ד :האישה יש לה כתובה ,הוא מוכן להשליש את
הכתובה.
ב"כ האיש :כן
ביה"ד :ההוצאות שיש לה מסודרות?
ב"כ האיש :כן היא בחרה דירה בעזרת הקרן זה בהסדר,
ירונה מהקרן לטיפול בחסויים :אני הכרתי את  ...וכבר שם היא
מוגדרת כתשושת נפש והיום היא לא יכולה כבר לגור בקהילה,
והיינו צריכה להעביר אותה על חשבון משרד הבריאות ,...ויש
נכס על שמה ועשינו מכרז על פי בית המשפט ,וזה כבר נעשה.
ביה"ד :את יכולה להצהיר שהיא מסודרת מבחינת כלכלית.
ירונה :כן ,זה מהחיסכון שיש לה מההכנסות של הפנסיה של
עיריית ירושלים וכן מהנכס".
האפוטרופוסית לדיןהודיעהכיבנסיבותהמיוחדותשל
מקרהזה,אי נהמוצאתמקוםלהתנגדלבקשתהבעללקבל
היתרלשאתאשהשנייה.

ק
להאשהאיןתקווהלרפואה,ומצבהר 
במצבההרפואיש 
מדרדרומחמירכפיהמפורטבאישורהרפואי,ואיןסיכוי
שתתרפא ותוכל לקבל את הגט והכתובה ,האם גם בנסיבות
אלו יש להורות לבעל להשליש גט וכתובה ,קודם שיתירו לו
אשהאחרת.
הב"חאבןהעזרסי'א'כתב:

"כתב הרב בהגהת ש"ע ס"י ובמקום שאין הראשונה בת
גירושין כגון שנשתטית ...יש להקל להתיר לו לישא אשה
אחרת עכ"ל מיהו ראיתי מרבותי שקיבלו גם הם מגדולי עולם
שיציעו הענין לפני הגדולים שבאותו הדור ויסכימו בהיתר זה
ויחתמו מאה רבנים על אותה ההסכמה וכמ"ש בספר כל בו )סי'
קטז( בתקנת ר"ג מ"ה ,וגם ישליש סך כתובתה ונדונייתה
ותוספת שכתב לה ביד בית דין ,ואח"כ ישא אחרת".
ה
ב"חהוסיףתנאילהיתרוהוא-השלשתכתוב 
הרישה 
ונדוניא.ובאבןהעזרסי'קיטכתבהב"ח:

"גם חכמי ורנקבורט כתבו תשובה ארוכה על זה ונמנו להתיר,
והסכימו עמהם כל חכמי אשכנז ורוסיא והיינו דוקא לייחד לה
כתובה וליתן גט ליד אחד להיות שליח להולכה שיהיה בידו
הגט והכתובה עד שתשתפה .ומכל מקום כל הזמן שלא
נשתפית חייב לייחד לה בית בפני עצמה ושישמרוה ממנהג
הפקר וליתן לה מזונותיה ,וחייב בתנאי כתובה כדברי הרמ"ה
ז"ל".
חהנ"לישלהשלישגטוכתובה,ואיןבכך
לפיהוראתהב" 
לפוטרוממזונותיהומכלחיוביתנאיכתובה.
החלקתמחוקקסי'קיטס"קיבתמהעלהוראהזו,וכתב:

"המנהג עתה להתיר לו לישא אשה אחרת ע"י היתר מאה
רבנים .ובב"ח כתב שצריך לייחד לה כתובה ולהכין גט ע"י
שליח ולחייבו ג"כ בכל תנאי כתובה ,ולא ידעתי תרתי למה לי,
אם חייב ליתן לה כל חיובי ממון למה נחייב אותו בכתובה,
ואין תופסין החבל בתרין ראשין וכמ"ש מהרי"ק סימן ק"ז גבי
טענת מום".

לאחרעיוןבבקשהובמסמכיםשבתיקבית הדין מחליט

ה
למרותתמיהתהחלקתמחוקקה נזכרת ,הח"מלאדח 

להיעתרלבקשהולהתירלבעללשאתאשהשנייה,וזאת

הוראהזואלאכתבלבארה:

עפ"יפסיקתהרמ"אבאבןהעזרסי'א'סעיףי'שכתב:

"במקום שאין הראשונה בת גירושין ,כגון שנשתטית ...יש
להקל להתיר לו לישא אחרת".

"אפשר דמאחר דמשום חומר דתקנת ר"ג באיסור שתי נשים
צריך לייחד לה גט ע"י שליח ,וע"כ צריך שגם הכתובה תהיה
מוכנת ,ועכ"פ מאחר שחייב בכל חיובי ממון פירוש מן
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הכתובה והנדוניא ונ"מ ,הכל עדיין שלו רק שהתקנה היתה
שיהיה הכל מוכן הגט והכתובה אם תשתפה".

ה.
תהכתוב 
םבהשלש 
םאיןטע 
טג 
תהג 
אהשלש 
ובל 
אמנםישלצייןלמש"כבשו"תשמןרוקחח"בסי'לב,שדברי

תמחוקק,כתבבתשובתצמחצדק
כעיןביאורושלהחלק 

הב"חבסי'קיטהם על אשהשוטהשאינהיודעתלשמור

)הקדמון(סי'סז:

הלשמורגיטה,דמדאורייתאמתגרשת,ולכן
עצמהאךיכול 

"רבינו גרשם מאור הגולה ובית דינו תקנו תחלה והחרימו שלא
לישא שתי נשים ,וב"ד שלאחריהם תקנו שאם יראו ב"ד טעם
מבורר יתירו לו מאה רבנים רק שישליש כתובתה ,ולמה כן אם
יראו טעם מבורר למה יהא צריך להשליש ,אלא על כרחך היינו
טעמא משום שחששו אף אם יראו טעם מבורר כגון שנשתטית,
דילמא היום או למחר תתרפא ותשתפה ויצטרך הוא לגרשה
מצד החרם דרגמ"ה ושמא לא יהיה לו לפרוע כתובתה ותשאר
הכתובה חוב עליו ,ואם כן היאך אנו ב"ד מפקיעין זכותה
שתצא ממנו בגט ולא תגבה כתובתה רק תשאר עליו חוב ,אף
על גב דהדין כן וק"ל הכי דהיכי שיכול לגרשה מן הדין אינה
יכולה לעכב עליו בשביל הכתובה אלא תשאר עליו בחוב ,היינו
דוקא היכא דיכול לגרשה מצד הדין ,אבל הכא אלו לא היינו
מתירין לו לישא אחרת והיתה מתרפאת היתה נשארת תחתיו,
ועכשיו שאנו מתירין לו לישא אחרת צריך הוא לגרשה והיאך
אנו מפקיעין את זכותה שתצא ממנו וכתובתה תשאר עליו
בחוב ,לכך מצאו תקנה לזה שצריך שישליש את כתובתה".

ה
א"כבשוט 
הבעליכוללמנותשליחלהולכתהגט.מש 
א
שאינהיכולהלשמורגיטה,לאתועילהשלשתהגט,ולכןל 
הוזכרההשלשהזובדבריהב"חבסי'א'.ואע"פכן,הב "ח
הלמרותשאין
בסי'א'לפידרכוהורהעלהשלשתהכתוב 
השלשת גט .אולם שאר הפוסקים לא חילקו אלא בכל גווני
ח "א
ש גט וכתובה .וכן בשו"ת פרי השדה  
קבעו שיש להשלי 
)ס"סכב(כתב,שאע"פשהגאוןביתמאיר)סי'א(פקפק
ךישבו,
לגמריעלהגטשנכתבבעתשטותה,ושאיזהצור 
מ"מ כבר נתפשט המנהג להשליש גט וכתובה ,ולאחר
שתשתפהיתןלהגטאחר.וכןהגאוןהשדיחמד)מערכת
אישותסי'א'אותז'(כתבשרבניהאשכנזיםנוהגיםלהחמיר
בהשלשת הגט ,והיה מקום לדון האם קיימת הוראה
א
להשלשתהגטגםכשברורלכלשאינהיכולהלהירפאול 
תוכל לקבל את הגט .אולם כל הפוסקים שהורו על השלשת
אאולא,
גטוכתובהלאחילקוביןאשההיכולהלהירפ 
השבולפידעת
וכמהמהפוסקיםהתייחסובפירושלמקר 

תכתבבספרביתיעקבעלהלכותכתובותסי'ע'
ובדרךאחר 

הרופאיםאיןכלסיכוישתתרפאמשטותהותגיעלקבלאת

ק:
ליישבתמיהתהחלקתמחוק 

הגטוהכתובה,ואע"פכןהורועלהשלשתהגטוהכתובה.

ולפע"ד נראה הטעם דהא מבואר בסי' קנ"ד סעיף כ"א בהג"ה
דאפילו במקום דאיכא פלוגתא אי כופין דאפי' שאין כופין
לגרש כופין ליתן כתובה ונדונייתה .ובודאי אף שנותן כתובה
ונדונייתה מ"מ מחויב ליתן מזונותי' וכסותה כל זמן שאינה
מגרשה ,דהא אכתי אשתו היא א"כ ה"נ כשנושא אשה אחרת
בודאי כופין אותו להוציא הראשונה משום חרם ר"ג,
וכשנתפקחה מחויב לגרשה תיכף דהא מה"ט משלישין הגט,
ולכך חייב בהשלשת כתובה ונדונייתה ומ"מ חייב במזונות כיון
דמ"מ אשתו היא .וזהו כשיש לו כתובה ,אבל ודאי כשאין לו
כתובה דמתירין לו לישא אחרת והכתובה חוב עליו.
ר
העולהמדבריכלהפוסקיםשהשלשתהגטנועדהלהסדי 
אתהגירושיןלאחרשהאשהתתפקח,ועםקבלתהגטתקבל
ח להשליש את דמי הכתובה יחד
ל כן בהכר 
את הכתובה ,ע 
ה
עםהשלשתהגט,ולדעתהביתיעקבהשלשתהכתוב 
ל
נובעתמחיובולתתגטלאשתוהראשונהבמועדשבותוכ 
לקבלו,וחיובגירושיןגוררעמואתחיובהכתובה.
ש
השי 
תבמחל 
השנשתטי 
אבאש 
להאמור הו 
ה,כ 
ךלכאור 
א
ת
תהדע 
שולפיחוו 
תנפ 
הבמחל 
ה,כגוןשלקת 
הרפוא 
ל
ה
ם לתקנת 
ל כן שקדו חכמי 
ה לרפואתה ,ע 
ש תקו 
תי 
הרפואיו 
ה
הנובעממחל 
השמצב 
השוט 
לבאש 
ח.אב 
דשבותתפק 
במוע 
םהמרכזית
תהעצבי 
המערכ 
ראו דימנסיה שב 
כגוןאלצהיימ 
ת
לחוו 
םהזמן,ולפיכ 
רע 
ךומחמי 
המניווןהדרגתי,ההול 
נפגע 
הרקמדרדרמדחי
הומצב 
הרפוא 
תאיןל 
תהרפואיו 
הדע 
ה,
לאתגיט 
ללקב 
לדחי,איןכלסיכוישתתרפאבעתידותוכ 
ט,
תהג 
להשלש 
תע 
םלהורו 
האיןמקו 
בנסיבותאלולכאור 

ה "עסי'ב'כתב:
בשו"תמהר "םשיקחלקא 

"לכאורה יש לדון במה שלפנינו ,כיון דהרופאים העידו
דאין תקנה ומזור לחליה ונתנו כן כתוב וחתום ,אם כן לא
היא צריך להשליש הגט וכתובתה ...שהרי אמרו ביבמות
דף קכ"א ע"ב דאין מזכירין מעשה נסים יעויין שם בתוס'
וכן נפסק באה"ע סי' יז ס"ק כ"ט ,ובכמה דוכתי סמכינן על
הרופאים".
םשיקשגםבכה"גאיןלהתיר
אךבמסקנתוהעלהמהר" 
אלאלאחרהשלשתהגטוהכתובה,וכתב:

לכך נראה לי עפ"י מ"ש בתשובת מהרש"ל סי' סה מדברי
הראבי"ה שרבותינו חששו אע"פ שעל פי הדין מותר להאי
גברא ,אבל יש לחוש שעל ידי זה יבואו לזלזל בתקנות וחרם
דר"ג ותהיה תקנתו קלקלתן של אחרים .ולכך אפילו על ידי
מאה רבנים לא הנהיגו להתיר לו לישא אשה אחרת אלא כל זמן
שהיא בשטותה ועי"ז שוב אין לחוש לשום תקלה .ולכך לא
הנהיגו היתר אלא דווקא בהשלשת גט .ובנוב"י סי' ג' רמז גם
כן דאולי רק על תנאי זה התירו ,ונראה לי להסביר דהוא מטעם
הנ"ל .ועפי"ז נראה לי דאפילו אם נימא כקושיא הנ"ל דלא הי'
כאן לחוש שתתרפא ,אפילו הכי בעינן כל התנאים בנידון שלנו.
והנצי"ב בספרמשיב דבר חלק ד סי'א' כתב טעם חדש
להשלשת הגט ,ועפ"י טעם זה אין לחלק בין המקרים
ובכלמקרהישלהורותעלהשלשתהגט,וז"ל:

והנה החלקת מחוקק )סי' קי"ט ס"ק י"ב( תמה על עיקר
השלשת הכתובה בנשתטית ,והלא עומד בחיובו לה בכ"ד.
ויישב משום דמחומר שתי נשים צריך לייחד לה גט ,ע"כ צריך
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שתהא כתובה מונחת .מובן דח"מ סובר דהשלשת הגט היה
מעיקר תקנת רגמ"ה ,וכן הבין הגאון נוב"י ז"ל ,אבל כד דייקינן
אינו כן ,אלא המצאת גאוני בתראי הוא .מעתה יש להתבונן
למאי הוסיפו על תקנת הראשונים ז"ל ,ומכש"כ אי נימא דלא
מהני הגט שתתגרש בו כשתשתפה א"כ אטרוחי ב"ד בכדי הוא.
ונראה דכמו דיש לפרש טעם הכתובה וכקושיית הח"מ הנ"ל,
והוא משום שחשו לתקנת האשה כשתשתפה אולי יסרב אז
הבעל מלגרשה משום פרעון הכתובה ,מש"ה תקנו שתהא
הכתובה צרורה ותהא קלה בעיניו להוציאה .והנה גאוני בתראי
חשו עוד אולי יעכב הגט משום ירושתה ,שיהא מקוה לירשנה
כל זמן שלא נתגרשה ,מש"ה תקנו עוד שישליש גט עבורה,
ולפי דעת רשב"ם בב"ב )דף קמ"ו( כיון שנתן עיניו לגרשה שוב
אינו יורשה ,מש"ה תקנו להשליש גט ושוב לא יירשנה ,ואף על
גב דלא קיי"ל כרשב"ם כמבואר באה"ע )סי' צ'( ,מ"מ היכא
דהירושה בחזקת היורשים מועיל להחזיק בזה ,אפילו נימא
דלא מהני לענין כשתשתפה שתתגרש בו.
וכןחזר הנצי"ב על שיטתוזושהשלשת הגט נועדה למנוע
ירושתה,שםבחלקד'סי'ב'סי'ג'סי'ד'סי'ז'וסי'ח'.
וכןבתשובתמהרש"םחלקז'סי'צההשיבאודותאשה
הולאמצאלנכוןלהתירבלא
שוטהשאיןתרופהלמכת 
השלשת גט וכתובה ,וכן בספר עלת נח סי' יט .וכן בספר הר
ה"עסי'טזהביאפסקדיןמשנתתר"עמביתהדין
צביחלקא 
ם
בירושלים שבו ישבו הדיינים  נ"ע הג"ר משה נחו 
א"דזצ"לוהגרצ "פ
וואללענשטייןזצ"להג"ראריהליבבהר 
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הטבע אין לנו לשום לב כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת .ואף
שחלילה לנו להתיר בלי שום בטחונות .אבל לדעתי ברור בנ"ד
שגם לדברי הצ"צ יוצאים אנחנו ידי התקנה במה שהאשה
בטוחה בכתובתה ע"י העיקול מבית המשפט על מכירת הבית.
ומה גם לדברי הח"ס שמקיל בערבות בכל נשתטית וקו"ח ב"ב
של קו"ח בנ"ד אשר קרוב לודאי כי לא תבוא לידי גביה לעולם
שהאשה תשאר בשגעונה לעולם ...בנ"ד דידעינן שלא תבוא
בפועל לידי גביה לעולם בודאי מהני בטחונות ובזה אנו יוצאים
ידי התקנה עצהיו"ט .ואין פה המקום לפלפל בנאמנות
הרופאים אם נאמנים המה בכ"מ .ואם נאמנים בתורת ודאי או
רק בתורת ספק .ולדעתי בנ"ד יש לדון דנוכל לסמוך בודאי על
דברי הרופאים מהא דאיתא ביו"ד סי' קפ"ז סעי' ח' ובפ"ת שם
ס"ק ל"ח מה שמביא בשם הרדב"ז דהיכא דניכר או שיש רגלים
לדבר שנאמנים דברי הרופא דיש לסמוך עליו .ואין רגל"ד יותר
בעולם מנ"ד וניכרים דברי אמת וניכר לכל כי כן הוא הדבר
אשר לא תשוב לדעתה לעולם...
סיומא דמלתא אשר לענ"ד יש להתיר בנ"ד להבעל להשליש גט
ולקבל היתר ממאה רבנים .ואין לדרוש עתה ממנו למכור את
ביתו כדי להשליש כתובתה במזומנים .אך מחויב הוא להשליש
לבד הבטחונות על הבית עוד וועקסלען על דמי הכתובה שאם
יארע איזה סיבה פן יתקלקלו הבטחונות על הבית שיהיה מחויב
לשלם לכשתשתפה כתובתה בשלימות .וכן יהיו מונחים
הוועקסלען לבטחון שיחזיקה בבית החולים ,כפי המבואר
בהפשר שהיה בינו ובין אחי האשה בקיץ העבר'.

פראנקזצ"לשהורועלהשלשתגטוכתובהגםבנסיבות

ל
כאמורלעילבדבריהביתמאיר,לדעתכמהפוסקיםלאנוכ 

שבהןאיןמזורלמחלתהאשה.

לגרשהבגטהמושלשאםתתרפא,ואיכאעיקוליופשורי

וכן הורה בספר עין יצחק חלק א' אה"ע סי' עח בתשובת בן

בהכשרגטזהלאחרשתשתפה,ואיןכאןהמקוםלהאריך

ם
המחבר,שהסכים עמואביוהגרי"אמקאוונא,אךהסכי 

ה "עסי'ח'אותלהכתבשאע "פ
בזה,אךבאבנינזרחלקא 

שבנסיבותכאלואיןהכרחבהשלשתהכתובהממש,אלאדי

ת
כן ,יש להורות על השלשת הגט ,ואיןדי בערבויות להבטח 

ם ,ולמרות שבנידון שלו לא היה
בבטחונות להבטחת התשלו 

מתןהגטלאחרשהאשהתשתפה,וז"ל:

מקוםלתקוהשהאשהתתרפא,לאעלהעלדעתולהורות
שאיןהכרחבהשלשתהגט,כמבוארשםבתשובה.ולהלן
מעיקרידבריו:

"לדעתי בנ"ד יש להתיר להבעל היכא שנותן בטחונות .דהא יש
בידו תעודת הרופאים דהאשה לא תשוב לעולם לדעתה ותשאר
שוטה עד יום מותה .וכל יודעיה ומכירה יודעים כי בדרך הטבע
הוא מהנמנעות שתשוב לאיתנה .ולכן בודאי אין להכריח
להבעל שימכור את ביתו ויהרס את מצבו וישאר עני הוא ובניו
למען שלא יהיה להאשה שום טרחא לגבות את כתובתה .אחרי
אשר נודע לנו כי לא תבוא לידי גביה לעולם .ודברי הצ"צ אינם
שייכים רק במקום ספק אולי תשוב לדעתה ותגבה כתובתה מן
הדין לכן חששו להשליש במזומנים למען יהיה המעות מוכנים
ותוכל האשה לקבלם בידה בלי שום טורח ...י"ל דכאן היתה
עיקר התקנה משום מלתא דלא שכיחא דחששו אולי תשוב
לדעתה .אבל בנ"ד שהוא מהנמנעות עפ"י דרך הטבע אף לא
ע"י מיעוטא דמעוטא כי תשוב לדעתה ורפא לה .בודאי אין
להחמיר להצריך כסף מזומן .ומה שיכול להיות למעלה מן

"אינני מוצא מקום להתיר למעשה לגרשה בגט הראשון ,מ"מ
אין להתיר בלא השלשה שמא הקדמונים הי' ס"ל כמ"ש
בשיטת הרשב"א ולא התירו רק באופן זה ,ולא מילי דבטילי
היא האידנא כי שמא ימצא ב"ד שדעתו יפה בכח הראי'
להתירה בגט ראשון ,סוף דבר לדינא להשליש גט ולא ליתן
שום בטוחות על נתינת גט מחדש".
לאורכלהאמורועלפיהמבוארלעילביה"דמחליט:
א .ביה"ד מתיר לבעל לשאת אשה אחרת ,בכפוף
להשלשתהגטוהכתובה.
ב .הבעלימשיךלהיותחייבבכלצרכיהאשהלרבות
מזונותיהורפואתה.
ג .הבעל יפקיד בביה"ד צ'ק על סך1800שקלהנקוב
בכתובה,והואיופקדיחדעםהגטבכספתביה"ד.אמנם
בכתובה נכתב גם סכום של מאה זוז ומאה זקוקין ,אך
מאחר והמון העם אינם מבינים כלל בטיב הזקוקין,
וסומכין רק על הסכום הנקוב ,אין לנו לחייבו להשליש
אלארקהסכוםהמפורשבכתובה.
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לאחרהשלשתהגטוהפקדתדמיהכתובה,פסקהדיןיועבר
לאישור עקרוני של כבוד נשיא בית הדין הגדול ובכפוף
לאישורו,ישלסדרחתימתמאהרבנים.
בהחלטהנוספתנכתב:

דבריו .בד"א שהולכים אחר התחתון ,כשאין האחד תלוי
בחבירו .אבל אם היה כתוב בו :מאה שהם מאתים ,או מאתים
שהם מאה ,אינו גובה אלא מאה ,שהוא הפחות שבשניהם ,דיד
בעל השטר על התחתונה".

א .ביום...ניתן פסק דין מנומק להיתר נישואין לבעל.

דברי "יש מי שאומר" הם ממש"כ הטור בשם רבינוישעיה,

בהתאםלהחלטתכבודנשיאביתהדיןהגדולמיום,..התיק

שאםהפירוטאינותואםלסיכום,הולכיםאחרהפירוט,מפני

הועברלחתימתמאהרבנים.

שאנואומריםודאיטעהבסיכום.

מאחרוכעת הושלמהחתימתמאההרבנים,ביתהדיןסיים

על כן בנידון זה שבתחילה שטר הכתובה מפרט את החיוב

את מלאכתו ופסק הדין של בית הדין האזורי הפך להיות

בזקוקים,ולאחרמכןכתובסךהכל1800שקל,לכאורההיה

סופי,וההליךיושלםבפסקדיןסופישלכבודנשיאביתהדין

מקום להורות שיש ללכת אחד הפירוט .אך זה אינו ,מאחר

הגדול.

ודברי השו"ע נאמרו רק בטעות חשבונית מוכחת ,שעקב

ב.בסעיףג'לפסקהדיןהנזכרנכתבכדלהלן:

הטעות בחישוב ,יצא שהפירוט אינו תואם לסיכום ,משא"כ

"הבעל יפקיד בביה"ד צ'ק על סך  ₪ 1800הנקוב בכתובה,
והוא יופקד יחד עם הגט בכספת ביה"ד .אמנם בכתובה נכתב
גם סכום של מאה זוז ומאה זקוקין ,אך מאחר והמון העם אינם
מבינים כלל בטיב הזקוקים ,וסומכין רק על הסכום הנקוב ,אין
לנו לחייבו להשליש אלא רק הסכום המפורש בכתובה".
שלושה מהרבנים החתומים על ההיתר ,העירו מדוע בית
שלשת כתובה בסך1800שקל בלבד ,ולא
הדין חייב ה 
התחשבבכךשנכתבבכתובהגםמאהזקוקים,מאחרוקיים
מנהג אצל האשכנזים לכתוב מאתיים זקוקים או מאה
זקוקים ,ומנהג זה מחייב אף אם לא נכתב ,לכאורה היה
מקום לחייבו בסכום מאה זקוקים שהוא גבוה מסך1800
שקל.
ביחס לזוג דנן ,הגםשהבעלאשכנזי ,עכ"פ הואאינו מאותן
קהילות המקפידות לכתוב מאה או מאתיים זקוקים .ביחס
לבעל זה ,בשום פנים לא ניתן לקבוע שחלה עליו ההלכה
הפסוקה באה"ע סי' סו סעיף י' ביחס למשפחות שנוהגים
ומקפידים לכתוב בכתובה סכום מסוים ,שהמנהג מחייב
כתנאיביתדיןגםאםאחדמבניהמשפחהלאכתבכן.
עלכןמאחרשבנידוןזהאיןלחייבאתהבעלבמאהזקוקים
מכוח המנהג ,יש לחייבו רק בהתאם למפורט בשטר
הכתובה .כתבנו בפסק הדין" :מאחר והמון העם אינם
מבינים כלל בטיב הזקוקים ,וסומכין רק על הסכום הנקוב,
איןלנולחייבולהשלישאלארקהסכוםהמפורשבכתובה".
לכן מעיקרא לא היה מקום לפלפל בשאלת מחילת האשה
על מאת הזקוקים ,כפי שדן אחד הרבנים ,מאחר
ומלכתחילה אין התחייבות של מאה זקוקים וממילא גם
מחילתהעלהזקוקיםאינהנחוצה.
להבהרת פסיקה זו נקדים מדברי השו"ע חו"מ סי' מה
סעיףה':

"היה כתוב בו למעלה דבר אחד ,ולמטה דבר אחר ,ואפשר
לקיים )שניהם( ,מקיימים אותם .אבל אם הם סותרים זה את זה,
כגון שכתוב למעלה :מנה ,ולמטה :מאתים ,או איפכא ,הולכים
אחר התחתון ...ויש מי שאומר שאם למעלה היה פורט והולך,
ולמטה כתוב סכום הכל כך וכך ,ופיחת או הוסיף ,בזה אנו
אומרים ודאי טעה בחשבון ,ואחר הפרט אנו הולכים; ונראין

כאן שאין ספק שאי ההתאמה בין הפירוט לסיכום אינו
מחמת טעות בחישוב אלא הדבר נובע מהיעדר הבנה ביחס
למהות הזקוקים ,פשיטא שכוונת החתן היתה להתחייב רק
בסכוםהנקובבסיכוםהסופי.
סבראזו מצויה בפד"ר חלק יג עמוד308בפסק דינו של
הגר"שדיכובסקישליט"אבביתהדיןת"א,שכתבכדלהלן:

"לא נוכל להתעלם מן העובדה שמבין העוסקים בכתובה:
החתן העדים והרב ,לא ימצא אחד מאלף שיודע מה פירוש
הזקוקים ,ובפרט שיש בזה דעות שונות .אנן סהדי שלא אומרים
לחתן אפילו ברמז כי ישנן בכתובה התחייבויות כספיות
בסכומים אדירים )לפי שיעור החזון  -איש( ,או בסכומים
נכבדים )לפי הדעה האחרת( .ואף על פי שגם עיקר כתובה
מאתים זוז אינו ברור לחתן ,אבל סכום זה הוא חייב מתנאי
בי"ד ,בעוד שמאתים זקוקים זו התחייבות מרצון של החתן,
ואת סודה של ההתחייבות הנכבדה הזו לא מגלים לו.
אמנם נפסק ברמ"א )אבהע"ז סימן ס"ו ,י"ג(" :ולכן עם הארץ
שבא לגרש ואמר אח"כ שלא הבין מה שהיה כתוב בתנאים או
בכתובה אינו נאמן ,דודאי העדים לא חתמו מה שלא העידו
בפניו תחילה על פה )תשובות הרשב"א( " .א"כ ,לכאורה לא
יכול החתן לטעון כל טענה כנגד הכתובה.
אולם ברור כאשר אנן סהדי שאין מגלים לחתן כלל את "סוד
הזקוקים" ובדרך כלל הרב והעדים בעצמם אינם בקיאים בזה,
אין מקום לחייב את החתן במה שלא עלה כלל על דעתו.
הסכום היחיד שלגביו שואלים את החתן ושאותו קוראים בקול
גדול מתחת לחופה ,הוא הסכום הסופי בשקלים ,ורק לגביו
החתן מתחייב בקנין ותו לא.
לסיכום :הסכום הקובע בכתובה הוא הסכום המודע לחתן,
שהוא סך הכל בשקלים .בסכום זה כלולה גם עיקר כתובה".
וכן מבואר בתשובת הגאון רבי י"ש אלישיב זצ"ל שבספר
כתובהכהלכתה)להגרש"אשטרןשליט"א(בחלקשביביאש
סי'יד )עמ' רו-רז( שכתב לבאר את דינו של רבינו ישעיה
שבשו"ע רק בנסיבות שהסתירה בין הפירוט לסיכום נובעת
מטעות בחישוב בלבד ,אבל כשאנו מבארים סתירה זו
ומוצאים הסבר אחר לסתירה ,יש לילך אחר הסיכום ,מפני
שרק בסכום זה המופיע בסיכום ,רצה להתחייב .על כן גם
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בנידון זה פשיטא שהבעל לא שת ליבו לזקוקים אלא

ומתוךדבריהחלקתמחוקקהללוהעלהבתשובתעיןיצחק

לסיכום ,ורק בסכום של1800ש"ח המופיע בסיכום ,רצה

הנזכרת)אותג(:

"נראה מדברי הח"מ סי' קי"ט ס"ק י"ב דרק מחמת תקנה מחויב
להשליש הגט והכתובה שיהיה מוכן אם תשתפה ,אבל לא מצד
הדין .ובודאי עפ"י דיננו הבע"ח קודמין להכתובה שהם נוטלין
מצד דין תורה ,והיא רק משום תקנה".

להתחייב.
עוד יצוין שבנידון זה האשהמאושפזת במוסד במחלקה
לתשושינפשכחולתאלצהיימר וידועשאיןמרפאלמחלתה
וללא כל ספק ,האשה לא תגיע למעמד שבו תוכל לגבות
הכתובה.בנסיבותאלויש מקוםלדוןהאםחייביםלהשליש

ובסיום התשובה )שם( ,אביו הגאון רי"א מקאוונא זצ"ל

אתהכתובה,כשידועבוודאותשלאתגיעלידיגבייה.

הסכיםעםמסקנתבנובתשובתו.

ביסוד חיוב השלשת הכתובה ,בתשובת עין יצחק ח"א סי'

וכןהנצי"בבשו"תמשיבדברחלקד'סי'ז',כתב:

"הן אמת שא"כ עלינו לבאר ולעמוד ע"ד רבותינו ז"ל גם
בהשלשת כתובה שתקנו רגמ"ה וסיעתו ,גם בהשלשת גט
לשוטה שתקנו בימי הב"ח .והנראה דעיקר תקנת הכתובה הוא
כדי שאם תשתפה ותרצה לקבל גט ולינשא לאחר ,לא יהא
מדחה אותה משום חיוב הכתובה שלא תהא קלה בעיניו
להוציאה מש"ה תקנו שיהא הכתובה מונחת במזומן ,ותהא
קלה בעיניו להוציאה".

עח בתשובת בנו של הגרי"א זצ"ל ,הסתפק ביסוד חיוב זה,
וז"ל:

"בדבר הנהוג להתיר להבעל להשליש גט לאשתו שיצאה
מדעתה ולישא אחרת והצריכו שישליש גם כסף כתובתה
כמבואר באהע"ז סימן א' וסימן קי"ט .אם מחויב הוא מן הדין
לשלם לאשתו החולה את כתובתה כמו שהי' מגרשה בגט גמור
כיון שע"י מה שנושא אשה אחרת גורם לאשתו הראשונה שלא
תשאר תחתיו ובא אז החיוב מפרעון כתובתה .או דלמא כל זמן
דלא נתגרשה ממנו בגט גמור ואגידא בו אינו מחויב מן הדין
לשלם לה את כתובתה ורק מצד תקנה משליש הוא את דמי
כתובתה .והנ"מ לענין דין קדימה אם יש להבעל בע"ח
מאוחרין .דאם מחויב הוא לשלם את כתובתה מן הדין אז
האשה קודמת להבע"ח של הבעל .אבל אם החיוב רק מצד
תקנה אז הדין קדימה להבע"ח".

לאור האמור ,מאחר ובעת מתן ההיתר רק משלישים את 
הכתובה ,ולא מזכים לאשה את הסכום הנקוב בכתובה
לצרכיה ,ומגמת ההשלשה היא להפקיד את הסכום
למשמרת שיהיה מוכן למועד שבו האשה תתרפא ותוכל
לגבות את כתובתה .לפיכך מאחר והשלשה זו היא מצד
התקנה שתיקנו לטובת האשה ,ולא חיוב גמור לתשלום
הכתובה כבר כעת ,יש מקום להקל עלהבעל בכה"ג

ובתוך דבריוהביא מדברי החלקת מחוקק סי' קיט ס"ק יב

שכבר אין טעם בתקנה ,כשהדבר פשוט שאין סיכוי 

שכתב:

שהכתובהתגיעלידיגבייה.אמנםגםבכה"גשאיןלאשה 

"בב"ח כתב שצריך לייחד לה כתובה ולהכין גט ע"י שליח,
ולחייבו ג"כ בכל תנאי כתובה .ולא ידעתי תרתי למה לי אם
חייב ליתן לה כל חיובי ממון למה נחייב אותו בכתובה ,ואין
תופסין החבל בתרין ראשין ,וכמ"ש מהרי"ק סימן ק"ז גבי
טענת מום .ואפשר דמאחר דמשום חומר דתקנת ר"ג באיסור
שתי נשים צריך לייחד לה גט ע"י שליח וע"כ צריך שגם
הכתובה תהיה מוכנת .ועכ"פ מאחר שחייב בכל חיובי ממון
פירוש מן הכתובה ,והנדוניא ונ"מ הכל עדיין שלו ,רק שהתקנה
היתה שיהיה הכל מוכן הגט והכתובה אם תשתפה".

רפואה ואין כל סיכוי שהכתובה תבוא לידי גבייה ,אין 
לבטל את חובת השלשת הכתובה ,וכמו שכתב מהר"ם
שיק אה"ע סי' ב' ,אולם אין להחמיר על הבעל בתשלום
זהיותרמעיקרהדין .
בנידון זה הקולא היא לפסוק כמו הסברא שכתב בפד"ר י"ג
שם וכסברת הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל ,ואין לחוש להחמיר
שמא גם ביחס לנידון של פירוט זקוקים וסיכום בשקלים,
נאמרה פסיקת השו"ע הנזכרת ,בחו"מ סי' מה סעיף ה',
ללכתאחרהפירוט.

סימן ב

ל
התנאיםלהיתרנישואיןלבע 
האשההופיעהבביתהדיןוהציגהמכתבמאתרבאחד,שבו

נידונותבביתהדין.

נכתבשדיין חשוב מארה"ב הודיע לו שהבעל השליש גט

ביחס להודעה שכביכול הבעל קיבל היתר מאה רבנים

אצלו,לאחרשקיבלהיתרמאהרבנים.

לאחר שהושלש גט אצל "דיין חשוב מארה"ב" החפץ

וכןצורףלמכתבצילוםשלהגטשנטעןשהושלש.

בעילום שמו .קשה לקבל ש"דיין חשוב מארה"ב" נהג

האשה הודיעה שהבעל מסרב להסדיר את מתן הגט לידה,

בדרךמוטעיתומשובשתכפישהרב הנ" למייחסלו.כידוע 

ומבקש להוסיף דרישות רבות כתנאי למתן הגט,וכי היא

הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל ,שהיה רשכבה"ג ומרא 

אינה יודעת מה הן .האשה הבהירה שכיום אין כל תיק

דאתרא של מקום מגוריו הנוכחי של הבעל ,כתב דברים

הפתוח בבית המשפט ,וכיתביעות המזונות והמשמורת

קשים כנגד התנהלות כזו .להלן מדברי תשובת אגרות 

12סימןב
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משהאבןהעזרחלקד'סי'ג' :

"הנה כבר מפורסם דעתי שהיתר דמאה רבנים אף במורדת הוא
דוקא בהשלשת גט כשר אשר בכל זמן שתרצה האשה לקבל גט
תוכל לבא ולקבל הגט ולהיות מותרת לעלמא ,אפילו אם יש
להבעל עליה תביעות ממון ,כי ח"ו שהגאון רגמ"ה יתקן דבר
תקלה לעגן בת ישראל איזו שהיא ,ואף באופן שודאי חטפה
משל בעלה איזה סך ממון לא תיקן ושום ב"ד דגאונים לא
תיקנו ולא יתקנו באופן שיוכל הבעל לעגנה לגמרי או עד שתתן
לו כמה שירצה ,ובשביל עניני גיבוי ממון לא תיקנו ולא יתקנו
שום תקנות שיהא ביד הבעל כוח בעצמו לעשות כרצונו
ולעגנה ,וכשלא נעשה כן אין ההיתר של הב"ד שהתירו כלום
אף אם יחתמו ע"ז אלף רבנים ויותר ,ויש על הבעל איסור וחרם
דרגמ"ה מלישא אשה אחרת אם לא יגרשנה קודם בגט כשר,
ואני חתמתי רק שיתירו להבעל כדין דהוא אחר שישליש גט
כשר שתוכל לקבלו בכל עת שתרצה ,וכן אמרתי גם בעובדא זו
ביחוד לקרובי הבעל ,שלא שייך שום היתר בלא השלשת גט
כשר שתוכל לקבלו בלא שום עיכובים ,וע"ז באתי על החתום
למען האמת שלא יעוותו דיני התורה".
ריקהובתוכםבנושל
בהמשךלתשובהזויצאוכמהמגדוליאמ 
ל ,בחודש אלול
האגרות משה ,הגאון רבי דוד פיינשטייןזצ" 

מאחר ופסיקת הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ותקנות אלו
מחייבות את אחב"י בארה"ב ,הריכשניתן היתר נישואין
שלא בבית דין חשוב ומוסמך שטעו והתירו חדר"ג בלא
השלשת גט,הניתן לאשה בכל עת שתרצה לקבלו ,ההיתר
בטללחלוטין.
ויסודהלכהזושאיןלהתירחדר"גכשהאשהמבקשתלקבל
את הגט ,מצויה ברמ"א באה"ע סי' עז סעיף ב' שכתב
שההיתרלישאאשהאחרתבמורדת,הוארקאםהבעל

"רוצה לגרשה ,ואם אינה רוצה ,מתירין לו לישא אחרת".
הרי מבואר שאם היא רוצה לקבל גט ,אין מתירין לו אשה
אחרת .וכבר נמצא כן בספר שערי תשובות למהר"ם
מרוטנבורגשערא'סי'נגבתשובתרביחייםפלטיאלשכתב
אודותמורדת:

"ולא נתיר לו לישא אחרת כיון שרוצה לקבל גט".
ובספראורגדולסי'ד'סק"בכתבבדינושלהרמ"א:

"מיירי דהיא מורדת ומבקשת גט ממנו ,אך דהוא מעגנה ואיננו
רוצה ליתן גט .בזה ס"ל להגהות מרדכי ותשובת רשב"א הנ"ל
דאיהו נמי מתעגן ,ואין מתירין לו לישא אחרת ,משום דלמה
לנו להתיר תקנת ר"ג כיון דהיא מרוצית לקבל גט ,א"כ אפשר
לו לישא בהיתר דיגרשנה וישא לו אחרת".

תשס"ד ,ואליהם הצטרף בחתימתו הגאון רבי יוסף שלום

וכעיןזהבאורגדולסי'מד.

הרבנים,
אלישיב זצ"ל ,לתקן תקנות להסדיר את היתר מאה 

וכןהחזו"אאה"עסי'סטסק"י,כתב:

ם,שהובאובספרישאיוסףאה"עסי'ח',כתבו:
ובתוךדבריה 

"היות ובתקופה האחרונה עדים אנו לפירצה גדולה בענין "חרם
דרבינו גרשום" ובקלות יתר אפשר להשיג "היתר מאה רבנים"
ופשה הנגע ונתרבו המקרים בהם הותר לאיש לישא אשה על
אשתו במספרים אשר לא שערום אבותינו ,חוששים אנו כי מצב
זה עלול לזעזע ח"ו את יסודות השלום בבית היהודי .לכן
החלטנו אנו החתומים מטה לעמוד בפרץ ולתקן תקנות כדי
להגביל את ההיתר ולהעמיד הדבר כפי שהיה בימים מקדם
ש"היתר מאה רבנים" ניתן במתינות ובכובד ראש כראוי לענין
כזה אשר שלום לאשתו תלוי בו ,ואלה התקנות:
‡ .רק בית דין חשוב ומוסמך ידון בענין היתר חרם דרבנו
גרשום.
· .הרבנים וראשי הישיבות החותמים ומצטרפים להיתר יהיו
אך ורק רבנים מוסמכים או ראשי ישיבות ,ומכהנים במשרות
רבניות או בישיבות מפורסמות.
‚ .על הרבנים החותמים לציין מקום כהונתם כתובתם ומספר
הטלפון שלהם.
„ .אין רב רשאי לחתום על ההיתר אלא לאחר שעיין היטב
בנמוקי ההיתר.
 .‰בית דין המתיר יעביר את נימוקי ההיתר לדיון בבית דין נוסף
במדינה אחרת.
 .Âעל הבעל להשליש גט בידי בית דין נאמן כדי שהאשה תוכל
לקבל את גיטה בכל עת שתרצה בלא שום קושי ומניעות יהיה
מי שיהיה" .היתר" הניתן לבעל ללא השלשת גט כאמור ,יחשב
לחסר ערך לחלוטין".

"ואם מתרצית לקבל גט בלא כתובה ,אין מתירין לו לעולם
לישא אחרת ואף לאחר יב"ח".
האמור בדברי הרמ"א ,וכן בשערי תשובות ,בספר אור גדול
ובחזו"א ,מתייחס לאשה שפסקו עליה שהיא מורדת.אך
בנידוןדנן,בית הדין לא פסק עליה שהיא מורדת ,אלא
אדרבה בפסק דיןשכבר ניתן בבית דין זה,בית הדין פסק
לכפותאתהבעלבגירושין.בפסקהדיןנכתב:

"אין אנו מוצאים כל הצדקה לכך שהבעל יעגן אישה צעירה,
בת  34שנים בלבד ,באופן אכזרי כל כך ,וימנע ממנה את כל
חיובי האישות ,שארה ,כסותה ועונתה ,במשך למעלה מ3-
שנים! והעובדה שהאשה תובעת את הבעל שישלם מזונות
לילדים אינה סיבה לעכב את הגט ,בפרט שהנושא נידון
בביה"ד והוא יכריע בדבר לפי הנסיבות ולפי האפשרויות של
הבעל .ויש לו זכות לבוא לביה"ד ולטעון בענין זה.
לאור כל זאת ,בית הדין פוסק שיש לחייב את הבעל בגירושין,
ויש לכפות אותו על כך ע"י מיצוי כל האמצעים האפשריים
ע"פ החוק שיתן את הגט לאשתו ...ככל שלבעל טענות ביחס
לגובה דמי המזונות ,עליו להתייצב לדיון ולהציג את טענותיו.
כאמור ,במקרה דנן שהאשה הסכימה שהדיון במזונות יהיה
בסמכות ביה"ד ,הבעל יוכל להגיש את כל תביעותיו בענין זה
לביה"ד שיכריע בדבר לפי יכולותיו ובהתאם למחויבות של אב
לילדיו ,אולם האב בחר לברוח מהארץ ולא להתמודד עם חיוב
המזונות שיש לו כלפי ילדיו ,ולא לשלם להם מזונות כאב
לילדיו ,דבר חמור בפני עצמו ,אבל בודאי שאין הצדקה להוסיף
חטא על פשע וגם לעגן את אשתו ולא לשחרר אותה בגט .לכן
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אך לפי מה דמבואר בש"ך חו"מ סי' כ"ח ]ס"ק כ"ט[ היכי שאין
תובע ללוה ,והלוה רוצה להביא עדים לפטור מחיוב ,צריך בפני
הבעל דין ,גם שהוא לפטור .אם כן יש לומר בכהאי גוונא שאין
תובע לו ,רק הבעל רוצה לישא אשה אחרת ולפטור עצמו
מחיוב על פי התקנה .שמלבד החרם יש חיוב שלא לישא אחרת
עליה ,כמבואר בשולחן ערוך אה"ע ]סי' א' סעיף ט'[ ,וגם בא
הבעל לפטור עצמו מהחרם ,בכהאי גוונא יש לומר דצריכים
העדים להעיד בפני הבעל דין.
איברא דיש לומר כיון דמביא בפנינו עדים שעלינו מצוה
לגרשה מחמת רוע מעלליה הוי כמו דבר איסור שאין צריך
להעיד דוקא בפניה ומה יעשה הבעל אם רשעה זו תברח ותמאן
מלבוא ולסתור עצמה גם מלפני שליח בית דין ,ולכן בודאי די
בזה אם מקבלים עדות שלא בפניה".

די בטענה זו כדי לחייב את הבעל לתת גט לאשתו ,ולכפות
אותו בכל דרך עד שיאות לתת גט  ...אף אם יטען שאשתו
מרדה בו שלא כדין ,דבר שלא התברר בבי"ד ,אין מקום
להתייחס אליה כמורדת ,ללא דיון במעמד הצדדים שבו יתקיים
"שמוע בן אחיכם" וכל עוד לא התברר אחרת ,האשה בחזקת
כשרות ,אלא דינו של הבעל כמורד המונע מאשתו את כל עניני
האישות ,שזו מצד עצמה עילה ברורה לחייב אותו בגט ואף
לכפות אותו על כך".
בנסיבות המתוארות ,לא יתכן שיתקיים דיון בבקשת הבעל
להיתר נישואין בבית דין במקומו הנוכחי של הבעל ,שנטש
אתמשפחתוויצאאלמעברליםכדילעגןאתאשתו.
הדיון בהיתר נישואין יוכל להתקיים רק במסגרת דיון
במעמד שני הצדדים .ומאחר שכבר החלו דיונים בין
הצדדים בבית הדין בירושלים ,לא יתכן שבית דין אחר
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גם אליבא דתשובה זו שלהדברי חיים שהתיר לקבל עדות

בארה"ב,ידוןבבקשתולהיתרנישואין.

שלא בפניה ,היינו בנסיבות המתוארות בתשובתו שהאשה

יתירה מזו ,באותו בית דין לא התקיים דיון במעמד שני

מתחמקתמדיוןבביתהדין,אךבנידוןזההתהפכוהיוצרות

הצדדים,עייןשו"תדברימלכיאלחלקג'סי'קמהשכתב:

מהנידון בתשובת הדברי חיים ,הבעל הוא זה שנמלט

"כבר כתבנו בסי' הקודם ,שזה הוי כדיני ממונות ,דהוי כאלו
התנה עמה שלא ישא אחרת ,וכן קיי"ל באה"ע סימן א' ס"ט
דבמקום שיש מנהג שלא לישא אשה על אשתו הוי כאלו התנה.
ואף שיש מקום לחלק בין מנהג לחרגמ"ה אבל ז"א .וא"כ הוי
זה דין שבין אדם לחבירו ,וראוי לשמוע מה בפיה ולא להורות
ע"פ דברי צד אחד .וכן קבלת עדות צריך להיות בפניה".
ועודכתבשםבתשובתדברימלכיאל:

מהארץואינוציית דינאלפסקהדיןהמחייבובגירושין,ותוך
כדי הדיונים בבית הדין כאן בירושלים ,מצא לעצמו מי
שידון בבקשתו להיתר נישואין בלא דיון ועדויות במעמד
האשה.
מכל האמור בית הדין קובע שאין יסוד בהלכהלדון בהיתר
נישואין לבעל סרבן הגט ,בדיון שאינו במעמד שני הצדדים
שמתקיים בו "שמוע בין אחיכם" ,ונידוןבמקום שעפ"י דין

"וביותר צריך להזהר בעתים הללו אשר בעוה"ר קלי הדעת
נתרבו המואסים בנשותיהם על לא דבר .ומוצאים אינשי דלא
מעלי שנטלו עטרת סמיכה ,ושוכרים אותם בכסף מלא להשיג
להם היתר מק"ר .והרבה רבנים אינם מדקדקים כ"כ וחותמים
על כל הבא לידם מבלי חקור בירור הדברים .ויש אשר רצונם
לאפקועי שמייהו בדיסקי ותופסים המדה למלאות רצון כל
דורש אולי עי"ז יתפרסם שמם .כי מאסף החתימות יפרסם
שכבר חתם גדול פלוני .וזה אחד מהטעמים שאני נמנע
מלחתום על היתר ק"ר .ולזה ראוי להביט על היתרים הללו
בשבע עיניים ,שלא יהיו בנות ישראל כהפקר ,ומה הועיל
רגמ"ה בתקנתו".
ובשו"תדבריחייםאבןהעזרחלקאסי'ה',כתב:

הואהמקוםהמוסמךעפ"יההלכהלדוןבתביעותשביניהם.
היתרנישואיןאםניתןבנסיבותהמתוארות,דהיינוללאדיון
במעמדהצדדיםולאחרשהאשהתובעתלהתגרשולקבלגט
ללאכלתנאים,וכןכשכלהתביעותהכרוכותבגירושיןכבר
נידונותבבית הדין זה ,הוא בטל ומבוטל ,והחרם דרבינו
גרשם שלא לשאת אשה אחרת ,רובץ על הבעל .ככל
שהבעל ישא אשה אחרת דינו כמוחרם עפ"י ההלכה .וכן
נוהגתבוההלכההפסוקהברמ"אאה"עסי'א'ס"י:

"כופין בחרמות ונדויין מי שעובר ונושא שתי נשים ,לגרש אחת
מהן".
בהמשך להחלטה קודמת המאשרת פרסום שמו של הבעל,
בית הדין מאשר פרסום החלטה זו ללא השמטת שמות

"רק על זה יש לחקור אם נגבה עדות זה בפני האשה .והן אמת
שלכאורה זה הוי כלפטור ]חו"מ סי' כ"ח סעיף י"ח[ ,היינו
שהבעל מביא עדים שהוא פטור מחרם שלא ליקח שתי נשים.

הצדדים,וזאת במגמה להביא לידיעת העוסקים בהיתר
הנישואיןובהחתמתמאהרבנים,שחובהעליהםלמשוךידם
מכך.
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דחייתהתביעהלהיתרנישואין
בפנינו תביעת גירושין של הבעל ,וקודם לכן הגיש הבעל

יצוין ,ההחלטה להיתר הנישואין ניתנה על בסיס הנתונים

תביעה להיתר נישואין ,וביום ...ניתנה החלטה עקרונית

המפורטיםבהחלטההנ"ל,ובהתאםלמידעהמצויבמסמכים

להיתרנישואין.

הרפואייםשהוגשו לביה"ד .עד למועד ההחלטה להיתר
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הנישואין,האשה לא התייצבה אפילו לדיון אחד ,ונֶאמר
לביתהדיןשמצבההרפואיאינומאפשרלהלהתייצבלדיון,
עלכןההחלטהניתנהעליסודהנתוניםוהאסמכתאותשהיו
בפנינו באותה שעה .אך לאחר מתן ההיתר העקרוני,
לבקשת האשה נקבע מועד לדיון אליו האשה הופיעה,
והתקייםדיוןלבירורתביעתהגירושין.
כעתלאחרשהתקייםהדיוןבמעמדהצדדים,על ביה"ד
להחליט אם לקבל תביעת הבעל ולחייב האשה בגירושין,
ואםתסרב לקבל גט האם לתת היתר נישואין ,או לקבל
עמדת האשה לדחות את התביעה ולקבוע שבהיעדר פס"ד
לחיובה בגירושין ,האישה זכאית להתנות את הסכמתה
לקבלגטבהסדררכושיהולם.
להלןמדבריהצדדיםבדיוןהאחרון:

"האיש :התחתנו לפני  ...שנה בערך ואחרי הלידה של הבת
הראשונה היה דיכאון של אחרי לידה ,היו ניסיונות התאבדות,
מאז ,כל השנים טיפלתי בה ,יש לנו שלושה ילדים הצעיר בן ,...
הלכנו לרופאים והכל ,מאחרי הלידה של הבת שהיא היום בת
 ,...התחילו הבעיות ,אני לא רוצה לפגוע אני מבין את המצב
הנפשי ,אנחנו לא גרים יחד שנתיים פלוס ,גרנו יחד בירושלים
אני גר שם עם הילדים ,אני חושב שהיא גרה אצל אשה מבוגרת
אני לא יודע מה מצבה ,אני שומע רק דרך הילדים ומה שאני
שומע בבית דין ,אני מבקש גירושין ,אני רוצה לחיות את החיים
שלי בשקט ,אני לא מאשים ,אם לא ילך אז היתר נישואין.
סבלתי מהתקפות ,הילדים אצלי כולם ,ואפילו היא אמרה שהם
ישארו אצלי...
האשה :אני רואה את המצב שלי היום ב"ה טוב ,אני מתפקדת
אני עובדת אני גרה אצל אשה מבוגרת פה בירושלים,
בית הדין :את מטופלת תרופתית?
האשה :כן ,אבל זה רק להרגעה.
בית הדין :את זוכרת את השמות של התרופה?
האשה :אני לוקחת סורבון וכדור שינה ועוד כדור להרגעה.
ב"כ האשה מגיש לביה"ד מסמך רפואי.
בית הדין :למה זה מבית החולים?
אחי האשה אפוטרופוס שלה :בבית החולים טיפלו בה שנה
וחצי.
האשה :זה היה אשפוז יום נסעתי כל יום לבית החולים.
בית הדין :כמה זמן את מטופלת שם?
האשה :חצי שנה.
בית הדין :איך אתה מסביר?
אחי האשה אפוטרופוס שלה :היא הייתה באשפוז חצי שנה ב...
עם הפסקות היא יצאה משם לא ידענו מה לעשות איתה מצאנו
שהקימו בי"ח עם רופאים חרדים ב ...והיא הייתה מאושפזת
שם חצי שנה ,זה היה לפני שנה וחצי ואז הבינו שהיא יכולה
לעבוד והוציאו אותה לעבוד במקום מוגן לפני בערך שנה ,היא
סיפרה לי שהיא מתחילה לעבוד בגן ילדים בשבוע הבא.
בית הדין :הבעל אומר שלאור כל מה שהתרחש הוא מבקש
להתגרש ,איך את מתייחסת?

האשה :אני רואה את זה אחרת זה לא שחור לבן גם שהתחתנתי
טיפלתי בחולה סכרת ויש לנו שתי ילדים חולי סכרת.
בית הדין :מה הקשר בין הדברים? היה תקופה שהחיים בינכם
לא היו אפשריים בגלל כל הבעיות את מתנגדת להתגרש?
האשה :מתנגדת כי אני חושבת שאפשר לשקם את הזוגיות.
בית הדין :הצעת לו לחזור הביתה?
האשה :לא דיברנו.
בית הדין :למה לא דיברתם למה לא נקטת יוזמה?
האשה :אבל הילדים סגרו עליי את הבית ולקחו את המפתחות.
בית הדין :את היית צריכה לחזור ולהגיד את זה לבעל.
האשה :אבל אני לא רוצה להתגרש ,אני חושבת שזה טוב לי.
בית הדין :המצב הנוכחי זה טוב? מה ההבדל בין גירושין
למצב הנוכחי?
האשה :אני לא רוצה גירושין.
בית הדין :תסבירי למה?
האשה :אני חושבת שאפשר לשקם את החיים על ידי יעוץ...
אחי האשה אפוטרופוס שלה :אמרתי שהיא התחילה לעבוד
והיא יצאה מאשפוז הניסיונות התאבדות שלה היו בגלל
הבקשה לגירושין הסתכלתי על מצבה ואמרתי אין בין זה לבין
חיי נישואין שום קשר ,היא לא הייתה בריאה אבל בשנה
האחרונה ,ראיתי שמצבה השתפר ,כשהיא ביקשה פעם
אחרונה ,אמרתי לאמא שלי תקחו אותה לרופאה ותשאלי האם
יש מצב שהיא יכולה לקיים חיי נישואין והיא ענתה שהתשובה
היא כן מוחלט".
האשההציגה בפנינו מסמך מעמותה פלוניתהמעסיקה
אותה בתקופה האחרונה  ,וכן חוות דעת רפואית מהקיץ
האחרון ,המעידות שלא היה לאשה כל התקף פסיכוטי וכי
היא מתפקדת באופן סביר .לפני חמש שנים סבלה מדיכאון
וחרדות,אךמצבההשתפרמאד.
דיון
הצדדיםמתגורריםבנפרדכשנתייםכאשרבחלקמתקופהזו
האשה שהתה באישפוז בבית חולים פסיכיאטרי ושוחררה
עםתכניתטיפולית.המסמךהרפואיהנזכרשנכתבע"יד"ר
 ...מהמחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים  ,...משקף את
חוו"ד המקצועית המתייחסת למצבה הנוכחי ובו נכתב
שהאשה חזרה לעצמה ומתפקדת ,וכן המסמך  ...הנזכר,
מאשרזאת,ולאנשמעההכחשהמצדהבעלביחסלמתואר
במסמכיםאלו,אלארקנטעןבאמצעותבאכחושהמסמכים
חסריתוקףמשפטי.
עלינו לברר ,האם על יסוד הנתונים שבפני בית הדין
המחלה בה לקתה האשה ,הינה עילה מוצדקת לחיוב
הגירושין .נקדים כי בהחלטה הנוכחית בית הדין מתחשב
בטענות שעלו בדיון ובמסמכים שהוצגו ,אך לא
בהתבטאויות הקשות והבוטות שבכתבי טענות הבעל,
שאינןמגובותבאסמכתאות.
הבעלטועןשמאסבאשתו,ועלינולדוןהאםבטענת"מאוסה
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עלי" באמתלא מבוררת ,עקב מצבה הנפשי בתקופה
האחרונה,קייםבסיסלחיובגירושין.
בשולחןערוךאבןהעזרסי'קיזסעיףי"אכתב:

"מי שנודע לו שאשתו נכפית ,ורוצה לגרשה ואינו משיג כדי
כתובתה ,כופין אותה לקבל גט ואין בזה משום תקנת ר"ג ,ויתן
הנמצא בידו לכתובתה ,והמותר כשתשיג ידו ,ואם תמאן לקבל
גט ,ימנע ממנה שאר כסות ועונה .הגה :ודוקא במום גדול כזה
שאלו היה באיש היו כופין לגרש מדין התלמוד ,ולא תקן ר"ג
שתהא האשה עדיפא מאיש )תשובת הרא"ש כלל מ"ב( ,אבל
משום שאר מומין אינו יכול לגרשה בעל כרחה ,אבל מכל מקום
אין כופין אותו להיות עמה ,מאחר דמאיסה עליו ורוצה לגרשה
ולתת לה כתובתה".
מום של אשה נכפית נקבע כעילה לכפיית גירושין ,מאחר
שהיה מקובל שיש במום כזה סכנה לבעל ,כמבואר בח"מ
ס"ק יא ובב"ש ס"ק כא .אולם ביחס למומים אחרים שיש
לאשה ,נפסק כי רק אם במום דומה הקיים באיש היו כופין
אותולגרשה,ישלכפותאתהאשה,כמבוארבדבריהרמ"א.
עלכןבהתאםלמבוארבדבריהרמ"אאיןלחייבאתהאשה
בגירושין על יסוד טענת "מאוסה עלי",והסכימועם פסק
א .וכן כתב בספר ישועות
הרמ"א :הח"מ הב "ש וביאור הגר" 
יעקב אה"ע סי' עז שהובא בפת"ש סק"ב ,שאין לחייב
ם
שלוטע 
בגירושיןלמרותשהבעלטוען"מאוסהעלי"וי 
מבורר.וכן עולה מדברי הבית יעקב בסוף סי' עז בהוספות
עלקיצורדינימורדת,שכתב:

"ואם טוען מאוסה עלי בטענה ברורה ,לא גרע מאשה ,ואין לו
דין מורד".
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התלמוד ,דבזה"ז שאין מגרשין בע"כ לא שייך האי דינא,
ומחוייב ברפואתה .הא כל הבא לגרש בע"כ או לישא אחרת
טוען מאוסה עלי ,וכיון שהיא חולנית הא טענתו מבוררת ולא
שייך חרגמ"ה .ועל כרחנו שאין טענה זו מועילה לענין חר"ג
אפילו בחולה".
עוד יצוין לתשובת הנודע ביהודה תניינא סי' קד שהביא
הפת"שאה"עסי'קיזסק"ג,ולהלןמדבריו:

אשה אחת שנשאת לאיש ולפי דברי האיש זה שנה שהוא עמה
היא חולנית ולפי דבריו עסקה ברפואות ולא הועיל ,והוא האיש
אומר שהוא מבין חולשתה שנתקלקל מוחה ושהוא שופט
בשכלו שאין לה רפאות תעלה ומדמה אותה לנכפית ודן דינה
שיכול לגרשה בע"כ בכפיה בשוטין או בזריקת גט וק"ו
במניעת שאר כסות ועונה ...ואני אומר רמות רוחא יתירתא
חזינא ביה שהוא עצמו בעל דין והוא עד והוא דיין ומי ישמע
לו .ומעתה איזה אשה שיהיה לה מיחוש וראשה יכבד עליה
ידין הבעל דינה לגרשה ומי יסמוך על הבנתו שהוא יאמר
שמבין חליה ואולי הוא שוטה ואם אנו חושדין אותו בשוטה
וגס רוח אולי גם רשע לפרוק מעליו חרם רגמ"ה ומה בכך
שמוחה כואב ואינה יכולה להלוך בשוק רק בבית וכי בשביל זה
אינה ראויה לתשמיש ,ומה ענין זאת האשה לנכפית ששם יש
סכנה לשמש עמה .וכל דברי הבעל שמדמה זאת האשה לנכפית
הוא דברי שטות והבל ואם בעל דברים הוא יגש לבית דין
שבעירו והם יחקרו מהות האשה ומה הוא חולשתה והם ישאלו
אח"כ לגדולי הדור לברר הדין אבל האיש הזה כל קבל רמות
רוחא דאית ביה ראוי הוא למתחו על העמוד כי אם יפרוץ הדבר
יהיו בנות ישראל הפקר.

מבואר מדבריו,שרק הבעל אינו נידון כמורד ,אך גם אין

וכןבתשובתדברימלכיאלחלקג'סי'ק'דחהסברת

כופיןעליהאתהגירושין.

הפוסקיםשאפשרלחייבאישהבגירושיןכשהבעלטוען

וכן כתבו שאיןמחייבים את האשה בגירושין בטענה זו:

"מאוסה עלי" ,הואיל ופוסקים אלה הסתמכו על דעת

ס"קלג,
ה"עסי'א'הגהותב"י 
בספרכנסתהגדולהא 

הראשוניםשישלכפותגירושיןעלהבעלבטוענת"מאיס

ובתשובתנודעביהודהקמאאה"עסי'פד,ובתשובת חוט
המשולשח"גסי'סאבתשובתהגאוןרביאליעזריצחקזצ"ל
)השמטותסי'ב'(.
ב
וכןבספראבןיקרהח"גסי'כדבבעלהתובעגירושיןעק 
בעיהנפשיתשלהאשהשלקתהבהתפרצויותשלהיסטריה,
כתב שלמרות שהבעל טוען מאוסה עלי באמתלא מבוררת,
איןמתיריןלוחרםר"ג.וכתבלבארהלכהזו,וז"ל:

"ומה שכתב כ"ת דכיון שטוען מאוסה עלי בטענה מבוררת יש
להתיר לו ,אין זו סמיכה להתיר לו חדר"ג .דטענה זו אינה
מועילה רק לענין שלא נדון את הבעל למורד לענין להוסיף לה
על כתובתה או גם לפוטרו ממזונותי' למאן דס"ל הכי ,כמו
שהביא כ"ת בשם הגאון ישועות יעקב אהע"ז סי' ע"ז ,אבל לא
לגרשה בע"כ או לישא אחרת עלי' .דהא אם לא נאמר כן ,אין
שום מצב לתקנת רגמ"ה  ...ומ"ש כ"ת דמשום שהיא חולנית
טענת מאוסה עלי היא טענה מבוררת ,דבר זה לא ניתן להאמר.
דא"כ אין כתב מהרש"ל הובא בב"ח סי' ע"ט לענין דינא
דהריני מגרשך ונותן לך כתובתך דאינו חייב לרפאותה מצד דין

עלי",וכתבשםלדחותזאת:

"אנן לא קיי"ל כמ"ד במאיס עלי כופין להוציא .ועוד דא"כ
למה צריך היתר בנשתטית .והרי כל הפוסקים כתבו שצריך ק"ר
אף דשוטה ודאי מאוסה עליו .וגם דכל כה"ג הו"ל להפוסקים
לפרושי דבמאיסה עליו לא תיקן רגמ"ה .ולענ"ד אין להקל
במאיסה בלא היתר ממאה רבנים".
גםבאוצה"פסי' א' אות עג ס"ק טזהביאדעתהחולקים
הסוברים,שישלהקללהתירחרםדר"גבטוען"מאוסה
עלי"וישלואמתלאמבוררת.אך יצוין שביחסלתשובות
צמחצדקומהרש"םשהובאובאוצה"פ,כתבובפסקדין
מביתהדיןהגדול)בהרכב הדיינים הגאונים נ"ע הגר"י
הדס ,הגרי"ש אלישיב והג"ב ז'ולטי(בפד"רחלקה'עמוד
:294-297

"אולם גם במי שבא בטענה זו שאשתו מאוסה עליו ,ובאופן
שהיא נראית כנה ,כבר העלה הצ"צ בסי' קל"ב שלמעשה אין
מתירין חדרגמ"ה על יסוד טענת מאיס עלי .וזו לשונו שם- :
כ"ז נראה להלכה אבל לא למעשה משום דלא חזינן שנעשה
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מעשה כזה להתיר חר"ג בטענת מאיס עלי .גם המהרש"ם
)ח"ב סי' צ"ב( ,אשר אמנם התיר למעשה את החדר"ג ,אולם
צירף לזה כמה נימוקים - :א' קדושין דרבנן )קדושי חרשת(;
ב' אומדנא לבטל את הקדושין )הבטיחו לו נדוניה ולא עמדו
בהבטחתם(; ג' טענת מאיס עלי .ולפי"ז אין בטענת מאיס
עלי במקרה דנן יסוד מספיק לחייב את האשה לקבל גט
בניגוד לרצונה ...לפי האמור אנו מחליטים :א .מקבלים את
הערעור ,ואין לחייב את האשה המערערת לקבל ג"פ .ב .כל
עוד והבעל לא שילם את הכתובה לאשתו הוא חייב
במזונותיה".

צ"ה וכ"כ שו"מ מהדורא א' ח"ג סי' ק"ח וכ"כ פתחי תשובה
סי' א' ס"ק ט"ז בשם הרב מטיקטין ז"ל.
עדכאןמאותההחלטה.
אמנם באותה החלטה הגענו למסקנה דלהלן":מאחר ואין
ספק במקרה זה שהאשה אינה יכולה לגור עם בעלה כדרך
כל הארץ ,יש עקרונית מקום להתיר לבעל לשאת אשה
אחרת ,לאחר שישליש גט וכתובה" .ואכן היה מקום
למסקנה זו בעתו ובזמנו שמהחומר שהוצג בבית הדין עלה
שמצבה הנפשי כה חמור ,ואינו מאפשר לה להגיע לדיון,
ובוודאי שאינה ראויה לדור עם בעלה .אך כעת בדיון

בהתאם לאמור ועל יסוד הכרעת בית הדין הגדול בפסק

הראשון שהתקיים במעמד שני הצדדים מתוך התרשמות

ת
הדין הנזכר ,אין לחייב את האישה בגירושין בגיןטענ 

משניבעליהדיןוהאסמכתאותשהוגשו,עולהשאיןכךפני

"מאוסהעלי",לרבותבאמתלאמבוררת.

הדברים.לאהתבררבפנינושאםהבעליחליטלהסירמסדר

אמנם באשה שנשתטית פסק הרמ"א אה"ע סי' א' סעיף י'

היום את תביעותיו ,לרבות את טענת "מאוסה עלי" ויהיה

שיש להתיר חרם ר"ג .עיין שם באוצה"פ אות עב ס"ק א-ב

נכון לשלום בית ,שהדבר אכן אינו אפשרי עקב מצבה

שלדעת רוב הפוסקים אין צורך שתגיע לגדר שוטה ממש,

הרפואי-נפשי של האשה .על כן ביסודו של דבר בנידון זה

אלא כל שהבעל אינו יכול לדור עמה כדרך כל הארץ,

תביעתהגירושיןנשענתעלטענת"מאוסה עלי"בלבד,עקב

מתירין לו .עיי"ש בתשובות רבות מספרי האחרונים

מחלהשלקתהבתקופתהנישואין,ולאעלליקוייסודיאצל

המסכימים ליסוד זה ,שהיתר חרם ר"ג ינתן רק לאחר

האשה הקיים כעת שאינו מאפשר חיים משותפים סבירים

שהתברר שעקב מצבה הבריאותי של האשה היא אינה

עםבעלה,אםיחפוץבכך.

ראויהלתפקדבביתכאשתאיש.

עוד יצוין כי גם לולי חרם דר"ג ,אין ראוי לגרש אשה בעל

וכןבספרגטפשוטסי'קיטס"קלגהביאמתשובתמהרח"ש

כרחהכשהעילההיאמחלתהאשה.

חלק ד' סי' לג שאין תקנת רבינו גרשם באינה ראויה

הרמב"םפרקי"דמאישותהלכהיזכתב:

לאישות.
וכן בספר חבלים בנעימים חלק ג'סי' סה סק"ב כתב שינתן
היתרנישואיןעקבבעיותנפשיותקשותאצלהאשה:

"כל שאי אפשר לבעל לדור עמה כדרך העולה ואינה יכולה
לנהוג עניני הבית ...ותלוי בראות עיני בית הדין".
ובהחלטהלהיתרנישואין,כתבנוכדלהלן:
"הרמ"אבאה"עסי'א'סעיףי'כתב:

"ובמקום שאין האשה בת גירושין כגון שנשתטית ...יש להקל
להתיר לו לישא אחרת".

"האשה שחלתה חייב לרפאות אותה עד שתבריא ,ראה שהחולי
ארוך ויפסיד ממון הרבה לרפואה ואמר לה הרי כתובתיך
מונחת או רפאי עצמך מכתובתיך או הריני מגרשך ונותן כתובה
והולך שומעין לו ,ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ".
והוסיףהמגידמשנה:

"וכתב רבינו ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ .ודבר פשוט
הוא שיש בזה רוע מוסר".
וכןבשו"עסי'עטסעיףג'העתיקלהלכהאתלשוןהרמב"ם,
שאיןאיסורבגירושיאשהחולהאלאשאיןראוילעשותכן

משמעשאיןלהתיראלאבשוטהשאינהבתגירושיןובנידון

מפני דרך ארץ.דהיינו קיימת הדרכה עקרונית שאין ראוי

זהנראהשהאשהאינהבגדרזה.אולםעייןבאוצרהפוסקים

לעשותכןמפנידרךארץמפנישישבזה"רועמוסר" ,והיינו

ס"קעבאותא'שהרבהפוסקיםכתבושביחסלחרםדרבינו

אףכשהחוליארוך.

גרשום ,גם אם האשה אינה במצב כה חמור והיא בת

ויש שפרשו שאף הרמב"ם פסק להלכה כשיטת הספרי

גירושין מאחר שאינה שוטה עפ"י גדרי שוטה המבוארים

פרשתכיתצא)פיסקאריד(שכתב:

בהלכה ,והיא יודעת לשמור עצמה וגיטה ומשלחה ואינה
חוזרת ,למרות זאת אם עקב מחלתה לא ניתן לדור עמה,
ניתןלהתירלבעלחרםדר"ג.והביאומספרויחייעקבאה"ע

"ושלחת לנפשה  ...בגט כדברי רבי יונתן ,ואם היתה חולה
ימתין לה עד שתבריא ,קל וחומר לבנות ישראל שהן קדושות
וטהורות".

סי'יגשהעיקרתלויבכךשלאמיתדרלהעםבעלה,ודיבכך

ופרשודבריהרמב"םהנזכרים,שמדינאאיןאיסור בגירושין,

ואיןע ניןלסימנישטותהשנוייםבמסכתחגיגה.

רק כשהאשה בוחרת בכך מרצונה ,אך אסור לגרשה בעל

גם בתשובת חבלים בנעימים ח"ב סי' פ' שהביא אוצה"פ

כרחה,כהוראתהספרי,כןבארבשו"תנבחרמכסףחלקאבן

כתב:

העזרסי'מו,ובתוךדבריוכתב:

וכ"כ דברי חיים ח"א אה"ע סי מ"א שלהתיר לו חר"ג אין צריך
שתהי' נשתטית ממש עם סימני שטות גמורים ,אלא כל שאינה
ראויה לדור עם בעלה כדרך כל הארץ ,וכ"כ בית שלמה אה"ע

"ולכך אני אומר דהרמב"ם סובר פירוש המשנה של ואם אמר
הרי גיטה וכתובתה או אמר הרי כתובתך רשאי ותלוי הדבר
בבחירתה .דדמי לאומר לאשתו איני זנך דכופין להוציא ודוקא

עטרתדבורה



כשהיא רוצה להתגרש ,אבל אם תרצה לישב עמו בלי מזונות
אין כופין להוציאה".
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משפטי כדי להתגרש ,במקום לתמוך בה ולסייע לה
להשתקם ,לא היה מקום לצפות ממנה להתעלם מכל

וכן בספר ברית יעקב אה"ע סי' נב השיב בנידון של אשה

ההליכים נגדה ,ולנקוט ביוזמות סרק שלא היה להן סיכוי

חולה שבעלה מבקש לגרשה ולשלם את הכתובה והאשה

להצלחה.

אינה מסכימה להתגרש ,אלא תובעת ממנו למלא את

למרות כל האמור ,איננו מתעלמים מכך שכבר גבה טורא

חובותיו לאשתו לרבות מזונות ורפואה .בתשובתו דחה

ביניהם,הבעלנחרץבעמדתושאיןמנוסמגירושין,ואףאינו

הברית יעקב את טענת הבעל לחייבה בגירושין ולהיפטר

מוכן לאפשר לאשתו לשוב לגור בבית בשום פנים ואופן,

ממזונות ,אך אם החולי ארוך יכול להניח כתובתה בידה

ומבקשלחייבהבגירושיןבטענת"מאוסהעלי".

ולהיפטרממזונות.ובתוךדבריופרשדבריהרמב"םבהתאם

בהתאםלאמור,מאחרולאניתןלחייבאתהאשהבגירושין,

לדרכו של הנבחר מכסף )אף שלא הביאו( ,וכתב בשיטת

אבל האישה מסכימה להתגרש בכפוף להבטחת עתידה
הכלכלי ,יש לבחון טענותיה בעניין .זאת לאור התשתית

הרמב"ם:

"מפרש מאי דתנן במתניתין הרי זה גיטך וכתובה ורפאי את
עצמך ,האי ויו דוכתובה הוא ויו מחלקת ,או כתובתך ורפאי את
עצמך שנותן לה הברירה ,או שתקבל גט להתגרש לגמרי או
להתרפאות עצמה מכתובתה ,שומעין לו .והכריח הרמב"ם
פירושו משום דקשה לו מספרי ...לכן מפרש דנותן לה הברירה
או דתתרפאי מכתובתה או הריני מגרשך ונותן לך כתובה ,ואם
היא בוחרת בעצמה בגירושין רשאי ,אלא דאינו רשאי לגרש בעת
חליה ,א"כ בבנות ישראל כה"ג לא הוי דרך מוסר ודרך ארץ".

המפורטת בכתבי טענותיה ,בה היא מייחסת לבעל
התנהלותשאינההוגנתבכל הקשורלרכישתהדירה,וכיום
מבקש לגרשה בלי לאפשר לה כל בסיס כלכלי להמשך
דרכה בחיים כשמצבה הוא כמתואר .לפיכך על הצדדים
לנהלמו"מבמגמהלגבשהסכםגירושיןמלאומפורט.
מסקנתהדברים:
טענת "מאוסה עלי" באמתלא מבוררת,אינה יסוד לפסיקת

וע"ע בספרמשפטי עוזיאל חלק אה"ע סי' פא ,שאע"פ כן

חיוב האשה בגירושין ו/או היתר נישואין ,אלא אם מצבה

באשה החולה חולי ארוך ואינה ראויה לאישות ,יתירולו

הבריאותיוהנפשיהקבועשלהאשהאינומאפשרלהלדור

לשאתאשהאחרת.

עםבעלהכדרךכלהארץ.

התובע הציג טענות קשות שהאישה הטיחה בו בכתבי

ההתרשמותהברורהשלביה"דממצבההנוכחישלהאשה,

הטענות שהגישה בזמנו לבית המשפט .אולם ביחס לטענות

היאשמצבההשתפרבאופןניכר.וזאתעליסודההתרשמות

אלו ,אם היה מתברר שיש יסוד עובדתי לטענות אלו ,לא

הבלתי אמצעית מהצדדים בדיון שהתקיים במעמד שני

ניתן לקבוע שבגלל התנהגות הבעל שנהג בה שלא כהוגן

הצדדים ומהעיון במסמכים שהאשה הגישה .בהיעדר

כמפורט באותם כתבי טענות ,זו תהיה עילה לחייב את

אסמכתא לא ניתן לקבוע שהאשה במצבה הנוכחי אינה

האשה בגירושין .אלא אם כן היה מתברר שכתבי טענות

ראויה לדור עם בעלה כדרך כל הארץ .הבעל לא טען כן,

אלומוכיחיםשהאשהכבראינהרוצהלשובלבעלהלשלום

וגם אם זו כוונתו בטענותיו ,בכל מקרה חובת ההוכחה

בית .אך מדברי האשה בדיון עולה,שטענתה לשלום בית

לטענהכזומוטלתעלהבעל,שלאעמדבנטלההוכחה.

אכןכנה,ואיןיסודלפקפקבכנותדבריה,וככלשהדברתלוי

בהתאםלאמור:

בה היא מעוניינת לשקם את הנישואין ולשוב לשלום בית,

א .ביה"דמבטלההחלטהלהיתרנישואין.

וכיהיא מצידההיתהרוצהשהבעלישנהאתיחסוהנוכחי

ב .ביה"דדוחהאתהתביעהלחייבהאשהבגירושין.

אליה ויסכים לתמוך בה ולקבלה חזרה לביתם .לכן אין

ג .לאור הסכמת האישה לקבל גט ,בכפוף למילוי

בטענותהללוהצדקהלחייבהבגירושין.

דרישותיה,עלהצדדיםלנהלמו"מבמגמהלגבשהסכם

ביחס לטענת הבעל להיעדר יוזמה מצד האשה לחזרה

גירושין.ככל שלא יושג הסכם תוך30יום בית הדין

לשלום בית ,יש להשיב ,בנסיבות שהבעל מנהל מאבק

להסדרתהסכםהוגן.
יזמנםלדיוןבמגמהלהביא 

סימן ד

היתרחרםדר"גכשקיימתחלופההוגנתאלאשאיאפשרלחייבה
בנידון זה ,לאחר שבית הדין האריך בפרטי המקרה ,כתבנו
בפסקהדין:

"אין ספק שהמצב בין בני הזוג אינו מצדיק שבית הדין יורה
על ניסיונות לחזרה לשלום בית .מזה שנתיים שהצדדים
בנפרד והמלצת הרב פלוני וד"ר פלוני הנזכרת שעל הצדדים

להתגרש ,מקובלת על בית הדין".
עמדת האשה היא שבעת הזו שאין אפשרות לחזור לשלום
ל,
ביתעםהבעלבמצבוהנוכחישלאטיפלבעצמואתהטיפו 
כפי שהיא סבורה שעליו לעבור ,ויצוין לדבריה בדיון
לא
האחרון":אםילךלטיפולאצלמישהוטוב,וישתנה,אם 
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הולךלטיפולבלתיאפשרילהמשיך".
מאחר שביתהדין לא קבע שעל הבעל לגשת לטיפולזה,
והאשה גם היא אינה רוצה את הבעל במצבו הנוכחי,
"באשר הוא שם" ,הרי שאין מנוס אלא לקבוע שבמצב
הנוכחיבפניביתהדיןשניבני זוגשאינםרוציםזה את זה,
ועליהםלהתגרשללאדיחוי.

סוף סעי' כ"ה שכותב" :וכן אם רצונה לקבל גט רק שמבקשת
יותר מכתובתה המגיע לה אם חכמי המקום כמו הרב והב"ד
רואים שביכלתו לשאת כי אין זה היתרון דבר גדול לפי מצב
אותו האיש פשיטא שאין מתירין לו ויוסיף לה כרצונה" ,ורק
"אם מבקשת סך רב ולפי ראות עיני הב"ד יהרס מעמדו כשיתן
לה מה שמבקשת אז מתירין לו" עיין שם ,ודון מינה ומינה".

הבעל התובעהציגאתטענותיובכתב,וטעןשלאחרדבריה

וכעיןזהבפד"רכרךכ'עמ'.40

הנזכריםשלהאשה,התבררששניהצדדיםכבראינםרוצים

ובספרהיכל יצחקחלקאבן העזרח"א סימן ט' כתב שיש

זהבזה,וישלחייבאתהגירושיןעליסודשיטתרבינוירוחם

להימנע מלגרשה בעל כרחה כשניתן לרצותה ברצי כסף,

בספרמישריםנתיבכגח"ח.מאידך ,האשה הנתבעתטענה

וז"ל:

שאינו דומה לשיטת רבינוירוחם ,שם שני הצדדים אינם
רוצים בנישואין ,וכאן היא רוצה את הבעל אם ילך לטיפול
אצל מישהו טוב ,כמו כן טענה שאין עיגון אם הבעל יגיע
עמהלהסכםרכושיהמקובלעליה.
בנסיבות המתוארות,מוטל על בית הדין להכריע בטענות

"אמנם י"ל שאפילו תימא שמניעת המזונות היא ככפייה לקבל
גט ובניגוד לחרם ,מכל מקום מה שתיקן רגמ"ה שע"כ לא יהא
כלום כוונתו על כפייה ממש בגוף .ואולם וכדי לצאת מן המצב,
עכ"פ באדם עשיר ,ודאי שיש להתאמץ שיתן סכום הגון בכדי
שיעור לרצותה ברצי כסף בשים לב למצב והיחסים".

הצדדים ביחס לחלוקת הרכוש ולזיקה שבין הפסיקה

וכבר מצאנו בתשובת הרא"ש בנידון שהורה בנידון שלו

בתביעת הגירושין לפסיקה בתביעה לחלוקת הרכוש,

שמדינא יש לכפות את הבעל בגירושין עקב הנסיבות

כשהרכוש העיקרי העומדת על הפרק הינו דירת המגורים

המפורטות באותה תשובה,כלל לב סי' ב' ,עכ"פ כתב שיש

המשותפת.

להימנע מכפייתו בגירושין אם ניתן לרצותו בפיצוי כספי

נכון הוא שביחס לבני זוג שאינם רוצים זה בזה ,אין מנוס

שיתןגטמרצונו,וז"ל:

שעל יסוד שיטת רבינו ירוחם
אלא להורות להם להתגר 
חשהורה לחייב בגירושין את
בספר מישרים נתיב כג ח" 
הבעל שאינו רוצה את אשתו ,למרות שהיוזמה לפירוד
ולתביעת הגירושין היא מצד האשה,כפי הנידון בדינו של
רבינו ירוחם .הוא הדין להיפך ,כגון בנידון זה שהיוזמה
לתביעתהגירושיןהיאמצדהבעל,וכתוצאהמכךהאשהגם
היאאינהרוצהבבעלכפישהואכעתבמצבוהנוכחי.
אלאשחיובהאשה להתגרשואכיפתהגירושיןעליהבניגוד
לרצונה,מחייבאתביתהדיןלהורותשישלהתירחרםדר"ג
שלאלגרשאשהבעלכרחה,וביחסלהיתרחרםדר"גהורה
בספרערוךהשלחןאה"עסי'א'סעיףכה,כדלהלן:

"וכן אם רצונה לקבל גט רק שמבקשת יותר מכתובתה המגיע
לה אם חכמי המקום כמו הרב והב"ד רואים שביכולתו לשאת
כי אין זה היתרון דבר גדול לפי מצב אותו האיש פשיטא שאין
מתירין לו ויוסיף לה כרצונה .האמנם אם מבקשת סך רב ולפי
ראות עיני הב"ד יהרס מעמדו כשיתן לה מה שמבקשת אז
מתירין לו וכן כל כיוצא בזה".
ובשו"תציץאליעזרחלקכאסימןנו:

"ויתרה מזו מבואר בפוסקים שאפילו ע"י הסכמת ק"ר אין
להתיר בכנ"ל בהיכא שהאשה לא דורשת תרקבי דדינרא כדי
שתסכים לקבל גיטה ,ושאזי מן הנכון לפצותה בכך כדי שלא
להתיר חדר"ג שנתקבל כחמור עד מאד אצל עדות האשכנזים
)שהבעל שלפנינו כאחד מהם( .יעוין באצוה"פ סימן א' אות
ע"ג סק"ב מ"ש בשם שו"ת מהרא"פ סימן ל"ח ,וכן מ"ש בשם
שו"ת אבני צדק ושו"ת פרי השדה שהתירו על בכזאת רק מפני
שדרשה הרבה מעות ותרקבא דדינרא ,והבעל עני ואינו יכול
להרבות בהוצאת ע"ש ,ובעוד .ויעוין גם בערוך השלחן סימן א'

"הראה לי מורי ה"ר ר' יצחק ז"ל תשובת רבינו שמשון בעל
התוספות דהויא מקודשת בטבעת שאולה וטוב הדבר לפתותו
ולרצותו בכסף שיגרשנה .אמנם אם נראה לכם רבותי הקרובים
אל הדבר שאם המקדש אינו אדם ראוי והגון לדבק בבת טובים
ובנכל ובתרמית פתיה וקרוב הדבר לדמותו לעובדא דנרש
דגרסינן ביבמות בפרק ב"ש )קי( משום שנעשה שלא כהוגן
הפקיעו הקידושין .גם זה שעשה שלא כהוגן נהי דקדושין לא
נפקיע מ"מ יש לסמוך בנדון זה על דברי קצת רבותינו שפסקו
בדינא דמורדת דכופין אותו לגרשה .אמנם יש לנסות אם יוכלו
לפייסו בריצוי כסף ,ואם לא יאות אני נגרר אחריכם לכופו
לגרשה".
הט"זאה"עסי'עזסעיףז'והחתםסופרחלקאה"עח"אסי'
קטזהביאומדבריהרא"ש.
כמובן שניתן לחלק בין כפיית הבעל בגירושין וחיוב האשה
בגירושין,אךמדבריהערוךהשלחןתשובתהיכליצחקוציץ
אליעזר עולה שמצאו לנכון ליישם את היסוד ההלכתי
שבדברי הרא"ש בתשובתו הנזכרת ,הדנה בכפיית הבעל
בגירושין ,גם ביחס להיתר חרם דר"ג .לענין זה ,אין מקום
לחלק בין היתר חדר"ג שלא לשאת אשה שניה להיתר
חדר"ג שלא לגרשה בעל כרחה ,אלא אדרבה הדברים ק"ו
שדבריערוה"שיאמרוגםביחסלחרםשלאלגרשאשהבעל
כרחה.יצויןלמהשכתבהנודעביהודהקמאחלקאבןהעזר
סי'עזשחרם שלא לגרש אשה בעל כרחה חמור מהחרם
שלאלשאתאשהשניהודינוכאיסורתורה.וז"ל:

"ומאוד תמהני על מחותני הרב ,שעושה חר"ג קל והוא איסור
חמור מאד .ואף שהחרם של שתי נשים לא פשט בכל ישראל,
אבל חרם שלא לגרש בע"כ חמיר טפי ופשט בכל ישראל ,ויש
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בכוחו לדחות איסור דאורייתא ,וכמבואר בתשובת הר"ן סי'
ל"ח  ...הרי שמחמת החרם שלא לגרש בעל כרחה נדחה
שבועה דאורייתא .וגם מבואר בדבריו שהוא איסור תורה שהרי
כתב בזה הלשון שהרי אפילו איסור דרבנן וכו' ,ומאי אפילו
הרי בחרם הקהילות איירי ,וה"ל למימר שהרי איסור רבנן דוחה
וכו' ,אלא ודאי הכי קאמר שהרי אפילו איסור ממש דרבנן דוחה
וכו' וק"ו החרם שאף שהקהילות תקנו חרם זה מ"מ כיון שכבר
עשאוהו וגזרו חרם ,הרי החרם דאורייתא ממש".

סימןה19

מחייבים שכל צד יקבל את חלקו שהשקיע ברכישת הנכס.
בוודאישכןבנסיבותשהבעלהשקיעפחותברכישתהדירה
והוא הצד היוזםאת הגירושין והמסיר מסדר היום כל
אפשרות ליעוץ נישואין וניסיון רציני לתיקון הליקויים
שהתגלואצלשניהצדדיםבתקופתהנישואין,ותובעלצאת
מהנישואין שהחזיקו מעמד זמן קצר בלבד ,עם סכומי כסף
שלאהשקיעמראש.
הצידוק שהבעל מוצא לעצמו לעמדתו הנוכחית שבטרם

וכן רבים מגדולי הפוסקים הסכימו לדברי הנודע ביהודה

הנישואין לא הביאו לידיעתו אודות ההתנהגות הכעסנית

שחרם שלא לגרשה בעל כרחה חמור מהחרם שלא לשאת

שלהאשה,אינומתקבל,מאחרשמאידך גם האשהרשאית

אשהשניה,כמושהביאםבספראנציקלופדיהתלמודיתכרך

לטעוןשמראשלאידעהעלקוויהאופיהנוקשיםשלהבעל,

יזעמ'שצ"דהערה.169

כפישטוענתשכךהתבררלהלאחרהנישואין.

נכון הוא שיש מקום לזהירות רבה שהנהגה זו לא תיהפך

סיכומו של דבר ,עקרונית ,בנסיבות המתוארות שהאשה

לכלי ל"סחט נות" בלתי הוגנת ביד הצד הנתבע לקבל את

אינה רואה מקום לשלום בית עם הבעלכפי שהוא כיום,

הגט ,על כןהדבר נתון לשיקול דעת בית הדין מהו ריצוי

והבעל תובע להתגרש ,תביעת הגירושין מתקבלת .אך

כסףהגוןומהיסחטנותבלתימתקבלת.

מאחר והפסיקה לחיוב האשה בגט,משמעה שיש לכפותה

בנידון דנן ,ביחס לדירת מגורים שהצדדים רכשו עם

להתגרשבניגודלרצונהבאמצעותהיתרחרםדרבינוגרשם,

הנישואין ונרשמה על שם שניהם ,הפסיקה המקובלת בבתי

ועפ"י דבריה ניתן לרצותה בחלוקת הרכוש עפ"י מידת

הדין היא שהנכס הינו נכס משותף בחלקים שווים בהתאם

ההשקעה שכל צד השקיע ברכישת הדירה ,ובהתחשב

לרישום ,ואין מתחשבים בחלקו של כל צד במימון רכישת

שבנסיבות הנוכחיותקיימת הגינות בשיטת חלוקת רכוש זו

הנכס .נכתבופסקידיןרביםלביסוסקביעהזו,ויצוין לנאמר

גםאםהדיןאינוקובע כן,הרישעפ"יהוראתערוךהשלחן

להלן חל קחו"מ סי' טו,בנימוקי פסיקה זו במקרה הדומה

היכל יצחק וציץ אליעזר ,בית הדין יימנע מפסיקה שיש בה

לנידוןזה,ונימוקיםאלויפיםגםלנידוןזה.

היתר חדר"ג לגרש אשה בניגוד לרצונה,או להתיר אשה

פסיקה זו המבוססת על ההנחה שכוונת הצדדים היתה

שניה,אלא אם תסרב להתגרש גם לאחר שיוסדר הסכם

לרכוש נכס משותף בחלקים שווים בהתאם לרישומו של

גירושין שעל פיו כלצד יקבל את מידת השקעתו ברכישת

הנכס,אינהיכולהלהסירמסדרהיוםאתהקביעהשלמרות

הדירההמשותפת.

הפסיקה המיוסדת על דקדוק הדין ,עדיין ההגינות והיושר
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בירוריהדותשלעוליםמכפרברוסיה
שלמה רוזנטל שליט"א ,ראב"ד בית הדין האזורי ירושלים

ÔÈ„ ˜ÒÙ
בפני בית הדין בקשה לאישור יהדות ,והתקיימו שלושה
דיוניםלשמיעתהבקשה.
המבקשתהינהבתלהורים יוצאיהכפראילינקאשברוסיה.
מצד האם היא ממשפחת מ'ומצד האב ממשפחת ק' ,שהן
שתימשפחותידועותומוכרותבכפרהנזכר.
רישום בני המשפחה בתעודות המקוריות מרוסיה ,הוא:
יהודי ,וכמו כן משפחות אלו היו ידועות כמשפחות שומרי
מצוותבעתמגוריהםבכפרהנזכר .בתקופהמסוימת ,במשך
כשמונהשנים,ביןשנתתרפ"חלשנתתרצ"ו,גרבכפרהרב
זלמן ליברמן שהיה מחסידי חב"ד ,שימש כרב המקום
ובתוקף תפקידוהיה אחראי על קיומו של מקווה,שחיטה
וכיוצ"ב,עדשנכלאע"יהשלטונותולבסוףנרצח.
בפניביתהדיןבירורהלכהמפורטשכתבהרה"גהרבחיים

בדימוס ,שהעלה לאשר יהדות בני הכפר אילינקא ,ובסיום
דבריוכתב:

לכן למסקנת הדברים תושבי אילינקא הרשומים בתעודות
הרוסים "יהודים" ,צאצאי המשפחות הותיקות שם ,הם ודאי
יהודים כשרים.
בשולי הדברים ,יצוין כי בזמנו ישבתי ,אבלח"ט ,עם מרן
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שעה ארוכה )כשעתיים( עם כל
המסמכים שהיו ברשותי כולל תעודות מרוסיה )הרב זצ"ל קרא
רוסית( ,ואחרי שמרן הרב עבר על כל החומר שהיה בזמנו בידי,
נטה להסכים לדברים ,ולא העלנו הדברים על הכתב לפי
שהדבר היה ברור ,ויצוין שהדבר היה עוד טרם שהיה בידי
ההקדמה של הספר "מדרש שמעוני" להגרש"מ דיסקין זצ"ל.
לאחרונה דיברתי עם הרה"ג נחום אייזנשטיין שליט"א ,מנאמני
ביתו של מרן זצ"ל ,ואמר לי שסיכום הדברים הרשומים אצלו
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מדברי מרן זצ"ל ממספר הזדמנויות הוא ,שלגבי המשפחות
הותיקות שהיו באילינקא בתקופתו של הרב זלמן ליברמן זצ"ל
)הי"ד( ,אין שום ספק יהדות לגביהם.

מנחתיצחק(,פסקלהכשירםלאחרדיוןשבוהתקבלה עדות
הרה"צר'יצחקזילברזצ"לשהעידשאביוהחזיקםכיהודים.
וכן בפסק דין מבית הדין שע"י הרבנות ירושלים בראשות



האב"ד הרה"ג הרב א'ד'לוין ז"ל ,המצורף לתיק ,לאחר

האסמכתאהיאמדברי הרבשמעוןמשהדיסקין זצ"ל שהיה

שהאריךלהוכיחשהוחזקוכיהודיםבמשךשניםרבות,כתב:

רב של פרדס חנהשכתב על סבו הרב שמעון משה דיסקין
זצ"ל,בספרמדרששמעוניעמ'רס,כדלהלן:

בשושן פורים התרל"ב נולד אאמו"ר זצ"ל בעיר שומיאץ )פלך
מוהליב ברוסיה( בן זקונים היה לאביו הרה"ג ר' יהושע זעליג
זצ"ל שהיה מפורסם בכל הסביבה לצדיק אמיתי ונפטר בדמי
ימיו ביוה"כ התרל"ד אא"ז היה ת"ח גדול ועסקן במצוות .יסד
הרבה מקואות בישובים ,הרביץ תורה ברבים ,וגייר גרים
במסירות נפש שאין כמוה וגם גדל את הגרים בתוך ביתו .את
אחת הגיורות הכרתי .זקני השיאה לאיש בעיר אמטשיסלב והיא
חנכה את צאצאיה לתורה ולמצוות .גיורת אחת נשלחה
לירושלים ויש פה באה"ק שלשלת יוצאי חלציה יהודים
כשרים.
ןעלפיזהכתבהרה"גהרח"שרוזנטלשליט"א:

הנה כי כן לפנינו מסמך המתעד גיור הלכתי שנעשה על ידי רב
מובהק שנעשה עובר לשנת תרל"ד ,אף שלפי חוקי הצאר
באותם הימים ,המתגייר והמגייר היו צפויים להוצאה להורג
בתליה.
כמו כן במשך שנים ניתנו בבית הדין האזורי בירושלים
אישורי יהדות ליוצאי הכפר ,יצוין להחלטה מיום כ"ג אייר
תשנ"א מהרבנים הגאונים :הרב א'אלמליח ,הרב שילה

"לסיכום :ביום ט"ו טבת תשס"ט נכנסתי למרן הגרי"ש אלישיב
שליט"א עם בית הדין ודיווחתי לו על הדיון ועל הפסק המאשר
יהדותם של יוצאי אילינקא על סמך חזקת היהדות שלהם ,ומרן
הסכים לפסק ,ואישר לפרסמו ,אחרי שאמר שהאחריות היא על
בית הדין".
בפסקדין מבית הדין לדיני ממונות ובירורי יהדות חלק ד'
עמודשיא,כותבביתהדין:

"תושביו היהודיים של כפר רוסי בשם אילינקא במחוז ורוניש
שמרו על הדת והמצוות גם תחת המשטר הקומוניסטי ] [...בזמן
בירור יהדותם של כמה מבני אותו כפר ,הופיע בבית הדין ר'
דוד ק .שנולד באילינקא לפני כשבעים שנה והוא שומר תורה
ומצוות ] [...לפי המסורת שבידו היו כל תושבי הכפר יהודים
מלבד  10משפחות של עבדים נכרים ששימשו כגויים של שבת,
והיהודים נזהרו שלא להתערב אתם .הוא זוכר את שלושת בתי
הכנסת של הכפר מלאים מתפללים ,וכיום נותרו שם  4ס"ת.
הוא זוכר את הרב זלמן ליברמן ממינסק שנשלח לכהן כרב
המקום ,והוא היה יהודי חסידי .כמו כן זוכר שהיה שוחט
במקום שאת הבשר ששחט סיפקו ליהודים ברחבי בריה"מ עד
לחרקוב .את המצות אפו בבית עם מים שלנו .בערב יום כיפור
עצרו את כל העבודה בקולחוז וכולם הלכו לביהכנ"ס".

רפאלוהרב מ'אלחדד ,ולהחלטה ולמעב"ד מיום כ"ד אדר
תשס"ד בתיק704899/2בחתימת הדיינים הגאונים הרב

אלא שבשנים האחרונות יש שהעלו ספקות ביחס ליהדותם

יששכר דב הגר ,הרב נח הייזלר והרב מרדכי טולידאנו,

עקב הטענה שיש יסוד להניח שבמקורם היו רוסים

המאשרלאשהיוצאתכפרזהלהינשאלאחרשסודרעבורה

סובוטניקיםשהתייהדובלאשעברוהליךגיור.

ג"פ כדמו"י ,ועוד קודם לכן אושרה יהדותה ,ולהחלטה

בדרך זו נקט בפסק דין מבית הדין במוסקבה ,שהביא

נוספת בתיק  30589188-62-1מיום י"ג תמוז תשס"ה

בקונטרס "המקורבים והמרוחקים בזרוע" ,בחתימת הדיין

)(20.7.2005בחתימתהדייניםהגאוניםהרבייששכרדבהגר

הרה"ג הרב ישראל בארנבאום שליט"א שהטיל ספק

והרב בנימין לוי והרב מרדכי טולידאנו ,המאשרת יהדות

ביהדותםעליסודההנחהשאינםיהודיםמדורידורותאלא

לאשה יוצאת כפר זה לאחר שד"ר זאב רייז המליץ לאשר

רק קיימת טענה שהתגיירו ,אך קבע שאפשרות זו מוטלת

יהדות ,ולהחלטה מיום ה' תמוז תשע"ז ) (29/06/2017בתיק

בספקלאורתנאיהחייםבזמנו.וכןמצדדבספרכצרףהכסף,

 128160/2שכתב הרה"ג הרב יקותיאל כהן שליט"א,

ובקונטרס "שבת של מי" שהקונטרס הנזכר הינו השלמה

ולהחלטה בתיק  1030282/1מיום ח' סיון תשע"ה

לזה.

) (26/05/2015שכתב הרה"ג הרב דוד ברדוגו שליט"א,

בנסיבותהמתוארות,מוטלעלביתהדיןלבררהלכהזועפ"י

ולהחלטה בתיק  1138030/1מיום ז' באלול תשע"ז

כללי ההלכה הפסוקה כמתחייב ,תוך התייחסות למכלול

) (29/08/2017שכתב הרה"ג הרב מרדכי רלב"ג שליט"א ,וכן

הנתוניםהידועיםלנו.

להחלטהמיוםד'סיוןתשס"ו)(31/5/2006מביתהדיןבבאר
שבעבהחלטתהרה"גהרבאהרןדרשביץשליט"א.

ה
המבקשאישוריהדותומשפחתואינהידוע 

אךיצויןשבכלאלולאנזקקולהתייחסלחוותדעתכאלואו

הטוראבןהעזרסי'ב'כתב:

אחרות של היסטוריונים ,אלא ניתן אישור יהדות על יסוד
חזקתיהדותלרבותרישוםיהדותבמסמכים.
ה,ציינו שבד"ץהעדה החרדית
וכן כמה מהעוסקים במלאכ 
בירושלים,בראשותהגאוןהרביצחקיעקבווייסזצ"ל)מח"ס

"כל הארצות סתמן בחזקת כשרות הן עומדות ואיש או אשה
שיבא לינשא אין צריך לבדוק אחריהם כלל .אבל רש"י פי' איש
שבא לישא אשה צריך לבדוק אחריו קודם שישיאוהו ,וכ"כ
הרמ"ה ופירש הא דאמר כל המשפחות בחזקת כשרות ,היינו

עטרתדבורה



מאן דאית ליה חזקת כשרות א"צ לבדוק אחריו אבל מאן דלית
ליה חזקת כשרות כגון שאין משפחתו ידועה ,צריך ראיה
ליוחסין ואין עד אחד נאמן .אף על פי דלא הוזהרו כשרות
מלינשא לפסולים ,ה"מ פסולי כהונה ,אבל פסולי קהל אם בא
לישא ישראלית לא שבקינן עד דמייתי ראיה שמא עבד הוא
ע"כ .ולי נראה דלישנא דכל המשפחות בחזקת כשרות אינו
משמע כדבריו דאיירי במאן דאית ליה חזקה .ור"ת פירש שאין
בדיקה אלא לכהונה ודקתני הנושא צריך שיבדוק בד' אמותיה
פירוש שאין בנו כשר לשמש על המזבח ואין בתו כשרה לכהן
המשמש על המזבח אלא א"כ ישא אשה בדוקה".
המגיד משנה הלכות איסורי ביאה פרק כ' הלכה ה' ,כתב
בתירוצוהראשוןבדעתהרמב"ם,כדעתהרמ"ה,וז"ל:

"במי שבא ואמר שהוא ישראל מעיקרו שצריך ראיה לענין
היוחסין מפני מעלת היוחסין ,דאי לא מי שבא ואמר נתגיירתי
יהיה נאמן מדין מגו ,ואף על פי שכל המשפחות בחזקת
כשרות ,ה"מ במי שיש לו חזקת משפחה".
הביתשמואלבסי'ב'סק"גכתב:

"בטור כתב בשם הרמ"ה מי שאין משפחתו ידועה לנו לא
אמרינן שהוא בחזקת כשרות כי חיישינן שמא ממזר או עבד
הוא וצריך ראיה ליוחסין ,וכ"כ המגיד פ"כ ה"ה בתירוץ ראשון
דאף הרמב"ם ס"ל כן ,וכן משמע ברש"י פ"ב דכתובות ][...
ובסימן אח"ז מבואר דהמחבר נמי ס"ל מי שאין משפחתו ידוע
לנו חיישינן שמא ממזר הוא .לכן יש להחמיר מי שא"י לנו ,יש
לחוש שמא ממזר הוא".
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כשרות ומותר לישא מהם לכתחילה" ,ובב"ש שם :בטור כתב
בשם הרמ"ה מי שאין משפחתו ידועה לנו לא אמרינן שהוא
בחזקת כשרות כי חיישינן שמא ממזר הוא וצריך ראי' ליוחסין.
ובסי' שאח"ז )כלומר בסי' ג' סעי' א'( מבואר דהמחבר נמי ס"ל
מי שאין משפחותו ידועה לנו חיישינן שמא ממזר הוא ,ומסיק
לכן יש להחמיר ומי שא"י לנו יש לחוש שמא ממזר הוא עכ"ד.
והר"ן פ"ב דכתובות כתב ומעשים בכל יום שמשיאין אשה בכל
מקום אף על פי שאין מכירין אותו ומחזיקין אותו בחזקת
ישראל כשר ,ובבית מאיר כתב" :חלילה להעלות על הדעת
שהשו"ע מכריע בהעתקה מהוציאני מבית הספר מה שההלכה
רופפת בידינו שהולכים בה אחר המנהג ,והר"ן העיד בפירוש
שמעשים בכל יום כו' ואילו רצה להכריע נגד המנהג לא הי'
סותם דכל המשפחות בחזקת כשרות .גם תמה על הב"ש דבטור
בשם הרמ"ה לא נזכר ממזר רק עבד ,ואפשר שגם הרמ"ה ס"ל
דלממזר ליכא למיחש דמכירים ישראל ממזרים שביניהם
משא"כ עבד .ואף גם איהו ז"ל כתב דמנהגינו שאין בודקים
כלל ,וכ"כ השעה"מ פ"כ מאיסו"ב דלענין פסולי קהל אפי' מי
שאין לו חזקת משפחה כגון שבא מארץ רחוקה אמרינן כל
המשפחות בחזקת כשרות ,וכ"ד גדולי האחרונים שכן נקטינן
להלכה ולמעשה דמי שבא מארץ רחוקה אין חוקרין ודורשין
אחרי משפחתו ,אלא מוקמינן אותו בחזקת כשרות"
והנההטורהתייחסלחששממזר,חללאועבד,ואילוחשש
נכרי לא הוזכר בדבריו ,אך יצוין לדברי הרשב"א בתשובה
חלק ב' סי' טו ,שכתב שאם "עומדין בחזקת יהודים ועושין

הביא מספר שער המלך הלכות
אך הפתחי תשובה סק"ב 

המצוותכתקנן",שלאלחושלנכרי,גםללאחזקתמשפחה,

איסוריביאהפרקכ'שדחההראיהשלהב"שמדבריהשו"ע

וז"להרשב"א:

סי'ג',וכתב:

"נראה בדעת הטור ז"ל כמ"ש בדעת הר"ן דס"ל דלענין פסולי
קהל ודאי דאפילו דלית ליה חזקת משפחה לא חיישינן לה,
מטעמא דמכירים ישראל ממזרים שביניהם וקלא אית לי' אפילו
ממקום למקום .ולענין פסולי כהונה דוקא בדאיכא חזקת
משפחה לא חיישינן אבל כל דליכא חזקת משפחה חיישינן
משום חללות ] [...ולענין הלכה הנה לענין פסולי קהל דעת כל
הפוסקים ס"ל דאפי' מי שאין לו חזקת משפחה ,כגון שבא
מארץ רחוקה אמרינן כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות,
זולתי דעת הרמ"ה שכתב הטור ז"ל ולחד תי' שכתב הוא ז"ל
בדעת רבינו ,ודלא כהרב ב"ש ובספר בית הלל שיחסו סברא
הלזו לדעת מרן והטור ז"ל ,דליתא כמ"ש".
וכן בשו"ת עמק שאלה סי' ט' כתב שכלהאחרונים חולקים
עלהביתשמואל,והםהביתמאירהשערהמלךועציארזים,
וס"לשגםאםאיןלוחזקתמשפחה,הואבחזקתכשרות,וכן
העלהבספראמרידוד)פדר(חלקאה"עסי'ה'ועודפוסקים
שהביאבספראוצרהפוסקים.
והגאון רי"ש אלישיב זצ"ל סיכם הלכה זו ,בתשובה
המודפסת בספר קובץ תשובות הרב אלישיב חלק א' סי'
קמב,וכתב:

"הלכה פסוקה באה"ע סי' ב' סעי' ב'" :כל המשפחות בחזקת

"שאלת שבא בכאן יהודי או יהודיה מארץ רחוקה ,ועמדו הנה
ימים בחזקת יהודים כשרים .ועושין המצות כתקנן ,ואינן יודעין
שם אבותם ,הודיעני איך יקראו בשטרות ובכתובות.
תשובה .מכלל לשון שאלתך שאמרת ועומדין בחזקת יהודים
ועושין המצוות כתקנן ,ניכר שאתה מסתפק בהן כיון שאינן
יודעין שם אביהן ,שמא לא מבני ישראל המה .וזה אין בו ספק
פקפוק וספק כלל .שכיון שהן מחזיקין עצמן כישראל אין
מדקדקין אחריהם .והרי הם ישראלים גמורים כמיוחסים
שבישראל .ואין אומרים לישראל הבא ראיה שישראל אתה.
ואלו היו רוצין לשקר מי הכריחן שלא לקרות שמות אביהן
כאשר קראו לעצמן ,ומי יכחישם על אביהם יותר על עצמם,
וגדולה מזו שאפילו מי שבא ואמר גר אני שנתגיירתי בב"ד
נאמן .משום דאמרי' מיגו שהפה שאסר ואמר שהיה נכרי הוא
הפה שהתיר ואמר שנתגייר .שאלו רצה לומר ישראל אני נאמן.
ואין צריך להביא ראיה .ומה שאמרו ביבמות בפרק החולץ מי
שבא ואמר גר אני יכול תקבלנו .ת"ל כי יגור אתך גר בארצכם
במוחזק לך צריך להביא ראיה ואין צריך להביא ראיה בחוץ
לארץ דברי ר' יהודה .וחכ"א בין בארץ ובין בחוץ לארץ צריך
להביא ראיה .ואיפסקא הילכתא התם כחכמים .בההיא מיירי
כשהיו מוחזקין בו שהוא נכרי ובא לאחר זמן ואמר נתגיירתי.
ולפיכך צריך להביא ראיה .אבל באיש שבא ואמר גר אני נאמן.
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דומה למה ששנינו בכתובות בפ"ב האשה שאמרה אשת איש
הייתי וגרושה אני נאמנת .הפה שאסר הוא הפה שהתיר .ואם יש
עדים שהיתה אשת איש אינה נאמנת עד שתביא ראיה לדבריה".

דאבוה ,אבל הוה ליה חזקה דכשרות אפומא דאבוה ,לא מהימן
למפסליה אלא בסהדי".
וכןבספרשבותיעקבחלקג'סי'קטובחזו"אחלקאה"עסי'

והדבריםמבוארים גם בחי' הרשב"א על מסכת כתובות דף

קט"ז סק"ד קבעו שאעפ"י שיש משקל מכריע לכך שאדם

כדעמודא,שכתב:

הוחזקבחזקהאודותמעמדוהאישי,עכ"פשניעדיםנאמנים

"אני כהן וחברי כהן נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן
להשיאו אשה .פרש"י ז"ל אשה מיוחסת ,ואיכא למידק אף
להשיאו אשה אמאי לא והא לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין,
כדאמרי' בפרק עשרה יוחסין )ע"ו א'( ] [...ולפסולי קהל כממזר
ונתין לא חיישינן שכל המשפחות בחזקת כשרות הן ,ועוד
דמכירין ישראל ממזרין שביניהם וכל מאן דאתא ואמר ישראל
כשר אני אין בודקין אחריו ,לרבנן דאמרי בקידושין כל
המשפחות בחזקת כשרות הן וקיי"ל כותייהו ,ואמרי' נמי
ביבמות פרק החולץ )מ"ה א'( גבי גוי ועבד הבא על בת ישראל
ההוא דאתא לקמי' דרבא אמר ליה זיל גלי או נסיב בת מינך,
אלמא במקום שאין מכירין אותו משיאין לו אשה מ"מ ,ואין
מצריכין אותו ראיה שאינו פסול מפסולי קהל .וההיא דאמרינן
בפ' החולץ )מ"ו ב'( גוי שבא ואמר גר אני צריך להביא ראיה,
ההוא במוחזק לן דגוי הוה אלא שבא עכשיו לומר שנתגייר ,הא
באיניש דעלמא דאתא ואמר ישראל אני נאמן לכל דבר,
כדאמרינן בפסחים ההוא גוי דהוה סליק ואכיל פסחים
בירושלים אלמא מסתמא מחזקינן ליה בישראל ,ומעשים בכל
יום שמשיאין נשים לכל אדם בכל מקום בחזקת שהוא ישראל
וכשר ,וי"ל דברייתא זו אתיא כר' מאיר דאמר כל המשפחות
בחזקת פסולות הן עד שיודע לך שזה כשר כדאיתא בפרק
עשרה יוחסין".
הרי שהרשב"א בתשובה מתייחס לאלו "העומדין בחזקת
יהודים ועושין המצוות כתקנן" ,אך מסיום תשובתו נראה
שדי בכך שאינו מוחזק כנכרי ואז אם יבוא ויאמר גר אני
נאמן .ובחידושיו כתב":ומעשים בכל יום שמשיאין נשים
לכלאדםבכלמקוםבחזקתשהואישראלוכשר".
ובתוספות במסכת יבמות דף מז עמוד א' ד"ה במוחזק לך,
כתבו:

"אומר רבינו תם דדוקא בדידעינן דהוה עובד כוכבים מעיקרא,
דאי לא הוה ידעינן מהימן מגו דאי בעי אמר ישראל אני
דמהימן ,כדמשמע בריש מסכת פסחים )דף ג :ושם( גבי ההוא
עובד כוכבים דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים .ואין לומר
שאני התם דהוו סמכי ארובא דהוו ישראל דהא בכל מקום נמי
איכא רובא דרוב הבאין לפנינו בתורת יהדות ישראל הם".

להוציאו מידי חזקהזו ,אך לא על יסוד אסמכתא שאינה
כעדותשניעדים.
אמנם אם המבקשת או אמה או אם אמה היו מוחזקות
כנוכריות לא הייתה נאמנת אלא בעדות גמורה שהיא
יהודייה ,וכמבואר בתשובת אגרות משה אבן העזר חלק א'
סי'ח',שכתב:

"בדבר הנערה שמוחזקת בנכרית ואומרת שאמה היא בת
ישראלית שנשתמדה וניסת לנכרי ונתגדלה כנכרית והחזיקה
עצמה לנכרית וניסת לנכרי ומהן נולדה נערה זו ,אם יש לנערה
זו דין בת ישראל אף שהוא דור שני דמ"ש ,והיא באה מצרפת
וא"א לידע הדבר .פשוט לע"ד שאינה נאמנת דרק כשיש לו
חזקת ישראל או רוב ישראל נאמן לומר שהוא ישראל וגם לומר
שנתגייר במיגו כמפורש בתוס' יבמות דף מ"ז ד"ה במוחזק
דאף בחו"ל שרוב עכו"ם מ"מ רוב הבאין לפנינו בתורת יהדות
ישראל הם .וכן צריך לומר גם בכוונת התוס' פסחים דף ג'
דהוכיחו מהא דנתגיירתי ביני לבין עצמי שא"ר יהודה שאינו
נאמן לפסול בניו והיינו משום דמצי למימר ישראל אני אף דלא
הוי רוב ישראל ,נמי הוא מטעם שכתבו ביבמות משום דבא
בתורת יהדות שרובן הם ישראלים .ומה שהוצרכו להוכחה זו
משום דאולי רוב ישראל ממש הוא עדיף וגם אולי הוא כתרי
רובא דרוב ישראל ממש וגם נהג בתורת ישראל ולכן האמינוהו
להארמאה להאכילו מהפסח ,והוצרכו להוכיח דאף ברוב
עכו"ם יש לסמוך על הרוב שנוהגין בתורת ישראל שהוא
ישראל ] [...ואפילו להרמב"ם פי"ג מאי"ב ה"י שעל מה שכתב
שבחו"ל צריך להביא ראיה ואח"כ ישא ישראלית כתב ואני
אומר שזו מעלה ביוחסין וכן הוא בש"ע יו"ד סי' רס"ח סעי' י',
משמע שמדינא נאמן אף שאין שם חזקת ישראל ולא הזכירו
שהוא משום שנוהג בתורת ישראל משמע שבלא חזקה כלום
וגם לא ראינוהו עדין שנוהג בתורת ישראל נאמן מדינא ...אבל
כשהוא בחזקת נכרי גם להרמב"ם והש"ע אינו נאמן כמפורש
במ"מ ה"ז וה"י ובש"ך ס"ק כ"א .ולכן בהא דידן שבאת לכאן
בחזקת נכרית ונוהגת כנכרית ,לכו"ע ברור שאינה נאמנת לומר
שהיא בת ישראלית להיות בדין ישראל".
העולה מדברינו:אדםהמוחזק כנכרי ,אי נונאמןבטענתו

וכןהואברא"שיבמותפ"דסי'לד.

שהואיהודי ,אלא אם יבואו שני עדים כשרים המעידים

ה
בהתאם לאמור ,אין ספק שהמבקשת ובני משפחת 

כדבריו.וכשהואמוחזקכישראל,נאמן,ואיןלהוציאומחזקת

מוחזקים כיהודים וכל השנים נהגו בזהות יהודית לכל דבר

כשרותאלאבעדותשניעדים.וכשאינומוחזקכנכריוגםאין

וענין .בכמה מקורות בהלכה מצינו שאין מוציאים מחזקה

חזקת ישראל ,לדעת הרשב"א ועוד ראשונים נאמן ,ולדעת

אלא על יסוד עדות שני עדים .בבית יוסף אבן העזר סי' ד'

הרמב"ם והשו"ע יו"ד סי' רס"ח ס"י מדינא נאמן ,אך מפני

כתב:

מעלתיוחסיןאיןמשיאיןאותועדשיביאראיה.

"כתב רבינו ירוחם בשם הרמ"ה על ההיא דנאמן אב לומר זה
בן גרושה וכו' דוקא דלא הוה ליה חזקה דכשרות אפומא

הרמב"םהלכותאיסוריביאהפרקי"גהלכהז'-ט'כתב:

"בא ואמר נתגיירתי בבית דינו של פלוני והטבילוני ,אינו נאמן
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לבא בקהל עד שיביא עדים ...גיורת שראינוה נוהגת בדרכי
ישראל תמיד כגון שתטבול לנדתה ותפריש תרומה מעיסתה
וכיוצ"ב .וכן גר שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל
המצות ,הרי אלו בחזקת גרי צדק .ואע"פ שאין שם עדים
שמעידין בפני מי נתגיירו .ואע"פ כן אם באו להתערב בישראל
אין משיאין אותם עד שיביאו עדים ,או עד שיטבלו בפנינו
הואיל והוחזקו גוים".
וכןהואבשו"עיו"דסי'רס"חסעיףי'.ובשו"תחוטהמשולש
להגאון רבי חיים מוואלאז'ין זצ"ל בסי' ה' השיב אודות
גיורתשנישאהליהודיונולדוילדיםוהגיורתנפטרה,ועלתה
שאלה ביחס לכשרות הילדים ,מאחר שלא נעשה בירור
ביחסלגיור,והשיב:

"כיון שראינוה נוהגת בדרכי ישראל וזאת אומרת נתגיירתי
בבית דין של פלוני ,הרי דינה מבואר בשו"ע סי' רס"ח ס"י
דהיא בחזקת גיורת".
והחזו"איו"דסי'קנחסק"ג,השיגעלהגר"חוז"ל:

"הגר"ח שם מפרש דארישא קאי באומרים נתגיירו בבית דין של
פלוני דוקא ,וזה תימא אם הוא חזקת הנהגה ,אמירה למה לי,
ונתגיירנו סתם למה לא סגי ,ומנ"ל לחדש כזה שלא נזכר
בגמרא .ומלשון הרמב"ם ושו"ע אין הכרח כלל לזה .אלא הם
בחזקת גרים אף בלא אמירה".
ובקובץתשובותלהגאוןרבייוסףאלישיבזצ"לח"אסי'קלט
הביאמדבריהגר"חוהחזו"א,והעלה:

"עכ"פ להלכה נקטינן דהתנהגות בדרכי היהדות סגי גם בלא
אמירה נתגיירתי בב"ד פלוני .והטעם הוא מכיון שהתמיד
להתנהג בדרכי היהדות ,חזקה עליו שהתגייר .ואף שהגירות לא
מיקרי בידו ...מ"מ האפשרות קיימת ...ונראה עוד בהא דנוהג
בדרכי ישראל ,אין בזה כללים קבועים ויש לשקול כל דבר לפי
הענין והזמן .ומלפנים בישראל כשראינוהו טובל לקריו
וכיוצ"ב ויחד עם זה הוא עובר על אחת ממצות ד' אשר לא
תעשנה ,גם אם זה דבר מדברי סופרים ,נ"פ שזה היה מהוה
ריעותא בחזקה ,אם לא כשיש לתלות בחסרון ידיעה .אך
בזמנינו יש לדון שהתנהגות בדרכי היהדות שעל ידה נקבעה
הגירות הוא בקצת צורה אחרת .ואם ראינוהו מתנהג כדרך
שהיהודים אשר הוא שוכן בתוכם מתנהגים ,כגון שהוא מבקר
בביהכ"נ בשבתות ויו"ט לוקח באטליז כשר ,לא עובד בשבת
וכיוצ"ב ,י"ל דעי"ז מחזיקים אותו לגר גם כשעובר על דבר
מדברי סופרים".
בהתאם לאמור ,כל המשפחות שהוחזקו בכפר אילינקא
כשומרות מצוות ,גם אם עקב חסרון ידיעה לא ידעו לקיימן
בשלמות כראוי ,הם בחזקת יהודים ,ואין צורך שיציגו כעת
אסמכתא לגיור או אסמכתא אחרת ,שהרי אפילו גר
תי
שהתגיירוהוחזקכיהודי,דיבחזקהזובלאשיאמרהתגייר 
בביתדיןפלוני,לפידעתהפוסקיםשלאהסכימועםתשובת
חוט המשולש הנזכרת ,ק"ו שבני הגיורת ובני בנותיה אינם
צריכיםלהציגאסמכתאלגיורשנעשהלפנידורותרבים,ודי
בכךשהוחזקוכיהודים.

סימןה23

האםבכחחוותדעתשלהסטוריוניםלהוציאמחזקתיהדות
בתשובת הגאון הרב אשר וייסשליט"א מיום י"א חשון
תשס"ט להרה"ג הרב פנחס גולדשמידט שליט"א,והובאה
בקונטרס "שבת של מי",נשאל על יחוס אנשי הכפרים
אילינקא וויסוקי ,לאחר שהציג את העולה מהחומר הרב
שהוצג בפניו,העלה ספקות ביחס ליחוסם ,ובסיום דבריו,
כתב:

"ובמה שכתב לי כת"ר שהבית דין של העדה החרדית הכשיר
בני הכפר אילינקא עפ"י עדות הרה"צ ר' יצחק זילבר זצ"ל
שהעיד שאביו שתה יין בביתם .הנה כל עוד באים לפנינו
יחידים ,פשוט כדברי התוספות דרוב הבאים לפנינו בחזקת
ישראל יהודים הם ,ולרווחא דמילתא מתחזקים הדברים עפ"י
עדות הרה"צ הנ"ל ,אבל כאשר מתברר ששאלה זו נוגעת
לקהילה שלימה ,וכנגד עדות הנ"ל ,יש עדות שלא גירשו
נשותיהם ,על נישואי תערובת ,ויש ספק רב בקשר לעיקר
מוצאם ,שוב אין לסמוך על החזקה הנ"ל ] [...ואפשר גם שהרב
הנ"ל ידע על משפחות מסוימות שבחזקת יהדות הם ואין
ללמוד מזה על כלל תושבי הכפרים הנ"ל".
ועפ"ידבריואלוהעלהבמסקנתווכתבבלשוןזו:

"סוף דבר לענ"ד אנשי הכפרים הנ"ל ספק ישראל ,הם ויש
להחמיר ולחוש לקידושיהם וכן לגייר אותם כדת וכדין .אמנם
יש לנהוג בזה בזהירות יתירה ולשמור על כבוד הבריות ושלא
להוציא לעז על משפחות שיש להם חזקה גמורה".
דברי הגאון הרב אשר וייס שליט"א בתשובה זו אינם
ברורים,מצדאחדכותבבאופןגורףעלאנשיכפראילינקא
שהם ספק ישראל ,ומאידך מסכים שאלו שיש להם חזקת
יהדות,איןלהטילבהםדופי.
עכ"פ דבריו מבטאים את ההתלבטות כיצד לנהוג במידע
ההיסטורי שכתבו כמה חוקרים ממנו עולה ספק ביהדותם,
והאם בכוחושל מידע זה לבטל הלכה פסוקה שסוקלין
ושורפין על החזקות ,וכן את ההלכה הפסוקה בכל
הראשונים ,שמי שבא והוא בחזקת יהדות ,אין להטיל ספק
ביהדותו,אךמסקנתוצ"ע,ועפ"יהמבוארלהלן,איןלמחקר
היסטורימעמדשלשניעדים.
אמנם,בקונטרס "המקורבים והמרוחקים בזרוע" )עמ'(17
מביאמספרתשובותוהנהגותח"אסי'תשס"זשדןבשאלת
מעמדם של העולים מאתיופיה ,וכתב" :וכותבי דברי הימים
המוסמכים שיש להם נאמנות כדין ערכאות ,אכן מסתפקים
אם הם כלל מעדות ישראל ,ולמסקנת רבים ושלמים
מהחוקרים אינם מעדת ישראל ,שביררו שדומים לכתות
הנוצרים המתקרבים לדת ישראל ,וגם לבושי כהניהם
כלבושי כהני הנוצרים" ,עכ"ל ,ועל יסוד דברים אלו בנה
הקונטרסהנזכריסודמוסדלתתמעמדשלנאמנותערכאות,
לדברי ההיסטוריונים אודות הליכים היסטוריים כאלו
ואחרים שאירעו לפני מאתיים שנה ,ועל פי קביעה זוהביא
מקורותבהלכהלביסוסמעמדהערכאותונאמנותם.
אךישלזעוקמרהעל השערורייה,עלאותםאנשיםשחברו
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אתהקונטרס,הגםשהתמחובבירוריהדות,אךהתמחותזו

דעתו שאינו נאמן כשאינו מעיד על מראה עיניו מתוך כלי

לא הכשירה אותם לפסוק הלכה,למרות זאתהתעטפו

עבודתו.

באיצטלה שאינה ראויה להם ,ומדמים מילתא למילתא
בהלכה שאין להם בה יד ורגל ,ומוציאים לעז על קהילה
שלימה שהוחזקו כיהודים ,וכאמור ,יהדותם כבר אושרה
בהחלטותרבותמבתידיןשונים.
נאמנותהערכאות,יסודהבסוגיאבגיטיןדףי'ע"ב,ובחידושי
הריטב"א)כת"י(דףיאע"אכתב:

"ערכאות תנן ,דקביעי בהורמנא למלכא ,ואיכא עליהו אימתא
דמלכותא".
וכןההלכה להיתר עגונה עליסוד מסמך החתום עלידי
ערכאות,התבארהבתשובותהחתםסופרשהובאהבפת"ש
אה"עסי'יזס"קנג,שםהנידוןבעדותעלמותהבעל ,שהוא
מילתא דעבידא לאיגלויי אם יתברר שלא מת ,ובנוסף
המסמךנחתם על ידי ערכאות,וחזקה דלא מרעי נפשיה,
ולא יערערו את מעמדם ,ואם פקיד הערכאות יזייף ,מחייב
ראשו למלך ,בצירוף כל אלו,קיימת חזקה שלא ישקרו
ויאשרו מות הבעל אם הוא עדיין חי ויוכלההרוג לבוא
ברגליו.
ובשו"תמהר"שענגילח"גסי'יאכתב:

"אך באמת זה לא חשיב בגדר ערכאות ,דרק באם נעשה הדבר
במקום מושב דייני הערכאות אז הדבר וודאי שמת .אבל הכא
] [...לא הגיד כלל עדותו לפני הערכאות שלו ולא נרשם כלל
דבריו בפינקס ערכאות ] [...פשיטא דלא חשיב בכלל ערכאות
דלא מרעו נפשו בזה אם ישקר".
ומה עניין נאמנות זו לדברי היסטוריון הכותב אודות
אירועים שאירעו לפני מאתיים שנה ,ומצרף השערה
להשערה,ואינונוטלעל עצמו אחריותלדבריםשכתב,ואם
יתברר שטעה או שיבש את המידע ,אינו צפוי לעונש.
פשיטא שאין לו כל מעמד המתקרב למעמד הערכאות,
שכבודםשלאיימצאזיוףבאישורשהוציאומתחתידם,ויש

עוד יצוין להלכה הפסוקה שולחן ערוך אבן העזר סי' ב'
סעיףג':

"משפחה שקרא עליה ערער ,והוא שיעידו שנים שנתערב בהם
ממזר או חלל או שיש בהם עבדות ,ה"ז ספק".
בספרקובץתשובותהרבאלישיבחלקא'סי'קמבכתב:

"ובאה"ע שם סעי' ג' כתוב "משפחה שקראו עליה ערער והוא
שיעידו שנים שנתערב בהם ממזר ה"ז ספק" היינו שאין סותרין
להחזקה הנ"ל אא"כ קרא ערעור ע"י ב' עדים ואף לרש"י
בקידושין דף ע"ו שפירש "אם קראו עליה ב' עדים שמץ של
פסול ולא שמעידים עדות גמורה אלא יציאת קול" ,כתב
המהרשד"ם אה"ע סי' קל"ח היינו להצריך בדיקה ,אמנם
לפסול פשיטא דעדות גמורה בעינן .ובשו"ת משיבת נפש )הו"ד
באוצה"פ( כתב אליבא דרש"י דוקא לכהונה פוסל הערעור
הנ"ל אבל לישראל ל"ח לזה .ובמהר"י בן לב ח"א כלל ב' סי'
פ' י"א כתב" :אפי' הוו בנ"ד רגלים לדבר ושנים מפי שנים הוא
כשר לבוא בקהל דהא אמרינן דלקלא דלבתר נישואין ל"ח
ואפי' לקלא דבתר אירוסין ,וכשם שאין מוציאין את האשה
מתחת בעלה מטעם קלא ,כך אין חוששין לו משום ממזר
מטעם קלא .ואף דלפימ"ש התוס' קידושין דף ע"ו דמשום האי
טעמא לא חיישינן לממזרות הואיל וישראל מכירין ממזרים
שביניהם ,לא מסתברא לחלק בין מקום למקום ולומר שישתנה
דיניה של האי כללא דכל המשפחות בחזקת כשרות ,אם באותו
מקום לא איכפת להם בין זרע כשר לזרע פסול והכל נעשה להם
כהיתר ,כי הרי לפי האמור אף שבא ממקום רחוק תיכף לבואו
משיאין לו אשה מבלי לחקור עליו והלא יתכן שבמקומו אכן
ידעינן שהוא מפסולי קהל ,וע"כ דעיקר חזקה זו היא כמו חזקה
דאתי מכח רובא ,דמילתא דלא שכיחי היא ,והטעם דמכירים
בנ"י ממזרים שביניהם הוא להסביר למה לגבי חללים כן תיקנו
לחוש להם ,וע"ז כתב משום דמכירים בנ"י וכו'".

עליהם אימת המלכות אם יתברר שלא עשו מלאכתם

עדכאןמדבריו.

נאמנה .אף ביחס לנאמנות הרופאים המומחים ,כתבו

בהתאם לאמור ,פשיטא שלמחקר היסטורי כזה או אחר

הפוסקיםשנאמנותםהיאכשמברריםמציאותהקיימתכעת

המיוסדעלהשערותגרידא,כמושהובאובאריכותבקונטרס

בפניהם ,ולא כשמציגים השערה כזו או אחרת על יסוד

"שבתשלמי",איןמעמדשלשניעדיםהמעידיםבביתדין

חכמתם ,עייןבספרפנים מאירות ח"א סי' יב ושו"ת שם

שהתערב נוכרי במשפחה המוחזקת ביהדות ,אלא לכל

אריה אה"ע סי' קי"ב ותשובת הנצי"בשבסוף ספר מרומי

היותר אולי כתוצאה ממחקרים אלו יוצא קול לעז המחייב
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בדיקה ,אך מבואר במהרשד"ם אה"ע סי' קלח בתשובתו

גם דבריספרתשובות והנהגות הנזכרים,מתייחסים לדברי

הנזכרת ,שאף לשיטת רש"י יש צורך בשני עדים שיוציאו

החוקרים אודות המציאות הידועה כיום ועבידא לאיגלויי,

קול,ורקקולכזהמחייבבדיקהבלבד.ובזהכתבמהרשד"ם:

אך גם בכך אין יסוד לתת לחוקר היסטורי מעמד של

"ואי איכא עד אחד גמור ,אין צריך אפילו בדיקה ,כ"ש וק"ו
להוציא האדם מחזקת כשר .אפילו לדברי רש"י אינו צריך אלא
קול משני עדים היינו להצריך בדיקה ,אמנם לפסול פשיטא
דעדות גמורה בעינן".

ערכאות ,המועיל להתיר אשת איש בנסיבות המתוארות.
הדברתמוהמאדשיינתןמעמד נאמנותשלערכאותלאדם
הכותב קורות ההיסטוריה עפ"י השערה ודימוי השערה
להשערה ,בלא שיעיד על כך בבית דין ויקבל אחריות

יתירה מזו ,כל דברי המערערים נשענים על ההנחה שלא

לתוצאות דבריו.אךגם לאחר עדותו לא יאמן יותר מרופא

יתכןשנערךגיורהמוניואיןלוזכרבכתובים,אךכידועגיור

מומחה המביע חוות דעת כללית והלוקח אחריות על חוות

מועיל גם כשנעשה בפני בית דין בצנעא ,ומה האסמכתא

עטרתדבורה



לטענה שלא נערכו גיורים רבים לאורך שנים רבות בצנעא
בפנישלושההכשריםלדון .וכאמור,בספר"מדרששמעוני",
בן המחבר ,רב חשוב ואמין,העיד על סבו שגייר עוד קודם
לשנת תרל"ד בהיותו בפלך מוהליב ,שהיה בזמנו תחת
שלטוןהצארהרוסי.
על כן מאחר שאין בפנינו עדות של שני עדים המעידים
שהתערב במשפחת המבקשת נוכרי ,או אסמכתא אחרת
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כל דפריש מרובא פריש ,מאחר שיש בו ספק בעיקר לידתו
שנולד באיסור מחמת אמו הקבועה ,הרי הולד ספק בכל מקום
שילך ספקו עמו .הא למה זה דומה לשתוקי דאמרינן רוב
כשרים אצלה ,ומשום שקביע איסורא בלידתו דילמא אזלא
איהי לגבייהו נאסר ,כדאמרינן בפרק עשרה יוחסין ] [...דמשום
דנייד חד מינייהו והלך לעיר אחרת ,לא הוכשר ,דספיקא קביעא
ביה בכל מקום שילך ,ואף זו כיוצא בה".

שהיא במשקל של שני עדים ,אי אפשר להוציאם מחזקת

ומבואר שלא כתבדבריו אלו,אלא רק על היבם ולא על

כשרות ,וכמו כן אין שני עדים המוציאים קול לעז .גם אם

הבעל המנוח ,ונראההטעם מפני שהוחזק ביהדות ,בשונה

נדון מחקרים אלו,כראיה הבאה משני עדים המעוררת

מאחיו,שלאהוחזקוגםיתכןשהיהבןאשהאחרת.

מחשבה שיש מקום להשערות אלו או אחרות ,היה הדבר

אךבעיקר סברת מהרי"ט,כידוע הבית יוסף אה"ע סי' ג'

מחייבבדיקהבלבד,אךאיןבכוחםלהוציאמחזקת כשרות.

הביא מתשובת רבי שלמה בן הרשב"ץ ,שכתב בפשיטות

וכידוע בדיקה זו של מוצאם כגרים שהתגיירו לפני קרוב

שלאכסברתמהרי"ט,וז"ל:

למאתייםשנה,אושמוצאםכיהודיםשאינםגרים,היאכיום
בלתיאפשרית,ונותרנורקעםהחזקהשהוחזקוכיהודים.
אמנםביחסלכללעוליבריתהמועצותלשעבר,אנומחייבים
בדיקה עד מקום שידינו מגעת ,ורק לאחר בירור כראוי

"אם יעיד אחד מהאנוסים שאחד מהם מוחזק בכהונה מעלין
אותו לקרות בתורה ,ואין חוששין שמא אמו גויה ,שכל
האנוסים נזהרים להתחתן בגוים ,ולא חיישינן למיעוטא דכל
דפריש מרובא פריש".

מתירים למבקש להינשא ,כמקובל בכל בתי הדין.היסוד

וכן פסק בשו"ע סי' ג' סעיף ג'.ובתשובה במקורה,בספר

בהלכה לכך ,מבוארבקובץתשובותלהגרי"שאלישיבזצ"ל

שו"תיכיןובעזח"בסי'ג'לאחילקבסבראזו שלכלדפריש

ח"א סי' קלג ,שהדבר נובע מחשש נישואין ל נוכרייה עוד

וכו'ביןלהעלותולתורהאולהשיאואשה.

בארץ מוצאם ,ועל יסוד תשובת מהרי"ט ח"ב סי' יח .אך

וכמוכן בעיקרדברימהריב"לומהרי"ט,בספרחקרילביו"ד

היינו ביחס למשפחות שאין בירור שהוחזקו ביהדות,

סי'קגתמה,וכתב:

וכדוגמת ה נידון בתשובת מהרי"ט שהנידון הוא ביחס לאחי
הבעל המנוח ,היבם ,וקיים ספק שמא הוא מאם נכריה או
אם אמו נכריה ,ואותו יבם ,אינו בפני בית הדין הדן
במעמדהשלהיבמה,אלאנותרבמקומםשלהאנוסים,ואינו
מוחזקביהדות,ובכךקייםספקביהדותועקבאחוזיםגבוהים
של נישואי תערובת ,ספק המשליך על חובת היבמה
בחליצה.משא"כבנידוןשאותואדםואותהמשפחהבפנינו
וידועה כמוחזקת ביהדות ,בכך נידון זה אינו דומה לנידון
בתשובתמהרי"ט.
עיין בתשובת מהרי"טהנזכרתהמתייחסת לתשובה שכתב
מהר"י בן לב ח"א סי' טו באותו נידון ,ובסיום דבריו כתב
מהריב"ל:

"לפי שיש להסתפק אם נלך אחר הבעל שפירש משם ובא בכאן
לחסות תחת כנפי השכינה ,והוי כל דפריש מרובה פריש ,או
דילמא נלך אחר היבם שהוא קבוע במקומו ובארצו והוי כל
קבוע כמחצה על מחצה".
ובהתייחסלדבריהמהר"יבןלבכתבמהרי"טאתתשובתו,
התירוכתבשאם היבמהכברנישאה,לא תצא ,מפני שני
ספקות ,והאחד מהם הוא הספק ביהדותו של היבם ,ובו
בלבדהתמקדו דברי מהרי"ט ,אךלא ביהדותו של הבעל
המנוח.
ביחסלנידוןשליבם,כתבמהרי"ט:

"הואיל ואנו מסופקים באמו של יבם זה או באם אמו ואם אביו
ומטעמא דקבוע מחזקינן ליה בחזקת הבא מן הזרה ,שאף על פי
שפירש ובא לכאן למקומות הללו ,לא מפני כן הוכשר שנאמר

"ואני תמיה  ...שנראים דברי הרשב"ש מוכרחים דבתר הבעל
אזלינן ,שהרי כשבא האנוס לחסות תחת כנפי השכינה ,באותה
שעה חל הספק אם אביו נשא גויה או ישראלית ,דאם נשא גויה
הוי גוי גמור  ...והא ודאי גם הם ,הריב"ל והרימ"ט ,מודו דלא
בעי טבילה ,כיון דקי"ל כל דפריש מרובא פריש ,דכאן לא שייך
להסתפק אם נלך אחר אחיו היושבים בפורטוגאל ,שלא חל
הספק כי אם לזה שבא להתייהד כאן .וכיון דמדינא אינו צריך
טבילה דמכח כל דפריש הוחזקה אמו לישראלית גמורה ,א"כ
אם קידש אשה ואח"כ ומת ,ונפלה לפני יבם ,בודאי דזוקק
ליבום אחיו מאמו של זה שמת ,כיון שכבר הוחזקה אמם של
אלו לישראלית ,ואיך אפשר לדונה עכשיו לגויה".
הרישהיהפשוטלחקרילבשביחסלבעלהמנוחגםמהרי"ט
לאהטילספקביהדותו ,אלארקביחסליבם,וגםעלמש"כ
מהרי"טביחסליבםתמההחקרילב.
ועייןבשו"תלחםרבשדחהלעזעלבןשלאחדמהאנוסים,
שהלעיזושאםאביוגויה,וכתב:

"ראובן זה שהוחזק אצלנו לכשר כמה שנים ,ואביו ואמו שהיו
מישראל ,מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו להטיל בו מום.
ואפילו לא היה מוחזק אצלנו בכך ,אלא היו באים כעת
מפורטוגאל והיינו יודעים שאביו מן האנוסים ואמו ג"כ ,הוי
בהך חזקה .וראיה לדברי מדברי מהר"י לב בתשובה  ...וסמכו
על מה שכתב ה"ר צמח בן בנו של הרשב"ץ".
על כן אין מקום להוציאם מחזקתם על סמך השערה
היסטורית ,שלא היו אצלם גיורים ,מה עוד שהגרח"ש
רוזנטל שליט"א ביסס את פסק דינו על מידע מוסמך אודות
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גיורים שהתקיימו בזמנו ,וגם בקונטרס הנ"ל מציין מידע על
גיורים ,אלא רק טוען שאין מידע על גיור המוני .וכאן הבן
שואל ,וכי היעדר מידע כזה ,אודות התרחשויות ברוסיה
בתקופותשלטוןרודני כזהאואחר ,שדברים מסוגזה נעשו
בסתר כדי שלא ייענשו ,דינו כראיה להוציא שם פסול על
משפחות המוחזקות ביהדות .פשיטא שהטענה שלא ראינו
ולא שמענו אירועי גיור המוני לפני כמאתיים שנה ,אינה

וכןכתבהרמב"ם)פרקא'מהלכותאיסוריביאההלכהכ'(:

"מי שהוחזק בשאר בשר דנין בו על פי החזקה ,אף על פי שאין
שם ראיה ברורה שזה קרוב … הרי זה לוקה או נשרף או נסקל
ואף על פי שאין שם ראיה ברורה שזו היא אחותו או אמו או
בתו אלא בחזקה בלבד… ראיה לדין זה מה שדנה תורה
במקלל אביו ומכה אביו שיומת ומנין לנו ראיה ברורה שזה
אביו ,אלא בחזקה כך שאר קרובים בחזקה".

טענה,ואיןבכוחהלסתורסוגיותשלמותבהלכהובפוסקים,

הרי שהרמב"ם מצא לנכון לחזור ולשנות ולהוסיף לבאר,

כמבואר לעיל .יתכן מאד שהתגיירו בצנעא ,למנוע חמת

שאין"ראיהברורה"אלאהוחזקהדברבלבד.

המלכות ,ואין כל מחקר הסותר זאת ,אלא עלו השערות

וכןכתבהריטב"א)עמ"סקידושיןשםד"המלקין(:

גרידא,ופשיטאשאיןלהשערותאלוכחשלשניעדים,ואף
לאכחראיהפחותמכך.

"דסגי בחזקה שהם בניו או אחיו ,ואינם צריכים לראיה".
ובפסקיהרי"ד)שם(:

עוד יובהר ביחס לחזקת יהדות שעליה מבוסס פסק הדין.
חזקה זו ידועה לנו לפחות משנת תרפ"ח כשהרב זלמן
ליברמן זצ"ל הגיע לשמש כרב הקהילה ,וקשה להעלות על
הדעת שלפני תשעים ושלש שנה כשהגיע לאילינקא ,היו
לרב ליברמן ספקות ביחס ליהדותם .ולמרות זאת מסר את
נפשו להעמיד הדת על תילה ,כשבסופו של דבר הגיעו

"לא סקלו אותה בעבור שידעו בבירור כי היה בנה אלא מפני
החזקה שהיה כרוך אחריה".
וכןהמבי"טבקרייתספר)הלכותאיסוריביאהפרקא(כתב:

"סומכין על החזקות אף על פי שאין ראיה ברורה שהם קרובים
אלא על פי החזקה שזו אחות הבועל או אמו או בתו ,וכדילפינן
לעיל חזקה מדאוריתא מבית המנוגע".

הדברים למסירות נפש כפשוטו .כמו כן בעת שהחל רישום

וכן כתב בשו"ת חתם סופר )אבן העזר חלק א סימן עו( ,וזו

הדת במסמכים ,בני הכפר נרשמו כיהודים ,בשונה מאנשי

לשונו:

כפר ויסוקי הסמוך ,וזאת בעת שרישום כזה הרע את יחס
השלטונות אליהם .עכ"פ הרישום מבטא את חזקתם
כיהודים .גםלאחר שנים רבות,בעת שרובם הגדול עלה
לארץ,הם שמרו על זהות יהודית והמשיכו לנהוג בשמירת
מצוות ,הגם שאצל הדור הצעיר יש מקרים ששמירת
המצוותהתרופפה.
ה
גדריחזקהומעמד 
מאחר ופסק דין זה מיוסד על החזקה שהוחזקו כיהודים,
נוסיףבס"דלבארהלכהזו.
בגמראבמסכתקידושיןדףפ,א:

"מלקין על החזקות כרב יהודה ,דאמר רב יהודה :הוחזקה נדה
בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה .סוקלין ושורפין על
החזקות כדרבה בר רב הונא ,דאמר רבה בר רב הונא :איש
ואשה ,תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה
ונשרפין זה על זה .אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן
לוי משום בר קפרא :מעשה באשה שבאת לירושלים ותינוק
מורכב לה על כתיפה והגדילתו ובא עליה והביאום לבית דין
וסקלום לא מפני שבנה ודאי אלא מפני שכרוך אחריה"

"ענין החזקה מבואר :גרסינן פרק עשרה יוחסין דף פ'" :אמר
רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :מלקין על החזקות וסוקלין
ושורפין על החזקות ".ומפרש הש"ס :מלקין על החזקות כי הא
דאמר רב יהודה :הוחזקה נדה בשכינותיה בעלה לוקה עליה
משום נדה ,סוקלין ושורפין כי הא דאמר רבה בר רב הונא :איש
ואשה ,תינוק ותינוקות שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה
ונשרפין זה על זה וכו' .והנה חזקה שאנו לומדין פרק קמא
דחולין מבית מנוגע היינו להעמיד כל דבר על חזקתו כמו
שנתברר לנו כבר פעם אחת .וזה אינו ענין לכאן ,והכא מיירי
דבר שלא ראינו מעולם שהוא כן ,אך העולם מחזיקין אותו מצד
הנהוג שהוא כך ,ואשה באה ובנה מורכב על כתפה וגידלו
כדרך אשה המגדלת בנה ומעולם לא אמרה לשכנותיה שהוא בן
אשה אחרת והחזיקו כולי עלמא שהוא בנה ,ועל זה סוקלין על
סברת והאמנת הבריות זמן רב".
אמנםאםידועלנושבזמנובעתשהחלההנהגתםכיהודים,
הבסיסמסופק,כגוןשידועשהיההליךגיורמפוקפקוכיוצ"ב
אושהתייהדוללאהליךגיור,פשיטאשאיןדינםמשתנהגם
אםחלשינויביחסהציבוראליהם,ולא עלכגוןדאנאמרה
ההלכה של "סוקלין ושורפין על החזקות" .משא"כ כשאין

רש"י )שם( פירש" :מלקין על החזקות-על דבר שאנו

ידוע לנו כיצד החל העניין ,אנו קובעים שהחזקה דהשתא

ש"י היא":על
מחזיקים כן ואפילו אין עדות בדבר" .לשון ר 
דבר שאנו מחזיקין כן",הרי שהחזקה אינה בנויה על ראיה

מבררת.

ברורהשהביאהלחזקה,אלאעלמהשהוחזקבמציאות,וכך

עולה מלשון הגמרא":לא מפני שבנה

ודאי",שאין ידוע על

הוכחה שמה שהוחזק לנו הוא אכן נכון ,אלא די במה
שהוחזק,אףעלפישאיןבידינוראיהשכךהיאהאמתואין
אסמכתאראויהלביסוס.המציאותשממנההחלההחזקה.

בספרמנחתאברהם)להג"ראברהםשפיראזצ"ל(ח"אסי'יז
)אותא(כתב:

"דין הוחזק דמהני מהתורה ,רק במקרים שאין אנו יודעים את
מקור הספק והוא בגדר נעלם ,וחידוש התורה הוא שסמכינן על
מה שהוחזק ,שמסתמא כך באמת היה מעשה .כגון הוחזקה
כאשת איש ,דהיינו שאין לפנינו ידיעות על הקידושין ,ואז הדין
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שעצם העובדא שהוחזקה כאשת איש זה קובע שבאמת היו
קידושין בינו לבינה .אבל אם היתה בעיא של הוכחות על
קידושי ספק ולא הוקבע בדין ,ואחר זמן הוחזקה כאיש ואשתו,
אין הוחזק זה מהני לברר את הספק בעובדא שהיתה לפנינו
והסתפקנו בה ,והמשכה של עובדא מסופקת זו אינה נותנת
לבעיא יותר תוקף מאשר בשעת יצירתה".
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ל' יום ,ומיהו לא מצינו חזקת הנהגה בבא להוציא מחזקה
קדומה כמו בהיתה בחזקת אשת איש".
העולה מדברי החזון איש :החזקה נקבעת עפ"י אומד דעת
בני העיר ,וכשבני העיר מקבלים זאת כדבר ברור ואמיתי,
והוחזקשלושיםיום,נידוןכהוחזק.והביאמתשובתהגרע"א
סי' קכ"א שם לא הייתה אסמכתא לגיור של אותה גיורת,

ועייןבספרמלמדלהועילחלקג'סי'ב'שאםבתחילתלידת

אפ"ה לאחר שהוחזקה כגיורת שלושים יום ,דינה כגיורת

הבן אמרה אמו שהוא מבעלאחותה ולאחר מכן החזיקו

לכלדבר.

אותו כבנו ,אין לחזקה זו מעמד של "סוקלין ושורפין על

עוד יצוין לתשובת נחלת דוד סי' כו שהביא מרבו הגר"ח

החזקות"מאחרוידועשהחזקההושתתהמתחילתהעליסוד

מוואלז'יןזצ"ל

עדותהאםוגיסהשאינםנאמניםלהחזיקוכודאיבנו.
וכןבספרמשפטישאולסי'ב')עמ'כ'(כתבהגאוןרבישאול
ישראליזצ"ל,וז"ל:

"מאחר שידוע לנו מקור החזקה שהיתה באופן כזה שלא היתה
על זה נאמנות להחזיקו ,ואילו היה בא אז לפניו לא היה מוכרע
שהוא בנו ,גם מה שהחזיקו אח"כ לבנו לא יוכל להפוך זאת
לודאי .ועד כאן לא אמרו דסוקלין על החזקות אלא בגוונא
שבאו ממדינת הים ,דמכח החזקה אמרינן דודאי באותו מקום
שבאו משם היה הדבר ידוע עפ"י עדים ברורים שהם איש
ואשה ,אח ואחות ויוצ"ב ,משא"כ שכשהם לפנינו ובזמן הולדת
הספק לא היה לו הכרע ,גם החזקה לא משני מידי".

"שחילק מיני החזקות הנמצאים בש"ס לתלתא גווני זו למעלה
מזו .המין האחד הוא חזקת הגוף  ...למעלה מזו חזקה דאתיא
מכח רובא  ...ולמעלה מכל הני חזקות  ...הא דקי"ל בקידושין
סוקלין ושורפין על החזקות  ...דכולהי הנך חזקות הווין
מטעמא דאמרינן אנן סהדי דהכי איתא".
הרי שנקט שמעמד החזקה הזו הוא כאנן סהדי .וע"ע ספר
דברי יוסף להגאון רבי יוסף כהן זצ"ל ח"א סי' נג שהאריך
בשיטותהשונותבהלכהזו.
לפי האמור ,בנידון זה פשיטא שיוצאי הכפר אילינקא
מוחזקים כיהודים ,ועובדההיא שגם בתי דין בהרכבים
שונים אישרו יהדותם,כמפורט לעיל,הגם שאותם דיינים

וכעין זה בספר שערי ישר שער ו' פרק ח' שכתב אודות מי

לאראומחקריםכאלואואחריםולכןלאהתייחסואליהם,

שבא ואמר כהן אני שאינו נאמן אלא לעצמו שויא אנפשי'

אךעכ"פההחלטותשניתנו לאשראתיהדותם מבטאותאת

אל הש"ש מדוע לאחר שהוחזק ככהן אינו ודאי
חד"א ,וש 

המציאות שהם הוחזקו כיהודים כפיהרישום בתעודות,

כהןמכחהחזקה,ובארהשעריישר:

וכשלא ראו ריעותא בחזקה,ניתן להם אישור יהדות ,וכן

"אף אם נאמר כיון דנתחזק בענין אז ,אין לנו לדון על סיבת
הדבר ,ע"י איזה ענין נולדה הך חזקה .אבל כיון דמתחילה היה
שוברה עמה שלא הוחזק רק לגבי דידי' לחוד ,אין יתכן שנחלק
אח"כ לומר דלגבי דידיה מחזקינן לודאי שיהיה לוקה על ידי
זה ,ולגבי אחרים יהי' היתר ,ולא מצאנו ענין כזה בש"ס
ובפוסקים".
ובהגדרתהוחזק,כתבהחזו"אאה"עסי'כ'ס"קיב:

"ואפשר דדבר המתקבל לכל בלי שום ספק והדבר הולך
ומתחזק בלי שום ערעור ל' יום מקרי הוחזק".
ובסי'ח'סק"בכתב:

"ובחזקות אלו העיקר תלוי באומד דעתם של בני העיר ,ואין כל
המעשים שווין ובמקום שבני העיר מטילין ספק באמיתת
דבריהם ,אף אם ירבו ימים בהנהגתם אינו מועיל כלום ,שהרי
לא הוחזקו כלל כיון שמסתפקין בהן .כגון איש ואשה שבאו
לעיר זה אומר זו אשתי וזאת אומרת זה בעלי ובני העיר
מסתפקין בהם לפי תכונתם שעצת זימה ביניהם והם נואף
ונואפת אינה מתחזקת אשת איש .ואם לב העיר בטוחים בהם,
ואינם מעלים ספק בלבם ,כיון שהוחזקו ל' יום בהנהגתם
סוקלין ושורפין על חזקה זו .והלכך אם מחזקת עצמה לגרושה
וכל בני העיר בטוחים באמיתתה אפשר דמהני החזקה ל' יום.
ואע"ג דבפנוי' לא שייך הנהגה של מעשה ,מ"מ כבר כתב
הגרע"א בתשובה סי' קכ"א דהחזיקה עצמה לגיורת מהני חזקה

הציבור הרחב רואה אותם כיהודים .כאמור ,לפי דרכו של
החזו"א ,די בכך שהדבר התאמת אצל בני העיר בעת הזו,
ובנוסףידועשכךהוחזקועודבעתשגרובכפרהנזכר.עלכן
דינם כמי שהוחזקו כיהודים על יסוד ראיה שכוחה כאנן
סהדי ,ורק עדות גמורה של שני עדים בכוחהלהוציאם
מחזקתם.
)אמנםמש"כהחזו"אבסיוםדבריו":לאמצינוחזקתהנהגה
בבא להוציא מחזקה קדומה כמו בהייתה בחזקת אשת
איש" .דבריו צ"ע מדברי הרמב"ם בפי"ג מאיסו"ב ה"ט
והשו"ע יו"ד סי' רס"ח ס"י הנזכרים ,שפסקו דינו של מי
הוא
שהוחזק כגוי ,שאם ראינו אותו נוהג בדרכי ישראל 
בחזקתגרצדק,ורקמצדמעלתיוחסיןאיןמשיאיןאותו(.
הדרךלהביאלביטולהחזקה
בעקבות ההחלטה מבית הדין במוסקבה ,עלינו לבררמה
הדרך להביא לביטול החזקה מעיקרה,ביטול המבוסס על
הקביעהשמתחילההיהשוברהעמה,וכילאהיהיסודראוי
לחזקה.
לעיל הבאנומש"כהב"יבשםהרמ"השאיןלהוציאמחזקה
אלא בעדות של שני עדים .הדבר ברור שעדותזו שנועדה
לקבועייחוסושלאדםאחד,אוייחוסקהילהשלימה,חייבת
להתקבל משני עדים כשרים המעידים בבית דין בפני בעל
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דין ,ורקלאחרשהתקבלהכדין,היא מביאהאותנולמסקנה

גמורים ,מה עוד שמדבריו נראה שלא ידע לומר דברים

שהיתהזוחזקהבטעות,שזוהעילהלביטולהחזקה,כמבואר

חלוטים שלא התגיירו ושאינם יהודים ,אלא רק שלא שמע

בתשובתדברימלכיאלח"אסי'עה.אךפשיטאששיחהכזו

וכיוצ"ב,אךגםאילוהיהאומרכןאיןלכךמשקללהוציאם

אואחרתששוחחרבפלוניעםבנושלהרבליברמן,אואדם

מחזקתם.

אחר,איןבכוחהלהביאלערעורהחזקה.

עודיצויןלמש"כ בספר"בניישראל" שםבעמ'מובתשובת

גם אם בנושלהרבליברמן,עדהכשרלעדותעפ"יההלכה,

הגר"י נסים זצ"ל ביחס למשקל שיש ליתן לדברים שכתב

ומסר עדותו בפני בית דין כעדות שהוא מבין שזו עדות עם

בספר אבן ספיר לרבי יעקב ספיר,שהיה מקהילת הפרושים

משמעות מרחיקת לכת על אנשים רבים,עדייןאין כח

מתלמידיהגר"אבירושלים,אודותקהילת"בניישראל":

בעדותעדאחדלהביאלקביעהשהחזקההיאבטעות.
עייןבספרשבשמעתתאש"ופ"זשכתבבפשיטות:

"הך חזקה שהוחזק לפנינו עדיפא מחזקה קמא ,וכמו בהוחזקה
נדה בשכנותיה וכהאי דבנה כרוך אחריה ,דודאי אין עד אחד
נאמן להוציא מחזקה זו".
וכן בשו"ת מהר"י הכהן רפפורט ח"ב סי' ב' שהובא
באוצה"פסי'ג'ס"קלד,כתב:

"במי שהוחזק ככהן ובא אדם אחד ממקומו של האיש הזה
ואמר דידע שאביו לא היה כהן ,והשיב דכיון דאיתחזק לפנינו
זמן רב לכהן ,אין עד אחד נאמן להכחישו ,דאחרי שנתחזק הוי
כשני עדים .ומה שכתב המהרי"ט סי' קמ"ט דבעינן שיתחזק
שגם אביו היה כהן ,והחזקה הזו צריכה להתחזק בשני עדים,
המעיין בדבריו ימצא מבואר דזה דוקא בהתחלת החזקה
שנרצה להחזיקו לכהן ,אבל אם כבר נתחזק לכהן ,דיינינן
שודאי היתה החזקה ,כדין כמ"ש מהרי"ט עצמו".

"ונראה שבהיותו בשליחות בהודו רשם אגב אורחא כל מה
ששמע ולא בירר הדברים שהיו צריכים בירור כי לא התכוון
לעדות ,ולא העלה על דעתו שיבואו לסמוך על דבריו הלכה
למעשה .ולכן לא נראה לסמוך על דבריו ,לא להקל ולא
להחמיר".
מדברי שניהם עולה היחס הנכון לכתיבה כזו או אחרת של
היסטוריונים ,שאין לדבריהם משקל בעת פסיקת הלכה
אודותמעמדושלאדםשהוחזקכיהודי.
עוד יצוין למש"כ הראשל"צהגאוןרב"צ עוזיאל זצ"ל בספר
"בניישראל"עמ'כה:

"מעולם לא הרחיקו את מי שהוא מישראל ,מפני מראהו או
צבע עורו שהוא דומה לגויים ,ואין להוציאם מחזקתם לכשרות
שמא התערבו ביניהם גויים ,אלא ודאי שטבע האקלים גרם
זאת ,בהיותם מתיישבים שם מאות בשנים בודדים במעונם".
בדבריו מענה לעמדה של המערערים על יהדותם של בני

לאב"ד בית הדין בת"אבעל ספר
וכן הגרי"מ אהרנברג זצ" 

הכפר הנזכר עקב תחושה שהםנראים כגויי הארץ ועוד

דבריהושע,בתשובהשבספר"בניישראל",דןאודותקהילת

אינדיקציותכאלואואחרותשנכתבובקונטרסהנזכר,וביחס

בניישראלשבהודו,ובעמ'קחכתב:

לאלו קבע הראשל"צ הגאוןרב"צ עוזיאל זצ"ל שאין בכל

"יש לברר אם לסמוך על עדותו של בעל אבן ספיר ,שהרי מלבד
שאינו רק עד אחד שאינו נאמן בדבר שבערוה אפילו במלתא
דעבידי לאגלויי לפי פסק הרמ"א בחו"מ סוף סי' ל' דלא
כתשב"ץ והנוב"י ,אלא אפילו אם ימצאו עוד ספרים מאנשים
נאמנים שכותבים כמותו ,אין לקבל דבריהם בתורת עדות,
שהרי לא נתכוונו להעיד ולא העידו בפני בית דין ולא נחקרה
עדותם בבית דין ,ועדות זו ודאי צריכה דרישה וחקירה ...ועוד
אפילו היו כותבים עדותם לבית דין בכתב והיו מבארים כל
החקירות והדרישות הנצרכים ,ג"כ אין לקבל עדותן שהרי
אפסיקא הלכתא בחו"מ סי' כ"ח סי"א שאין עדות בכתב ,וכ"ש
אם בזמן שבאה העדות בכתב לפני בית דין שצריך לדון על פיו,
כבר מת זה שכתב העדות ,גם ר"ת מודה דאין דנים על פיו
כמ"ש בנתיבות שם .על כן נלע"ד דאין לדון עפ"י דברים
הכתובים בספרים או באגרות אפילו לדעת רש"י דסגי בערעור
שנים בבית דין בדרך הוצאת קול בלבד ,וכ"ש למאי דקיי"ל
להלכה כהרמב"ם דבעינן ערעור בעדות גמורה ...מ"מ אינני
יכול לומר דבר ברור עד שאראה מה שאומרים בזה
ההיסטוריונים אם לא נגבה פעם עדות עליהם כדין לפני בית דין
והוציאו פסק דין"

אלולהוציאםמחזקתם.
אךיובהר:דברינו מתייחסים רק לאותם משפחות יוצאי
הכפר אילינקא שהוחזקו כל השנים כיהודים ,ולא לבני
הכפר ויסוקי הרשומים בתעודות כרוסים ,ואין להם חזקת
יהדות.ופשיטאשאיןדברינומתייחסיםלכללהסובוטניקים,
הגםשהוחזקובשמירתשבתאומצוהכזואואחרת.וביחס
אליהם כבר כתב הראי"ה קוק זצ"ל בתשובת דעת כהן סי'
קנ"ב,בתשובהמשנתתרע"ד:

"הנה השובתיים הם מוחזקים אצלנו כגויים ,שהרי אין אצלם כי
אם מה שהם שומרים קצת מתורה שבכתב ע"פ שיקול דעתם,
ולא נשמע שנכנסו לברית ישראל בקבלת מצות כדין".
והביאמדבריובספרציץאליעזרחי"בסי'סו,עי"ש.
בהתאם לכל האמור לעיל ,לא נאמרו הדברים שכתבו
בתשובות דעת כהן וציץ אליעזר ,אלא באלו שהוחזקו
כגויים ,הגם ששומריםמצוה כזו או אחרתעפ"י שיקול
דעתם.
מסקנה:
א .בני הכפר אילינקאהוחזקוכיהודים,הןבהיותםבכפרם

עלכןאיןמשקלהלכתי לאותןשיחותששוחחרבפלוניעם

והן לאחר שעלו לארץ ,וכעת כבר אין מוטל עליהם

בן של הרב ליברמן ,גם אם היה מעיד עליהם שהם גוים

להביאראיהואסמכתאלגיורשנעשהלפני150שנהאו
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200שנה ויותר ,די בכך שקיים מידע שנערכו גיורים

שתי הקבוצות הראשונות אינן נחשבות כיהודים ,והם כמו

בתקופה הרלבנטית ,כגון המפורט בספר "מדרש

כתות נוצריות שמכבדות את התנ"ך ומתנהגות כהבנתן

שמעוני"הנזכר.איןבכלהמחקרים,שהציגובקונטרסים

לפיו.

הנזכרים ,לשלולאתההנחהשהםהתגיירוכדתוכדין,

תושבי אילינקא משתייכים לקבוצה השלישית שכאמור

הגם שנעשהבצנעא וללא פרסום ,עקב השלטון שלא

מחשיבים עצמם יהודים ,ושומרים תורה ומצוות כהלכתם.

לשלילתיהדותם,בנויהעל
קיבלזאתבעיןיפה.הטענה 

וישלהםמסורתשהםבניגרים.

השערותגרידא,ואיןלהןמעמדשלראיהובוודאישאין

הרב רוזנטל מציין שהגויים אינם מבחינים בין הקבוצות

להןכחשלשניעדים,שבכוחולבטלחזקתיהדות.

הנ"ל ,אבל היהודים מבחינים היטב ביניהם ,ולפי העדויות

ב .אין הדברים מתייחסים לסובוטניקים שהוחזקו כגויים,

שחקרוביררתושביאילינקאמקפידיםלהינשאביניהםולא

כאמורבתשובתדעתכהן.

להתערבעםגוייםאועםהמשתייכיםלקבוצותהאחרות.

בהתאם לאמור ,מאחר שהמבקשת היא בת להורים

הרקעהנ"לשלשלושתהקבוצותחשובמאדלעניינינו,מפני

ממשפחות הידועות כמוחזקות ביהדות עוד בשנים עברו

ששתי הקבוצות הראשונות אי נןיהודיות ,ואפשר ששיתוף

בכפראילינקא,ישלאשראתיהדותה.

השםלשלושתן,גרםלכמהחוקרייהדותלהסתפקביהדותם

ד
הרבאוריאללביא,אב" 

שלתושביהעיראילינקא.

ראיתיאתאשרכתבעמיתי האב"ד,והננימסכיםעםדבריו
ומסקנתו שלפי כללי ההלכה אין כל מקום להטיל ספק
ביהדותםשליהודיאילינקא.
בדבריו מאריך האב"ד בנושא "כל המשפחות בחזקת
כשרות" ,שלהלכה אין לחשוש לפסול ממזרות או לחשש
שאינו ישראל ,נראה שזו היא שאלה כללית שנוגעת לכל
הבאיםמחו"לומצהיריםשהםיהודים.
אולם כאן יש לפנינו שאלה ייחודית על קהילה שיש לה
מסורת שהם יהודים ,וישאומרים שהם בני גרים ונהגו
כיהודים בשמירת תורה ומצוות ,ועל סמך זה מקובל עד
עתהבבתיהדיןבארץלפסוקשהםיהודים.אלאשלאחרונה
ביה"דבמוסקבהמפקפקבמסורתהזאתמשתיסיבות:
א .כיון שהם מניחים שמקורם אינו יהודי ,ואין לנו עדות
ברורה שהם התגיירו .במיוחד קשה להם לקבל את
העובדה שהם התגיירו בשנים בתקופה שלפני
המהפכה,בהןהיהמסוכןלהתגיירברוסיה.
ב .ומתוך דבריהם עולה ספק נוסף שמא בגלל מעמדם
המיוחדבמשךהשניםהםהתחתנועםגוייםואבדואת
חזקתיהדותם.
ועלינו לדון כיצד נדון ונפסוק בספיקות שהם מעוררים.
בדבריי יש גם חזרהעל דברי עמיתי אב"ד ,אולם חשוב לי
לברר את הדברים כפי הבנתי בסגנוני ולמקד את התשובה
לש ניהספיקותהמוזכרות.
הגאון רח"ש רוזנטל שליט"א ראב"ד ביה"ד בירושלים
)בדימוס(בקונטרס"אהלחוה"חקרודרשוברראתהעובדות
ע"פ עדויות ,וכמבוא הביא סקירה היסטורית עובדתית על
שלושקבוצותהמכונות":סובוטניקים")שומרישבת(:
א" .מולקנים"-שהםרקשומרישבתכהבנתם.
ב" .קריים"-ששומרים דתם לפי הבנתם בתורה שבכתב
ולאלפיתושבע"פונמצאיםבעיקרבחציהאיקרים.
ג" .תלמודיסטים" -שלפי המסורת שלהם הם בני גרים
שקבלו עליהם תורה ומצוות לפני כ150-שנה בקירוב.
וזאת,לפיהמסורתשלנובתושבע"פהתלמודית.

ראיתי מה שכתב רב אחד על פסק דין זה שהובא לפניו,
והביא מדברי המערערים על חזקת יהדותם של בני עיר
אילינקא ,ועיקר טענתם שהעובדה שבני אילינקא מחזיקים
עצמםכיהודיםאינהמהווהראיהליהדותם,כיוןשידועלנו
שזועדה נבדלתשנקראתסובוטניקים,וכיוןשידועלנושיש
סובוטניקים שאינם יהודים ,למרות שלדבריו הם שומרי
מצוות ,ולדבריו יש עדויות שיש עשרות אלפים כאלה
ששומרים מצוות ואינם יהודים .ולכן שמירת המצוות אינה
מהווהחזקתיהדותעבורם,ואינודומהלאדםשבאממדינת
היםואמרעלעצמושהואיהודיושומרמצוותשנאמןשהוא
יהודי,כיוןשישלנוספקעלמקורהשלהעדההזאתאםהם
יהודים ,ואין להתחשב במה שהם מחזיקים את עצמם.
והביא כדוגמא את העדה האתיופית שהחזיקו עצמם
כיהודים ,ובכל זאת דנו הפוסקים אם הם יהודים או לא,
והעובדהשהחזיקועצמםכיהודיםאינהיכולהלהיותראיה
לכךכיוןשמקורםמסופקלנו.
נראה שמה שהפריע למערערים הנ"ל הוא העובדה שיש
סובוטניקים שאנו יודעים שהם אינם יהודים .ולכן עולה
הספקבכלמישנקרא בשםזהסובוטניקיםאולימקורםאינו
יהודי .אולם כפי שהזכרתי לעיל יש שלוש קבוצות של
סובוטניקים ,ושנים מהם אינם יהודים וגם אינם מחזיקים
עצמם כיהודים ,אלא שומרי בשבת כיום מנוחה וללא זיקה
לשמירת

שבת

הלכתית.

אולם

הסובוטניקים

"התלמודיסטים" שעליהם אנו דנים ,הם שומרי תורה
ומצוות לפי המסורת שלנו של תורה שבעל פה ,ומחזיקים
עצמםכיהודים ,הרברוזנטלמציין במחקרו שהגויים אומנם
אינם מבחינים בין הקבוצות הנ"ל ,אבל הם עצמם
)הסובוטניקים התלמודיים( מזהים את ההבדל בינם לבין
שאר הסובוטניקים ואינם מתחתנים עמם,ולפי העדויות
שחקרוביררתושביאילינקאמקפידיםלהינשאביניהםולא
להתערב עם גויים או עם הסובוטניקים המשתייכים
לקבוצות האחרות.עובדה זו יש בה כדי להחזיקם כיהודים
כאשריבוארלהלן.
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ההשוואהשלהמערעריםהנ"לביןהסובוטניקיםהתלמודיים



כמוכןשמעהרברוזנטלעדותמבן שלהרבאנניהנ"ל

לבין עדה האתיופית אינה השוואה נכונה ,ואין הנידון דומה

שהעיד על שמירת המצוותשהייתה שם ומה שאביו

לראיה,וזאתמשוםשהעדההאתיופיתלאהייתהלהמסורת

פעלבמקום ,ועלארבעהבתיכנסתשהיובעירועלכך

שלשמירתתורהומצוותכפישאנושומרים,המסורתשלהם

שהםהיומלאיםמתפללים.וכןשמעמהםעלכךשהם

מזכירהכמהמצוותשבתורהבאופןמאדדלומאדרחוקממה

נזהרושלאלהתערבביןהגויים.

שמקובל אצלנו ,הם לא היו מודעים לתורה שבעל פה ,ואף

ד .ביחסלשאלהאיךיכלולגיירבשניםשהיהסכנהלגייר,

לאלתורהשבכתב,ואעפ"כ הרדב"זחקר וקבעשהםיהודים

עדות הכתובה במבוא לספר "מדרש שמעוני" שחיברו

כיון שכך החזיקו עצמם כיהודים ,ולא התערבו בעמים שגרו

הגאוןהנודעהרבשמעוןמשהדיסקיןזצ"לאב"דהעיר

ביניהם .והםמצאצאישבט דןשגלהבגלותביתראשוןולכן

חלביץ' )היה בן למשפחת רבנים גאונים,ונכדו,שהיה

התורהכהלכתה.
היומנותקיםמקהילותישראלולאידעואת 

מגדולי הרבנים בדורו,שימש כרב העיר פרדס חנה(

ועלזהדנוהפוסקיםאםישלסמוךעלכךשהםבאמתמזרע

מחבר על זקנו ,הרב יהושע
בהקדמה לספר כותב בן ה 

ישראלכאשרהסימניםלכך קלושים.אבלהעדהשאנודנים

זעליג שנפטר בתרל"ד )לפני כמעט150שנה( שגייר

עליהשמרהאתהמצוותכפיהמקובלאצלנובתורהשבע"פ,

גריםבמסירותנפשבימיחייו.

והחזיקו עצמם כיהודים ולא התערבו בין הגויים שמסביבם,

הרי לנו עדות מפורשת שגיירו גרים בתקופה המדוברת,

ולא התערבו גם בקבוצות סובוטניקים אחרות,ולכן אין כל

למרותהסכנותהכרוכותבכך.

רעותא לומר שאינם יהודים ,ויש להם חזקה גמורה ליהדות

ונראה עוד להעיר כי ההנחה שהם בני גרים נבעה ממראה

כפישיבוארלהלן.

פניהםשדומהלמראהסלבי,אבלאפשרגםלהניחשהםבני

תחילה נזכיר את העובדות שהרב רוזנטל בקונטרס הנ"ל

יהודים ,ומראה פנים אין בו הוכחה הלכתית הקובעת יחוס

הביאבקונטרס הנ"לתעודות ומסמכים היסטוריים ועדויות

ואין הכרח לומר שהם בני גרים .מה שקובע הוא חזקת

בע"פ על כך שיהודי אילינקא שמרו מצוות במסירות נפש

היהדותשבאהמשמירתהמצוות.

ממש.

נראה שהעדויות הנ"ל שהם שמרו על התורה והמצוות

הנני חוזר ומציין את העדויות שהזכיר מפני חשיבותן

במשך כמה דורות ,עדויות שנתנו מפי האנשים המוסמכים

ואמינותן,כדלהלן:

ביותר להעיד על כך ,שחיושם והכירו היטב את המצב

א .הרבזלמןליברמןזצ"ל הגיעלעיראילינקא ,ושימששם

ברוסיה דיין כדי להחזיק אותם כיהודים למרות שאין לנו

כמוהל וכשוחט ,ובתקופה שגר שם היה מנהיגם

עדות על גיורם )כפי שיבואר להלן( ,ביחס לשאלה איך

הרוחני.והוא חיתן אותם .הרב רוזנטל מצא כתובה

אפשרשהתגיירובשניםשלפניהמהפכההקומוניסטיתשזה



שהרב ליברמן חתום עליה עם עדים מבני המקום,

היה בבחינת פקוח נפש,הבאנועדויות שבכל זאת היו

דאגלבנותעבורם
ומכאןשהחזיקאותםכיהודים.הוא  

גיוריםבאותהתקופה,ולכןכיווןשהוחזקולקייםמצוותאין

במסירותנפשמקווהבביתו,וייסדמפעלליצורציציות

להטילספיקותבגיורשלהם.

שהופצומשםלרחבירוסיה.

הרב רוזנטל כותב שם ,כי אע"פ שיש ירידה בקיום המצוות

העובדה שרב ירא שמים מתיישב בעיר זו לחזקם

עכשיו אין פלא בדבר ,בגלל רדיפת הדת והקושי לקיים

בתורה היא הוכחה מוצקה שהוא החשיב אותם

מצוות ,וזה אינו יכול להיות ריעותא לגבי יהדותם ,מה גם

כיהודים ,שאין זה סביר שיבוא רב ויחיה במקום שאין

שהרובהמכריעשלתושביעיירהזודבקיםבקיוםהמצוות.

יהודים ,ויפעל להפצת יהדותבין גויים .וזה נראה

מכל זה מסיק הרב רוזנטל וקובע להלכה שתושבי העיר

פשוט.
ב .הרב יצחק זילבר זצ"ל העיד שהתושבים הנ"ל שמרו
תורהומצוותמתוךהקרבהעצמיתגדולה.


הרב הצדיק רבי יצחק זילבר מוכר לנו במסירות נפשו

אילינקאמוחזקיםכיהודים.ומצייןשכלהמסמכיםוהראיות
הנ"להוצגובפנימרןהגאוןרי"שאלישיבזצ"ל,והואהסכים
עםפסקההלכההזה.
כמו כן פסק הגאון הרב לוין אב"ד בירושלים לדיני ממונות

לשמורתורהומצוותברוסיהבזמניםהקשיםביותרולא

ויוחסין שהם יהודים,וכתב שקבל את הסכמתו של מרן

נכנעלחללשבתושילםעלכךבגלותלסיביר,הואפעל

הגאוןרי"שאלישיבזצ"לעםפסקההלכההזה.

רבות ברוסיה להפצת היהדות ,והכיר היטב את
המציאותשהייתהבימיו,ולעדותוישמשקלרב.
ג .מחומר נוסף התבררשבתממשפחתושל הרב דיסקין,
נישאהלגרצדקשלמדבישיבהבווילנאבשםהרבאנני,
ולאחרשהרבליברמן נעלםוהתבררשנרצח,הואלקח
את תפקידו כרב בעיר אילינקא והיה שםשוחטומוהל
ופעללהפצתתורהבעיר.

ועתהנדוןבספיקותשעוררוהרבניםבמוסקבה.
ה ,אם הם בני גרים ,מנין לנו
ביחס לשאלה הראשונ 
שאבותיהםהתגיירו,ואיןלנועדותעלכך?
והנהלפי ההלכה מי שהוחזק כגוי ואומר שהתגייר צריך
להביאעדיםלהוכיחשהתגייר,אולםהרמב"םפוסקשכלזה
בגר שאינו שומר מצוות ,אבל בגר ששומר מצוות מעיקר
הדין נאמן לומר שהתגייר ,אלא שמעלה עשו ביוחסין שלא

עטרתדבורה



להאמינועדשיביאעדים.וז"להרמב"םהלכותאיסוריביאה
פרקיגהלכהט-י:

הלכה ט" :גיורת שראינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד כגון
שתטבול לנדתה ותפריש תרומה מעיסתה וכיוצא בזה ,וכן גר
שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל המצות הרי אלו
בחזקת גרי צדק ,ואף על פי שאין שם עדים שמעידין לפני מי
שנתגיירו ,ואף על פי כן אם באו להתערב בישראל אין משיאין
אותם עד שיביאו עדים או עד שיטבלו בפנינו הואיל והוחזקו
עכו"ם.
הלכה י :אבל מי שבא ואמר שהיה עכו"ם ונתגייר בב"ד נאמן,
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ,בד"א בארץ ישראל ובאותן
הימים שחזקת הכל שם בחזקת ישראל ,אבל בחוצה לארץ צריך
להביא ראיה ואח"כ ישא ישראלית ,ואני אומר שזו מעלה
ביוחסין".
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ישראל אני דמהימן כדמשמע בריש מסכת פסחים )דף ג :ושם(
גבי ההוא עובד כוכבים דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים
ואין לומר שאני התם דהוו סמכי ארובא דהוו ישראל דהא בכל
מקום נמי איכא רובא דרוב הבאין לפנינו בתורת יהדות ישראל
הם".
הב"ח:
ובש"ךשםס"קכא:הביאמ 

"ומיהו נוהגין להקל להאמינו אף להשיאו ישראלית .ואפשר
דאף הרמב"ם מודה באורחים שבאים והם בחזקת ישראלים
שנאמנים אף עכשיו שרובן עובדי כוכבים אף להשיאו
ישראלית שכל המשפחות בחזקת כשרות הם כמו שנתבאר
בא"ע סי' ב' ולא אמר הרמב"ם אלא במי שלא הכרנוהו בעובד
כוכבים ואמר נתגיירתי בבית דין פלוני דנאמן מדין מיגו התם
הוא דקאמר הרמב"ם דאפ"ה מעלה עשו ביוחסין שאין משיאין
אותו ישראלית מדין מגו עד שיביא ראיה".

ר שהתגייר,
בהלכהט'מדברהרמב"םבמישהוחזקכגויואמ 

היינו שמי שלא הוחזק כגוי ,ואומר שהוא ישראל נאמן

שצריך ראיה שהתגייר ,למרות זאת מחדש הרמב"ם שאם

אפילו להשיאו אשה ,ולא עשו בומעלה ביוחסין .ורק במי

הוא שומר מצוות הוחזק כישראל ,זה מעיקר הדין ,אולם

שהוחזק בגוי ושומר מצוות ,או שאומר התגיירתי שנאמן

משום מעלה ביוחסין אם בא להנשא צריך להביא ראיה.

במיגו ,שנאמן מעיקר הדין אבל משום מעלה ביוחסין צריך

בהלכהי'מדברהרמב"םבמישבאלפנינוואינוידועלנומי

ראיה.

הוא אם ישראל או לאו ,שנאמן לומר ישראל אני ,וממילא

נמצא,שאםהיהמוחזקכגויואומרהתגיירתיושומרמצוות

נאמן לומר שהתגייר שהפה שאסר הוא הפה שהתיר .וגם

הלכהלמעשהמשוםמעלהעשוביוחסין,איןמשיאיןאותו

כאןמעלהעשוביוחסיןבזה"זוהבאמחו"לאיןמשאיןאותו

ישראליתעדשיביאראיה.

עדשיביאראיהשהתגייר.

אולם הלכה זאת אמורה לגבי מי שמוחזק לנוהיוםכגוי

וכן פסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות גרים סימן רסח

שאומרשהתגייר,שאףאםשומרמצוותמעלהעשוביוחסין

סעיףי.

וצריך להביא ראיה שהתגייר ,אבל פשיטא שלא נאמרה

מקור דברי הרמב"ם והשו"ע מהגמ' יבמות דף מה עמוד ב

הלכה זו במי שהוחזקו כיהודים כמה דורות וידועים

"כדרבאסי,דאמררבאסי:מילאטבלהלנדותה? "

בשמירת מצוות .וגם אם אבותיהם התגיירו ,לאחר דורות

היינו שאם היא מקיימת מצוות חזקה שהיא התגיירה כדין.

לא שייך לדרוש מהם ראיה על גיור .וכך משמע מהמגיד

ומכאןראיהשמעיקרהדיןנאמןשהתגייר.

משנהשםשמחלקביןלכתחילהביחסלעצמםלביןבדיעבד

אומנם רש"י מפרש "מי לא טבלה לנדותה -ואותה טבילה

ביחסלבניהםשכברמוחזקיםכיהודים.

עולה לה לטבילת גירות דדת יהודית היא וכן מי לא טבל

במיוחד שמעיקר הדין גם מי שמוחזק היום כגוי ובא ואמר

לקריו ".וכן פירש התוספות שם שאותה טבילה נחשבת לה

התגיירתי ושומר מצוות נאמן מעיקר הדין שהתגייר ,ורק

כמעשההגרות.

מפני מעלה ביוחסין צריך לברר זאת בעדים ,ולאיעלה על

ומקשההתוס'"תימהדאמרלקמן)דףמו(:דגרצריךשלשה

הדעת לדרוש בירור למעשה גרות שהיה לפני כמה דורות,

דמשפטכתיבביה" ?

שאיןכלאפשרותלהביאראיהלכך.זאתועוד,הםמחזיקים

ומתרץשניתירוצים:

עצמם כיהודים ,ולאו דווקא בני גרים ,וכל הדיון שלנו הוא

א" .וי"להאידבעינןשלשההיינולקבלתהמצותאבללא

אם נאמר שהם התגיירו ,אבל אפשר שהם מזרע ישראל,

לטבילה".
ב" .ויש מפרשים דכיון דידוע לכל שטבלה כאילו עומדים
שםדמי".

וממילאאינםצריכיםראיהכלל.
ונראה שגם לפי התוספות שהזכרנו לעיל ,שאם הוחזק כגוי
אינו נאמן שהתגייר אע"פ ששומר מצוות ,יודה כמקרה

התוספותלאפירשכמוהרמב"ם,מפני שלדעתומישהוחזק

שבאולפנינו בניגריםמכמהדורות שהוחזקוכיהודיםשהם

כגויאינונאמןלומרשהתגייראפילואםהואמקייםמצוות,

שומרימצוותשאיןלערערעלגירותם.

למרות שגם התוספות מסכים שאם לא הוחזק כגוי נאמן

ביחס לשאלה השנייה ,אולי בדורות האחרונים הם

לומר שהוא ישראל או שהתגייר ,כפי שכותב במספר

התערבבועםהגויים,במיוחדבגללמעמדםהמיוחד,מקובל

מקומות,וכגוןתוספותיבמותדףמזע"א:

עלינו עדות הרבנים שחיו באותו מקום ,שהיהודים באותו

"במוחזק לך  -אומר רבינו תם דדוקא בדידעינן דהוה עובד
כוכבים מעיקרא דאי לא הוה ידעינן מהימן מגו דאי בעי אמר

מקום הקפידו שלא להתחתן עם גויים ,והם נבדלו לגמרי
משתיהקבוצותשנקראוסובוטניקיםמפנישהםהחשיבואת
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שתי הקבוצות הנ"ל כגויים והם כיהודים הקפידו לא

לאור כל זאת ,נלע"ד לפסוק באופן מוחלט ע"פ ההלכה

להתערבבהם.

שתושבי העיר אילי נקא הם בחזקת יהודים ,וכל התורה

אומנם חשש נישואי תערובת ברוסיה נוגע לכלל העולים

מבוססת על חזקות כפי שאמרו )קידושין דף פ עמוד א(:

מרוסיה ,ובוודאי גם קהילה זו צריכה בדיקה ובירור יהדות

"מלקין על החזקות ,סוקלין ושורפין על החזקות" ,ואין כל

ככל יהודי רוסיה ,וכבר דנו בזה הפוסקים בני דורנו,האם

מקוםלערערעלכךמחשששאינומבוסס,אלאכמובןשיש

החזקה שכתבו הראשונים,תוספות,רשב"א ועוד ,שרוב

צורך לערוך להם בירור יהדות כפי שעושים לכל העולים

הבאים לפנינו בתורת ישראל הם ישראל תקפה גם בימינו

מרוסיה,לפיהכלליםהידועים.

כאשר הם אינם שומרי מצוות .ואיזה מידה של הכרת

ולפי כל זה הנני מצטרף להיתר המבקשת,ולקבוע שהיא

המסורתנדרשתלשםכך,גםהעובדהשהםעלולארץאינה

יהודייה.

הוכחה מובהקת ליהדותם ,כי רבים מהם עלו מטעמים של

הרבדודלבנון,דיי ן

רווחה כלכלית .אומנם בעליות הראשונות של יהודי רוסיה

אנימסכיםומצטרףלהיתר,וקובעשהמבקשתהיאיהודייה.

היורובהעוליםיהודים,אולם,בעליותמאוחרותיותררבים

הרבמרדכימזרחיבראור,דיין

הגיעו כאלה שנשואים נישואי תערובת שילדיהם אינם
יהודיםלפיההלכה.
והלכה למעשה ,בתי דין העוסקים בברור יהדות סומכים
בעיקר על תעודות מקוריות מלפני שנת1989ועל ה"עץ

בהתאם לאמור,אנו פוסקים לאשר את הבקשה לאישור
יהדות.
ניתןביוםז'תשריתשפ"א).(25/09/2020
ד 
הרבאוריאללביא-אב" 

המשפחתי" שכבר נבדק ,או נסיבות נוספות המוכיחות

הרבדודדבלבנוןהרבמרדכימזרחיבראור

יהדות.ונראהשכךצריךלנהוגגםבבניאילינקא.

סימן ו

שםמשפחתוכהןאךלאהוחזקככה ן
שפחתו כהן,לברר
מ 
בפניבית הדיןבקשתו של אדם ששם 
ת.התקיים
אםהינוכהןבמעמדוהאישישיוכללהינשאלגיור 
דיון לשמיעת הבקשה והתקיים דיון נוסף במעמד הורי
שהןהמבקשהןאביו
ה ,
המבקש .מדברי המבקש ואביו עול 
והן סבו ,מעולםלא נהגובאףאחדממנהגיכהונה,ובהיותם
היו
רחוקים מיהדות לא נהגו בשמירת מצוות כלל ,ואף לא 
מגיעיםלביתהכנסתוכיוצ"ב.אביושלהמבקשהצהירשנולד
בארגנטינה וגם אביו וסבו נולדו שם ,ולא היה להם כל קשר
למסורתאולקהילהיהודית.לדבריו ,לאחונךולאקיבלשום
מסורתיהודיתמאביואוסבו,ורקהואמעצמוהתחיללצום
ץ .כמו כן
ר
חלאחר עלייתם לא 
בכיפור ולא לאכול חמץ בפס 
איןידועעלמנהגיכהונההמשפחהבדורותקודמים.
אחרעיוןבבקשהושמיעתהמבקש ושניהוריו ביה"דמחליט
לפסוקכימאחרשהמבקשאינומוחזקככהןולאנהגככהן,
לאהואולאאביווסבו,לאחליםעליואיסוריכהונה.

נימוקיםהלכתייםלהבהרתקביעהזו:
א .היסודהראשוןלקביעתמעמדושלאדםבזמןהזהככהן,
היאבהיותומוחזקככהן.
הרמב"םבהלכותאיסוריביאהפרקכ'ה"אפסק:

"כל כהנים בזמן הזה בחזקה הם כהנים ,ואין אוכלין אלא
בקדשי הגבול ,והוא שתהיה תרומה של דבריהם ,אבל תרומה
של תורה וחלה של תורה אין אוכל אותה אלא כהן מיוחס".
המבי"טבספרוקריתספרהלכותאסו"בפ"ככתב,וז"ל:

"מן התורה כל שהוא מוחזק בבני אהרן הכהנים ,הוא כהן לכל
הדברים ,דהא סוקלין ושורפין על החזקות ,דחזקה מדאורייתא,
כדילפינן מבית המנוגע ואוכל תרומה וחלה של תורה ומשמש
על גבי המזבח בזמן בית המקדש כיון דהוחזק שהוא מזרע
אהרן הכהן ,כדאמר מהניא ליה חזקתיה לכל הדברים  ...ונראה
אפילו בזמן הזה ,כל מי שהוחזקה משפחתו בכהונה ולא קרא
עליו ערעור ,הוי כהן לכל הדברים ,דמהניא ליה חזקתו מן
התורה ,ומדרבנן הוא דצריך בדיקה עד כהן ששימש על גב
המזבח אע"ג דאית ליה חזקה ,דמדאורייתא בחזקה לחודה סגי
כדאמרינן .והנהו כהני דבימי עזרא דלא אהניא להו חזקתן אלא
לתרומה דרבנן ולא לתרומה דאורייתא ,היינו משום דריע
חזקתייהו ,שהיו מיחסים אותם אחר בני ברזילי שהיה ישראל.
אבל כל דאית ליה חזקת משפחת כהונה ולא ריע חזקתייהו,
נראה דאפילו בזמן הזה מדאורייתא מהניא להו חזקתייהו
אפילו למידי דאורייתא .דהא סמכינן עלייהו בפדיון הבן דהוה
דאורייתא בכל זמן".
וכןכתבמהרי"טבתשובהח"אסי'פה:

"ומרגלא בפי ההמון שאומרים לכהן הבא ראיה שאתה כהן
וטול וכן ללוי ,וזה טעות .שהכהן והלוי בחזקתן הן עומדים,
כדאמרינן בפרק שני דכתובות ,גדולה חזקה שנאמר ומבני
הכהנים בני חביה בני הקוץ וכו' ויאמר התרשתא להם אשר לא
יאכל מקדשי הקדשים עד עמוד כהן לאורים ותומים אמר להם
הרי אתם בחזקתכם ,דמה הייתם אוכלים בגולה בקדשי גבול
אף כאן בקדשי הגבול".
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אמנםיששדנושכהניםבזמןהזהשהם במעמד כהניםמפני

מכוח החזקה שהוחזקו ככהנים ,וחזקה היינו חזקה מעשית

החזקה בלבד,אבלאינם כהנים ודאיים,אלא רק ספק ,עיין

שלהנהגתהאדםככהן.

מהרשד"ם חלק אה"ע סי' רלה שבות יעקב חלק א' סי' צג

אמנם אם אותו אדם אינו נוהג ככהן,אבלאביו או סבו

ושאילתיעב"ץח"אסי'קנה.

נוהגים ככהנים ,יש לכך השפעה על מעמדו של הבן או

השבות יעקב דחה ההשגות על תשובת מהרשד"ם,ובאר

הנכד,וכמושפסקבשו"עאה"עסי'ג'סעיףו':

שיטתווכתב:

"כי עיקר שורש ועיקר מטרין שלהם בהשגתם מהא דאמרינן
גדולה חזקה במה הייתם אוכלים בגולה בקדשי הגבול וכו' ...
ובאמת אין לדבריהם יסוד כלל ,כי השורש הראשון מהא
דגדולה חזקה ,המעיין בש"ס דכתובות דף כ"ד כ"ה ובקדושין
דף ס"ט שאני הכא דריע חזקייהו ופי' תוספות כיון שלא מצאו
כתבים המתיחסים איתרע חזקתייהו ,וא"כ ה"ה בנדון דידן
בכהני זמן הזה שאין להם כתבים המתיחסים איתרע חזקתייהו,
והוי רק ספק ,ובדרבנן להקל".

"אבל אם הוחזק אביו כהן ,או שיבואו שנים והעידו שאביו של
זה כהן הוא ,הרי זה בחזקת אביו".
אבלבנידוןזהשלאהמבקשולאאביוהוחזקוככהנים ,וגם
לאידועשהסבאהוחזקככהן,הרישאיןמעמדוככהני הזמן
הזהשהםכהניחזקה.
ביחסלהיעדרחזקתכהונהשלהמבקשואביוכמבוארלעיל,
אףשמפיו אנו חיים וכן מעדות אביו ,עכ"פ עדות זו הינה
גילוי מלתא בעלמא ,וכדין עדות "אישתמודעינהו" במסכת
יבמות דף לט,ב ,וכשאין ידוע שהמבקש הוחזק ככהן ,די

אךרבוהחולקיםעלשיטהזו,ולשיטתםחזקתכהונהאינה

בעדויות שבפנינו עלמנת לקבוע שאינו מוחזק כלל ככהן,

חזקה מסופקת אלא חזקה וודאית .עיין חוות יאיר סי' קסו,

לאהמבקשולאאביו.

חתםסופרבחי'עמ"סכתובותדףכה,כנסתיחזקאלסי'נו,

ב .ביחסלשםהמשפחהשלהמבקש,לטענתו ולטענתאביו

ערוך השלחן הלכות תרומות סי'עא סעיף טז ,מהר"ץחיות

בהיותם גרים בארגנטינה לבני המשפחה בארגנטינה ,היו

)בספר מנחת קנאות דף ט'( ובשו"ת שבט הלוי חלק ג' סי'

כמה דרכיםלכיתוב השם ,אך לא בהכרחשנקראו משפחת

קס.

כהן .ורק בארץ בעת העליה לארץ ,הפקיד במשרד הפנים

וכןהסכיםבספרחקרילבאה"עסי'ב'והוסיףלבארהלכה

רשם את שמם-כהן .ואם כנים דבריהם ,אין הכרח שהם

זו,וכתב:

אכןכהנים.

"כי יהיבנא כל דיליה דכהני זמנינו איתרע חזקתייהו ,אכתי כהני
ודאי הם ,דקיי"ל בכל התורה כולה דאזלינן בתר חזקה אף
בחזקה דאיתרע  ...ובר מן דין נ"ל דלא חשיב ריעותא שאבדו
כתב היחוס ,כי אם בימי עזרא שהיה לכל הכהנים כתב יחוס
זולת קצת כהנים שלא נמצא להם כתב ,בכי האי חשיב ריעותא,
אולי פסולים או זרים הם .אבל בזמנינו שמרוב הגלות והטלטול
לא נשאר לשום כהן כתב יחוס זולת במה שהוחזקו לכהונה
ולנשיאת כפים ולדיני כהונה הנהוגים ,לא בטלה כהונה משום
שאין להם כתב .דמי גזר שיהיה כתב יחוס לכהונה כדי שנאמר
איתרע חזקתייהו .והרי קיי"ל כל המשפחות בחזקת כשרות בלי
כתב יחוס ואף לכהונה .דהרמב"ם ור"ת הצריכו בדיקה והטור
אה"ע סי' ב' כתב דאין צריך ,נראה דלכו"ע הך בדיקה אינו אלא
דרבנן ,דמדין תורה כהנים גמורים הם מכח חזקה ,ואיך נפקיע
קדושת כהנים לעשותם ספק ,מלא דבר".
וכן בשו"ת שם אריה חלק אה"ע סי'נג דחה את דברי
השבותיעקב,וכתב:

"לדעתי קשה לסמוך על זה ,דכיון דאנו מחזיקים אותו לכהן
לכל הדברים ופודים מהם בכורים וכל ענייני כהונה ,זה אלים
טפי דהוי חזקה שכבר הוחזקה  ...לא הבנתי מ"ש דכהנים
בזה"ז דאין להם כתבים המתייחסים ריע חזקתייהו כדאמרינן
בכתובות כ"ד וקידושין ס"ט ,וע"ש בשבות יעקב שהאריך בזה.
ולע"ד אדרבה ,כיון דבזה"ז ליכא שום כתב יחוס ,עדיף טפי.
דבימיהם שהיו כתבים המתייחסים ,לכן למי שלא היה כתב,
איתרע חזקתו ,אבל לא בזמן הזה דאין שום כתב יחוס".
העולה מדברינו ,שהיסוד למעמד הכהנים בזמן הזה הוא

מלבד זאת ,להלן תשובת המבי"ט ח"א סי' ריט ,שנראה
מדבריו שלא קבע להחשיבו אפילו כספק כהן על יסוד שם
המשפחה בלבד ,ולא התחשב בשם כינוי המשפחה שהיה
שם מובהק לכהנים כראיה כל עוד לא הוחזק .וז"ל השואל
בתשובתהמבי"ט:

"ראובן נאמר לו שמשפחה אחת שהיתה כינויה ככינויו ,שהיו
כהנים ,ושהוא גם כן יהיה כהן .ואחר ימים בא לפני רב אחד
וספר לו הדבר ,ואמר לו שינהוג חומרי כהנים .ועל דברי הרב
סמך בנו של ראובן שהיה בעל תורה והיה נוהג להפריש עצמו
מטומאת מת דרך חומרא .ובנו היה מקל בחומרת אביו כי
לפעמים היה נזהר מטומאת מת ולפעמים לא היה נזהר .לימים
מתה אשתו וארס אשה גרושה והתרו בו שלא ישאנה וקפץ וכנס
אותה ,יודיענו רבינו אם יתחייב בדין להוציאה או לא".
וז"להמבי"טבתשובתו:

"נראה ,דהא דתנן פ"ב דכתובות דעד אחד נאמן להעלות
לכהונה אפילו היו גומלין ,היינו כשהוא עצמו אומר שהוא כהן,
דהא משוי אנפשיה איסור חומרי כהנים .אבל אם הוא עצמו
אינו יודע שהוא כהן ,לא יהא חייב לנהוג שום חומרא על פיו.
לא מבעיא כשהוא מכחיש ,אלא אפילו אומר איני יודע,
כדמוכח פרק הניזקין ,ואין עד אחד נאמן לאביי כשהוא בידו
לטמא ולרבא כשהיה מתחלה בידו ,הא לאו הכי אינו נאמן.
דהא דאמרינן פרק האומר בקידושין דנאמן אפילו לא היה בידו
תחלה ,היינו בשותק דכהודאה דמיא ,אבל מכחיש או אומר
איני יודע לא ,כמו שכתב הרא"ש בשם ר"ת ז"ל .והכא נמי
השתיקה הוא כאומר איני יודע אם אני כהן אם לאו  ...ובנ"ד כי
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ראובן ובנו ידועים שהם בני נשים כשרות לכהונה ,אם היה א'
מהם אומר כהן אני ויש לי עד אחד ,היה ידוע שבנו גם כן היה
כהן .אבל כיון שהוא אינו אומר כהן אני ,אין העד נאמן כמו
שכתבתי למעלה וכ"ש בנו .וכפי הנראה ,אפילו עדות עד אחד
ליכא הכא ,אלא שנאמרה לו אמירה בעלמא שלא בפני ב"ד
ולית בה מששא כלל ,דהוי כקול בעלמא דלא איתחזק בבי דינא
דלאו כלום הוי .והוי נמי כקול שיש לו אמתלא דאין חוששין
לו .והאמתלא הויא דמשום שהיתה משפחה אחרת בכינויה והיו
כהנים יצא קול זה אפילו היה קול דאיתחזק בי דינא .וכן מה
שאמר לו הרב שינהוג חומרי כהנים נראה כי לא אמר כך מצד
הדין דרך הוראה ,אלא דרך חומרא בעלמא .כי ראה אותו שהיה
חושש למה שנאמר לו ,ולא הוה הוראה ,אלא אם היה אומר לו
הרב אתה חייב לנהוג חומרא באיסורי כהונה".
מסקנתהמבי"ט:

"לכן נראה לי ,שאין בן האיש הזה חייב לגרש את האשה
הגרושה שנשא .ואפילו לכתחילה היה יכול לישא אותה ,אם לא
היה לבו נוקפו בשום ספק כהונה".
ובתשובת שבט הלוי חלק ט' סי' רנג ,בתוך השאלה אודות
נידוןהמפורטשםכתב:

גם יש לעיין אם שם כהן חשיב כחזקה שהוא מוחזק ככהן,
והנפ"מ עכשיו למעשה אם יכול לישא אשה שנבעלה לגוי,
ולענין חובת כהונה כנשיאות כפים ועוד.
בתשובתו הביא ממחלוקת הפוסקים הנזכרת לעיל ביחס
למעמדםשלהכהניםבזמןהזה,וכתב:

"והנה כל זה נאמר בזמן שעכ"פ רוב כלל ישראל שמר על
עיקרי תורה ומצות ולא הפקיר יחוסו לאיסורי עריות ויחוס.
אבל בזמן הזה באלה שבאים מרוסיא שזה כבר כמה דורות
שאפס תורה ויחוס מהם ,ונתערבו בהמוניהם בגוים ובפסולים,
או מסביבה של כאלה שכמעט רוב נאבד בנשואי תערובות
ואיסור ,האם כהנים אלה כהני חזקה יקראו שנאסר להם עכ"פ
עפ"י הלכה פסולי כהונה ,ונתיר נשיאות כפיים וכו' ,ונהי
דלמעשה מי שבא ואמר כהן אני )ונקרא ג"כ כהן( אפילו מאלה
גם אם אין אנו מעלים אותו לכהונה מכל מקום שויא אנפשיה
חתיכא דאיסורא ואוסר עצמו בגרושה וחללה ושאר פסולי
כהונה ,ואין אנו עושים עובדא להתירו אפילו לחלוצה דרבנן,
כמבואר כ"ז בפוסקים אה"ע סי' ג' ס"א ועוד ...אבל היות
בלא"ה ריע חזקתיהו מאד מאד והם בחזקת מבולבלים מדורות
וכאשר כתב מהרש"ל בשעתו אפילו על הכהנים הצדיקים,
ומאז עד מצבו של עם ישראל בזה"ז בפרט בארצות הנ"ל,
ירדנו פלאים בענין היחוס .אעפ"י שחלילה להקל בשארי
מקרים ,אבל במקרה כזה מאן דמקיל שלא להחשיבו כלל לכהן
אין מזניחין אותו ,ומה דנקרא המשפחה כהן ,לא מעלה ומוריד
בזה ,דהחזיקו בשם אבל לא ביחוס".
ובתשובתשבטהלויחלקי'סי'רכה,כתב:

"אזכיר עכ"פ נקודה החשובה שנקט כב' ,שכהן זה אינו כהן
עפ"י הלכה ,ולזה דעתי העני' מסכים ,דמש"כ הטור שיש לו
חזקה ,או מי שמעיד עליו עכ"פ עד א' כמש"כ הפרישה ,לא כן

מי שאינו יודע כלום .ואעפ"י שמבואר שם ריש סי' ג' ,דעכ"פ
אם מחזיק בעצמו בלי עדות ,ובלי חזקה מכבר ,נהי דאינו נאמן
להחמיר לענין פסולי נשואין וכדומה ,היינו מי שעכ"פ מחזיק
עצמו מדין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ,אבל מי שאינו יודע
כלום ,ולא נהג כהונה לעולם ,ואין לו עדות על עצמו ,אפילו
יהי' כאן עד א' שמעיד על אביו או זקנו שיהי' כהן ,הלא מבואר
בשו"ע אה"ע סי' ג' ס"ו מי שבא ואמר כהן אני ,ועד א' מעיד
באביו שהוא כהן אין מעלין אותו לכהונה על פיו שמא חלל
הוא עד שיעיד שזה כהן והוא מרמב"ם פ"כ הט"ו מאיס"ב
יעש"ה בהה"מ ,וגם שם בודאי להחמיר שאחד"א.
אבל כשגם בעצמו אינו יודע כלום ומעולם לא נהג כהונה לא
הוא ולא אביו ,רק ראו על מצבה ישנה שזה משפחת כהנים,
שאין כאן חזקה ואין כאן עדות ,וכמש"כ כיו"ב בתשובת
מבי"ט ח"א סי' רי"ט  ...א"כ פשיטא שא"צ להתחשב בזה,
ועדיפא כתב מבי"ט שם שאפילו סיפר לו אחד שהוא כהן כל
זמן שלא נתקבל עדות זו בפני בי"ד אין חוששין לו אפילו
להחמיר עכ"פ דיעבד.
ועתה לענין עצם הכהונה של אנשים כאלה ,גם לו יהי' נכון
שהם באים ממשפחת כהנים ,הנה כבר כתבתי בעניי בשו"ת
שבט הלוי ח"ג סי' ק"ס בענין מחלוקת הקדמונים ביחוסי
כהונה בזה"ז אם חזקה גמורה היא כדעת כת הקדמונים שס"ל
כן ,או רק בגדר ספק בעלמא כדעת מהרשד"ם והשבו"י ועש"ה
הבירורים בזה ,ובסו"ד הבאתי דברי רבינו המהרש"ל ב"ק פ"ה
סי' ל"ה ,וכ"כ עוד ביש"ש חולין פ"ח דזרע כהנים קרוב לודאי
שנתבלבלו ואם לא כולו רובו נתבלבל ואם לא רוב קרוב
למחצה נתבלבל ,ובתשובת בית אפרים או"ח סי' ו' הביא דברי
מהרש"ל ג"כ וחיזק אותם ,אלא דרצה לחלק בין יושבי חו"ל
לכהנים יושבי א"י דעכ"פ כהני חזקה הם ,וכבר כתבתי שם
ועוד מקומות דזה לא שייך לפי מציאות דורינו בא"י דרוב רובם
של כהנים שבא"י באו מחו"ל ,ואם על כהני חו"ל ע"י שעבר
עליהם כוס התרעלה של גליות והגזירות נחליט דכמעט רובם
נתבלבלו ה"נ בכהנים יושבי א"י ,אבל כמובן אין זה סיבה ח"ו
להקל ראש בדיני כהונה כמובן ,ומה דהוחזקו הוחזקו בין
לזכות ,בין לחיוב ואיסור.
אבל באלו משפחות שכבר מדורות חיו חיים בלי תורה ומצות,
וכמש"כ גם כ"ת ,באלו שהיו מעודם בקיבוצים חילונים שפרקו
עול מכל מצות התורה בעו"ה ,והרימו ראש להתיר שם עריות
ואיסור אשת איש בלי הגבלה ,וגם אם הי' להם אישות אולי ע"י
חופה וקידושין הבעלים עצמם ר"ל הפקירו נשותיהם מדעת
זל"ז ,ביודעם ובלא ידעם ,או שלא רצו לדעת משפטי התורה,
הנ"ל פשיטא ,דזה עדיף הרבה מהמבואר בסוטה כ"ז ע"א
ובאה"ע סי' ד' סט"ו לענין פרוצה ביותר דחשבינן בניה
כחללים ,ואם שם ישנם קצת צדדים להחמיר עכ"פ ,לא כן
בנדון כזה שהחילוני הזה בא מתרבות אנשים האלה ,ואם רבינו
המהרש"ל כתב על כהני יראי אלקים דקרוב דרובם נתבלבלו,
א"כ בהתוסף עוד ע"ז כהני הקיבוצים או כהני רוסיא החילונים
גמורים מדורות ,שכמעט אין ספק דודאי נתחללו ,והדברים
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נוטים שא"צ להתרחק מגרושה הזאת ]וכמש"כ ג"כ רבינו
המבי"ט ח"א סי' רי"ט הנ"ל[ ,כנלענ"ד בדעת נוטה להלכה".

ואף אם נימא שבדור פרוץ הזה יש פרוצות כאלו שאין חושבות
זה לגנאי שלכן אף בשביל רצון קטן יש לחוש שתשקר ,ודאי
עכ"פ יש הרבה נשים אף מאינן שומרות תורה שחושבות זה
לגנאי ,ובפרט אלו שלא היו פרוצות לזנות חושבות זה לגנאי,
עכ"פ ספק לכל הפחות איכא דאם היא מהנשים החושבות
לגנאי איכא האומדנא הגדולה שלא תשקר להאמינה שזינתה
מעכו"ם לפסול הבן מכהונה ,ולכן מאחר שבלשון הב"ד נאמר
וכנראה לא ידעה הענין שיש בעדות שלה שא"כ לא היה שום
טעם שיהיה לה רצון לשקר שהרי לא ידעה שבזה יהיה נכדה
מותר לישא את הגיורת ,ובלא שום רצון וצורך לשקר ודאי אף
המרשיעות ביותר לא יאמרו על עצמן אף גנאי קטן ,שלכן אף
אם נימא שנדמה להב"ד שלא ידעה שנוגע השקר שלה לנכדה,
אף שודאי מסתבר שלא ידעה דכי דין זה שנבעלה לנכרי פסולה
לכהונה ונעשו הבנים חללים הוא דין מפורסם גם אצל הנשים
דודאי רוב בנ"א שלא למדו בישיבות אינם יודעים זה .לעולם
אינה משקרת וכל דבריה אמת ,וא"כ נפסל הוא מכהונה וצריך
להפסיק מלישא כפיו ולא יקראו אותו לתורה במקום כהן ,כי
הוא חלל ,ובנו רשאי לישא נשים פסולות לכהונה כי הוא חלל
שלכן רשאי לישא הגיורת וכ"ש נשים שלא שייך שידעו זה ,אך
אף אם נחוש קצת לא עדיף מספק שלכן כיון שיש ספק עכ"פ
לאומדנא הגדולה שלא ישקרו אף כשאיכא להן צורך כזה לא
גרע מס"ס ויש להאמינה שנבעלה לנכרי פריץ קודם שניסת
לבעלה שהיה כהן ונעשו הבנים חללים וכו'.
והנה דברתי בטלפון עם בנה שנעשה בעל תשובה והחזיק עצמו
בכהונה שנקרא לתורה ראשון ונושא כפיו ושאלתיו אם יש
לחוש לדברי אמו שמא משקרת ואמר שהוא מכיר את אמו שאף
שאינה שומרת תורה ,לעולם אינה משקרת וכל דבריה אמת,
וא"כ נפסל הוא מכהונה וצריך להפסיק מלישא את כפיו ולא
יקראו אותו לתורה במקום כהן ,כי הוא חלל ,ובנו רשאי לישא
נשים פסולות לכהונה כי הוא חלל שלכן רשאי לישא הגיורת
אם נתגיירה כדין והיא שומרת תורה".

ג .מלבדכלהאמורלכאורההיהמקוםלצרףאתעדותאם
המבקש שלדבריה עוד קודם לנישואיה עם אבי המבקש
נתחללה מכהונה ,וגם אם האב כהן הרי שהבן אינו כהן
אלאבמעמדשלחלל,ויצויןשבעלהמאמיןלדבריה.אמנם
שלפסול אדם ולקבוע את מעמדו כפסולי כהונה צריך שני
עדים כשרים ,כמבואר באה"ע סי' ג' בב"ש ס"ק יג ,ושני
הוריו אינם כשרים לעדות ביחס לבן .אך בנידון זה ,לדבריו
של אביו נאמנות בגדרי "יכיר" .אף שמבואר בשו"ע סי' ד'
סעיףכ"ט:

"ואם יש בנים לבן אינו נאמן אף על הבן",
אך בנידון זה ששלושת הבנות הן מאשה נכריה ,ואינן
יהודיות,בעתהזוהןאינןמתייחסותאחריו,וגםאםיתגיירו,
לאיהיובמעמדשל"חללות",אלארקהבןאוהבתשיוולדו
לו מאשה יהודיה ,אך בהתחשב באמור לעיל ,אין יסוד
לקביעתמעמדחללבנידוןזה.
ועיין באגרות משה )אהע"ז ח"ד סימן י"ב( במקרה כעין זה
הנידוןבפנינושהאשההודתהבפניבעלההכהןכיהיאחיה
עם גוי קודם הנישואין ,ובנם מבקש היתר להינשא לגיורת,
וז"ל:

"ולכן מסתבר דאף למשנה אחרונה שנתקלקלו הדורות
שבשביל עיניה נתנה באחר איכא דמזלזלי בנפשייהו לומר
שהיא טמאה אף שהוא גנאי ובזיון הוא רק בשביל תאוה גדולה
כזו שתקיף יצרה להנשא לאחר ,אבל לא בשביל איזה רצון קטן
שלכן אף שליכא דין נאמנות לאם לפסול בניה דדין יכיר לא
נאמר אלא על האב מ"מ יש להאמינה מצד האומדנא דגמ'
שכו"ע מוכרחין לסבור כן וגם שהוא מסקנת הר"ן בנאמנות
דטמאה אני לך למשנה ראשונה .אומדנא זו היא ברורה דהא
תנן דיוצאה ונוטלת כתובתה הרי הועיל זה אף להוציא ממון,
וא"כ יש להועיל אומדנא זו לפסול הבן מכהונה אפילו בסתם
נשי שיש להם חזקת כשרות ,וכ"ש בבנות הרעפארמער
הידועים לעוברים על כל התורה כולה ובתוכם גם על זנות בלא
שום חלוק בין יהודים לנכרים שאין להן ממילא גם חזקת
כשרות לכהנים דהרי פרוצות בעריות כעכו"ם שיש להאמינה
באומדנא זו.

סימןז35

מדברי האגרות משה מבואר כאמור,שהאשה נאמנת לומר
לבעלה הכהן שנבעלה לגוי קודם הנישואין,ואם הבעל
מאמיןלדבריה,הרישהבןהואחלל.
על כן מכל הטעמים הנזכרים ,הבקשה לאשר נישואי
המבקשלגיורת,מתקבלת.

סימן ז

נאמנותאביושאינושומרמצוותלהודיעלבנושהואכהן
בית הדין התבקש לקבוע את מעמדו של המבקש אם דינו

לא שמע שהם כהנים .אך לאחר מכן כששמע שאחותו לא

ככהןוהתקייםדיון.

עשתהפדיוןהבןלבנה,הביןשהמשפחההיאמשפחתכהנים.

א ,ועלהעםהוריוכשהיהבגיל
המבקשנולדבליטאבעירוילנ 

אביו,בהיותוחילוני,לא נהגמנהגכהנים,ולאעלהלתורה

ת,אך
עשר .הוריו היו יהודים שאינם שומרים תורה ומצוו 

ראשון ,וגם המבקש בעצמו לא נהג מנהג כהנים ,ואף נשא

בתורה
הקריאה 
כשהיה בגיל ,13באירוע בר המצווה,בעת 

אשה שאינה מותרת לכהן ,ולאחר בירורנאמר לו על ידי

אביואמרלולעלותראשוןככהן,בזמנולאהביןפשרהעניןכי

פוסקמובהקשאינומחויבלהוציאה.

36סימןז
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לאחרונההמבקשהתגרש מאשתו וכעת מבקש לדעת מהו
מעמדו.
סיכומו של דבר ,הן אביו והן המבקש לא נהגו ולא הוחזקו
ככהנים ,אך מאירוע בר המצוה המתואר ,ולאחר שלא
התקייםפדיון הבןשל בןאחותו ,המבקש למד שאביו סבר
שהםממשפחתכהנים.
נקדיםכישאלהמעיןזונשאלהגאוןרבימשהפיינשטייןזצ"ל,
ב,וז"ל:
ובספרואגרותמשהאבןהעזרחלקד'סימןיאכת 

"בדבר אחד שהחזיק עצמו לכהן ,ונתברר שכל ידיעתו היא
מאביו שבעת שקראו אותו לשמחת הבר מצוה אמר שהוא כהן,
אבל אביו אינו שומר תורה כלל ,וגם שברח מבית אביו בילדותו
מצד מרדו באביו ,שלפי הדעת לא היה לו לידע כל כך דבר כזה,
שלכן אין לו שום נאמנות לזה שהוא כהן .וגם אשה אחת
שהיתה בת אחי אבי אבא שהיא שני בשני עם אביו הנזכר,
אמרה איך אפשר שאתה כהן מאחר שאבי שהוא אחי אביך אינו
כהן ,שלכן אין לחוש למה שאמר אביו .ומצד אמירתו לאוסרו
בפסולי כהונה מדין שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא אין לאוסרו
מכיון שהחזקת עצמו לכהן הוא ע"פ אמירת אביו שאין לו
נאמנות .לכן אינו צריך לגרש את אשתו הגיורת שהיא גיורת
בצדק ,וזהירה בכל דיני התורה ,ורשאי לחיות עמה כמו כל
ישראל בגיורת ,כי איננו כהן".
הריאפילובנידוןהנזכרבאג"משהשואלהחזיקעצמוככהן,
אינו צריך לחוש שמא הוא כהן מכיוון שחזקה זו נוסדה על
יסוד אמירת אביו ,ואביו אינו נאמן כלל מפני שאינו שומר

כתב הוא עצמו בפרק הנזכר דאין אדם לוקה ומת על פי עצמו.
וכן נמי הוצרך שהחזיק ל' יום אבל פחות מכן לא .וכאן סתם
הדברים ובודאי שסמך על מ"ש לעיל .דאין לומר שיהא לוקה
על פיו אם לא הוחזק .אלא שדברי ה"ה ז"ל קשים הם בעיני
כפי זה שכתב והנבעלת ספק חללה ביאורו מפסולי כהונה
וזרעה ספק וכו' .ולפי מה שפירשנו דבהוחזק מיירי נהי דאין
האשה לוקה על פיו ממה שהחזיק הוא עצמו בכהן דמהני מה
שהחזיק הוא לגבי דידיה .מיהו זרעיה ליהוי חלל ודאי דברא
כרעא דאבוה".
הרישלפידרכושלהמשנהלמלךאםלאהוחזקככהן,אין
ממש במה שאמר על עצמו שהוא כהן ,ואם נשא אשה
מפסוליכהונהאיןהבןחלל.
וכן הסכים עם המשנה למלך בספר שב שמעתתא ש"ו פ"י,
וכתב:

"מ"ש הרמב"ם פרק כ' מאיסורי ביאה דאם נשא או נטמא
לוקה ,דמיירי בהוחזק שלשים יום ,וקיצר בדבריו לפי שסמך
עצמו על מה שכתב פ"א מאיסורי ביאה דבעינן הוחזק שלשים
יום ,וכן כתב במשנה למלך".
ועי"ש שדחה דברי התבו"ש דבאמירה בעלמא שהוא כהן
סגילהחמירעליולנהוגככהן,וכתבעלזהבש"ש:

"וכבר מבואר ההיפך מדברי הרמב"ם פ"א מאיסורי ביאה הכ"א
דאינו לוקה עפ"י עצמו עד שיוחזק שלשים יום .והך דפרק כ'
מאיסורי ביאה נמי על כרחך בהוחזק מיירי ,וכמ"ש במשנה
למלך שם ,וזה ברור".

תורה כלל ,ולא ברור שידיעתו מבוססת כראוי .ק"ו בנידון

ועייןבספרשעריישרש"ופ"חשהוסיףבביאורדבריהש"ש,

דנן שלא הוחזק ככהן אינו צריך לחוש לאמירה של אביו

וכתב:

שאינונאמן.מהעודשבנידוןזהאביולאאמרלודבר ,אלא
רק העלה אותו לתורהראשון .ולהלן נוסיף לבסס פסיקה זו
שלהאגרותמשה.
נקדים ונבהיר,בנידון זה שאביו לא הוחזק ככהן,אין ממש
באמירתו.
הרמב"םבהלכותאיסוריביאהפרקכ'הלכהיגכתב:

"מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן ואין מעלין אותו
לכהונה על פי עצמו ולא יקרא בתורה ראשון ולא ישא את כפיו
ולא יאכל בקדשי הגבול עד שיהיה לו עד אחד ,אבל אוסר
עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו מטמא למתים ואם נשא או
נטמא לוקה ,והנבעלת לו ספק חללה".
וכןפסקבשו"עאה"עסי'ב'ס"א.
והנה הרב המגיד ובב"ש ס"ק ד' כתבו שהבן של הגרושה
ספקחלל.
לכאורהקשה,אםאינונאמן ,מדועהנבעלתלוספקחללה,

"והנה בעיקר ענין החזקה כנראה מפרש הגאון בעל ש"ש שהוא
ענין חזקה שהוחזק אצל העולם ,כעין איתחזק איסורא האמור
בגמ' ,ומה"ט יש מקום קצת לומר דלא אתחזק האיסור רק לגבי
דידי' שנתחזק לענין הנהגה שאסור לו ולא לאחריני".
ועי"שבש"שבפרקיאשדןמדועאיןכאןדין"יכיר",כשהאב
טועןשהואכהן.
אמנםרבוהחולקיםעלהמשנהלמלך,עייןפת"שאה"עסי'
ג'סק"דובאוצרהפוסקים.וכןדעתההפלאהבספרונתיבות
לשבתסי'ג'סק"ב.וכתבשםבמישבאואמרשהואכהןולא
הוחזק:

"כיון דקיי"ל כרבי יהודה דנאמן לומר זה בני בן גרושה
כדאיתא לקמן סי' ד' ,ה"ה דנאמן לפסול זרעו אפילו בלא
הוחזק שלושים יום  ...נראה דה"ה אם נשא אשה הראויה
לכהונה והוליד בן ,נאמן עליו שהוא כהן לענין שיהיה אסור
בגרושה וכיוצ"ב".

ומדועהבןספקחלל.

וכאמורכןדעתהמגידמשנהוהב"ש,ולכןאיאפשרלפסוק

בספרמשנהלמלךכתבבביאורשיטתהרמב"ם:

עליסודשיטתהמשנהלמלך.

"ואם נשא או נטמא לוקה .דברי רבינו ז"ל צריכין ביאור שסתם
וכתב ואם נשא או נטמא לוקה ,וע"כ בדהוחזק כבר מיירי
וכמ"ש הוא עצמו לעיל בפ"א מהלכות אלו שמי שהוחזק
בשאר בשר שורפין וסוקלין על החזקות .אבל בלא הוחזק כבר

אךיצוייןלדבריהנתיבותלשבתשכתבבלשוןזו:

"נראה דמ"ש כאן מי שבא ואמר כהן אני ,היינו שמעיד כן בבית
דין .דאי לאו הכי פשיטא שאין מעלין אותו לכהונה על פי דבריו,
אבל בלא בי"ד אפילו נשא גרושה אין לוקה ויכול לחזור בו".
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הפוסקים עי"ש ,ומכללו ]של לשון הטור וש"ע ושאר
הפוסקים[ נשמע דאומדנא לא מהני על כולה מילתא ,רק היכא
ששמעו ממנו שהוא בכור ,רק דעודנה יש לספק דאולי בכור
אמו קאמר ,בזה מהני האומדנא אע"פ שלא אמר בפירוש
]כמבואר בב"ב קכו ,ב[ ,כיון דעיקר מילתא הוי ע"י הכרה
בפירוש .אולם מלישנא דהרמב"ם משמע לכאורה דבכולה
מילתא מהני ,לכן שבקו ללישנא דהרמב"ם בזה .אע"ג דבכל
דיני ממונות מהני ידיעה בלא ראיה ,עיין שבועות ]דף ל"ד
ע"א[ לריה"ג שם ,אבל גבי בכור כיון דכתיב יכיר ,בעינן
שעיקר ההכרה יהיה מן האב בפירוש ולא ע"י ידיעה בלא
ראיה" .עכ"ל.

ויתכן שדברי הנתיבות לשבת יאמרו גם ביחס לחומרא
שכתבוהמ"מוהב"ששגםבלאהוחזק,נאמןביחסלבנו.אך
עכ"פ אין להאמינו אלא אם אמר דברים ברורים ,שביחס
אליהם נאמרה ההלכה "שויא אנפשיה" וכו' משא"כ בנידון
זה שאין ידוע שאמר דברים ברורים .וכידוע ב"יכיר" בעינן
הכרה ברורה ,כמבואר בשו"ת רע"א סי' קכ"ח ,ולפי האמור
בנידון זה בזמנו הדבריםלאנאמרו על ידי האבבהכרה
ברורהכנדרש.
עודיצוייןלתשובתזיתרענןח"בסי'עטשהשיבאודותאחד
שרוצה ליטול פי שנים בירושת אביו ,ולא נודע שהוא בכור
רק ע"י אגרת שלומים מאביו שכתוב בו כחי וראשית אוני,
וכתבבזה:
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על כן בנסיבותהמתוארות,גם אם האב אמר שהוא כהן,

"נראה דאפילו כתוב באגרת שלו בפירוש בני בכורי ,כיון דלא
כתב לאחרים רק לבנו עצמו ,לאו הכרה הוא ,כיון דכתיב
בקרא ]דברים כ"א י"ז[ יכיר בלשון מפעיל ובאו חכמינו ז"ל
]ב"ב קכז ,ב[ בקבלה איש מפי איש דיכירנו לאחרים ,מכללו
נשמע דלאחרים דוקא ולא לעצמו  ...כבר נודע למי שיש לו יד
בש"ע ,שדרכו של מרן זקני רבינו בעל בית יוסף להביא דברי
הרמב"ם בלשונו הצח ,וכאן בענין הכרת בכור הניח את לשונו
הטהור שכתב ]בפ"ב מהלכות נחלות הלכה ט"ז[ ,וז"ל :העידו
עדים שהן שמעו אביו של זה אומר דברים כך וכך והרי אותן
הדברים יוודע מכללן שזה בנו בכורו הרי זה נוטל פי שנים
אע"פ שלא אמר האב בפירוש זה בני בכורי .והטור וכן הש"ע
]סימן רע"ז סעיף י"ג[ הניחו לשונו ונקטו בלישנא של שאר

מאחרשלאהוחזקככהן,אינונאמן ,אלארקדניםבושויא
אנפשיהחד"א,ובזהנאמןלשויאחד"אלבנומדיןיכיר.הרי
שכאן שלא ידוע שהדברים נאמרו להדיא אלא רק ידוע
שהאב אמר לבנו בבר המצוה לעלות לתורה ראשון ,ולא
נאמרלובפירוששהואכהן,הרימעשהזההואלכלהיותר
עבור הבן בגדר של "ידיעה בלא ראיה" ,ולפי דרכו של
תשובת זית רענן אליבא דעת רוב הראשונים אינו צריך
לחוש.ומצורפת לכךשיטתהמל"מוהש"ששבכלגווניאינו
צריך לחוש כשאביו לא הוחזק ככהן ,וכאמור לא ידוע
שהיתהלאבבזמנוהכרהברורהביחסלכהונתו.
עלכןמכלהאמורביתהדיןפוסקשהמבקשאינוכהן ,ואינו
צריךלהחמירעלעצמוככהןמספק.

סימן ח

בתנכרילכהן
בפני בית הדין בקשת פלוני הכהן לאשר את נישואיו
לפלונית,שהיאיהודיה,בתלאםיהודיהואבנכרי.
הצדדים רווקים ומצויים בקשרי חברות כשבע שנים,
והתקייםדיוןלבירורהבקשה.
לאחר עיון בבקשה ושמיעת טענות הצדדים נחלקו הדעות
בביתהדין.להלןדעתהרוב:
נידוןזהשלכהןהמבקשלשאתלאשהבתנכרי,התבררבגמ'
במסכת יבמות דף מה ובראשונים .השו"ע פסק הלכה זו
ת,ובכולם הורה -בת נכרי אסורה להינשא
בשלושה מקומו 
לכהן,בשו"עאה"עסי'ד'סעיףה'וכןבסעיףיטובסי'ז'סעיף
יז .וע"ע בחלקת מחוקק סי' ד' סק"ג ובב"ש סי' ד' סק"ב
עבדאםנישאתלאתצאוהולדספקחלל.
שהסכימושבדי 
וע"ע בפת"ש סק"ג שהביא מדברי המשנה למלך שלמ"ד
הולדפגוםהיינומדאורייתא.ועלכןאיסורזהשלבת נכרי
לכהן הוא מדאורייתא אליבא שיטת הרא"ש,ולהלכה ספק
דאורייתא.
ובספראגרותמשהאבןהעזרחלקאסי'ה'השיבאודות:

"אחד שכבר נשוי לאשה שהיא בת ישראלית שניסת לנכרי

בנישואי ערכאות ועתה אחרי הרבה שנים רוצה שיסדר לו
כתר"ה חו"ק כדת משה וישראל והוא כהן".
וכתב:

"הנה ידוע שפליגי הראשונים דלרמב"ם כשרה גם לכהונה
ולהרא"ש פסולה לכהונה והמחבר באה"ע סימן ד' סעיף י"ט
פוסק שפסולה לכהונה ופסק הב"ש בסק"ב דאם ניסת אין
מוציאין מידו .אבל מכיון שלא ניסת בדין התורה אלא
בערכאות הרי יש להחשיב כלא ניסת דהא יותר נוטה שא"צ גט
דבאנשים כאלו שאינם שומרי תורה ומופקרים לאיסור נדה
ושאר איסורים ליכא חזקה דאין בועל בעילת זנות וגמר ובעל
לשם קידושין ...ואף שיש דברים ששעת הדחק נחשב כדיעבד
והכא כיון שיש להם בן שודאי יש להחשיב בשבילו כשעה"ד
שלא טוב להבן שיתגרשו הוריו ,אי אפשר להתיר כאן מחמת
זה ,דהא בעצם כיון שהוא ספקא דדינא דאורייתא היה לן
להוציא ,והמל"מ בפי"ז מאי"ב ה"ז נשאר בקושיא על הרמב"ן
והמ"מ שפסקו שאין מוציאין דמ"ש מספק גרושה שאף בניסת
תצא ,וצריך לומר כתירוץ שעה"מ בפט"ו ה"ג בסופו שכיון
שלהוציא בכפיה אם היא כשרה לו היה זה גט מעושה שפסול
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לכן כיון שאיכא מ"ד דכשרה אין לנו להוציא בכפיה מאחר
שלדידיה יהיה גט פסול ול"ד לספק גרושה במעשה שלכו"ע
כיון שהוא ספק דאורייתא אסורה עליו עיין שם והובא בפ"ת
סק"ג שנמצא שרק אנו אין כופין אותו לגרשה ,אבל אומרים לו
שצריך לגרשה אם חושש בעצמו להאיסור ,וא"כ איך יסייעו לו
להשאירה אצלו ,ולכן אין להזדקק להם לסדר הקידושין.
וגם הוא בעצמו לא ירויח כלום דהא להרמב"ם בלא קידושין
קיל מבקידושין דסובר בפי"ז מאי"ב ה"ב דדוקא בנשאה הכהן
בקידושין לוקה על גרושה וחללה וזונה ובבעל שלא בקידושין
אינו לוקה ויעבור רק על איסור פנויה שהוא רק מדרבנן ,ובאופן
שהיא מיוחדת רק לו שהויא כפילגש הרי להראב"ד ורמב"ן
ליכא איסור ועיין בב"ש סימן כ"ו סק"ב שגם להרא"ש והטור
ליכא איסור ברור .ואף שלראב"ד יש לאו אף בלא קידושין מ"מ
לא ירויח כלום".

דבריו כדברי המשל"מ שזהו ספיקא דאורייתא ,ולא הזכיר
מדבריתשובתהגרע"א,מאחרובנידוןשלואביההנכרישל
אותהאשה,היהנשוילאימההיהודיה.
ובספר יביע אומר חלק ז' אבן העזר סי' ט' הביא בשם הרב
אברהם ריווח בשו"ת ויען אברהם שכהן שנשא בנישואים
אזרחיים אישה שאביה גוי מותר להשיאם כדת משה
וישראל לפי שע"י הנישואין האזרחיים אי אפשר להפרידם
זה מזה ותמיד הם קשורים יחדיו זה לזה ונחשב הדבר
כדיעבד.ועי"ששהאריךבהלכהזו,אךבנידוןבתשובתיביע
אומרהיוספקותשישבהןממשביחסלכהונתהמבקש,וגם
היותהשלהכלהבתנכרילאהיהידועומפורסםאלאעלפי
דברי אם הכלה .ואילו בנידון בפנינו אין ספק ביחס להיותו
כהןוכןביחסלהיותהבתלאשהיהודיהשנישאהלנכרי.
על כן ,מכל האמור הוחלט :לא מצאנו היתר ראוי על פי

ועיין בבית מאיר סי' ד' ס"ה ובתשובת הגרע"א סי' צא

ההלכהלאשראתהנישואיןהמבוקשים.

שבנכרי הבא על בת ישראל אין איסורו מדברי תורה,ולכן

עדכאןדעתהרוב.

לא יתכן שהבת אסורה מדאורייתא לכהן על יסוד הק"ו
מכהןגדולהמבוארבסוגיא.ועליסודזהדנובכמהתשובות
מחכמי זמננו להקל אם כבר נישאו בנישואין אזרחיים
וכיוצ"ב.אךעייןבספרשו"תבריתאברהםחלקאה"עסי'ג'
סק"גשכתב:

"הא דסתים הרמב"ם דהולד כשר ,די"ל דמיירי בכותי שבא
דרך זנות וליכא איסור דאורייתא".
ולפי דרכו מאחר והשו"ע בסי' טז ס"א פסק כדעת הרמב"ם
שבגויהבא עלבתישראלדרךאישותלוקהמהתורה ,דקאי
בלאודלאתתחתןבהם,עלכןבכה"גהק"והאוסראתהבת
לכהןהואמדאורייתא.
וכן כתב בספר פני משה על שו"ע אבן העזר סי' ד' סק"ב
)הובאבאוצה"פסי'ד'ס"קיאאותח'(.
אך בספר בית מאיר על אה"ע סי' ד' כתב דגם אם בדרך
אישותהאיסורהואמהתורה,עכ"פ:

"לרבי שמעון דאליביה מסקינן במסכת ע"ז )ל"ו ע"ב( דבר
תורה דוקא אישות דרך חתנות ,אין מקום להק"ו אף כשבא
עליה דרך חתנות ,דיש לפרוך מה לאלמנה שכן איסורה בדרך
זנות נמי ,כמבואר בהרמב"ם פרק י"ז מהלכות איסו"ב ה"ג,
תאמר בגוי שאין איסורו אלא דרך אישות".

דעתהמיעוטהיאכדלהלן:
ישמקוםלהתירלצדדיםלהינשאעלסמךהאמורבתשובת
הגרע"א ובבית מאיר דלעיל .ועל פי האמור בתשובת אג"מ
הנזכרת לעיל"-שיש דבריםששעת הדחק נחשב כדיעבד".
)אלא שהאג"מ לשיטתו ,לא הסכים להתיר בנדון דידיה ,כי
סבר שבבת נכרי לכהן קיים איסור דאורייתא( .ומה שכתב
בדברי יוסף לגבי גוי הנשוי לבת ישראל בקביעות ונולדה
הבת,שלפידבריהגרע"א-מאחרובכה"גהאיסורמהתורה,
גם הק"ו מהתורה-אין דבריו מוכרחים ,מכיוון שאפשר
לומרשגם לפי שיטת הגרע"א ,קיימת אותה פירכא שכתב
בספר בית מאיר כמבואר לעיל ,דהיינו :מה לאלמנה שכן
איסורהגםבדרךזנות,תאמרבבתנכריוישראליתשאיסורה
רקבדרךאישות,אלאשהגרע"א,לגבי נדוןדידיהלא נצרך
לכך,כישםנשאללגביבתשנולדהמגוידרךזנותובזהאין
צורךלפרוך את הפירכא הנ"ל ,דמכיוון דליכא איסורא
דאורייתא,איןכללק"ו.
יתר על כן-לכאורה יש מקום לדייק מדברי הגרע"א,
מדכתבשהק"ונאמרלגביבתעבדולאכתבשהואקייםגם
לגביבתגוישנולדהבדרךאישות,מכאןשלגבידיןזההק"ו
לאנאמרואיכאלמימרשזהמשוםהפירכאה נ"ל.

בספרדברייוסף)להגאוןרבייוסףכהןזצ"ל(עלאה"עסי'ד'

עיין גם בפסק דין שניתן על ידי בית הדין באשקלון בתיק

)סי' ח' בסימני הספר( העלה דתשובת הגרע"א נאמרה כפי

מספר  ,853346/1ביום י"ז בסיון תשע"א ),(19/06/2011

הנידון בסוגיא ביבמות ובראשונים ,בנכרי הבא על בת

ופורסם באתר הנהלת בתי הדין ,שהביא מקורות נוספים

ישראלבאקראישאיסורומדרבנןאםלאבז'עממין,אךבגוי

לביסוס ההיתר ,ובכללם מספר תשובות מדברי הרבנים

הנשוי לבת ישראל בקביעות ונולדה הבת ,דמאחר ובכה"ג

הגאוניםנ"ער"עיוסףוהגר"שמשאש.

האיסור מהתורה ,גם הק"ו מהתורה ולהכרעת השו"ע

אוסיףעוד,כיבדברייוסףבסימןהנזכר,עוסקבמקרהשבו

כשיטתהרא"שהבתאסורהלכהןמדאורייתא.ולכןגםאם

אמה של מבקשת ההיתר היתה אשת איש שלא קיבלה גט

נתחשב בשאר השיטות בראשונים ,מספקא דאורייתא לא

כדמו"י מבעלה היהודי ,אלא רק התגרשה בערכאות,

נפקא.ועייןבספרדברייוסףשלאהסכיםלאשרנישואיןאלו

ונישאה לנכרי בעודה אשת איש ושם החמיר וכתב שיש

שלבתנכריוכהןאפילובדיעבד ,לאחרשכברנישאובחו"ק

איסור דאורייתא לכו"ע  לבת זו להינשא לכהן ,אך ענין זה

כדמו"י .ולפי דרכו מיושבת תשובת האגרות משה שסתם

לאקייםבנידוןשלנו.
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סימןט39

עם זאת ,בטרם יינתן ההיתר יש צורך לבדוק האם ההיתר

קידושיןקילמבקידושיןוכו'".

יביא לצדדים תועלת ,דאם לא כן ,ייתכן שעדיף שלא

עדכאןדעתהמיעוט.

להשיאם ,כמבואר בדברי הגר"מ פיינשטיין שהובאו לעיל-

על כן בהתאם לאמור אנו פוסקים כדעת הרוב,ואין בידינו

"וגם הוא בעצמו לא ירויח כלום דהא להרמב"ם בלא

לתתאתהיתרהנישואיןהמבוקש.

סימן ט

המשקלהראייתישישלעדותחוקרפרטילאסוראשהעלהנטע ן
הצדדים התגרשו בהסכמה לאחר שהאשה נחשדה בקשר

ה' עמ'108נראה שאם היתה עדות לפוסלן לא היה מקום

עם גבר זר ,והבעל ביקש להורות לאוסרה על אותו גבר.

לקבלעדותם,אךהדבריםטעוניםבירור,וכדלהלן.

לאחר הגירושיןהושלםהדיוןלבירור הטענות באמצעות

לכאורה היה מקום לקבל את העדות עפ"י פסקהרמ"א

עדות חוקרוחוקרת פרטיים שהעידועל בגידת האשה עם

בחו"מסי'להסעיףידשפסק:

הגברהנזכר.
להלן נימוקי ההחלטה לאוסרה על הנטען ,הכוללים בירור
הלכהבשלשהנושאים.
א .מה התנאים בהלכה לקביעת איסור האשה על בעלה
ועלהנטען,לאחרשהאשהכברהתגרשה.
ב .היסודות בהלכה לנאמנותהחוקר והחוקרת שהופיעו
בביתהדיןלעדות.
ג .מההמשקללהודאתהאשהעפ"יגירסתה.
א.בשו"עאה"עסי'יאס"אפסק:

"באו עליה עדים שנסתרה עם איש זה ,ובא ומצא דבר מכוער
כגון שנכנסו אחריו ומצאוה עומדת מעל המטה והיא לובשת
המכנסים או חוגרת אזורה  ...או שהיו יוצאים ממקום אפל ...
או שראו אותם מנשקים זה את זה  ...וכיוצא בדברים אלו לפי
ראות עיני הדיינים ,אם הוציאה בעלה בדבר מכוער כזה ,הרי זו
לא תנשא לנטען".
מפסק השו"ע עולה שאין יסוד לטענת הנתבעת ,באמצעות
ב"כ ,שבלא עדות על מכחול בשפופרת אין מקום לפסוק
כמבוקש .לכן מאחר ועפ"י עדות העדים הם ראו את
הנתבעת עם הנטען ללא לבוש ,הרי שזו עדות על "דבר
מכוער",יותר מהדוגמאות המובאות בשו"ע ,ואם עדותם

"י"א דתקנת קדמונים הוא דבמקום שאין אנשים רגילים להיות,
כגון בבית הכנסת של נשים או בשאר דבר אקראי שאשה רגילה
ולא אנשים ,כגון לומר שבגדים אלו לבשה אשה פלונית והן
שלה ,ואין רגילים אנשים לדקדק בזה ,נשים נאמנות ולכן יש מי
שכתב דאפילו אשה יחידה ,או קרוב או קטן ,נאמנים בענין
הכאה ובזיון ת"ח או שאר קטטות ומסירות ,לפי שאין דרך
להזמין עדים כשרים לזה ,ואין פנאי להזמין והוא שהתובע
טוען ברי".
אך יש מקום לפקפק אם נוכל במקרה דנן לקבל עדות זו
בהסתמך על פסק הרמ"א ,מאחר והזוג דנן הם מאותם
קהילות שנהגו עפ"י פסקי מרן הב"י .ובב"י בסוף סי' לה
כתב:

"וז"ל הרשב"א בתשובה )ח"ב סי' קפב ,ח"ה סי' קלט( אני
רואה מתוך הקונדריס שכתבתם שאתם תוקעים עצמכם על
עדות הנשים ואולי מצאתם כן לאחד מן הראשונים במקומות
שהנשים יושבות שם מפני שאין האנשים נכנסים שם ואנחנו לא
נדע דברים אלו ולא שמענום מעולם ואין ראוי לסמוך עליהם
עכ"ל וכך הם דברי הרמב"ם בפ"ח מהלכות נזקי ממון )הי"ג(
ולאפוקי מדברי מהרי"ק סימן קע"ט ,ובתרומת הדשן סימן
שנ"ג האריך בזה ואין דבריו נראים בעיני".

מתקבלתישלאוסרהעלהנטען.

ובספרארץחיים לרב חייםסתהוןבחלק חו"מסי'להכתב

ב.ב"כ הנתבעת בסיכומיו טען שאין לקבל את העדות,

א:
עלדבריהרמ" 

מאחר ולא התקבלה עדות של שני עדים הכשרים לעדות,
וכי אשה פסולה לעדות .יש להוסיף ,שגם העד השני כפי
הנראה אינו כשר לעדות עפ"י ההלכה ,עכ"פ חזותו מוכחת
עליושאינושומרתורהומצוות.
נקדיםשלפיההסכםשלהחוקרעםהבעלנראה,שהתשלום
שנקבע לחוקר הוא עפ"י מספר שעות עבודה ,ואינו מקבל
שכרעבורעדותשמעידדוקאדבריםמסוימיםוממילא אינו
בגדרנוטלשכרלהעיד,עייןמש"כבזהבפד"רכרךה'מעמ'
4והלאה ובהמשך פסק הדין מעמ' 108והלאה  ,וכן
באריכות בספר בנין אב להגר"א בקשי דורוןזצ"לח"א סי'

"ומרן ז"ל בב"י בסוף הסי' לא הסכים בזה ,ומהריק"ש ז"ל כתב
דלא נהגו כן בארצות אלו .ובתשובת נחפה בכסף ח"ב אה"ע
סי' יב כתב דכיון שמהריק"ש הוא מאריה דאתרא דמצרים
וסביבותיה שנוהגים לפסוק כהרמב"ם ומרן ז"ל בשו"ע כמנהג
ארץ ישראל ת"ו ,והוא ז"ל העיד שלא נהגו כן בארצות אלו,
והיינו טעמא משום דאזלי בתר פסק מרן ז"ל בעיקר הדין.
ממילא הוא הדין לארץ ישראל שלא נהגו כן מהאי טעמא ,ואין
הנשים נאמנות אפילו במקום דלא שכיחי אנשים כשרים כמו
שהוא עיקר לכו"ע ,אלא דמטעם תקנה ומנהג הוא להכשיר
הנשים ,ובאתרא דידן לא נהוג כן".

עג.אךעדייןשאלתכשרותםשלעדיםאלוכשאינןכשרים

אמנםבשו"תביתדוד)להג"ריוסףדודז"למשאלוניקי(חלק

לעדות עפ"י ההלכה ,טעונה בירור .מפסק הדין בפד"ר כרך

חו"מסי'ו'נראהדלאס"לבפשיטותכמ"שבספרארץחיים
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דהפוסקיםכמרןהב"יאינםנוקטיםלדינאכתקנתהקדמונים
שהביאהרמ"א,אךגםמדבריועולהשאיןלקבלעדותקרוב
אופסולבנידוןכעיןנידוןדנן.וז"לתשובתביתדוד:

"לענין מידי דערוה כנידון דידן  ...מלתא דפשיטא דאין שום
אחד מהפוסקים יכשיר עדות נשים או עד יחידי בדבר זה .שהרי
עיקר דבר זה יצא ממהר"י קולון ז"ל ,והוא עצמו מצינו לו
במידי דערוה מתעצם בכל תוקף שלא להכשיר אשה ועד יחידי
 ...מהר"י קולון שהוא מאריה דההוא שמעתא דמאמינים פסולי
עדות משום תקנה או משום דינא דחיה ,הוא עצמו בסי' קפ"ט
דחה בשתי ידים סברא זו בענין עדות איסור ערוה ,ש"מ שאין
לומר בזה לא תקנה ולא דין דחיה .והטעם נראה פשוט ,משום
דלא שייכי בזה אותם הטעמים דהתם .כי הנה בהכאות
וחירופים הטעם הוא משום דאין פנאי להזמין עדים פתאום,
והיינו ודאי משום דפתע פתאום כרגע ירים איש את ידו והכה
את רעהו או יחרפהו ויקראו ממזר או עמד וכיוצ"ב .וזה לא
שייך בעושה איסור ערוה וכיוצא ,שאינו פתע פתאום כרע.
ואפילו אירע ענין פתאום כההיא דנשק כו' ,אין להאמין כיון
דהא לא עשו תקנה .וגם הטעם ששייך בחיה ובבית הכנסת של
נשים ובגדי אלמנה וכיוצ"ב לא שייך הכא ,דהתם לא שכיחי
אנשים רק נשים ,אבל הכא שכיחי אנשים כמו נשים ,ולכן אין
להאמין לא נשים ולא פסולים ,וכיוצ"ב חילק הסמ"ע בסי' ל"ה.
ואפילו בהכאות וחירופים ומידי דשייכי לנשים ,אם ארעו
באופן שהיה פנאי להזמין כשרים ,ושנמצאו אנשים ,נראה דלא
מהמנינן לא נשים ולא פסולים כיון דליתא לההוא טעמא .ועוד
אפילו הוה שייך בזה כל הני טעמי ,אין לומר שמקבלים עדות
נשים ופסולים כיון דכל הני הם נגד הדין ,וחידוש הוא ואין לך
בו אלא חידושו ,וכמ"ש רבו של מהרש"ך  ...ואע"פ שמתרומת
הדשן והאגודה ומרדכי נראה דילפינן מחיה ולא אמרינן חידוש
הוא כנזכר לעיל ,מ"מ נראה דאנחנו אחריהם אין בידינו להוסיף
וללמוד יותר ממה שלמדו הם ,ונאמר על דבריהם אין לך בו
אלא חידושו מה שחידשו הם ז"ל ולא יותר".
אמנםמטעםאחרהיהמקוםלקבלאתהעדות.עפ"יההלכה
קיימתחזקהשאומןאינומרעאתאומנותו,וגםבמקרהדנן,
עדים אלו הם חוקרים פרטיים ,האחד חוקר פרטי ותיק
והשניה חוקרת בראשית דרכה.וביחס לאומן,קיימת חזקה
שלאיזייףאתתוצרתוויציגאותהבצורהשקרית.עלכןאין
להניח שהחוקרים משקרים בעדותם ומציגים תמונות של
אחרת,כטענתהנתבעת.
אשה 

"במקומותינו נהגו ליקח יין רמונים מן הנכרי כיון דלרפואה
מוכרים אותו איכא קפידא אם נתערב בו חומץ אם לאו ,הלכך
ללוקחו מן התגר שרי .דכל היכא דאיכא למיקפד עלה דמלתא
תגר לא מרע נפשי' ואע"ג דליכא למיקם עלה .וראיה לדבר
דאמרינן בפרק התכלת הלוקח טלית מצוייצת מן הנכרי מן
התגר כשירה מן ההדיוט פסולה ,וטעמא דמלתא משום דתגר
לא מרע נפשיה ,ואע"ג דליכא למיקם עלה דמלתא ,דתכלת אין
לה בדיקה ,כדאמרינן התם".
והנההמג"אסי'כ'סק"א,כתב:

"משמע התם דוקא בדבר דאיכא קפידא באומנתו ,כגון מורייס
שמערבין בו חומץ דהוי זיוף אפילו לעכו"ם ,אבל הכא יש
לחוש שנטווה שלא לשמה ולא מרע נפשיה בזה .תדע דאטו מי
שרי לקנות בשר מעכו"ם תגר כשאומר שהיא כשרה משום דלא
מרע נפשי' ,ועיין בחולין פרק ג"ה .לכן נ"ל דדוקא גבי טלית
מקילינן משום דאין דרך עכו"ם לעשות ציצית בבגד ולהכי נקט
טלית מצויצת ,אבל ציצית אסור לקנות מעכו"ם אפי' הוא
תגר".
בספר נודע ביהודה תנינא או"ח סי' עב הביא מדברי הר"ן
הנזכרים,ועפ"ידבריותמהעלהמג"א,וכתב:

"לדברי המג"א דטעמא דתכלת משום דאין דרך נכרי לעשות
ציצית בבגד ,א"כ היאך יליף הר"ן ממנו ליין רמונים .וגם הרי
הר"ן מפרש בהדיא דטעמא דתכלת משום דלא מרע נפשיה ,וכן
רש"י פי' טעם זה ,והמג"א המציא טעם מלבו".
על כן באר הנודע ביהודה ,שאין לכותי נאמנות גם כשהוא
תגר ,ואין סומכים על דבריו כלל ,אלא שאינו חשוד לזייף.
וז"ל:

"בכותי תגר אפילו במה שיש לו הנאה אינו חשוד שיעשה
מעשה זיוף להנאתו ,כי לא מרע נפשיה בעסק מקח וממכר כיון
שהוא תגר .אבל בדבר שאין בו מעשה אלא שצריך להאמינו על
דבורו ,אף שאינו חשוד לזייף מ"מ דיבורו לאו כלום הוא .ולכן
בבגד מצויץ שאם אתה אומר שמשקר במה שאומר שקנאו
מישראל ,צריך אתה לחשדו שהוא עשה ציצית בבגד כדי
לרמות ולמכור לישראל ,שהרי הכותי עצמו אינו צריך לציצית,
וכיון שהוא תגר לא חשדינן ליה שיעשה זיוף .אבל בשר שביד
נכרי אפילו הוא תגר ,מ"מ אטו הנכרי אינו צריך בשר ,הלא הוא
ג"כ צריך לבשר כישראל ואין כאן שום מעשה זיוף ,וצריכין אנו
לסמוך על דיבורו שאומר שקנאו מישראל ודיבורו של כותי לא
מהני אפילו הוא תגר".

היסודות בהלכה להכשיר עדות אומן אף שהוא מצד עצמו

על כן באותם מקרים שבהם אם נקבע שהתגר אינו נאמן,

אינוכשרלעדות,הןכדלהלן.

היינושמפנישאנוחושדיםבושמאהואמזייףאתמרכולתו,

במסכתמנחותדףמג:.

בזהקיימתהסבראדלאמרענפשיה,והואאינוחשודלזייף.

"הלוקח טלית מצוייצת מן השוק ,מישראל הרי היא בחזקתה,
מן העובד כוכבים ,מן התגר כשרה".

לפי זה בנידוןדנן שהחוקרים אינם מעידים בעל פה,אלא
ברשותם תמונות המוכיחות את עדותם ,תמונות שכבר

ופרש"י:

הוצגו בפני הבעל בתום פעילותם ,אם לא נאמין להם אלא

"אם תגר הוא כשרה דלא מרע נפשיה וזבין לה מישראל וכשרה".

נקבלאתטענתהנתבעת,הרישהםנחשדיםבזיוףהתמונות,

והר"ןבמסכתע"זפרקשני,כתב:

בכךאיןלחושדם.
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מלבד זאת ,בחוקר פרטי יש לדון מכח נאמנות קפילא,

לפי"ז,גםאםאיןלשניהחוקריםנאמנותלאסוראתהאשה

אליבא דהראשונים הסוברים שנאמנותו אינה במסל"ת

על בעלה ובועלה ,עכ"פ מאחר ועוד בעת הנישואיןהבעל

דוקא ,אלא נאמן במעיד והטעם לנאמנותו הוא מפני דלא

שמע דבריהם ומאמין להם ,ולדבריו נוכח לדעת בבירור

מרע נפשיה ,עיין יו"ד סי' צ"ח בש"ך סק"ב ובביאור הגר"א

שדבריהם אמת עפ"י התמונות שהוצגו בפניו .בנסיבות אלו

סק"ב .ואמנם לכאורה יש לתמוה על דברי הנודע ביהודה

האשה נאסרה על הבעל מדינא .ובכה"ג פסק הרמ"א

מהאי קפילא דמהימן משום דלא מרע אומנותיה ,אליבא

שהאשהאסורהאףעלהבועל.

דמקצת ראשונים ,ואף שאיןחשש לזיוף ,הקפילא נאמן

עלכןגםאםעפ"ישיטתהט"זלאברורשניתןלקבלעדותם

בדבריו.ובספרחלקתיעקבחיו"דסי'כחכתב:

לאסור אשה עלהבעל והבועל ,עכ"פ לאחרשהבעל מאמין

"ובאמת צ"ע קצת ,למתירין בקפילא משום לא מרעי נפשי',
דזה יהיה נגד סברת הנוב"י ,ולא הזכיר הנוב"י כלל ,דלשיטתם
לא שייך כלל סברא זו ,ואפשר יש לחלק ,דבקפילא עיקר
אומנותו הוא הדיבור שאומר ידיעתו בזה".

לדבריהם,לאגרעמבעלהמאמיןלעדאחד,וכאןעדיףטפי,
מאחר והבעל טוען שנוכח אישית בנאמנותם ,נאמנות
המקובלתבאיסורוהיתר,כאמורלעיל.
לסבראזולאהיהמקוםבפסקהדיןשבפד"רכרךה'הנזכר

וכמובן,סבראזושייכתבנידוןדנן,שעיקראומנותםלהעביר

שבו עמדה לדיון תביעת הבעל לחייב את האשה בגירושין

מידעאמיןלאדםששכראותםלשםכך.

ושלילת זכויות ממון ,נושא שלא עמד לדיון במקרה דנן

אךעדייןצ"עאםלקבלאתהעדותבנידוןשבפנינו,וזאתעפ"י

שהאשה הסכימה להתגרש,ובמעמד סידור הגט הסכימה

מש"כהט"זביו"דסי'צ"חסק"ב.בתוךדבריוכתבהט"ז:

לוותרעלהכתובה.

"הא דאמרינן בהגוזל דאין מסל"ת נאמן במילי דאורייתא ,היינו
במידי דבעי עדות דוקא ,משא"כ באיסור והיתר שפיר מהני
דבזה לא בעינן עדות גמורה אלא באם יש לנו הוכחה סגי ...
והא ראייה שקפילא מהני אפילו באינו מסל"ת מטעם דלא
מרעא חזקתו ,ובמידי דבעיא עדות ודאי לא מהני דבר כזה ,אלא
על כרחך דבאיסורין לא צריך רק הוכחה".

עלכןמכלהאמורלעילישלקבועשהעדיםנאמניםבעדותם
לאוסרהעלהנטען.
ג.מלבדהאמורלעילישמקוםלפסוקלאסוראתהאשהעל
הנטעןמטעםנוסף.
לפי טענת האשה היא שהתה עם הנטען בתוך רכב במגרש
חניה מחוץ לעיר בשעת לילה במקום ששררה בו עלטה

הרי שהט"ז כתב בפשיטות דבמידי דבעיא עדות ,לא מהני

מוחלטת ובתוך הרכב לא היתה תאורה .וכל זאת טענה

עדותשלעדפסולהנאמןמפניהחזקהדלאמרעחזקתו.

האשהעל מנת לשלול את עדות העדים שהעידו שכןראו

אך בספר צמח צדק ,חלק שער המילואים שו"ת סי' סט,

את הנעשה בתוך הרכב .עכ"פ מדבריה עולה שהיא מודה

תמהעלדבריהט"ז,וכתבבלשוןזו:

במעשהשישלהגדירכמעשהכיעור,כמבוארבשו"עסי'יא

"דברי הט"ז אינם מובנים מש"כ דבמידי דבעי עדות ודאי לא
מהני חזקה דלא מרע חזקתו .שהרי משנה שלימה שנינו כל
השטרות העולין בערכאות של עכו"ם כשרין ,דכיון דבערכאות
נכנסו לא מרע נפשייהו לאסהודי שקרא .ופסקוה כל הפוסקים,
כמבואר בחו"מ סי' ס"ח .ואע"ג דבמידי דממון ודאי בעינן
עדות גמורה ,מ"מ מאחר שאין העדים אלא לברורי קושטא
דמילתא סמכינן אחזקה דלא משקר".
טעם נוסף לקבל את העדות ,גם אליבא דשיטת הט"ז,הוא

ס"א הנזכר לעיל "שהיו יוצאים ממקום אפל" .ויש לדון מה
דינהשלאשההמודהבמעשהכיעוראךטוענתשלאזינתה.
ונראה שאשה המודה במעשה כיעור נאמנת בהודאתה
לאסורעצמהלנטען.אמנםאשהאינהנאמנתלאסורעצמה
על בעלה ,היינו מטעם שמא עיניה נתנה באחר ,כמבואר
בשו"עסי'קטוס"ו.סבראזואינהשייכתביחסלנטען.
גם אין לומר שדבריה אינם מתקבלים מטעם הסברא דאין
אדם משים עצמו רשע ,דעכ"פ לחובתה נאמנת .וכן פסק

עפ"ימש"כהרמ"אבאה"עסי'יא.

בתשובתכתבסופראה"עסי'ידשיובאלהלן,ונצייןשבנידון

בשו"עאבןהעזרסי'יאסעיףא'כתב:

שבתשובת הכתב סופר האשה כבר התגרשה ,והיתה נ"מ

"מפי השמועה למדו ,כשם שהיא אסורה לבעלה ,כך אסורה
לבועל".
והרמ"אהוסיף":וה"ה אם נאסרה בשבילו לבעלה ,אסורה לו".

אם אסורה לחזור לבעל והאם אסורה לנטען ,וז"ל הכתב

ובביאורהגר"אכתב:

"וה"ה אם כו' .ר"ל אף בלא קינוי וסתירה כמ"ש למטה בעידי
כיעור או בשאר גווני כגון דמהימנא לו וכיוצא".
ובאוצרהפוסקיםס"קנגכתב:

"והגאון בעל חזון איש במכתב כתב דנראה להגיה בלשון
הגר"א כגון דמהימן לי' ,ור"ל שעד אחד אומר שזינתה ומיהמן
לי' דנאסרת עליו כמבואר בסי' קט"ו ס"ז ואף דהבועל מכחיש,
י"ל דאיירי ברדוף אחריה".

סופר:

"כל לגבי נפשה נאמנת ,ונאמנת לאסור נפשה לגבי הבעל כמו
שנאמנת להפסיד כתובתה .דלחוב לעצמה נאמנת ,וכן לענין
איסור מועיל הגדתה שאוסרה על נפשה דבר זה ,יהיה הטעם
משום נדר או משום הודאת בעל דין ,כל שלחובתה היא נאמנת
וזה פשוט  ...המורם מכל זה דכל לחובתה נאמנת לאסור נפשה
לגבי דהאי על פי דבריה  ...נאמנת על עצמה לשוויא נפשה
חתיכא דאיסורא לגבי בעל ובועל".
לכאורה היה מקום לטעון שאמנם האשה הודתה במעשה
כיעור עם הנטען ,אך בהודאת טענה שלא היה יותר מכך
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ולא נאסרה על בעלה .ועיין באוצה"פ סי' יא סק"ז במה

מאחר ועדותו זו סותרת את האומדנא שהכיעור בצירוף

שהביא מתשובת עבודת הגרשוני ותשובת רביחייםכהן

קדל"פמוכיחיםעלטומאה.

רפפורט שאם הנטען העיד על כיעוראך טען שלא הגיעו

ובזה טעו עורכי אוצה"פ שהביאו את דברי עבודת הגרשוני

לידימעשהעבירה,הריהפהשאסרהואהפהשהתיר,ואין

ותשובת רח"כ על דברי המחבר שפסק לאוסרה מפני עידי

לאוסרהעפ"יעדותזו.וכןכתבבשו"תרמ"ץחלקאה"עסי'

הכיעור על הנטען בלבד ,והיה להם להביא דבריהם רק על

ד' שבאוצה"פ סי' יא ס"ק יג אות ב' ובתשובת עמק שאלה

דבריהרמ"א.

שבאוצה"פסק"כ.

עכ"פבמקרהדנן ,שהאשהמודהבמעשהכיעור,אףשאינה

אך בתשובת עבודת הגרשוני ובתשובת רח"כ רפפורט

מודה על מעשה איסור ,עכ"פ הסיפא של דבריה אינם

שהובאו באוצה"פ דנו אליבא דשיטת הסוברים שהאשה

מבטלים את ההודאה על עצם מעשה הכיעור ונאסרת על

נאסרת על בעלה בעידי כיעור וקדל"פ ,מאחר ולשיטה זו

הנטען ,מאחר שלאחר שישאנה יוכיח בכך שהיה מקום

עידי כיעור וקדל"פ כעידי טומאה כמבואר ברא"ש במסכת

לחשד.

יבמות פ"ב סי' ח' ,ועל כן כתבו שאם העד העיד בפירוש

אך ראיתי בספר אורים גדולים )לימוד קכט( ,שאמנם

שלא נטמאה ,אין לאוסרה .וכן בשו"ת רמ"ץ ועמק שאלה

בתחילת דבריו כתב שלכאורה היה מקום לקבוע איסור

הנזכרים.משא"כלענייןלאוסרהעלהנטעןמסתברשמעשה

לנטעןבהודאתהאשהעלמעשהכיעור,וז"ל:

כיעוראוסרהעליובצירוףקלאדלאפסיקואוסרהלכתחילה
בלאקלאדל"פ,וכלזאתמכחתקנתחכמים,אףאםהמעיד
עלהכיעורמעידשבאותואירועלאנטמאה.
שהריודאיאיסורזהלנטעןכשאיןעידיטומאההואמתקנת
חכמיםוכמ"שהמבי"טבקריתספרהלכותסוטה,וז"ל:

"אם לא קדם קינוי ובאו עדים שנסתרה ומצאו דבר מכוער
וגרשה בעלה ונשאת לזה ,לא תצא מן התורה ,אלא מדברי
סופרים",
וכןבאוצה"פסי'יאס"קנה.
והנהגדרהאיסורלנטעןאינומפניהכיעורבלבד,שהריאם
מת בעלה לאחר שהעידו עידי הכיעור ולא הספיק לגרשה,
פסק השו"ע סי' ו' סעיף טזשמותרת להנשא לכהן .וכתב
בספרערוגותהבושם)להג"רמיכאלבכרך(סי'יאס"קטו:

"קשה לכאורה אהרמ"א דפסק הכא אפילו בחד מהנך תצא,
הו"ל להגיה לעיל דאסורה מיהת לכתחילה לכהן .וצריך לחלק,
דשאני הכא דאלמי לקלא או לעדי כיעור ,ומעשיו מוכיחים
דאמת הוא שקלקלה עמו".
ויסוד סברתו דברי הגמ' יבמות כה".אלומי אלמיה לקלא",
ופרש רש"י":כשכנס בועל אלומי אלמיה לקול הראשון שאמת
היה הלעז".
ולפי זה תקנת חכמים לאוסרה לנטען לכתחילה )אליבא
דפסק השו"ע( ,מיוסדת על הכיעור בצירוף הנישואין
שלאחר מכן והמוכיחים שיש מקום לחשש איסור .ובזה
תקנוחכמיםשהנחשדעלהאשהלאחרשהתבררהכיעור,
לא ישאנה ,מאחר ובנישואין אלו הוא מוכיח שיש מקום
לחשד כנגדו .ואינו דומה לעדות על כיעור בצירוף קדל"פ
לשיטת הרמ"א שהכיעור עצמו הוא אומדנא לעצם

"לגבי נטען דבעילה כל דהוא לא תנשא לו ,שהרי עידי כיעור
אינם מצילים מהבעל ולגבי נטען אמרינן שלא תנשא לו ...
בהודית בדבר כיעור ,אע"ג דלגבי בעלה כתב הרב דלא נאסרה
על בעלה אע"ג דמהימנה ליה ,בנטען יודה הרב דלא תנשא לו
ושויתא אנפשה חתיכה דאיסורא".
אךבהמשךהדבריםכתבהאוריםגדוליםשאיןלאוסרהעל
הנטעןכלעודהאשההודתהרקבמעשהכיעור,ולאהודתה
שזינתהעמו.וז"ל:

"כד דייקינן שפיר לא היא ,להיות דמן התורה אחד הבעל ואחד
הבועל  ...בעידי כיעור כיון דשריא לבעל שריא אף לבועל ,אלא
דחכמים אמרו תצא מן הרוכל ,באופן דחומר חכמים הוא,
ומאחר שכן ,אין לך בו אלא חידושו מה שמנו חכמים ,אבל
בהודאת כיעור לא אשכחן דהחמירו בו למימר שויתא אנפשה
חתיכה דאיסורא ,מאחר דאין בהודאתה איסור ברור להדיא ...
נמצא דהיכא דבהודאתה לא משמע טומאה להדיא ,טומאה אין
כאן איסור אין כאן ,ואין לנו לחדש דבר מעתה .ותו איכא
לחלק ולומר והוא הנכון ואמת ,והוא דכד דייקינן שפיר לא
אשכחנא שום חומר שהחמירו חכמים על הנטען יותר מהבעל
ולעולם שקולים הם ,ומאי דאמרו דבעידי כיעור מפקינן
מהנטען ולא מהבעל אינו מחמת חומר בנטען וקולא דבעל,
אלא היינו טעמא דכל היכא דליכא עידי טומאה בעינן תרי מילי
כדי לאסור ,והם עידי כיעור וקלא דלא פסיק .והני מילי לא
שכיחי בבעל להיות דקלא דבתר נישואין לאו כלום הוא .לא כן
בנטען דשכיחי הני תרי מילי קודם שתנשא ,נמצא דאינו משום
חומרא וקולא אלא מחוסר מציאות ,הואיל וכן שקולים הם ,וכי
היכי דלגבי בעל בעינן הודאה מפורשת ,אף לגבי נטען בעינן
הודאה מפורשת".

האיסור ,ועיין באוצה"פ סק"מ שדנו אחרונים האם יחשב

דברי האורים גדולים צ"ע .שאם כדבריו כיצד יתיישב פסק

כעדות על טומאה ואסורהמדאורייתא או מתקנת חכמים.

השו"עהנזכרשפסקלהתירהלכהן,והתםהויקודםנישואין,

עכ"פ אליבא דשיטה הרמ"א בלבד כתבו עבודת הגרשוני

אלא ודאי כמבואר לעיל עפ"י סיום הסוגיא ביבמות שהטעם

ותשובת רח"כ ,שאמנם הרמ"א פסק להחמיר בכיעור

שאסרו חכמים לנטען הוא מפני שאם ישאנה אלומי אלמיה

וקלד"פ ,מאחר ודינו כעידי טומאה .אך אין להחמיר

רהדין שנחשד על אשת איש לא ישאנה .הרי
לקלא ,וחז 

כשהעד המעיד על הכיעור מעיד בבירור שלא נטמאה,

מבואר שדין הבעל ודין הנטען אינו דומה ,כדברי האורים
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מכחישים אותו לא היתה נאסרת מכוח עדותו ,כל כה"ג שהם
מודים לדבריו ,אלא שטוענים שלא היה שם מעשה זנות ,אין
בזה גדר הפה שאסר הפה שהתיר ,אלא גדר מיגו שהיו יכולים
להכחישו .ובזה ,רק כשאין המיגו במקום רגלים לדבר או
במקום חזקה הוא דנאמן ,אבל כשהמיגו הוא במקום רגלים
לדבר או במקום חזקה לא אמרינן )תומים קיצור כללי מיגו,
כלל פ"ג וכלל מ"ח(.
וא"כ בניד"ד ,כיון דע"י מעשה כיעור "הדברים מראים שהיתה
שם עבירה" ,א"כ ה"ז מיגו במקום רגלים לדבר או לכה"פ בגדר
מיגו במקום חזקה ,שהיא בעיא דלא איפשטא )ב"ב דף ה' ב,
ויבמות דף קט"ו א( דעבדינן לחומרא )רא"ש יבמות שם ,וע"ע
שם תוס' ד"ה או ,ור"ן לקידושין דף ס"ד במי שאומר יש לי
בנים ,וקיצור כללי מיגו לכנה"ג בתומים ,ס"ב  -ס"ד( .וכיון
שהדיון הוא אם להתירה להנשא ,יש לפסוק לאיסור ,וצדק כב'
ביה"ד במסקנתו",

גדולים,אלאזותקנתחכמיםנפרדתשתקנולאסורעלהנטען
אף בדיעבד במקרה שבו היה כיעור וקלא דלא פסיק ,ואסרו
לכתחילה לישא אותה בכיעור בלבד ,ועל כן כשהיא מודה
שהיהדברמכוער,בכךהודיתלאוסרהעלהנטעןמכחתקנת
חכמים זו ,שהרי מודה שאם ישאנה אלומי אלמיה לחשד
הידיעהשנעשהמעשהמכוער.
מ
שעלה 
בפסקדיןשניתןבביתהדין הגדולבהרכבהדייניםהגאונים
ר"א גולדשמידט זצ"ל הגר"ש ישראלי זצ"ל והגר"מ אליהו
זצ"ל דנו בשאלה דומה,שבה היה עד אחד עלכיעור של
לינת לילה משותפת ,והאשה והנטען הודו שלנו בדירת
האשה יחד אך לא נעשה מעשה עבירה ,והסכימו לפסק
ביה"דהאזורישאסראתהאשהעלהנטעןעפ"יפסקהשו"ע
סי' יא .ובהחלטה לדחות את הערעור על פס"ד ביה"ד
האזורי,כתבובסוףדבריהםכדלהלן:

"א"כ נידון שלפנינו שלא נתקבלה שום עדות שיש שם קול
שזינתה ,ובענין הכיעור שהודו בעצמם ,הרי הוא הפה שאסר
וכו' שלא היה שם מעשה עבירה .ואילו מצד עדות העד ,אין זה
אלא ע"א שאינה נאסרת בגללו גם לנטען .א"כ לכאורה אין
יסוד הלכתי מספיק לאוסרה להנשא לנטען .אך כל זה אינו,
שכיון שיש כאן עד המעיד על מעשי כיעור ,אם כי אילו היו
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עכ"לבפסקהדין .וישללמודמדבריהםשגםבנידוןדנןשיש
עדותהחוקרים,כמפורטבפסקהדין,שאיןזהגדרשלהפה
שאסר,ונאסרתלנטען.
מכלטעמיםהנ"ל עולה שיש לפסוק לאסור את האשה על
הנטען.

סימן י

היתרנישואיןלנטען
הצדדים התגרשו ובמעשה בית הדיןנקבע איסור האשה

ראשית ,עלינולבררהאםהאשהנאמנתלחזורבהמטענתה

לפלוני ששמו צוין על ידי הבעל בדיון שקדם לסידור הגט.

שטענהבזמנוקודםלגירושין.

הבעל טען שהאשה בקשר עם אותו פלוני ,ואף שהו יחד

שנית ,את"ל שאינה נאמנת ,עלינו לבחון האם יש להקל

בשעות הערב המאוחרות בביתה ,והוא מייחס לאשתו

מפני הטענה שכבר נאסרה על בעלה עוד קודם למועד

בגידהעמו.באותודיוןשהתקייםבזמנו ,האשההודתהבכל

שהכירהאתהנטען.

הטענות שהבעל טען ,והצדדים התגרשו בהסכמה .במעשה
בית הדין נכתב שהאשה אסורה לחזור לבעלה ואסורה על

נאמנותהאשהלחזורבהמהודאהעלבגידה,כשנותנת

הנטען .לאחר זמן האשה עברה להתגורר עם אותו נטען,

אמתלא

ולהם שלשה ילדים,והלה אף מגדל עמה בת נוספת של

ביחס לנושא הראשון ,היה מקום לומר שנידון דידן תלוי

האשה .כעת האשה חוזרת בה מהודאתה ,וטוענת שלא

במחלוקתהרמב"םוהראב"ד.

בגדה עםהנטען בהיותה נשואה ,וכן הנטען טוען כך ,אף

הרמב"םבהלכותאיסוריביאהפרקיחהלכהט'כתב:

שמטענותאחרותשנטענועלידו,עלהספקביחסלטענהזו.
האשה טענה שנאלצה להודות,כפי שהודתה בזמנו קודם
לגירושין,כדישתקבלגט.לדבריה,הבעלהיהנרקומןואדם
קשה,ולאהיתהמקבלתאתהגט לולי הודתה כפי המבוקש
עלידו.
כמוכן יצוין כי תוך כדי הדיון האחרון ,האשה הודתה
שבזמנו בגדה בבעלה עם כמה אנשים ,והבהירה את הרקע
לכך ,אךלדבריהלא בגדה בבעלה עם הנטען הנוכחי .כעת
המבקשים דנן שומרי מצוות ומנהלים בית כשר ,ומבקשים
לאשרלהםלהינשאבחו"קכדמו"י.
בנידוןזהישמקוםלדוןבשנינושאים.

"אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי אף ע"פ שהיא מותרת
לבעלה כמו שביארנו ,הרי היא אסורה לכל כהן שבעולם אחר
שימות בעלה ,שהרי הודת שהיא זונה ואסרה עצמה ונעשית
כחתיכה האסורה".
והראב"דהשיג,וכתב:

"אף על פי שאמר דבר חכמה אין שמועתו מכוונת .שאם אמרה
לאחר מיתת בעלה לא אמרתי אלא כדי שיגרשני בעלי למה
אינה נאמנת ,והלא לא הודת על עצמה הודאה לאסור ולא
נתקבלו דבריה כלל .והרי אשה שאמרה אשת איש אני ואחר כך
אמרה פנויה אני ונתנה אמתלא לדבריה נאמנת ,אף בזו אם
היתה קטטה ביניהם ,אמתלא גדולה היא זו ונאמנת".
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דבריהרמב"םהובאובשו"עסי'ו'סי"ג.
רבוהביאוריםבמחלוקתהרמב"םוהראב"ד.
ביחסלאמתלאהנזכרתבדבריהראב"ד,כתבהמגידמשנה:

"מ"ש הר"א ז"ל שאם נתנה אמתלא לדבריה שאמרה כן כדי
שיגרשנה בעלה שהיא נאמנת ,אפשר לומר שאין לסמוך על
דבריה .דהא בעלה לא היה מצווה לגרשה אפילו יאמין לדבריה
דהא אשת ישראל היא ,ואפילו באשת כהן ,דהיא נמי כיון שלא
היה הבעל מחוייב להאמינה ולגרשה כנזכר למעלה ,אין דבריה
כלום ,דאי לא ,גבי תרומה נמי הוה להו לאיפלוגי .ואף על גב
דקושטא דמילתא דאנן לא מהימנינן ,ה"מ לגבי בעלה כדי שלא
תהא אשה נותנת עיניה באחר ומפקעת עצמה מבעלה ,אבל
לאחרים ודאי אסירא דומיא דתרומה ,כנ"ל לדעת רבינו".
הביתשמואלבסי'ו'ס"קכו,כתב:

"כתב הראב"ד אם נותנת אמתלא לדבריה ,שאמרה כן כדי
שיגרש אותה נאמנת ,והמגיד חולק עליו כיון דאין בעלה חייב
לגרשה ע"פ דיבורה אינה נאמנת שאמרה כן כדי לגרש אותה.
לפי זה אף באשת ישראל שאמרה טמאה אני ונתנה אמתלא זו
אינה נאמנת .מיהו בשאר אמתלא ,אף המגיד מודה וכמ"ש בסי'
קט"ו .אף על גב דהמגיד מדייק דינו דאינה נאמנת מסוגיא סוף
נדרים דתנא שם באומרת טמאה אני אסורה לאכול תרומה ,ולא
חילק בין אם נתנה אמתלא לדבריה או לא ,משמע לכאורה אף
שאר אמתלא לא מהני ,דאל"כ אכתי קשה קושיא הנ"ל .וי"ל
דוקא אמתלא מ"ש הראב"ד דשייך בכל הנשים הקשה למה לא
חילק ,אבל שאר אמתלא ל"ק למה לא חילק .ואפשר לדייק
מראב"ד שכתב דין זה דמהני אמתלא באשת כהן ולא באשת
ישראל פכ"ד ה"א דס"ל דלא מהני מדהפסידה הכתובה לפי
דבריה הראשונים כמ"ש בסי' קט"ו".

היינו לגבי הבעל ,אבל לגבי עצמה אוקמוה אדינא קמא .ואין
בין הראב"ד לרמב"ם ,אלא שהראב"ד ז"ל אזיל לגבי עצמה נמי
לפי משנה שניה .ובדין תרומה הנאמר לאיסור ,ומשמע ברור
אף בחוזרת ,ומסתמא באמלתא שאמרה כדי שיגרשנה ,מוכרח
לדחוק דאיירי בשהאמלתא אינה הגונה ,שלא היתה קטטה
ביניהם .והרמב"ם סובר  ...קיי"ל כרבא דאסורה ומשום דלגבי
עצמה אוקמו אדינא קמא דמשנה ראשונה .ולפי זה נלע"ד
להרמב"ם אין מועיל שום אמתלא ,דלא כהב"ש שהוציא מתי'
הרב המגיד ז"ל ,כי במח"כ לע"ד התירוץ אינו עיקר".
ועי"שבביתמאירשהאריךלהקשותעלסברתהמ"מוהב"ש
וביארהטעםשתוכללחזורבהבאמתלאהמתקבלת.כמוכן
עיין שם בבית מאיר )בדבריו בתחילת סעיף יג( שכתב
שסומכים על שיטת הראב"ד אם כבר נישאת לכהן וחוזרת
בהבאמתלא.ונראהשלפידרכו,נשאתלאודוקא,וה"הגם
כשכבר גרים יחד ולהם שלשה ילדים ומבקשים להינשא,
וכעיןהנידוןהזה.לפיזהלאמיבעיאאליבאדהביתמאיר,
לשיטת הראב"ד בנידון שבפנינו ,כעת כשהאשה חוזרת בה
באמתלא המתקבלת ,אין מקום לאוסרה על הנטען בהעדר
עדות לאוסרה ,ואילו מצד דבריה שאמרה בזמנו ,הרי היא
כעת חוזרת בה באמתלא המתקבלת ,שבעלה היה אדם
קשהומסוכן ורצתה להיפטר ממנו ונאלצה להודות כדי
לשכנעאתבעלהשיתןלהגט.אךגםלפידרכושלהב"ש,
מאחר ובזמנו הצדדים חתמועל הסכם גירושיןשבו הוסכם
להתגרשבד בבד עםהויתור על הכתובה ,ולא היה צורך
בהודאתה הנ"ל כדי לפוטרו מתשלום הכתובה ,מועילה
אמתלאהמתקבלת.

העולה מדברי הב"ש,שלכו"ע גם באשת ישראל תועיל

האםהאשהנאסרהעלהנטעןעקבטענתהבעלוהודאת

אמתלא טובה ,ולאחר בחינת כל מקרה לגופו .אך אם גם

האשה

לפידבריה,במעשה שהיאמודה בו ,הפסידהכתובה,לענין

יש לדון ,האם בנסיבות הנוכחיות חל איסור על הנטען.

זההועילודבריה,ואינהיכולהלחזורבה.

בזמנובמעב"דנכתב האיסור לבעל ולנטען בלא שהתקיים

אךמצינודרךאחרתבביאורמחלוקתהרמב"םוהראב"ד.

דיון נוסף לאחר הגירושין במעמד האשה והנטען ,ויש לדון

ביחס לשיטת הרמב"ם ,בתשובות חכמי פרובינציה סי' נא

האםכיוןבנסיבותהנוכחיותלאחרהדיוןבמעמדהנטען,יש

הביאמדבריהרמב"ם,ובארדבריווכתב:

מקוםלהשאירבתוקףאתהאיסורהנ"ל.

"הנה גילה דעתו דאע"ג דחבה לאחריני דהיינו לכל כהן אחר,
אפילו לאחר זמן אהנו גירי דידה לעשות חתיכה דאיסורא ,ועוד
גילה הרב כאן דלא מהניא ליה אמתלא ,דהא יכלה למימר כדי
שיגרשני בעלי אמרתי טמאה אני אם היתה קטטה בינו לבינה,
או עיני נתתי באחר ,ומפני זה לא נתקבלו דברי ,ומעולם לא
היתה כוונתי לאסור נפשי .הנה למדנו שלא תועיל כאן
אמתלא".
וכןבארהביתמאירעלאה"עסי'ו'סי"ג:

"טעם הרמב"ם שלא דן הכא באמתלא ,דסובר כיון דלמשנה
ראשונה משום דהא מילתא דטמאה אני לך כסיפא לה ,תקינו
להימנוה משום דאי לא קושטא קאמרה לא הוי מזלזלה בנפשה
וכו' כמבואר בר"ן ,הרי דאז לא היו דבריה מקובלים אף לאפוקי
משעבוד הבעל .תו אף למשנה שניה דחזו דאיכא למיחש וכו',

בשולחןערוךאבןהעזרסימןיאסעיףא':

"מפי השמועה למדו ,כשם שהיא אסורה לבעלה ,כך אסורה
לבועל"
והוסיףהרמ"א" :וה"ה אם נאסרה בשבילו לבעלה ,אסורה לו".
ובביאורהגר"אסק"הכתב:

"וה"ה אם כו' .ר"ל אף בלא קינוי וסתירה כמ"ש למטה בעידי
כיעור ,או בשאר גווני כגון דמהימנא לו וכיוצא".
הרי שבנידון דנן ,מאחר ובזמנו הבעל טען שאשתו זינתה
והיא הודתה והבעל האמין לדבריה ,הרי שנכלל במש"כ
הגר"א"כגוןדמהימנאלו",ואסורהעלהנטען.
אךעייןבספראוצרהפוסקיםסי'יאסוףס"קנגשהביאאת
ביאורהגר"אוכתבעלדבריו:

"הגאון בעל חזון איש במכתב כתב ,דנראה להגיה בלשון
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הגר"א כגון דמהימן ליה ,ור"ל שע"א אומר שזינתה ומהימן
ליה ,דנאסרת עליו כמבואר בסי' קט"ו ס"ז ,ואף דהבועל
מכחיש י"ל דאיירי ברדוף אחריה".
הרי שאם אין עדות ,וגם לא עדות עד אחד ,רק האשה
אומרת כן ,מאחר שהיא יכולה לחזור בה באמתלא ,עפ"י
שיטת הראב"ד ,מפני שאמרה דבריה בשעה שאינה נאמנת,
גםכעתכשהיאחוזרתבה,איןמקוםלאוסרהעלהנטען.
ונראה שגם לשיטת הגר"א אין לאסור על הנטען אם אינה
נאמנת עליו כבי תרי ,ובכך לכמה שיטות אין יסוד לאיסור
עליסודשהבעלמאמינה,עייןאגרותמשהחלקאה"עחלק
ג' סי' ל' ,ומסתמא גם בנידון דידן בזמנו האשה לא היתה
נאמנתעליוכביתרי.
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חטא וגט כריתות כתב כדמוכח מולקחת ,מ"מ הדין דין אמת
אם לא נאסרה לבעל לא נאסרה לבועל .משא"כ רבי ס"ל ב'
קרא כתי' ונטמאה אחד לבעל וא' לבועל ,נמצא לא תלי זה בזה
ואפילו אי לא נטמאה לבעל מ"מ נטמאה לבועל .ולפ"ז רבי
הו"מ להמציא לזכותי' דדוד מהאי גופי' כיון דכתי' ב' פעמים
ונטמאה א"כ אונס אסורה לבועל א"כ מ"ט לא אסרוה אע"כ גט
כריתות כתב אלא ניחא לי' להוכיח מקרא מדברי הנביא שאמר
ולקחת לך .ומ"מ פשוט ופשוט דלדינא הלכה כר' עקיבא וכר'
יהושע ור' זכרי' בן הקצב נגד רבי .וא"כ כל שאין אסורה לבעל
אין אסורה לבועל ,וכמו שסתם רמ"א סי' י"א לפי הבנת ב"ש
במ"ש וה"ה אם נאסרה בשבילו לבעלה וכו'".
לפיזהכשאיןיסודמספיקעפ"יההלכהלאוסרהעלהבעל,
אינהנאסרתעלהנטען.

האםהודאתהנטעןיכולהלאוסרועלהאשהכשלאנאסרה

אך בספר רב פעלים חלק א'חלק אבן העזר סי' ט' הביא

לבעל.

מדבריהשואלומשיב,וכתבעלדבריו:

בספר שואל ומשיב תניינא חלק ד' סי' עו דן בנטען שהודה
שזינהעםאשתאישולאחרשהתגרשהחזרבו,ונשאלהאם
אסורה עליו מפני ששויא אנפשיה חד"א .והעלה שאינה
אסורהעליו,ובארטעמו:

"דכל האיסור הוא בשביל שאמר שזינה עם האשה ונאסרה על
בעלה ,והרי על הבעל אינו נאמן לאוסרה ,דאין אשה נאסרת
אלא עפ"י עדים או בקינוי וסתירה וכדאמרו בכתובות דף ט'
ע"ש גבי דוד .והרי בח"מ וב"ש סי' י"א כתבו דכל דלא נאסרה
על בעלה כגון באונס ,גם לבועל לא נאסרת ,דלא שייך כשם
שנאסרה ,ומקורו בכתובות ט' התם אונס הוה .ולפי זה כאן
שלא נאסרה על בעלה ,שוב לא נאסרה על הבועל ,ולא שייך
שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ,ודוק".
וכן כתב הרש"ש במסכת כתובות דף ט) .ד"ה מפני( שאינה
נאסרת לבועל אם אינה נאסרת לבעל ,כגון שאין שני עדים
אלאעדאחדוהבעלאינומאמינו.וז"ל:

"לפי דמסיק שבאונס שריא גם לבועל מטעם דאינה אסורה
לבעל ,גם בכה"ג שרי גם לבועל מהאי טעמא גופה  ...וכן נ"ל
להורות הלכה למעשה".
ולמעשה נידון זה תלוי בשאלה בעיקר האי דינא ד"כשם
שאסורה לבעל אסורה לבועל" ,האם האיסור על הבועל
נובע מהאיסור לבעל ,או שהוא איסור נפרד .בחידושי
הריטב"אעלמסכתכתובותדףט.כתב:

"התם אונס הוה .פי' דאע"ג דדוד ברצון בא עליה כיון שהיתה
אנוסה ולא מיתסרא לבעל לא מיתסרא לבועל ,דאיסורא דבועל
באיסורא דבעל תלוי".
ובשו"תחתםסופרחלקאבןהעזרח"אסי'כוהביאאתשני
תירוצי הגמ' ביחס למעשה דדוד ,אםאונס הוה או כל
היוצאלמלחמהג"פכותבלאשתו,וכתב:

"אמנם מאז כבר אמרתי דשני תירוצי ש"ס הללו תליא בפלוגת'
ר"פ כשם דלר"ע ודעמי' שם דס"ל איסורי' דבועל נפקא
מיתורא דוי"ו ונטמאה א"כ לא נתרבה איסור לבועל אם אין
טומאה לבעל ,והוא כתי' הראשון דאונס הוה ,דאע"ג דודאי לא

"לפי דבריו ,גם בנ"ד לא שייך האי דינא דשויא אנפשיה ח"ד,
כיון דליכא עדים שבא עליה ,ואם היה אומר דבר זה בחיי בעלה
לא היתה נאסרת על בעלה ,ואז גם עליו אינה נאסרת ומותרת
לו .אמנם סברה זו של הגאון מהרי"ש הנז' ,נראה היא הפך
דברי הרא"ש ז"ל כלל ל"ב סי' ט"ו ,שהביאו מרן בב"י אה"ע
סי' י"א ,על לאה שהלך בעלה למדינת הים ועד אחד העיד עליו
שמת ,והלכה וחלצה מיבמה ונשאת ,ומת הבעל השני ,ואח"כ
נכנסה בבית בעל בית אחד לשרתו ,ויצא קול שנתייחדה עמו,
ואחר כל זה בא בעלה הראשון וגרשה ,אם יכולה לדור בבית
בעה"ב ההוא לשרתו כאשר בתחילה ,והשיב נראה לי שמותרת
להיות עמו בבית ,דמה שיצא עליה קול שנתייחדה עמו בעודה
אשת איש לא נאסרה עליו אחר שגרשה בעלה בשביל אותו
הקול ,דאף על בעלה לא היתה נאסרת בשביל קול ,כדאמרינן
בפ"ק דכתובות ,דאין האשה נאסרת על בעלה אלא בעידי זנות,
או בעד אחד אחר קינוי וסתירה ,ואמר נמי בשילהי גיטין דלא
חיישינן לקלא דבתר נשואין ,וכיון דלא נאסרה לבעל אף לבועל
לא נאסרה ,וזהו הדין אם אומרת שלא בא עליה .אבל יש
להזהירו ולומר לו הוי יודע שאם באת עליה אסורה ,דלגבי
דידיה הוי בעדים אע"פ שלא נאסרה על הבעל בידיעתו ,מ"מ
הויא חתיכה דאיסורה גביה דידיה ,וראיה מכתובות וכו' ,ולגבי
דידיה בעדים מעידים בדבר ,ואם הוא יודע שבא עליה ,אסור
שתדור בביתו כאשה שנתגרשה ונשאת לאחר עכ"ל ע"ש ,הרי
הרא"ש ז"ל ס"ל להדיא דאסורה על הבועל ,כיון דיודע שבא
ועוד מצינו
עליה ,וזה הפך דברי הגאון מהרי"ש ז"ל.
למהריט"ץ ז"ל סי' ק"ל ,שנשאל בראובן שבא על אשת איש
ברצונה ,ולא נודע הדבר ,ואחר ימים מת בעלה ,אם יוכל ראובן
לקחתה ,די"ל לא אמרו אסורה לבועל אלא דוקא כשהיה הדבר
ע"פ עדים ,אמנם כשלא נודע הדבר אין כאן בית מיחוש .והביא
הרב ז"ל תשובת הרא"ש ז"ל הנזכרת ,ומכח זה העלה להלכה
דאסורה עליו ,כיון שהוא יודע שבא עליה ,וכל זה הפך סברת
מהרי"ש ז"ל ,נמצא אשתמיט מיניה דמהרי"ש ז"ל דברי הרא"ש
הנז' שהביאם מרן בב"י ,ודברי הרב מהריט"ץ ז"ל הנז' .ומאד
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יגדל התימה על מהרי"ש ז"ל ,דמדמי ענין זה דבא עליה ברצון
וליכא עדים ,להיכא דבא עליה באונס ,שכתב בב"ש כיון
דבאונס לא נאסרה על הבעל לא נאסרה על הבועל ,ובאמת רב
המרחק ביניהם ,כי ברצון איכא איסור של מעלה מעל באשה,
ובאונס ליכא מעלה מעל באישה  ...ודע כי הרב גן המלך
שבסוף ספר גינת ורדים סי' ט"ז ,והרב שב יעקב סי' ו' ,והרב
אורים גדולים דף מ"ה ע"ב ,אזלי בתר סברת הגאון מהרי"ש
ז"ל ,וכאשר הביא דבריהם הרב יד אהרן ח"ב סי' י"א הגהב"י
אות כ"ו ,אך כולם אשתמיט מנייהו תשובת הרא"ש שהביאה
מרן בב"י ,ותשובת מהריט"ץ ,ותשובת בשמים ראש הנז"ל.
וראיתי להגאון חתם סופר אה"ע סי' כ"ו ,דמוכח מדבריו בהיכא
דהבועל בעל בצניעות ,ולא נודע הדבר ולא יצא קול ועידי
כיעור כלל ,גם הוא הולך בזה אחר סברת מהרי"ש ז"ל הנז',
דלא נאסרה על הבועל ,ואנן בדידן בנ"ד אחר שנגלו לנו דברי
הראשונים ז"ל הנז' ,אין לנו לחוש לדברי האחרונים ,דאי חזו
להו הוו הדרי בהו בודאי".
אמנם,מש"כמספרגןהמלךסי'טז,צ"ע.ולהלןמש"כשם:

"ונראה שמי שזינה עם אשת איש ברצונה ולא היו שם עדים
בדבר ,אם נתאלמנה או נתגרשה אסורה לו ,כי עדות עצמו
חמירא ועדיפא ממאה עדים והרי היא עליו חתיכה דאיסורא,
אמנם אם בעלה באונס בחיי בעלה אין איסור בדבר ,והיינו
דדוד דקא בעי תלמודא דאמאי לא אסרו בת שבע על דוד
ותירצו דאנוס הוה".
וע"ע בספר"קובץתשובות"להגאוןרי"שאלישיב זצ"ל ח"א

הגאוןהרביוסףצביהלויהביאמדבריהר"ןבמסכת נדרים
ם:
דףצ.:במשנהש 

"בראשונה היו אומרים ,שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה:
האומרת טמאה אני לך  ...חזרו לומר ,שלא תהא אשה נותנת
עיניה באחר ומקלקלת על בעלה ,האומרת טמאה אני לך תביא
ראיה לדבריה".
וכתבהר"ן:

"איכא למידק אמתני' ,כיון דמדינא דאמרה טמאה אני לך
מיתסרא אבעלה כמשנה ראשונה ,משום שלא תהא נותנת עיניה
באחר היאך התירוה ,וכי איסור שבה להיכן הלך  ...ולדידי לא
קשיא לי דכי היכי דאמרי' בכמה דוכתי דכל דמקדש אדעתא
דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושי מיניה .ה"נ הכא ,כל
שאמרה לבעלה טמאה אני ,אפקעינהו רבנן לקדושי מעיקרא
ונמצא שבשעה שנאנסה פנויה היתה ,ומש"ה שריא לבעלה
ואוכלת נמי בתרומה ,כדאמרינן בגמרא .אלא שלפי זה נצטרך
לומר דכי אמרינן הכי דוקא באומרת טמאה אני לך שנאנסתי
ולכשר  ,אבל באומרת טמאה אני לך שנאנסתי מנתין או מממזר
אינה מותרת לבעלה ,ואינו במשמע .ואחרים תרצו דמשנה
ראשונה לא דינא קתני ,דמדינא ודאי אין האשה נאמנת לומר
טמאה אני לך להפקיע עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו ,אלא
משום דהא מילתא דטמאה אני לך כסיפא לה ,תקינו במשנה
ראשונה להאמינוה ,דאי לאו דקושטא קאמרה לא הות מזלזלה
נפשה למימר הכי ,ומכי חזו רבנן בתראי דאיכא למיחש לשמא
תהא נותנת עין באחר אוקמוה אדינא".

סי'קצבשדןבדבריהשו"מוהרש"שולאהסכיםעםדבריהם

וכתבהגאוןהרביוסףצביהלוישקיימתנפקאמינהביןשני

בנסיבותשבהן גם לדברי האשה והנטען אכן זינתה עמו,

התירוציםב נידוןזה.ביחסלתירוץהראשוןכתב:

אלאשלאהיתהנאמנותמספיקהלאוסרהעלהבעל,והוסיף
וכתב:

"אכן גם לדברי שו"מ והרש"ש אם הבעל מאמינה שזינתה
מילתא דפשיטא הוא דגם לדידהו נאסרת על בעלה".
אךלפיהאמורלעיל,לאברורשבנידוןזההיהיסודלאוסרה
בזמנו,וגםכעתשניהםטועניםשלאקלקלוקודםהגירושין.
משקלהודאתהאשהכשמודהכןבעתהיותהנשואה.
לכאורה,מאחר והאשה אינה נאמנת לומר טמאה אני לך,
וכמשנה אחרונהבנדרים דף צ ,:אין מקום לבסס איסור
לנטען על יסוד הודאה כזו .אך בספר אורים גדולים למוד
קכט כתב שהגם שאינה נאמנת ביחס לבעל ,עכ"פ כמו
שאסורה בתרומה כמבואר שם בגמ' אליבא דרבא ,ה"ה
שאסורהעלהנטען.
מצאתי שבשאלה דומה דן הגאון רבי יוסף צבי הלוי זצ"ל
שהיהאב"דביתהדיןבת"א,בספרואמירהנעימה)מהדו"ק
אותא'מאמרג'עמ'טו(,באשהשבעלהטעןכנגדהשהלכה
לחיות עם איש אחר ,והיא הודתה והתגרשו ,ולאחר

"תירוץ זה יעלה רפואה ג"כ בשביל השני שהיא רוצה
להתחתן ,שכיון דאמרה טמאה אני לך לפני שנתגרשה ,ואז היא
לא נאמנת משום דאפקעינהו רבנן לקידושין ונעשית פנויה
למפרע ,וממילא היא לא אסורה מטעם דעשתה על עצמה
חתיכה דאיסורה ,משום דאפילו באמת שזנתה ,נמי מותרת
ונעשית פנויה למפרע .אבל תירוץ השני דסברת אחרים דאינה
נאמנת מדינא ,א"כ נאמנת משום חתיכה דאיסורא".
אךבהמשךדבריוכתבהגאוןהרביוסףצביהלוי:

"כלפי הבועל ,אפילו למשנה אחרונה נאמנת ,דלא תקנו לא
להאמין אותה אלא בנוגע לבעל ולא לאחר .ומ"ש התוס'
בנדרים )שם ,ד"ה חזרו לומר(  -ומיהו נראה דאף למשנה
אחרונה ,אם אומרת אשה טמאה אני לך ואמר הבעל שמאמינה,
דאסורה לו דאיהו שויא לנפשיה חד"א ,ע"ש .זה אתיא אפילו
לתירוץ הר"ן דאפקעינהו רבנן לקידושין מינה ,דלא אפקעינהו
רבנן לקידושין אלא אם לא האמינה הבעל ,אבל אם הוא מאמין
אותה דנטמאה ,לא הפקיעו הקידושין  ...בנוגע לנטען לא תקנו
רבנן כלל דאינה נאמנת ,לא מטעם הפקעת הקידושין ולא
מטעם הפקעת השעבוד".

הגירושיןהיאטוענתשלאהתייחדהעמוכללוכיהודתהרק

העולה מדבריו ,שאם הבעל מאמין לדבריה וסבור שאשתו

מפנישמאדסבלהמבעלהורצתהלקבלממנו.

נאסרה עליו ,ולא חזרו לחיות יחד אלא מיד התגרשו על

עטרתדבורה
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יסוד הודאתה ,לפי שתי השיטות שהביא הר"ן ,אסורה על

ועל יסוד זה כתב להקל בבועל שני כשאין במעשיו תוספת

הנטען.

איסורעלהבעל.
והנה לגופה של הלכה זו ,מהר"א ששוןבספרו שו"ת תורת

הודאהשאינהמפורשתוברורה
למעשה הגאון הרב יוסף צבי הלוי זצ"ל הקל בנידוןשלו,
הדומהלנידוןשבפנינווכתב:

"עכשיו היא אומרת אמתלא שמה שהיא הסכימה לדבריו ,ומה
שהבעל הגיד ענתה אחריו כן ,מפני הפחד שמא יתרגז ולא
ירצה לתת לה גט .ובאמת היא לא אמרה מפורש שזנתה עם
פלוני או שנטמאה ע"י פלוני ,אלא אמרה אמירה שאינו מפורש
לשון עשיות חתיכה דאיסורא .ואם נימא דמה שאדם משויא
אנפשיה חתיכה דאיסורה משום נדר הוא ,והא בנדר קי"ל דיד
שאינו מוכיח לא הוי נדר".
ובהמשך דבריו דן אם יכולה לחזור בה אף בלא אמתלא,
כשהיאוהנטעןטועניםשהםיודעיםבבירורשלאהיודברים
מעולם.
וכןבספראוריםגדולים)שם(כתב:

"כי היכי דלגבי בעל בעינן הודאה ברורה ומפורשת ,אף לגבי
נטען בעינן הודאה מפורשת ,ובנידון זה שאנו דנים עליו לא
אשכחנא הודאה ברורה ,כי היכי דלימא שוויא אנפשיה חד"א".
ונראה כי בנידוןשבפנינו,שבהתאם לרשום בפרוטוקול,
נאמרה הודאה סתמית מצד האשה שהיא מודה בטענות
הבעלותולא,לאברורכעתשאמנםהיתההודאהמפורשת
עלמעשהשאסראותהעלבעלהובועלה.
דינושלבועלשני
בשאלהזושלהיתרבועלשני,שכאמוררלבנטיתבנידוןדנן,
ככל שהאמתלא של האשהלא תתקבל,נחלקו הפוסקים.
אמנם כמה הפוסקים כתבו לאסור ,אך דעת כמה מגדולי
הפוסקיםלהתיר,וישלהםסמךבסוגיותהגמראכפישנביא
להלן.
נקדים כי שאלה זו תלויה ביסוד ההלכה ,האם קיים איסור
לבועלבלאשבמעשיונגרםאיסורלבעל.ולמעשהשאלהזו
נוגעת לשורש ההלכה של "כשם שאסורה לבעל אסורה
לבועל" )סוטה כז (:האם כיון שנאסרה על ידו לבעל הטילה

אמתסי'קצוכתב:

"נפלה קצת מחלוקת ,אם כשאנו אומרים אסורה לבעל אסורה
לבועל הוא דוקא כשאותו הבועל הוא הראשון שאסרה ,אבל
אם כבר היתה אסורה לבעל מחמת אחר שאסרה ,אם מותרת
לזה הבועל השני כשיגרשנה הבעל  ...שהרי כתב הרא"ש ז"ל
בכלל ל"ב סימן י"ח על לאה שהלך בעלה למ"ה ובא עד א'
והעיד עליו שמת והלכה היא וחלצה מיבמה ונשאת ומת הבעל
השני ואחר כך נכנסה בבית בעל הבית אחר לשרתו ויצא קול
שנתיחדה עמו ,ואחר כך בא בעלה הראשון וגירשה אם יכולה
בבית בעל הבית לדור לשרתו כאשר בתחלה ,והשיב נראה לי
דמותר להיות עמו בבית דמה שיצא עליה קול וכו' לא נאסרה
וכו'  ...שכתב שם אבל יש להזהירו ולומר לו פלוני הוי יודע
שאם באת עליה אסורה דלגבי דידיה הוי כעדים וכו' .ואם איתא
לחילוק שכתבנו אם כן אף שבא עליה היתה מותרת שהרי כבר
נאסרה מחמת הנישואין שנשאה הבעל השני ,אלא ודאי שאין
מקום לזה החילוק והוא מבואר".
ובספרשעראפריםסי'עחכתבעלדברימהר"אששון:

"ולא ידעתי מאי קא מסתפקא להו הלא ש"ס ערוכה היא
בסנהדרין בפרק היו בודקין דף מ"א ,בהא דמקשה הש"ס והא
יכולין לומר דלאוסרה על בעלה שני באנו וא"כ מאי מקשה
הש"ס הלא אינה נאסרת על בועל שני כיון שכבר נאסרה לבעלה
אלא ודאי דאין חילוק ובכל ענין נאסרת על בועל שני ,ובמטותא
מיניה אמר שישים עיונו על זה עכ"ל השאלה של הרב המחבר
מנחת יעקב הנזכר :תשובה  ...במאי דהקשה על הרב מהר"ר
אהרן ן' ששון הנ"ל מגמ' דסנהדרין נלע"ד דלק"מ די"ל דמ"ש
בגמ' והא יכולין לומר לאוסרה כו' לאו מדינא קאמר אלא
דהש"ס בעי לאשכוחי להעדים טענה דיכולין לפטור עצמן אף
דלא דינא הכי כי מאחר דלא התרו בה יכולין לומר כשבאנו לב"ד
לא לחייבה מיתה נתכונו אלא לאוסרה על בועלה  ,וכמו
שפירש"י שם מא"ל דלאו דינא הכי מצי למימר לאו דינא גמירנא
ולא ידענו דמ"ש כשם שאסורה לבעל אסורה לבועל כו' פירושו
דאינה נאסרת אלא היינו סוברים דדינא הכי".

התורה איסור על הבועל ואיסורו של הבעל הוא סיבה

אךבספרשבותיעקבחלקא'סי'צדדחהסבראזו,וכתב:

לאוסרהעלהבועל,אושאיןהאיסורלבעלסיבהאלאסימן

"אי אפשר לומר כן בסוגיא דהתם דא"כ אכתי תקשה שם לר"י
ברבי יהודא באשה חבירה דא"צ התראה היכא מקטלא הא
העדים לא מיקטלא דיכולין לומר שלא ידענו שיתחייב מיתה
על ידינו או לא ידענו שזינתה מבועל ראשון או שהוא קרוב
שלה וכה"ג  ...ובזה נסתלקו כל דבריו והדין ברור כמ"ש".

לאיסור על הבועל  .וכבר הבאנו לעיל מדברי הריטב"א
והחת"סבזה.וכןלהכרעתהחלקתמחוקקסי' יאסק"ישאין
איסורלבועלבאונס,לכאורהמוכחשאיןלאסורכשלאגרם
איסורלבעל.
ובספר אורים גדולים)למוד קל(הביא מדברי התוספות

במסכת יבמות דף לה .שכתב":דסברא הוא דלא נאסרה על
הבועל אלא כשנאסרה

לבעל".וכתב על דבריהם האורים

גדולים:

"הורו לנו התוס' ,דמכח הסברא ,לא נאסרה על הבועל אלא
כשנאסרה על הבעל".

אך יש שכתבו לבאר את הסוגיא בסנהדרין בדרך שאין בה
ראיה לאסור גם בועל שני ,עיין בפת"ש סי' קעח ס"ק לא
שהביא מתשובה שכתב מה"ר יצחק הלוי מהמבורג ,שבאר
את הסוגיא בדרך שאין ממנה ראיה לאסור בועל שני ,ולפי
דרכו ,אדרבה מסוגיא זוראיה הלהיפך .ותשובה זו נדפסה
לאחרונהבמלואהבספרומשנתהלויסי'טו.
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בעיקרהביאורבסוגיאבסנהדרין,בספר נודע ביהודהתנינא
חלקאבןהעזרסי'כ',בהגההמבןהמחברכתבביאורקרוב
לביאורמהר"יהלויז"ל,וכתב:

"בהגהת מ"ל בפ"ב מהלכות סוטה הלכה י"ב מביא בשם
מהר"א ששון שנסתפק בבועל שני אי נאסרה עליו הואיל וכבר
נאסרה על הבעל .ובשער אפרים בקונטרס אחרון ובתשובת ש"י
סי' צ"ד הקשו עליו הא הגמ' קאמר לאוסרה על בועלה שני
ע"ש .אמנם אם נפרש תירוצא דגמ' שזינתה וחזרה וזינתה דעדי
זנות האחרונים באו תחלה ואח"כ באו עדי זנות הראשונים
ליכא סתירה על מהר"א ששון ,ושפיר קאמר הגמ' דמצו אמרי
לאוסרה על בועלה שני באנו ,פירוש דהאי בועל שני שהעידו
עליו עדים האחרונים זה הוא הבועל ראשון ונאסרה עליו".
ובספראבנימילואיםסימןיאסק"ד,כתב:

"כתב הרב המגיה במשנה למלך ז"ל עיין בתשובת מוהר"א
ששון סי' קצ"ז שנסתפק בבועל שני אם נאסרה לו כיון שכבר
היתה אסורה ועומדת ,ועיין מה שהשיגו עליו בספר שבות יעקב
ח"א סי' צ"ד ובספר שער אפרים בקונטרס אחרון ,ועיין בפרק
ארוסה )דף כ"ה( דאלמנה לכ"ג כו' וקני להו לאוסרן לבעל
כבועל אלמא אפילו היכא דאסורה וקיימא עליו אסורה לבועל
עכ"ל .ולענ"ד נראה דהתם באלמנה לכ"ג ושם נמי תני ממזרת
ונתינה לישראל דאמרו בש"ס דמקנין לאוסרה לבועל ע"ש התם
כיון דאיסור סוטה חייל לבועל חייל נמי לבעל אף על גב
דאסורה וקיימא משום אלמנה לכ"ג או משום ממזרת ונתינה
חייל ע"י כולל מגו דחייל איסור סוטה לבועל חייל נמי לבעל
וא"כ שפיר חשיב ונטמאה ונטמאה א' לבעל וא' לבועל דע"י
קינוי תאסר לבועל וממילא תיאסר משום איסור סוטה לבעל
ע"י כולל דבועל ,אבל בבועל שני לא שייך כולל ,כיון דהאי
איסור סוטה כבר היה על הבעל ע"י בועל ראשון ,וכיון דלא
מצי חייל על הבעל ,אינו חל נמי על הבועל".
ובספראגרותמשהאבןהעזרחלקא'סי'נדכתב:

"גם עצם הדין דבועל שני שהרבה אוסרין מהא דסנהדרין לא
ברור כ"כ עיין בפ"ת סי' קע"ח ס"ק ל"א שהביא מהגאון ר'
יצחק הלוי מהמבורג שעוד הביא ראיה מהא דסנהדרין להתיר
לבועל שני והובא סברא זו גם בנו"ב תנינא סי' כ' וגם השער
אפרים דוחה הראיה הובא בפ"ת סי' י"א סק"ד אך השער
אפרים עכ"פ סובר דאסורה מראיה דאלמנה לכ"ג בסוטה דף
כ"ה שאסורה לבועל אף שלבעל לא אסרה דאסורה ועומדת
מאיסור אלמנה לכ"ג כדהביא המל"מ .אבל שפיר דחה ראיה זו
האבני מלואים סי' י"א סק"ד דבאלמנה לכ"ג נאסרה גם על
הבעל באיסור סוטה מאחר שנאסרה לבועל ע"י כולל אבל
בבועל שני לא חייל כלל אבעל יותר דאותו איסור עצמו ממש
הוא לכן לא חל גם אבועל עיין שם שמשמע שסובר הא"מ
להיתר ,ועיינתי גם בס' אוצר הפוסקים על אה"ע ח"ב שנתקבל
זה לא כבר מארץ ישראל ,והובא שם עוד הסוברים להיתר".
ובאגרותמשהאבןהעזרחלקד'סי'מהכתב:

"הנה בדבר בועל שני הרי ראה כתר"ה כל השיטות בזה ועיין
בספרי אגרות משה אה"ע ח"א סימן נ"ד בסופו ,אבל שם היה

הבועל שני בשוגג שאיכא טעם גדול להתיר אף להאוסרין בבועל
שני במזיד דכן הביא הפ"ת )ריש סי' י"א( בשם ברכ"י ,ומש"כ
דלגמ' דידן זה הדבר תלוי ומיתסרא בארתי שם שליכא מגמ'
דידן שום ראיה שלכן נוטה יותר שלא נאסרו לו אף להאוסרין
לבועל שני וכדאסיקנא שם .אבל שם היה סגי בזה ,ובנדון
דעובדא דכתר"ה היה בועל השני מזיד שליכא טעם זה ,אבל
ודאי צדק כתר"ה שהוא ספקא דמחלוקת רבותינו האחרונים.
והנה ראיתי בשו"ת כתב סופר חאה"ע סימן ח' דבר נכון ,דאף
להאוסרין לבועל כשהיה באונס אף שלא אסרה על בעלה ,הוא
משום דעכ"פ אסרה באיסור שנקרא טומאה לכהונה ולתרומה,
שלא כתוב בקרא דונטמאה בתרא דקאי לכהונה ולתרומה והיא
לא נתפשה ,כדכתבו התוס' ביבמות דף ל"ה )ע"א ד"ה אף על
פי( ,שלכן אסורה גם לבועל שהוא עשה בה טומאה זו  ...ולכן
כתב דבבועל שני הא לא עשה בה כלום דגם לכהונה ולתרומה
נטמאה ע"י זנות דראשון שאין לאסור עליו אף להאוסרין לבועל
באונס ,וזה נכון לע"ד להכריע לדינא .ומש"כ בשביל הקושיא
מסנהדרין )מ"א ע"א( דיכולין לומר לאוסרה על בועלה שני,
דכשזינתה לבועל שני מרצונה אסורה לבועל מאחר שעשה
מעשה דלולי זנות הראשון היתה נאסרת על בעלה .אבל כשמאנס
אותה בועל השני שבלא זנות הראשון לא היתה נאסרת מחמתו
אלא שהיה אוסרה לולי זנות הראשון לכהונה ולתרומה מדין
טומאה ,בשביל זה כיון שכבר אסורה לא מיקרי הוטמאה על ידו,
לא נראה כלל שאין לזה שום טעם לחלק .אבל צריך לתרץ
כתירוץ השער אפרים שהביא הפ"ת )ס"ק ד'( דכוונת הש"ס
דהעדים יאמרו כך דלאו דינא גמירי ויש להם טענה אף שאינו
אמת .או כתירוץ הגר"י הלוי מהמבורג שהביא הפ"ת בסימן
קע"ח ס"ק ל"א דעדים השניים באו על זנות הראשון ,וגם כתב
שמוכרח כן מהא דאיירי הגמ' בעדי נערה המאורסה דהוא לעדות
סקילה ואם העידו על זנות השני הרי היתה כבר בעולה שאין
דינה בסקילה אלא בחנק ,ונמצא שבועלה שני דאמר בגמ' הוא
שני לעדות בב"ד אבל הוא ראשון למעשה ,שלכן מקשה שפיר
דיכולין לומר לאוסרה על בועל זה באנו .והוכיח מזה ממילא
להיפוך דלבועל שני אינה נאסרת דאם היתה נאסרת גם לבועל
שני הרי אם כוונת עדותם היתה לאסור על בועלה שני למה
הוצרכו להעיד שזינתה עמו קודם שזינתה עם מי שהעידו עדים
הראשונים ,הא אף אם זינתה אח"כ היתה נאסרת עליו ,אלא ודאי
מוכח כמהר"א ששון דאינה נאסרת לבועל שני והוא תירוץ נכון.
ועיין בנו"ב תנינא סימן כ' בהג"ה מבן המחבר שג"כ תירץ כן ...
ולכן אני אומר שיש להכריע להקל בבועל שני כרבוותא דסברי
שמותר מטעם הכתב סופר ,ומה שעכ"פ כיון שפליגי ע"ז הרבה
היה לן עכ"פ להחמיר ,שפיר כתב כתר"ה שיש לצרף מה שהוא
ספק מקח טעות כיון ששגעון הוא מום גדול מאד".
ועיין בחי' הרי"ם עמ"ס כתובות דף ג :שנראה שמסכים עם
מהר"אששון.
לעומתזאת,בספרערוךהשולחןאבןהעזרסי'יא,כתב:

"ודע דהסכימו הרבה מגדולי האחרונים דכל מקום שנאסרה על
הבעל ונאסרה גם להבועל ,אם בא עליה אח"כ בועל שני ברצון
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נאסרה גם עליו אף על גב דכבר נאסרה על הבעל ,ויש לזה
ראיות רבות ]מסנהדרין מ"א .ומסוטה כ"ה כ"ו ומרבי דר"פ
כשם[ ויש שרצו לדחות איזה מהראיות ,ואינו דחיה".
והאבנינזרחלקאבןהעזרסי'רלה ,דחהדבריהחלקתיואב
שרצהלהקלבבועלשני,וכתב:

"מה שכתב בחלק אהע"ז סי' א' בדין מהר"א ששון ]סי' קצ"ו[
בזינתה שני פעמים והעלה להלכה דמותרת לבועל שני כמו
באשת ישראל שנאנסה דמותרת לבועל הואיל שמותרת לבעל
וה"נ שלא גרם איסור לבעל ,כהא דנדה ]לד ע"ב[ דבזב מצורע
לא חשוב הטיפה גורמת איסור ,ה"נ לא חשוב גרם טומאה
לבעל ודומה לאשת ישראל שנאנסה .ליתי' ,דמי יימר דטעם
איסור לבועל משום שגרם איסור לבעל ,ולשון כשם שנאסרה
לבעל אין המשמעות דמשום שנאסרה כו' ,ועי' ג"א ריש תזריע.
והא דאונס מותר גם לבועל ,משום דונטמאה ג' פעמים דרשינן
אחד לבעל ואחד לבועל כו' וכיון שנאנסה דלא קאי עלה קרא
דונטמאה שהרי מותרת לבעלה ,ממילא גם לבועל מותרת ,אבל
זו שברצונה זינתה וקאי עלה קרא דונטמאה ,רק שלבעל בלאו
הכי היתה אסורה אבל לבועל שפיר נאסרת .גם הראי'
מסנהדרין ]מא ע"א[ טובה ,ומה שכתב שנדפס בש"ס בשם
הגאון רעק"א דע"כ הכוונה שהעדים העידו על זנות המוקדם,
דאל"כ לא שייך סקילה ,דברים אלו לא ראיתי ולא ידעתי היכן
נדפס ,והדברים תמוהים דלא סקילה ולא ארוסה נזכר בש"ס ,רק
הא דקיי"ל באשה חבירה דמיקטלא ,רק בהא דר' חנין נזכר
ארוסה לרבותא כמבואר בש"ס שם ,אך בהא דזינתה וחזרה
וזינתה לא נזכר סקילה כלל".
לקאבןהעזרסי'ט'כתבבלשוןזו:
בפעליםחלקאח 
ובספרר 

"שו"ר להרב בגדי שש ,שהביא תשובה מספר בשמים ראש
המתייחס להרא"ש ,או לאחד מן הראשונים שהוא דכוותיה,
שכתב בסי' רפ"ב וז"ל ,מה ששאל מר אשה זינתה משני בני
אדם זא"ז ,אם מותרת להאחרון ,שלא אסרה על בעלה באותה
שאמרו פ"א דכתובות ,וא"ת מעשה שהיה מפני מה לא אסרוה
על דוד ,התם אונס הוה ,פירש רש"י ולא אסרה על בעלה
ולפיכך הותרה לו ,ואף שיש תירוץ אחר ,הנה רבינו יצחק ז"ל
בתוספות דהחולץ פסק כהאי פירוקא .אמנם קשיא לך מהא
דאמרינן בסנהדרין ,מעידי נערה המאורסה שהוזמו וכו' ,אלא
אשה חבירה דקי"ל דמקטלא המ"ל ,ופריק בזינתה וחזרה
וזינתה ,ופריך דילמא לאוסרה על בועל השני באנו ,הרי דאע"ג
דאסורה על בעלה בלא"ה מן הראשון ,מ"מ נאסרה על בועל
השני .ותרצת זה דגמרא בעי לאוקמא ככ"ע ,ואף כתירוץ הב'
שם בשמעתא דפתח פתוח דדוד רצון הוי ,זה אינו ,דאי סתם
גמרא כהאי תירוצא ,והני מפלג פליגי ,ודאי דהלכה כהאי
תירוצא .אמנם האמת לא נחלקו כלל לדינא ,אלא דהאי
איבעית אימא גט כריתות כותב קשיא ליה לאשוויי אונס,
שבודאי אילו לא היתה רוצה לא נחשד דוד הע"ה לכוף אשה
ולאנסה ,לכך אמר האמת דהוה גט כריתות אבל לדינא מודה
דאנוסה מותרת לבועל ,אבל אין זה ענין לבועל ברצון פעם
שנית ,דסוף סוף אסרה גם במעשהו ועשה בה מעשה איסור,
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שנאמר עליו ונטמאה ,ויש מועל אחר מועל באשה ,עכ"ל.
ובא וראה כמה מילי דמעליותא אית לן למילף מתשובה ההיא,
בין אם היא מן הרא"ש עצמו ,בין אם היא מאחד מן הראשונים
דכוותיה ,חדא דמחלק להדיא בין דין בועל באונס לבין דין
בועל ברצון ,כי בועל שני שבעל ברצון ,אע"ג דלא אסרה על
בעלה מכח בעילתו עכ"ז אסורה עליו משום דעשה בה איסור
של מעל דברצון נבעלה".
אך בהתאם לאמור לעיל ,רבו הפוסקים המקילים בבועל
שני,וגםבארוהסוגיותהנזכרותבערוךהשלחןבאופןשלא
יסתרוהלכהזו.
וכןנצייןבזאתלתשובתהחתםסופרהנזכרתשממנהנראה
שגם החת"ס נטה להקל בנידון שברור שהנטעןהוא הבועל
השני.וז"להחתםסופר:

"נחזי מאי דקמן ,דעכ"פ מעיקר הדין נראה דאם לא גרם איסור
לבעל אינה אסורה לבועל אי לא משום קנסא ולכתחלה ואם
נישאית לא תצא .אך כל זה באונס וכדומה שמדין תורה לא
מעלה מעל באשה ,אבל ביצא קול ועידי כיעור דאסרינן לבועל
מדין דאוריתא ,דחיישינן שבעלה ואסרה על הבעל .אע"ג דמ"מ
אנו אין אוסרים אותה משום דמספיקא אוקמא אחזקת היתר
לבעלה ,ואמרינן מסתמא לא נבעלה .אבל הוא הבועל בעצמו
שיודע שבעלה הרי אסרה על בעלה .ואפילו אי מספקא לי'
לבועל כי היכי דאפקרא לגבי דידיה אפקרה נמי לאחריני ,וכבר
נאסרה מקודם ,והוא לא גרם איסור ,ויש מהאחרונים סוברים
דגם בזה לא נאסרה על הבועל ,כל זה בידעינן בודאי שכבר
נאסרה ,אבל מספיקא וגם כבר יצא הקול כשהיתה יושבת תחת
בעלה הראשון ואז היתה בלא"ה אסורה לבועל מטעם אשת
איש ,ואז נולד ספק אם אסורה לבועל או לא ,נמצא כשנתגרשה
מבעלה נתחזקה מאיסור לאיסור ,כמו יצאה מחזקתה מחיים
ביבמות ל"א ובש"ע י"ד סי' נ' ,ורק לבעלה לא נאסרה ,לא
נאמר שהוא לא גרם איסור .בודאי אם בא עליה הרי גרם איסור,
והבעל לא ידע ואשם והוא הבועל בעונו של בעל יומא"ס ,רק
אין בנו כח להוציא מחזקה התירה לבעלה הראשון ,אבל להשני
נתחזקה מאיסורה לאיסור .עכלפע"ד כל מה שיש בידו לעשות
להפרידם זה מזה יעשה ,וה' עמו".
העולהמדבריהחתםסופר,שלאחרשהעלהשאיסורהבועל
נובע מאיסורו של הבעל ,וכן הביא דעת המקילים בבועל
שני ,ונראה שהחת"ס נטה לומר שניתן לסמוך על דעה זו,
עכ"פ קבע החת"ס דהיינו דוקא כשידוע שיש בועל שני,אך
בלא שהדבר ידוע ,אין להקל על יסוד הטענה שכשם
שבהיותה נשואההפקירה עצמה לזה כך מסתמא הפקירה
עצמה גם לאחרים .אלא הקולא בבועל שני היא "בידעינן
בודאי שכבר נאסרה" ,ובלא ידיעה כזו ,היא בחזקת איסור
לבועל.
לפי דרכו של החתם סופר יש לדון האם כשהאשה מעידה
שהלה היה בועל שני ,האם היא נאמנת .ומצאתי תשובת
הגרז"נ גולדברגזצ"ל)הובאה בקובץ תפארת יהודה קלמן,
ח"אעמ',(343שכתב:
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"בדינו של מהר"א ששון ,מה הדין בלא ידוע לנו שהיה בועל
ראשון ,רק האשה אומרת כן ,אם יכול בעלה בועל השני לסמוך
ולהאמין לה שהוא בועל שני .ולכאורה חשבתי שאינה נאמנת
בדבר שבערוה כיון שאינה אלא עד אחד .אכן ראיתי בנובי"ק
אה"ע סי' י"א )בד"ה שוב( שכתב שלהתיר סוטה אינו דבר
שבערוה ועד אחד נאמן בה ,עיי"ש שכתב ואף שטומאה כתוב
בה כעריות ,מ"מ אינה ערוה ממש".
ומצאתי שהדברים מפורשים בחי'הריטב"א עמ"ס כתובות
דףט.שכתב:

"התם אונס הוה .פי' דאע"ג דדוד ברצון בא עליה ,כיון שהיתה
אנוסה ולא מיתסרא לבעל ,לא מיתסרא לבועל דאיסורא דבועל
באיסורא דבעל תלוי .וא"ת והא לעיל אמרינן דמשום דלא הוה
ביה קינוי וסתירה הוא דלא איתסרא .וי"ל דלעיל ה"ק דאילו
הוה תמן קינוי וסתירה לא היו נאמנין לומר שהיה באונס שהרי
רגלים לדבר ,אבל לפי שלא היה שם קינוי וסתירה ,היו נאמנין
לומר שהיה באונס ולא נאסרה".
הרי ששניהם נאמנים לומר שהיה בדרך שאינה נאסרת על
הבועל,וכלזהאףשלאהיהשם"הפהשאסרהפהשהתיר"
כמבוארקודםלכןבדבריהריטב"אשכתב:

"ואם תאמר מעשה שהיה מפני מה לא אסרוה  ...רש"י ז"ל פי'
מפני מה לא אסרוה והלא כמה עדים יש בדבר  ...ור"י ז"ל
פירש  ...וכ"ש למאי דאסיקנא דפתח פתוח כעדים דמי דלאו
דוקא עדות בעינן ,דהכא הא איכא דבר ברור שנבעלה לדוד".
בנסיבותאלוששאלתהיתרושלבועלשנישנויהבמחלוקת
הפוסקים ,יש מקום להקל בשעת הדחק והפסד מרובה אם
ימנע מהזוג שבפנינו להינשא בחו"ק כשלהם ארבעה ילדים
וגרים יחד מספר שנים והפירוד יגרור אחריו תוצאות
חמורותעבורהילדים,וכעיןזההורהלמעשהבתשובתיביע
אומרחלקט'אה"עסי'ט'.
הפסיקהבמקוםשבונשארהמחלוקתשלאהוכרעה
גם אם בסופו של דבר בפנינו מחלוקת הפוסקים בשאלת
היתרו של בועל שני ,ואין הכרעה במחלוקת זו ,עדיין
בנסיבות כעין נידון שבפנינו יש מקום להקל למרות שזו
מחלוקת בדאורייתא .בשולחן ערוך חושן משפט סימן כה
א:
סעיףב',בכלליפסיקתההלכהכתבהרמ" 

"לא יאמר האדם אפסוק כמי שארצה בדבר שיש בו מחלוקת,
ואם עושה כן הרי זה דין שקר ,אלא אם הוא חכם גדול ויודע
להכריע בראיות ,הרשות בידו ,ואי לאו בר הכי הוא ,לא יוציא
ממון מספק ,דכל היכא דאיכא ספיקא דדינא אין מוציאין ממון
מיד המוחזק ,ואם הוא בהוראת איסור והיתר ,והוא דבר איסור
דאורייתא ,ילך לחומרא ,ואי דבר דרבנן ,ילך אחר המיקל.
ודוקא אם שני החולקים הם שוין ,אבל אין סומכין על דברי
קטן נגד דברי גדול ממנו בחכמה ובמנין ,אפילו בשעת הדחק,
אלא אם כן היה גם כן הפסד מרובה".
ובב"ח בריש טור יו"ד נראה דעתו שגם באיסור דאורייתא
אפשר לפסוק כמקילין בשעת הדחק והפסד מרובה .אמנם

הש"ךבהנהגתהוראותבאיסורוהיתרשבסוףסי'רמב,כתב
עלדבריהב"ח:

"מבואר מדברי הב"ח דהא דמתיר הרשב"א בהפסד מרובה
ביחיד נגד רבים היינו אפילו באיסורא דאורייתא  ...ותימה,
והרי הא דיחיד ורבים הלכה כרבים ,דאורייתא הוא ,וכמ"ש
לעיל ,והיאך אפשר לעקור דבר תורה בהפסד מרובה ,והלא כך
הוא גזרת המקום לילך אחר הרבים ומה בכך שהוא הפסד
מרובה ,ועוד שהרי הורגין נפשות ומחרימין ומפקירין ומאבדין
ביד ע"פ הרוב ועיר הנדחת נדונין ע"פ הרוב והרי אין לך הפסד
מרובה גדול מזה".
אך כברמבוארבספרגטפשוטבכלליםשבסוףהספרבכלל
ה' ,שהלכה זו ללכת אחר הרוב נאמרה רק כשהתכנסו
החכמים יחד לדון בנידון מסויים ועמדו למנין ,בזה גזרה
תורהללכתאחרהרוב,משא"כבמחלוקתהפוסקים.לכןאין
מקום להקשות על הב"ח דהלכה זו שהולכים אחר הרוב
היאדאורייתא.
ובספרשרידיאשחלקא'סי'צ'כתב:

"כלל גדול כללו הפוסקים ז"ל ,שמשום עיגונא דאתתא יכולים
לסמוך על דעת יחיד כנגד רבים )עיין מכתב מאליהו בקונטרס
העגונות סעיף ו' וכו'( וההסבר נ"ל כדעת הט"ז הידועה ,שאף
בדאורייתא אומרים כדאי רבי פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק.
וטעמו נ"ל ,מפני שהכלל הזה שכללה תורה לילך אחרי הרוב
הוא ברוב מתוך כל ושנשאו ונתנו זה כנגד זה ,אבל במחלוקת
הפוסקים שאין הדבר כך ,נשאר הדבר ספק ואנו הולכים אחרי
דעת רבינו הגדול הרמב"ם ז"ל ,שכל ספק אף בשבת ועריות
וכו' )אף שיש בו איסור כרת ,שלא כהגירסא הידועה( ספיקו
לקולא ,ואין בסופו של דבר אלא איסור דרבנן".
ובחלקא'סי'קכאכתבהשרידיאש:

"בשו"ת הרשב"א סימן רנ"ג כתב דבכ"מ יכול לסמוך על דעת
יחיד נגד רבים בשעת הדחק ,וראייתו מהא דאמרינן בנדה דף
ט' ,א לענין טומאת מעת לעת כדאי הוא ר"א לסמוך עליו
בשעת הדחק והב"ח ביו"ד סי' רמ"ב כתב דגם בד"ת סמכינן על
דעת יחיד בשעת הדחק ובברכות ט' ,א בק"ש כדאי הוא ר"ש
לסמוך עליו בשעת הדחק ,וק"ש הוא דאורייתא .וכ"כ האו"ז
בשם הג"א פרק לולב הגזול ,שכתב לענין הלולב היבש כדאי
הוא ר"י לסמוך עליו בשעת הדחק ,דהיינו בדלית ליה אחר,
ומוכיח מזה דגם בד"ת סמכינן אדברי יחיד בשעת הדחק .גם
האו"ז התיר חדש בזה"ז בחו"ל משום דהוא שעת הדחק יש
לסמוך על יחיד דאמר חדש אינו נוהג בחו"ל אף למ"ד חדש
נוהג בחו"ל מן התורה .כן הביא חסד לאברהם בסי' ט'".
בספראפרקסתאדעניאחלקג'חלקאבןהעזרסי'רעגכתב:

"אם יש להקל בשעת הדחק אפילו שרשו מדאורייתא ,הדבר
תלוי במחלוקת ,דהרד"ך בית ג' כתב דלא אמרינן כשר בשעת
הדחק אלא במילי דרבנן ולא בדאורייתא .אלא דבספר ארעא
דרבנן סי' קנ"א הביא בשם תשובת תומת ישרים סי' נ"ט שכתב
דבשעת הדחק נכון לסמוך על המקילין אף בספיקא דאורייתא,
יע"ש".
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עמוקים ח"ב )סי' ה'( שאף הוא סובר שגם בדאורייתא סומכים
על יחיד במקום רבים בשעת הדחק ,ע"ש .נמצא שדין זה תליא
באשלי רברבי  ...ועיין בתשובת הגאון בעל בית אפרים
שהובאה בשו"ת חתם סופר חאה"ע ח"ב סי' עא בד"ה והנה
מה ,שברבים נגד רבים ,סמכינן על מועטים במקום רבים ,אף
בדאורייתא ,בשעה"ד .ע"ש .ועכ"פ צריך שיהיה הפסד מרובה
בדבר".

ובספריביעאומרחלקח'חלקאורחחייםסי'לד,כתב:

"ועיין בפסקי הרשב"ץ לנדה )ט א( שכתב ,יחיד ורבים שנחלקו
ולא נפסקה הלכה כאחד מהם ,י"א שעושים כדברי היחיד
בשעת הדחק ,ואין נראה לומר כן במחלוקת תנאים ואמוראים,
אלא רק במחלוקת גאונים ופוסקים ובמילתא דרבנן .ע"כ .וכתב
ע"ז בשו"ת הרשב"ש )סי' תקיג( וכן מצאתי להר"ן בתשובה
כדברי אדוני אבי הרשב"ץ ,דדוקא בדרבנן אמרינן כדאי הוא
רבי פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק ,אבל מצאתי להרשב"א
בתשובה שנראה מדבריו דאף בדאורייתא אמרינן הכי ,שכתב
דכל היכא דאיכא הפסד מרובה סמכינן לעולם על יחיד במקום
רבים ואפילו אם הוא קטן בחכמה ובמנין לפני מי שגדול ממנו
בחכמה ובמנין וכו' ,ע"ש .וע"ע לרבינו הרא"ם בשו"ת מים
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מכל האמור נראה שבמקרה זה יש מקום לסמוך על
המקילים בבועל שני,בצירוף שלא הוברר שהמבקש מודה
בהודאתבעלדיןלאיסור,וביחסלדבריהמבקשתהיאיכולה
לחזורבהבאמתלא.

סימן יא

טוענתקידשתניוהלהמכחיש
בפנינובקשתהאשהפלוניתלקבועאתמעמדההאישי.
התקיים

דיון

במעמד

התובעת,

להלן

"המבקשת",

כמו כן נציין ,המבקשת מייחסת את הסדרת ההליך הנ"ל,
לרבפלונירב בית הכלא ,אך הרב כבר אינו בין החיים.

ובהשתתפותהנתבע,להלן"המשיב".

אמנםבפנינומסמךשנכתבעלידוביוםהנ"לשבוהואפונה

המבקשתטוענתכילפני 12שנה,בהיותהמשיבאסירעולם

לרבנות רמלה ,ומבקששיפתח תיק נישואין למשיב ,ומתאר

בגין רצח ,ובעת שריצה את עונשו בכלא איילון ,נוצרו

אתמצבוכאסירוכיתוםהזקוקלסיוע.

ביניהם קשרי חברות,וביום...התקיים טקס חו"ק בכלא

מסמך זה ,הגם שאינו מוכיח את טענת המבקשת ,אך

באמצעותרבביתהכלא.אךלאחרזמןקצרנפרדו.איןבידי

המסמך משתלב היטב בתיאור שאותו המבקשת מתארת.

המבקשת אסמכתא לביסוס טענתה על החו"ק כדמו"י,

דהיינו שאותו רב מצא לנכון לסדר חו"ק בין הצדדים,

ולדבריה,גםהכתובהלאנמסרהלידה.

ובאותו מעמד ,ביקש שההליך יושלם ויעוגן במעמד חוקי

בדיון הראשון שהתקיים בבקשתה לבירור מעמדה האישי,

ומחייבבאמצעותהרבנותהמוסמכת.

ביתהדיןשמעמהמבקשתשאינהזוכרתשניתנהלהטבעת

המשיב הודיע על התנגדותו לסדר גט על מנת להסיר את

אלאאמרהשברכוברכותומילאוכתובהוהיושניעדים.וכן

העיגון מהמבקשת ,ובסיום הדיוןבקש להתייעץ בנושא.

חזרה וטענה בתחילת הדיון השני ,שהתקיים במעמד שני

מאחרוחלפוחמישיםיוםמיוםהדיוןוטרםהתקבלההודעה

הצדדים.אךהמבקשתידעהלומרשהרבקידשעלהגפןוכי

עלהסכמהלתתגט,מוטלעלביתהדיןלפסוקאתדינהשל

נאמר הנוסח של "הרי את מקודשת" ,ברכו ברכות ,ושהכל

המבקשת.

היהבמעמדשניעדים.וכןטענהשהוסדרהכתובהבחתימת

במשנהבמסכתקידושיןדףסהעמודא':

העדים.אךבסיוםדבריהבדיוןהשניטענהכיבאותומעמד,
המשיבנתןלהחפץממתכתבצורתרימון.

"היא אומרת קדשתני ,והוא אומר לא קדשתיך ,הוא מותר
בקרובותיה ,והיא אסורה בקרוביו".

המשיב הודה כי המבקשת היתה מבקרת אותו בכלא ,וכי

הלכה זו של איסור הקרובות מתייחס לזמן שלאחר

היתהחברת נפש שלו ,אך הכחיש בהכחשה גורפת את

הגירושין ,אך בלא גט האשה אסורה להינשא לעלמא.

הנטעןעלידהביחסלטקסהחו"ק.
יצויין כי המבקשת ,בהיותה חסרת השכלה תורנית ,אינה
אמורהלזכורולתארבפירוטאתכלההליךבטקסשהתבצע
באותו מועד .אך מדבריה שברכו ברכות עולה שלפי הנטען
עלידהודאיהיהטקסחו"קשהרילאיעלהעלהדעתשהרב
יברך ברכות נישואין לבטלה ,ונראה מאחר שהיא טוענת
שברכו ברכות מלבד ברכת הגפן ,די בכך כדי לדונה כמי
שטוענת שהתבצע טקס חו"ק כדמו"י .בנסיבות אלו שויא
אנפשיה חד"א ,ובית הדין אינו רשאי להתירה להינשא
לעלמאבלאשתקבלגטפיטוריןמהמשיב.

ובמאירישםכתב:

"בדורות שלפנינו אירע מעשה ,באחת שאמרה נתקדשתי
לפלוני ביום פלוני בפני פלוני ופלוני ,והעדים הכחישו ואמרו
שלא היו דברים מעולם ,ודנו בה שאעפ"כ שויה נפשה חתיכה
דאיסורא .וכן כתבו אחרוני הגאונים שבספרד בראשון של
כתובות בשמועת פתח פתוח ,ובמסכת כריתות אמרו אדם נאמן
על עצמו יותר ממאה עדים".
וביחסלחיובשלהנטעןלתתגט,נאמרבגמרא:

"איתמר רב אמר כופין ,ושמואל אמר מבקשין  ...בשלמא
מבקשין לחיי ,אלא כופין אמאי ,אמר לא ניחא לי דאיתסר
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בקריבה .אלא שמעתתא אהדדי איתמר ,אמר שמואל מבקשין
ממנו ליתן גט ,אמר רב אם נתן גט מעצמו ,כופין אותו ליתן
כתובה".
ובשולחןערוךאבןהעזרסי'מחסעיףו':

"כל מקום שאמרנו שאמרה האשה לאיש קדשתני ,והוא אומר
לא קדשתיך מבקשים ממנו שיכתוב לה גט להתירה .הגה :ואז
נאסר בקרובותיה ,הואיל ונתן לה גט".
ובר"ן)במסכתקידושיןשם(כתב:

"מבקשין ממנו ליתן גט .אבבא דקדשתני והוא אומר לא
קדשתיך קאי ,דכדי להתירה לינשא מבקשין ממנו ליתן גט,
ומיהו אין כופין משום דאמר לא ניחא לי דאתסר בקריבתה,
והכי איתא בגמ' .ומכאן נראה דכל היכא שנתן גט אע"פ שהוא
אינו מודה בקדושין נאסר בקרובותיה ,כדי שלא יאמרו שהוא
נושא קרובת גרושתו ,ומשום הכי אין כופין ,הא לאו הכי ודאי
כופין ,דמאי איכפת ליה ,וכגון זו כופין על מדת סדום".

ניחא ליה דליפשו עליה שטרא ,אבל לא אמר טעמא כופין .ה"ה
אם רוצה שלוי יכתוב לו שטר ,ולא אמר טעמא דזילא ליה,
כופין אותו".
דבריהיש"שהובאובש"ךסי'ס'ס"קלד,וכתב:

"ומהרש"ל כתב ]ביש"ש[ בפרק הגוזל קמא סי' ל"ג שצריך
ליתן טעם לדבריו ,שאל"כ כופים אותו על מדת סדום".
ובתומיםשםסי'ס')אוריםס"קלח(כתבבלשוןזו:

"וכתב מהרש"ל דצריך ליתן טעם הנראה לבית הדין שהוא
טעם ,ואם לאו כופין על מידת סדום".
ובשו"ת בית שלמה חלק חו"מ סי' קח בתשובה אודות
ירושהכשהבת מתבקשת לחתום בערכאות על הסתלקות
מהירושה לטובת הבן שזכהבירושה על פי דין תורה ,ופסק
שםשכגוןזאתכופיןעלמידתסדום,כדילאפשרלבןליטול
את חלקו על פי דין .ובתשובתו הביא מדברי המהרש"ל
והתומים הנזכרים ,וכן הביא מתשובת מהרי"ק שרש ט'

ובספר אילת השחר להג"ר אהרן ליב שטיימןזצ"ל)על

שכופין על מידת סדוםגם אם תיגרם לו טרחה מסוימת או

מסכתקידושיןשם(כתב:

שקיימתהקפדהאחרת.וכתבהביתשלמה:

"לפי זה ,אם אין לה קרובות שיאסר בהם אם יתן גט ,דאין לה
אם ואחות ובת ,ואינה ראויה כבר ללדת ,באופן שאין שום
קרובות שיאסר בהן אם היא היתה אשתו ,אז באמת יכופו אותו
ליתן גט ,משום דכופין על מידת סדום".
ב:
ובפד"רחלקג'עמוד375כת 

"היסוד שלמדים מדברי הר"ן דהיכא שאין לו הפסד מכך
כופין אותו ליתן גט משום דכופין על מדת סדום ,למדים גם
מדבריו שכותב דבאם רק לא היה מיתסר בקרובותיה ע"י
נתינת הגט היו כופין אותו ,ע"כ משום דאין לו הפסד ,שאינו
יכול לטעון דמתבזה מעצם נתינת הגט שיחשבו שמגרש
לאשתו וזהו כהפסד לגביה ,ואין לוקחים לזה כלל בחשבון
לומר דבגלל כך כבר לא נכוף אותו ,ושאינה ממדת סדום אם
לא רוצה לגרשה".

"וגדולה מזו כתב מהרי"ק שרש ט' דאף בדבר דאיכא קפידא
קצת כופין על מדת סדום ,וע"ש שהביא ראיות מן הש"ס .ואני
אוסיף להביא ראיה מש"ס קידושין דפריך אלא כופין אמאי לא,
אמר לא ניחא לי דאיתסר בקרובה ,ותיפוק ליה דבלאו הכי
איכא טעם דלא ניחא לי' דלבזי ,כדאמר בש"ס קידושין דך נ'.
כמ"ש רש"י שם דהמגרש אשתו גנאי הוא לו ,וע"כ דמשום
קפידא קצת לאו כל כמיניה ,וכופין על מידת סדום".
וכן בספר נחלת צבי לבעל הפתחי תשובה ,בחו"מ סי' רעו
הורה שכופין את הבנות לחתום מפני שכופין על מידת
סדום,וכתב:

"דוקא אם הבנות נותנות טעם דאית להו קצת פסידא בצד מה,
הא לאו הכי כופין על מידת סדום".
מכלהנ"לעולה,שסבראזוהמונעתכפייתגטלמישהאשה

נראה דמכיון שכפייתהגירושין מיוסדת על ההלכה "כופין

טוענת שקידשה והוא מכחיש ,היינו רק כשבית הדין נוכח

על מידת סדום" ,יש ללמוד את גדרי ההלכה של כפיית

שישממשבטענהזושאינורוצהלהאסרעלקרובותיה.אבל

הגירושין בנידון זה ,מההלכה הפסוקה ביחס לנסיבות

בנידון שבפנינו ,נראה שאיןממש בטענה זו .מאחר והמשיב

אחרותשבהן"כופיןעלמידתסדום".

כבר נשוי עם אשה אחרת ,ולמבקשת רק קרובה אחת

בגמראבמסכתבבאקמאדףקב:

"תנו רבנן הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין אותו למכור ,ואם
אמר לו על מנת ,כופין אותו למכור .מאי קאמר ,אמר רב ששת,
ה"ק הלוקח שדה מחבירו בשם ריש גלותא אין כופין אותו ריש
גלותא למכור".
ובספריםשלשלמהסי'לגכתב:

"מה שמסיק לעיל מיניה ,היכא דא"ל הלוקח למוכר ,ע"מ
שיכתוב לוי שטר מכירה .ולוי לא רצה ,דאין כופין אותו כלל.
ה"מ היכא דנתן טעמא לנפשיה ,משום דזילי ליה כו' .אבל אי
לא נתן טעם לנפשיה משום דזילה ליה .אלא שלא רצה להנות
אותו ,כופין את לוי ע"ד מידת סדום שיכתוב לו שטר מכירה על
שמו  ...הילכך היכא דלא אמר ראובן בשעת המקח לשמעון
שקונה לעצמו .אין כופין אותו ,היכא שנתן טעם לדבריו .דלא

שהמשיב יאסר בה ,והיא אחותה,והיאנשואה .ובנסיבות
אלו נראה שטענה זו ,שכלל לא נטענה אלא רק יכולה
להיטען ,אינה מצדיקה את עיכוב הגירושין .וכמו שראינו
בפוסקים הנזכרים שטעם רחוק וקלוש אינו מונע כפייה על
מידתסדום,וכמושכתבהתומים:

"צריך ליתן טעם הנראה לבית הדין שהוא טעם ,ואם לאו כופין
על מידת סדום".
ונצייןלמשנהבסוףפרקשניבמסכתיבמות)דףכו:(.

"וכולם שהיו להם נשים ומתו ,מותרות לינשא להם".
ופרשרש"י:

"וכולם .החכם והמביא גט והמעיד באשה להשיאה דתנן בהן
לא יכנוס .שהיו להם נשים .בשעת מעשה ומתו לאחר זמן
מותרות אלו לינשא להם דהשתא ליכא חשד שהרי בשעה
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שהעיד בה העד או שאסרה חכם היתה אשתו קיימת ולא לישא
את זו נתכוין".
ובגמרא:
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שהגט יגרום לנתבע הפסד מאחר ורחוק מאד שנישואי
קרובתה יעמדו על הפרק ,ניתן לכפותו בגירושין ולחייבו
במזונות"מעוכבתמחמתו"אםיסרב.אלאשלאהביאמכל

"מתו אין ,נתגרשו לא ,אמר ליה רב הלל לרב אשי ,והתניא
אפילו נתגרשו ,לא קשיא הא דהואי קטטה ,הא דלא הואי
קטטה .ואיבעית אימא הא והא דלא הואי קטטה ,ולא קשיא הא
דארגיל הוא ,הא דארגילה היא".

הנ"ל.
עלכןאנופוסקים:
א .המבקשתטוענתשהוסדרהליךשלחו"קבי נהלמשיב,
והמשיב מכחיש טענה זו .אין בפנינו ראיהחלוטה

הרימבוארשבנסיבותשבהםאותואדםכעת נשוי ,וחיעם

המוכיחה את טענת המבקשת .אך מאחר ולדברי

אשתו בלא קטטה ,בכך נישואין עם אשה אחרת אינן

המבקשת סודר בין הצדדים טקס חו"ק ,היא אסורה

עומדים על הפרק ,ואין אנו מייחסים ,לאותו חכם שאסר

להינשאקודםשתקבלמהמשיבגטפיטוריןכדמו"י.

אשהלבעלהאולמעידשבעלהמתאולשליחשהביאגיטה,

ב .נסיבות אלו יוצרות זיקה בין הצדדים ,המאפשרת

שהאפשרות לנישואין עם אותה אשה מהווה שיקול אצלו

למבקשת לפתוח תיק לתביעת גירושין כנגד המשיב,

עוד בהיותו נשוי לאשתו  .על כן,אמנם מצינו בגמרא

והואיחויבלתתגטכמבוקש.במקרהזהישלכפותאת

בקידושין ,את הסברא שאינו רוצה להיאסר בקרובותיה,

המשיב על מידת סדום ,שלא להותיר את המבקשת

כשיקול להימנע מכפייתו בגירושין ,אך היינו כשהוא ראוי

עגונה ,כשמתן הגט אינו גורם למשיב כל הפסד.

לשאת את אותה קרובה ,אך כשהוא נשוי ובודאי בימינו,

ההוצאותהכרוכותבהסדרתהגט,לאיוטלועלהמשיב.

כשקייםחרםדר"גאומנהגהמונעממנולשאתאשהאחרת,

ג .לאחר שיפתח תיק הגירושין ,הצדדים יזומנו לדיון

ובנוסף גם הקרובה כעת נשואה ,מאחר ורחוק מאד

לצורך סידורהגט ,ובדיון זה המשיב יידרש לתת את

שהנישואין עם אותה קרובה יוכלו להיות מעשיים עבורו,

הגט.

סבראזוכבראינהשיקוללהימנעמכפייהעלמידתסדום.

ד .אם המשיב יסרב לתת גט או שלא יתייצב לדיון

ועיין גם  בספרו של הג"ר נחום גורטלר שליט"א אב"ד

כמתחייב ,ייפתח תיק לצווי הגבלה ,וכן יהיה ניתן

רחובות "ביכורי גשן" ח"א סי' ט' עמ' קפג שדנו בבית הדין

לפתוחתיקלחיובוב"מזונותמעוכבת",וביתהדיןיקבע

האזוריברחובותבשאלהדומה,והעלהשאםאיןכלסבירות

אתהמשךההליךבהתאם.

סימן יב

לבניזוגשחיויחדזמןרבללאחופהוקידושי ן
הצורךבסידור גט 
בפניביתהדיןתביעתהאשהלגירושין,וכןתביעות נוספות

לאחר עיון בטענותיהם ,בית הדין פוסק שבמקרה הנוכחי

הכרוכות בתביעה זו,והתקיים דיון לבירור הצורך בסידור

מאחר שלא התקיים כל טקס נישואין מכל סוג ,אין מקום

גט.

לזמנםלסידורגטלחומרא.

הצדדים מעולם לא נישאו ,לא בחופה וקידושין כדת משה

הרמב"םבהלכותגירושיןפרקי'הלכהיטכתב:

וישראל ולא בהליך אזרחי או בכל הליך אחר ,אלא ניהלו
חייםמשותפיםכבניזוג מספר שנים,נולדולהםשניילדים,
וכעתנפרדהדרכם.
הגם שבשלב מסוים נעשו הכנות לקראת הסדרת נישואין
בחופה וקידושין כמקובל ,אך לבסוף לא התקיים כל טקס
נישואין.עודיצויןשהצדדיםאינםשומריתורהומצוותולא
טהרת המשפחה ,ולדברי האיש לא נישאו בחופה וקידושין

"הורו מקצת הגאונים שכל אשה שתבעל בפני עדים צריכה גט,
חזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ...וכל הדברים
האלו רחוקים הם בעיני עד מאד מדרכי ההוראה ואין ראוי
לסמוך עליהן ,שלא אמרו חכמים חזקה זו אלא באשתו
שגירשה בלבד או במקדש על תנאי ובעל סתם ,שהרי היא
אשתו ובאשתו הוא שחזקתו שאינו עושה בעילתו בעילת זנות".
וכן מפורש בשו"ת הרא"ש כלל לב ס"א ,שאין צורך בגט

מאחרשאינםמאמיניםבמוסדהנישואין.

בפילגש.

בנסיבות אלו ,הוגשה תביעת גירושין מאחר שלטענת

ובשו"ע אה"ע סי' קמט סעיף ה' פסק כדעת הרמב"ם ,ועיין

התובעת נחוץ סידור גט לחומרא ,ומאידך גיסא ,הנתבע

בשו"עסי'כוסעיףא'ובביאורהגר"אסק"א .ויצויןשבשו"ע

מבקש להורות עלהיעדר הצורך בסידור הגט ,לדחות את

בסי'כוסעיףאמפורש":אינה נחשבת כאשתו אפילו אם ייחדה
לו" .וכן עולה מפסק השו"ע סי' יג סעיף ז' ובחלקת מחוקק

משפט.

ס"קו',וכןבשו"עסי'טוסעיףל'.

כעת בפני בית הדין סיכומי טענותיהם בכתב ביחס לשאלת

ועיין ברמ"א אה"ע סי' לג ס"א שהביא את שתי הדיעות,

הצורךבסידורגטבמקרהזה.

דעתהגאוניםודעתהרמב"ם,אךגםאליבאדהגאוניםכתב

התביעה ולסגור את התיק תוך חיוב התובעת בהוצאות
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הרמ"אשאםהאישהוחזקלזנותאושישלואשהאחרתלא
חיישינן ,ומקור דבריו בתרומת הדשן סי' רט .ולהלן מדברי
תרומתהדשן:

"מ"מ נראה דבסברא כל דהו דחינן להך חזקה א"א עבב"ז
כה"ג בנ"ד ,דיפה כתב הרמב"ם שהדבר רחוק מן הדעת והלב
מהסס לומר על איש ואשה שנתפתתו ליצרם ונכנסו לסתור
לבעול שיבעול לשם קדושין ,ועתה בדורותינו אינו מצוי כלל".
על כן לפי דבריו בנידון זה לפי עניינם של הצדדים בפנינו

פלגש אחת וישא השונמית דלפלגש אין צריך גירושין דאין לו
בה קידושין אלא יחוד בעלמא .וי"ל דמ"מ זה הוי כגירושין
להוציאה כדי ליקח אחרת".
וכן כתב בחידושי מהרי"ט על מסכת קידושין דף ב ע"א
בחידושיועלהרי"ף:

"שאם מצא אשה בשוק והכניסה לתוך ביתו לשם אשה ,אע"פ
שעמד עמה כמה ימים ,לא נקנית לו ,אע"פ שודאי נהג בה מנהג
אישות אינה אשתו".

כאמור,איןלחושאףלשיטתהגאונים.

ואמנםבשו"תצמחצדקחלקאה"עסי'קלחדןלהצריךגט

ובשו"ת הרד"ך בית ט' סי' ח' כתב שגם אליבא דשיטת

בפילגש ,ובסיום דבריו נשארה הלכה זו מסופקת אצלו ,אך

הגאוניםאיןלחושכשלאנבעלהבפניעדים.

עיין תשובת הגרי"אהרצוג זצ"ל בספר פסקים וכתבים חלק

וכןכתבוהפוסקיםבפשיטותשגםאםהאשהמיוחדתלאיש

ז'אה"עסי'סהשדחהראיותיו.וכןבספרנחלתצבילהגאון

כפילגש,אינהצריכהגט.

הרב גדליה פלדר זצ"ל ח"ב עמ' ,294וכן בספר אוצר

ובספרחזוןאיששו"תוחידושיםסי'רמ,השיבאודות":אחד

הפוסקיםאה"עסי'כו סק"גשהביא מתשובתהר"זטברסקי

שדר עם אשה כדרך איש ואשתו בלי חו"ק וגם הולידו בן",

ומספרביכורייהודהסי'ג'שדחואתראיותהצמחצדק,וכן

והיה מקום לדון בשאלת היתרם זה לזו לאחר שקידש את

הביאו מתשובות אגרות משה ,בית דינו שלשלמה ,בשמים

אחותהכדישתוכללהישארבארץ,וכתב:

ראש ומתשובת ר"ש ספרדי שבספר בנימין זאב סי' קיא

"המתגדלים על דעות כפרניות ואינם בדרכי הציבור הישראלי
הם בכלל מוחזקים בפריצות עריות דמודה הראב"ד פ"י מה'
גירושין הי"ט להר"מ ,ובודאי הנידונית לא טבלה לנדותה ,וכבר
הסכים המל"מ שם הי"ח דאין חוששין לקדושין .ואין חילוק
בין זמן מרובה לשעה קלה כמש"כ המשל"מ שם בשם ריב"ש.
ואם כל זה דנו להקל להתיר אשת איש ,איך ניקו אנן וניקיל
בקדושין גמורין להתיר אחותה".
בתשובת הריב"ש סי' שצח דחה דעת הרב השואל ,הרב
חסדאי ,שסבר שפילגש אינה ניתרת לאחרים כל עוד לא
התגרשהמשום"ליכאמידעםדלישראלשריולעובדכוכבים
אסור",כמבוארבסנהדריןדף נט ע"ב.וכןבשו"תיכיןובועז
חלקא'סי'קלחכתבלהתירפילגשחברו,וז"ל:

"שאלת איש אחד מישראל בא לוהראן מפורטוגאל והיה יושב
עם גיורת אחת שהבי' עמו ונתגיירה בוהראן וישב עמה בלא
קידושין ובלא כתובה ואח"כ ברח והניח אותה אם צריכה ממנו
גט קודם שתנשא או לא.
תשובה ,לי נראה שאין כאן אישות כלל כיון שלא קנה אותה
באחד מג' דברים שהאשה נקנית בהם כדתנן בפ"ק דקידושין
האשה נקנית בכסף בשטר ובביאה ואעפ"י שישב עמה ובא
עליה כמה פעמים אינה נקנית בכך שאין כאן ביאה שקונה
אותה בה .כי הביאה שיקנה האדם בה את האשה היא שתהיה
בתורת קידושין ויתייחד עמה בפני עדים ויאמר לה הרי את
מקודשת לי בביאה זו ,וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"ג מה' אישות,
וכן כתב הרב בעל הטורים ז"ל בס' אבן העזר בסימן ל"ג.
הילכך האשה הזאת אפילו יאמר הוא שבא עליה בתורת
קידושין אינן קידושין כלל כיון שלא נתייחד עמה בעדים וכיון
שאינן קידושין לא קנה אותה ואינה אשתו הילכך אינה צריכה
גט ממנו".
וכןכתבבספרלחםמשנההלכותמלכיםפרקגהלכהב':

"ועוד קשה לדעתו איך אמר דהתירו ליחד ולא לגרש ,יוציא

שהעלושאיןצריךגטבפילגש.
הגרי"אהרצוגזצ"ל,בתשובתהיכליצחקאה"עח"בסי'לג
ופסקיםוכתבים חלק ז' סי' סט ,התייחס למקרה שבו איש
ואשהחיויחדללאחופהוקידושיןכדתמשהוישראלוללא
נישואיןמכלסוג,וביתהדיןחייבםבגט,וכתבעלזה:

שאלה :איש ואשה גרו יחד בלי עריכת קידושין ,ואף בלי
נישואים אזרחיים ,אלא מעין מיוחדת לו .מה שהעם רגיל
לקרוא בשם אהבה חפשית .עתה הם נפרדו ,והאשה מבקשת
להינשא ,כדת משה וישראל ,לאחד שבא עליה בהיותה עוד
מיוחדת לראשון .והנה מאחר שהבי"ד החמיר להצריך גט
כשנפרדו בני הזוג נשאלת השאלה אם אין כאן ענין של כשם
שאסורה לבעל אסורה לבועל.
תשובה) :א( בעצם הדבר נראה דלא הוצרכו לגט כלל ,משום
דנראה דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות שייך רק
באופן שיש לנו לתלות שיש סבה המונעתו מקידושין  -כדת,
כגון בנתייחד עמה בפני עדים שתקף עליו יצרו והוא בהול ,או
כגוונא דתשובת הריב"ש שיש שהיו חוככים להחמיר דהיו הזוג
אנוסים ואי אפשר היה להם להנשא כדמו"י ,אבל אלו הפרוצים
שבידם הוא להנשא כדמו"י ,וחיים חיי הפקרות ,איה השכל
לאמר עליהם חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות? וכי מי
מנעם מלהנשא כדת? וע"כ אחת משתי אלה :או שכפירתם
מנעה זאת מהם ,וודאי לא כיוונו לשם קידושין ,או שלא רצו
להתקשר בקשר אישות ממש אלא למלא תאוותם.
ולא נשאר אלא לחוש לדעת ר' חסדאי המובאה בשו"ת ריב"ש
סי' שצ"ח דמיוחדת היא אשת איש משום סברת מי איכא מידי
וכו' ,אבל דיעה זו נדחתה כנראה לגמרי.
)ב( בנדון דידן הלא לא נודע לנו שהיו עדי יחוד .ואם כי
הריב"ש בסימן ו' הביא דעת הרא"ה ז"ל בקטנה שלא מיאנה
והגדילה ונישאת לאחר דאמרינן דמסתמא בעל הראשון לשם
קידושין ,דאדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וכו' והרא"ה ז"ל
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מפרש דאפילו אם לא היו עדי יחוד ,משום שהיא אשתו
ועומדת תחתיו והכל יודעים שמתייחד עמה ובא עליה,
והריב"ש ז"ל נראה מדבריו שלפי שיטה זו ,גם בעובדא דידיה
שהאנוסים נישאו בנימוסי הכומרים ,יש לחוש לקידושין ,וא"כ
אף כאן י"ל כך דלא בעינן עדי יחוד.
הנה אין הנדון דומה לראיה .דהתם כיון שנישאו בנימוסי הגוים
ונתחייבו בחיובי אישות בדיניהם ברור לכל העולם שרצונם
להיות בעל ואשתו ולהיות קשורים ואגודים בקשר האישות,
ובודאי היו נישאים בדת ישראל אלא שיראים לנפשם מפני המות
הצפוי להם מצד האינקביזיציה .אבל כאן הכל יודעים שהיו
יכולים להנשא כדמו"י ,ובחרו להם לחיות חיי הפקרות ,וע"כ
הכל יודעים שאין רצונם להיות קשורים בקשר הנישואין,
ויודעים אמנם שמתיחדים ושהוא בא עליה ,אך לא לשם אישות,
כי זה עיקרם של חיי טומאה הללו שיהיו חפשים לנפשם.
ועוד דהרי העיקר הוא הביאה הראשונה )שאם כבר הורגל
לבעול אותה לא לשם קידושין שוב בודאי אין החזקה הנ"ל(
וכשנתיחדו בראשונה מאין לנו שהיה ידוע אז לעדים כשרים
שהם מתייחדים כאיש ואשה ,עד שנאמר שהידיעה הזאת עולה
עדות? ובשלמא בנדון של הריב"ש הרי נעשו הנישואין
הנמוסיים בפרסום גדול ,והיה ידוע תיכף לכל הקהל שאלה
האנוסים הלכו לדור בתורת בעל ואשה.
וכן בקטנה שלא מיאנה וכו' ,דהכל יודעים שאשתו היא עוד
מקודם שגדלה ועומדת תחתיו ידוע ומפורסם לכל שהם
מתיחדים ,וידוע שהבעילה הראשונה תיכף לאחר שהגדיל היא
לשם קידושין.
אבל בנדון דידן ,אפילו אם נניח שבביאה הראשונה נתכוונו
לשם קידושין ,אבל מאן לימא לן שהיה ידוע כבר אז לשני עדים
כשרים שנתייחדו לשם אישות? ואמנם אח"כ כבר נתפרסם
ונודע לעדים כשרים ,אבל אז כבר בעל ביאה ראשונה,
ומהביאה הראשונה ואילך היה בועל על דעת הביאה הראשונה,
ואפילו אם נניח שהוא בתורת אישות אבל לא לשם קנין
אישות...
)ה( ואולם בעצם הדבר הלא רבו הספיקות .שמא אין חשש
קידושין כלל אלא בנתגרשה מן הנישואין ובמקדש על תנאי,
וזוהי שיטת רובא דרובא של רבותינו גדולי הפוסקים ז"ל.
וחשש קידושין אפילו בלי התנאי הנ"ל ,שמא אין זה אלא
בכשרי ישראל ,לא בבועלי נידות ,וכשיטת הראשונים ורוב
האחרונים ז"ל ,דבפושעי ישראל לא אמרינן חזקה זו.
ואפילו אם לא נאמר כנ"ל ,עדיין יש ספק גדול שמא הוא דווקא
כשיש עדי יחוד כשרים ,וכבר העירותי למעלה דאף לדעת
הרא"ה ז"ל אין לחוש אלא כשיש אומדנא שכוונתם לאישות,
חוץ מהעובדא שחיים בחדר אחד בלבד .ולא פש לן למיחש
אלא לדעת רב חסדאי ז"ל דבכל מיוחדת יש ענין אשת איש
אלא שאינם בסקילה".
עלכןמסקנתהגרי"אהרצוגזצ"ל:

"העיקר לע"ד שזה הגט היה רק לרווחא דמילתא בעלמא".
ועיי"ש בספר נחלת צבי )בעמ' (293שכתב שכך היה נהוג
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בקהילותישראלהשונותשלאלהצריךגטבנסיבותאלושל
חיים משותפים ללא חופה וקידושין או נישואין מכל סוג
אחר,והביאלכךמקורותרבים.
וכןבספרמסורתמשהח"אעמ'תיחסי'צגהביאשזוהיתה
דעתהגאוןרבימשהפיינשטייןזצ"ל.
ובספרביכורייהודה)להגרי"לדוןיחיא(חלקא'סי'ג'כתב

בדעתהצמחצדק:

"וגם בעובדא דהצמח צדק היה החשש שמא בעל לשם
קידושין ,ובנידון דידן אין שייך זה כמו שנתבאר ,וגם הכל הולך
אחר החיתום והאדמו"ר בצמח צדק חתם דבריו דמ"מ מהסוגיא
דנדה משמע דאין צריך גט".
בנוסף ,יש לדון שגם אליבא דשיטת הרב חסדאי ,האשה
אסורה לאחר רק כל עוד היא במעמד של פילגש חברו ולא
לאחר שנפרדו לגמרי ,שאז גם בדינם של בני נח כבר אינה
אשתחבירו,כמבוארברמב"םהלכותמלכיםפרקח'הלכה
ט'.וסמךלדבריםאלומתשובתמרןהראי"הקוקזצ"לבספר
עזרתכהןסימןלח,שכתבבלשוןזו:

"מי שנשא אשה בערכאות ,ואחרי כמה שנים שחיו יחד גרשה
ג"כ בערכאות ,אם צריכה ג"כ גט .והנה אבן פינת המחמירים
בפילגש להצריכה גט ,כמו שהעיר הרב ר' חסדאי בתשובת
ריב"ש ,בחששו שמא רק ממיתה נפקא ,אבל לאיסור אסורה
דלא גרע מבן נח .ועפ"ז מתבססות הראיות שהובאו מדברי
האחרונים מהא דכמה קשים גירושין דפרק כה"ג בסנהדרין,
שכולל ג"כ פילגשים דמשמע שצריכין גירושין ,וכן מהא
דמביא ראי' בירושלמי יבמות פ"ב מריצפה בת איה לגבי אשת
חמיו ,אף על פי שהיתה פילגש.
כל הדברים הללו נכונים רק להאמר שיש בהם חומר של בני נח
כל זמן שלא נפרדו זה מזה כדיני בני נח ,שדי להם בהפרשה
בעלמא ,ביציאה מרשות ,ותלוי בכל אחד מהם ,ודין האיש
והאשה שוים ,כד' הרמב"ם בפ"ט מה' מלכים ,וא"כ י"ל
דגירוש כזה ג"כ קשה הוא וק"ו גירושין גמורין ,וכ"כ כיון
שהיתה פ"א זקוקה בתור אשה שצריכה איזה גירוש שהוא
פשיטא לי' להירושלמי שהיתה נכנסת בכלל אשת חמיו עכ"פ
לגבי איסורא .אבל כשהיו להם גירושין פומביים המספיקים
לגבי דין ב"נ ,לא מצינו שום חשש וסמך לאיסור ,ונשאר רק
לחוש להמחמירים משום שא"א עושה בב"ז ,לע"ד די לנו
לחוש לחומר זה כ"ז שאין לנו הוכחה שאינו רוצה בסדרי
קידושין של ישראל ,אבל כאשר נשא בערכאות והוכיח סופו על
תחלתו שגם גירש בערכאות אין לנו הוכחה יותר גמורה מזו
שאינו חפץ כלל בקידושין ולמה נחוש לה .ע"כ אם שבאין
עיגון ראוי עכ"פ לחוש לחומר א"א להצריכם גט ,אבל במקו"ע
אין לי שום יסוד לחוש ע"ז".
הרי שכתב ביחס לדעת רב חסדאי,שאין לחוש לסברתו
לאחרשכברנפרדו.
וכןבשו"תביתאביחלקב'אה"עסי'קזס"קי'כתבשביחס
לשיטת רב חסדאי די בכך שכבר נפרדו ושילחה מביתו כדי
שלאלחייבםבגט.
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ובספר ביכורי יהודה )שם( הסכים עם סברא זו והוסיף בה

למרות זאת ,בדבריהם בפסק הדין הנזכר ,בעמ' ,58חששו

ביאור ,וכתב שאם אמנם היה לבן נח קנין אישות בפילגש

להחמיר לכתחילהאם אפשר בגט .אך מכל האמור ,צ"ע

היה מקום לומר שבישראל קנין זה לא יפקע אלא בגט,

במסקנתם זו ,מאחר שרבו הפוסקים ראשונים ואחרונים

מאחרשיוצאתרקבגטאובמיתתהבעל,אבלמאחרשאצל

שהורו בפשיטות שאין צריך גט ,וכן פסק השו"ע בכמה

בן נח אין קנין אישות אלא איסור אישות ,כמדויק מלשון

מקומותכאמורלעיל ,ובנוסףרבוהחולקיםעלהצמחצדק,

הרמב"ם פ"א מאישות הלכה א' שאצל בן נח אין את קנין

וגם הצמח צדק גופיה לא הייתה ברורה לו סברא זו לחייב
גט,ונראהממסקנתושהעיקרשאיןצורךבגט.בנוסף,הנידון

האישותשהתחדשבישראל.ולפיזהכתב:

"דלהכי לא שייך מי איכא מידי דלנכרי אסור ולישראל שרי
באשה שייחדה ישראל לעצמו בלי קידושין ,משום דבר החלוק
בקנין בין ישראל לנכרי ,דכיון שמשמע מלשון הרמב"ם דבנכרי
אין כלל ענין קנין אישות ,כי אם איסור אישות ,וא"כ שפיר יש
לומר לפי דעת הרמב"ם דכל זמן שהאשה מיוחדת לישראל ולא
נתפרדו זה מזה אסורה היא לישראל חבירו משום "מי איכא
מידי" .אולם היכא שהיא עזבה אותו ויצאה מביתו ,או שהוא
ממאן בה והוציאה מביתו ,בוודאי אין סברא להחמיר בזה
בישראל יותר מבנכרי ,כיוון דכל האיסור הוא משום "מי איכא
מידי" ,ובאופן הזה הלא גם בנכרי כבר חשובה כגרושה".

שלהםבאותופסקדיןהיהכשכברנפרדו,ובהתאםלמבואר,
בכה"גכבראיןלחושלסברתרבחסדאי,שהיאמצדעצמה
דעהיחידאה.
סיכומו של דבר ,רק ביחס לאשה שהתגרשה וחזרה לחיות
עם הגרוש ללא חופה וקידושין יש צורך בסידור גט מחדש,
וכן בנישואין אזרחיים מכל סוג מורים על גט לחומרא ,אך
לאבזוגהחייחדללאכלמסגרתנישואין,ובוודאישכןבבני
זוג המרוחקים משמירת מצוות ,טהרת המשפחה וכיוצא
בזה,ובחרומתוךשיקולדעתשאינםרוציםבהליךחו"ק.על
כן כל המקורות שהציגה התובעת המתייחסים לזוג לאחר

וע"ע בפסק דין מבית הדין ת"א משנת תשי"ז בהרכב

גירושין או בנישואין אזרחיים אינן רלבנטיים לנידון זה ,וגם

הדייניםהגאוניםנ"עהר"יבבלקיהר"ירוזנטלוהר"ימודרי,

החלטת הדיין בבית הדין בבאר שבע שצירפה לסיכומי

שהודפס בספר כנס הדיינים תשע"ה ,שבארו )שם בעמ'(55

הטענות,אינהיכולהלהתקבלבהתאםלאמורלעיל.

את סברת הריב"ש שלא חשש להצריך גט משום "מי איכא

על כן במקרה זה אין לחייב את הצדדים בגט ,והוא אינו

מידי",שכמושהגמ'אומרתביחסלגזלפחותמשווהפרוטה:

נחוץעלפידיןוגםלאלחומרא.

שאני עכו"ם דלאו בני מחילה נינהו ,ה"ה בנידון זה ,שאני

בהתאם לאמור :תביעת הגירושין נדחית ,והתיקים ייסגרו,

עכו"םדלאובניקנין נינהו,ולכןהייחודוהביאהמהווהאת

אך אין צו להוצאות מאחר שהאשה הייתה זכאית לפנות

קשרהנישואין,מהשאיןכןבישראלשהנישואיןמהוויםקנין

בתום לב לבית הדין לבירור מעמדם האישי ,ואין  לראות

אישות,לכןאיןכללנישואיןבביאהבלאקנין.

זאתכתביעתסרק.

סימן יג

ך
סידורחו"קוגיורעלידימישאינומוסמ 
בפניביתהדיןבקשהלאישוריהדות ונישואיןוהתקיימושני

ב .עותקמהחלטהזויועברלעיוןאםהמבקשואחיוהנזכר,

דיונים לבירור הבקשה ,וכן הוצגו מסמכים והוצגה חוות

ואיןמניעהשיגישובקשהלדיוןנוסףלבירורמעמדםהאישי.

דעת של חוקר מטעם בית הדין .במסגרת בדיקה שנעשתה

ג.ביחס לגיור הנטען יאמרכדלהלן ,המבקש לא הציג

בעת הגשת הבקשה ובעת בירור הבקשה ,המבקש ואמו

אסמכתא לטענתו שעבר הליך גיור .ויצוין לפסק השלחן

טענו שיש לאשר יהדותם ,ובהתאם לכךהוצגוהמסמכים

ערוךיו"דסי'רס"חסעיףי':

הרלבנטיים.
כעת המבקש מודה שאמו הודיעה לו כי ידוע לה מקדמת
דנא שאינה יהודיה ,ומתברר שהבקשה הוגשה שלא בתום
לב ולמעשה היתה בקשת סרק שלא בתום לבאלא במגמה
להוציאאישוריהדותבלאבסיסבמציאות.
לטענת המבקש עבר הליך גיור באופן פרטי עוד קודם
נישואיוהפרטיים.

"גוי או גויה שבא ואמר נתגירתי בבית דינו של פלוני כראוי
אינו נאמן לבוא בקהל עד שיביא עדים .ואם ראינום נוהגים
בדרכי ישראל ועושים כל המצוות הרי אלו בחזקת גירי צדק
ואף על פי שאין שם עדים שמעידים בפני מי נתגירו .ואע"פ כן
אם באו להתערב בישראל אין משיאין אותם עד שיביאו עדים
או שיטבלו בפנינו הואיל והוחזקו גוים".
במקרה שבפנינו כפי הנראה ,המבקש עומד בהגדרה של

לאחרעיוןבחומרשבפנינוהוחלט-

"נוהגבדרכיישראלועושהכלהמצוות",ודינונפסקבשלחן

א.בהתאם למסמכים שהוצגו בפנינו ,אם המבקש היא

ערוך ,כאמור .דא עקא המבקש ציין את שמו של רב פלוני

נכריה ,ועל כן שני בניה שהם המבקש דנן ואחיואינם

שהסדיר עבורו את הגיור ואת הנישואין ,הכל באופן פרטי.

יהודים,וירשםעיכובנישואיןבהתאם.

אותו רב אינו מוכר ואינו מוסמך לעסוק בגיור ,ומעיון
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בכתובה שאותו רב הסדיר עבור המבקש ואשתו ,עולה
שאינובקיאבהלכותכתובותולמרותזאתהרהיבעוזבנפשו
לעסוק בסידור חו"ק .בכתובה דנן לא צוין שהחתן גר,
ובמקום"בןאברהםאבינו"נכתב"בןפלוני",דהיינושםאביו
הביולוגי.ובשםהכלהכתבאתשמה"מתרכתאפלוניתבת"
בלבדולאכתבאתשםהאב.
בנסיבותאלוישלקבועכדלהלן.
נמצאושתיריעותותבמעשיושלאותורב.
א .שפרץ גדרן של ראשונים וסידר חו"ק למרות שאינו
מוסמךלכך,וכןהסדירגיורלמבקש.
ב.שנמצאומעשיובסידורחו"קשלהמבקשדנן,משובשים.
במסכתקידושיןדףוע"א:

"כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהן".
וכתבבספרשבותיעקבח"גסי'קכ"א:

"הכוונה היה שלא יסדר קידושין וגיטין לכתחילה ,אם לא
שהוא מומחה לרבים שיודע בטיב גיטין וקידושין  ...לכן תקנה
קבועה תקנו שלא ליתן קידושין בלתי התרת הרב שהומחו
עליהם".
ובשו"תכנסתיחזקאלסי'עבכתב:

"אמנם אם אדם יעלה על רוחו לב לסדר קידושין בלתי רשות
והורמנא האב"ד הקהילה או דמדינה  ...היו לא תהיה כזאת
בישראל  ...וכל גאוני ארץ קבלה בידם מרבני צרפת שקבלו מן
ר"ת ,שגזר ואמר לבל יסדר קידושין כי אם שנבחר לרב בקהלה
או מדינה  ...ויעבור על אלה מוחרם הוא מפיהם ומפי כתבם".
ועיין בשו"ת בית יצחק חיו"ד ח"א סי' כו )אות ג'( שהסכים
עםהשבותיעקבוהכנסתיחזקאל,וסיים:

"מובטחנא ששארית ישראל לא יעשו עוולה ,אם ידעו שיש
איסור בדבר".
וכן בשו"ת דברי מלכיאל חלק ד' סי' קי"ט וחלק ה' סי' רכג
חיזק את דברי השבות יעקב הנזכרים ,ואף הורה להצריך
לסדר חו"ק כדמו"י פעם נוספת ע"י רב המוסמך והמורשה
לסדרחו"ק,וכןהורהבספרקומץהמנחהח"אסי'צה,הובא
באוצה"פאה"עסי'מטס"ג.
ולהלן מש"כ הרבנים הראשיים לישראל ,הג"ר יצחק אייזיק
הלוי הרצוג זצ"ל והג"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל לפני
כששים שנה שנה )הובאו דבריהם בספר היכל יצחק חלק
אה"עח"אסי'ה'בהערה(:

"דבר נהוג ומקובל בארץ ישראל מפי מרנן ורבנן תקיפי ארעא
דישראל הקדמונים זצ"ל ,וכן נהוג ברוב קהילות ישראל שלא
לסדר קידושין ונישואין ,אלא ע"י מוסמכים וממונים לכך
מטעם הרה"ר לישראל ולשכות הרבנות המקומיות ומשרדי
הרבנות הראשית שבכל עיר וכרך .תקנה זאת מיוסדת עפ"י
דינא דתלמודא  -כל מי שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין לא
יהא לו עסק עמהם .ולא כל אדם רשאי ליטול השם לעצמו
ולאמר שהוא בקי בטיב קידושין וחליצות ,אם לא שהוסמך לכך
מפי הרבנות הראשית והמקומית ,וגם התמנה לתפקידים אלו.
הלכה זאת כתבה רמ"א ז"ל יו"ד סי' רמ"ב ואה"ע סי' קנ"ד,
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והיא מקובלת בכל ארץ ישראל בזהירות מרובה )עיין פתחי
תשובה אה"ע שם ס"ק א'( .ועל יסודה הננו גוזרים לאסור על
כל איש ורב בישראל לסדר קידושין ,נישואין ,אם לא שהוסמך
והתמנה לתפקידים אלה עפ"י כתבם וחתימת ידם של הרבנות
הראשית שבערי ארץ ישראל .וכל העושה זאת שלא ברשות,
הרי הוא פורץ גדרם של ראשונים כמלאכים ז"ל .בתוקף הטלת
חרם על העובר ככל חומר תקנות הרבנים בישראל ,על כל
קהילות ישראל הקיימות ואילך שתתקיימנה להבא בעזה"י,
לשמור ולקיים את כל הכתוב בהם עד בוא גואל לישראל.
ושומע לנו ישכון בטח ,ושאנן מפחד רעה ,ולשומעים ינעם
ותבוא עליהם ברכת טוב".
קודםלכןבשנתתרצ"ב,כתבהגאוןר'חייםעוזרזצ"למח"ס
אחיעזר,בתשובה)שהתפרסמהבקובץ"המעיין"ניסןתשנ"ז(
שבו הוא מתייחס לחופות הנעשות שלא במסגרת רישום
מסודר במדינה ,וכתב שעניין גדול ונחוץ להמנע מכך וחוב
קדוש מוטל לפרסם להמנע מכך ,מכיון שתופעה זו עלולה
להביאלידיתקלותגדולות,

"באשר כל מעשיהם בצנעא ,נכשלים על ידי אלה שאינם
יודעים בטיב גיטין וקידושין ,וגם בלי דרישה וחקירה מוקדמת
באיסורים חמורים וגם איסורי ערוה".
עודנצייןלתשובתהרמב"םסי'שמח,ממנהאנולמדיםמהי
הדרךשנאבקובתופעהזובזמנם.וז"להרמב"ם:

"בשנת אלף ותצ"ח לשטרות היא שנת ד' ותתקמ"ז ליצירה
תקנו רבני מצרים והוציאו ספר תורה ברבים והחרימו על אנשי
הכפרים השוכנים בדמנהור וכולכיס ובלמוחלה ,לבל ישא אדם
אשה ולא יגרש שום אדם את אשתו באלו הכפרים אלא על ידי
אלו הרבנים שבכפרי מצרים והם ר' חלפון דיין דמנהור או על
ידי ר' יאודה הכהן דיין כולביס או ע"י ר' פרחייא דיין
אלמוחלה ,והסכמנו והחרמנו כל מי שיתן רשות לאדם שאינו
יודע בטיב גיטין וקידושין כדכתיב רבים חללים הפילה דרשו
רז"ל ,זהו ת"ח שאינו יודע בטיב גיטין וקדושין".
בשו"עיורהדעהסי'רמבסעיףידכתבהרמ"א:

"י"א דמי שאינו מוסמך למורינו ונותן גיטין וחליצות ,אין
במעשיו כלום ,ויש לחוש לגיטין וחליצות שנתן ,אם לא שידוע
לכל שמומחה לרבים הוא רק שמצד ענוה ושפלות אינו מבקש
גדולות) .מהר"ד כהן סי' כ' ומהרי"ו סי' פ"ה וקכ"ב( .ויש
חולקים ומקילין )תשובת ריב"ש הנ"ל( .ובמקום עגון יש להקל
אם כבר נתן גיטין וחליצות ,אבל לא בדרך אחר ,כי מנהגן של
ישראל תורה ,כן נ"ל".
הריעותא היחידה אצל מסדר הגט הנידון בדברי הרמ"א,
היתה שאינו מוסמך ,אבל לא היה יסוד מוכח שמסדר הגט
אינו בקי בטיב גיטין וקידושין .אבל אם נוכחנו שמסדר הגט
אינובקיבטיבגיטין,בזההרמ"אבסדרהגטסעיףא'

"גט שסדרו אותו הדיוטות ,יש לפוסלו כמו שכתבתי לעיל סי'
קמ"א סעיף ל' וסי' קמ"ב סעיף ט",
וכןפסקבתשובתחתםסופרחלקאה"עח"בסי'נד.
יתירהמזו,ביחסלגטשנמצאובוליקויים,אףכאלהשאינם
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פוסלין את הגט ,חששו הפוסקים שליקויים אלו מערערים
אתחזקתהכשרותשלמסדרהגט.
הריב"ש סי'שצ )הביאו ב"יסי' קמא( הביא מתשובת הר"ן,
שכתבבלשוןזו:

"הביאך לחוש מפני שאפשר שהדיינין מוחזקין שאינן יודעין
בטיב גיטין וקידושין כראוי ,וכמו שכתבת שלשונם מוכיח
עליהם ובכגון זה יפה חששת ,שלא לראוהו בלילה בלבד יש
לחוש ,אלא לכמה פיסולין שאפשר להזדמן בגט ,ואני לא אתיר
אשה על פי מעשה בית דין ,כזה שהיאך אסמוך על בני אדם
שאינם יודעין בטיב גיטין מפני שהם כותבים שנתברר להם
שכל ענייני הגירושין נעשו כהוגן וכתיקון חכמים להתיר אשה
העומדת בחזקת איסור ,ואנחנו היודעים ועדים שאינם כדאי
שיהיו העניינים הצריכים בגט מתבררים להם".
והרשב"שבתשובהסי'ה'כתב:

"כמה מכוער הדבר לנהוג קלות ראש בגיטין ולהתעסק בהם מי
שאינו בקי בהם ,והם קשים לעולם יותר מדור המבול ,וקרובים
היו להביא האשה הזאת לבית פסול".
ובספר שבות יעקב חלק ג' סי' קכא )בתשובת הכנסת
יחזקאל(כתב:

"אף דמסיק רוב בקיאין הן ,ורש"י פי' רוב ישראל בקיאין הן
כו' ,אפילו לר"מ דחייש למיעוטא דסתם ספרי דדייני מגמר
גמירי ,ועיין ברי"ף דהלכתא כרבא לפי שאין בקיאין לשמה,
ועיין בתשובת הריב"ש סי' רע"א .אמנם האידנא דיש הרבה
דקדוקים בגיטין ושינוי השמות ומקומות ומטבע שטבעו
חכמים בגיטין ,ודאי מי שמסדר ואינו יודע בטיב ,מרבה
ממזרים בישראל וקשים לעולם יותר מדור המבול".
ובספרדבריחייםאבןהעזרח"בסי'צכתב:

"אם חזינן דהאי גברא אינו מהרוב ,דהרוב העוסקים בגיטין
יודעים מדינים הפשוטים הללו ,וכיון שאתרע הרוב ,אוקמא
אחזקת אשת איש ,וכמו שמבואר דבר זה בש"ס כתובות ]ריש
פ"ב ט"ז ע"ב[".
וקודםלכןשםבסי'פטבנידוןשהואקלמהנידוןכאן,באותו
מקרה נכתב גט בשינוי כמה עניינים משונים מכפי המנהג
בנוסח הזמן וכתיבת השמות והעדים ,ובזה השיב הדברי
חיים:

"לפי המבואר כמעט בכל אחרונים דאפילו אם לא טעו רק
בעניינים הנצרכים לכתחילה ,כיון ששינו בדבר ברור הנהוג
ונתפרסם לכל ,נראה שאינם בקיאים בטיב גיטין והגט פסול,
וכן כתוב בהדיא בנודע ביהודה ]מהד"ת[ בתשובה סי' ק"ה וסי'
ק"ו  ...אם לאו דסתם ספרי דדייני מיגמר גמירי היו צריך שני
עדות דוקא ,וא"כ בניכר שהמסדרים נפקי מרובא ומסתם ספרי
דדייני דהרי חזינן דלא גמירי ,בודאי שוב צריך שני עדים ...
וכשיוצא מהרוב צריך תרי עדים לאסהודי על לשמה כמבואר
בש"ס  ...ולכן ודאי גם אם לא נראה מהם שטעו רק בחומרת
המנהג המסודר לכל ,נראה שהמה הדיוטות ויצאו מכלל סתם
ספרי דדייני מגמר גמירי ,וצריך דוקא שני עדים כמו כל דבר
שבערוה ,ולכן הגט פסול" ,עכ"ל.

ובספרהסבאקדישאח"גסי'לא,כתב:

"אשת איש שתתגרש על ידי מסדר גט שאינו בקי בטיב גיטין,
הגט פסול ולא תנשא בגט זה ,ואף דלא חזינן בו ריעותא .משום
דרבו דקדוקי הגט וקרוב שיהא פסול ולאו אדעתיה דהמסדר,
כיון דאינו יודע הדינים שצריך לגט .ועיין בחי' הרמב"ן ריש
פרק קמא דגיטין דהביא מי"מ דכי אמר רבה לפי שאין בקיאין
לשמה ,לאו דוקא אלא הוא הדין לשאר דברים הפוסלים בגט
ושואלים ממנו הכל וכו' ולמדוהו מהירושלמי שאמרו לפי שאין
בקיאין בדקדוקי גיטין ,ואפילו להחולקים נראה דכשידעי דלא
בקיאי בדקדוקי גיטין ודאי דהגט פסול ,וכמ"ש הריב"ש )סי'
שפ"ט( ורבו הר"ן ובתשובת הרא"ם ח"א )סי' ל"ו ומ"ו(
מהרי"ו )סי' פ"ה וקכ"ח( ומהרח"ש סי' ג' דק"ה( ועבודת
הגרשוני סי' ל"ח ומ"ג( ונודע ביהודה מהדו"ת חלק אה"ע )סי'
ק"ה( ,וע"ע בפנ"י אה"ע סי' ב' .ואפילו אם יש לחוש שתצא
לתרבות רעה אם לא נתיר שתתגרש על ידי מסדר שהוא ע"ה,
אפ"ה אין להקל ,וכמתבאר ממ"ש הרב בתה"ד בפסקיו סי'
קל"ח וכן כתב הרדב"ז בחדשות סי' קפ"ז".
ובפתחיתשובהסי'קמ"אסעיףכ"חכתבבשםשו"תשיבת
ציון סי' צא בגט שנשלח מעיר אחרת ונמצאו בו שלש
ריעותות ,והאריך שם דמצד הריעותות יש להקל בדיעבד,
אך מאחר שנמצא ג' ריעותות יש לחוש פן לא ידע זה
המסדר בטיב גיטין .אכן אם מכירין את הרב המסדר והוא
מוחזק לן שבקי בדיני גיטין והריעותות הנ"ל נעשו על פי
כשמכירין בו שאינו בקי בהלכות
מקרה ,אז יש להקל .אבל 
גיטין,חזרהדיןשישלפסולאתהגט.
על כן בנידון שלפנינו,אמנם הריב"ש והפוסקים הנזכרים
לעיל מתייחסים לסידור גט שרבו בו ההלכות והדקדוקים,
אך הבאנו דבריהם ביחס לשמועה שהתקבלה שהרב הנ"ל
גם סידר גט ,ומלבד זאת סברא זו שכתבו שייכת גםביחס
לגיור וסידור החו"ק שהסדיר הרב הנ"ל .כי עפ"י טיב
הליקויים שנמצאו בשטר הכתובה ,גם אם אין בהם כדי
לפסול את הכתובה ואת הקידושין וגיור שנעשה קודם לכן,
יש לחוש שאותו רב שסידר את כל הנ"ל הסדירם בדרך
משובשתשאיןבהתוקף.
לכאורההיהמקוםלקייםכעתבירורמקיףבשאלתכשרות
הגיורוהחו"קבדיעבד,ולזמןכעתאתהרבהנ"לואתביה"ד
שהסדיר את הגיור ואת עידי הקידושין ואת הבעל והאשה
על מנת לחקור ולברר כיצד הוסדר ההליך .אך אין מקום
לכך,מאחרשהנ"לאינובקיאבסידורחו"ק,אמרינןבזה"כל
מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה" )מסכת
שבועותדףמאע"ב(.
וכעיןזהכתבהרא"שבמסכתחוליןפרקא'סי'יג,וז"ל":לא
צריכאכגוןששחטלפנינושניםושלשהפעמיםושחטשפיר,
מהו דתימא הא איתחזק ,קמ"ל כיון דאינו בקי בהו זימנין
דשהי ודריס ולא ידע .פירוש ואינו מרגיש דכיון דאינו בקי
בהלכותיהן,אינייודעאם נזדמןלידו,ואפילואםישאלולו
עשיתכךוכךאועשיתכךוכךומתוךדבריוירגישוששחט

עטרתדבורה



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 גיטין כלל ואין להם כי אם אותו הסדר ששלחו
להם מכאן מי יודע מה פיסול הזדמן להם בכתיבתו שלא
הזהירום בו בסדר ששלחו להם .ואפילו הסדר ששלחו להם
אפשר שנזהרו בו ככל דקדוקיו ואפשר שלא הבינו ממנו איזה
דבר .ואם נאמין השליח במה שנשאלו לו הויא עדות גמורה,
דדל מהכא טעמא דסתם ספרא דדייני מגמר גמירי וחזר הדבר
להיות דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים והיינו
צריכים שני עדים שיעידו על כל פרטי פרטים של גט .ואפילו
הכי לא יספיק כי שמא נזדמן איזה פיסול שלא יעלה על דעתנו
לשאול מהם מאחר שמסדרי הגט היו הדיוטות".

יפה ,אין לסמוך עליו דכל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש
לאואדעתיה".
ובתשובתדרכינועםחלקאה"עסי'ג'כתב,וז"ל:

"והריב"ש בתשובה סי' שפ"ח כתב על מעשה ב"ד שהיה קצר
והיו בו טעויות מדקדוק הלשון ,וזה מורה שלא היו הב"ד
יודעים בטיב גטין וקדושין כראוי  ...והשיב לו הר"ן ז"ל אבל
דעתי שהביאך לחוש למה שחששת מפני שאפשר שהדיינין
מוחזקים שאינם יודעים בטיב גטין וקידושין כראוי וכמו
שכתבת שלשונם מוכיח עליהם ,בנדון זה ודאי יפה חששת
שלא לראהו בלילה ודאי יש לחוש ,אלא לכמה פיסולים
שאפשר להזדמן בגט ,ואני לא אתיר אשה על פי מעשי ב"ד כזה
שהיאך אסמוך על בני אדם שאינם יודעים בטיב גטין וקידושין
מפני שהם כותבים שנתברר להם שכל ענייני הגירושין נעשו
כהוגן וכתיקון חכמים להתיר אשה העומדת בחזקת איסור,
ואנחנו היודעים מעידים שאינם כדאי שיהיו העניינים הצריכין
בגט מתבררים להם ,עד כאן לשונו  ...הרי שאעפ"י שלא נתברר
בודאי .שהיו ב"ד טועין והדיוטות אלא מתוך לשונם שמוכיח
עליהם שלא היו בקיאים חששו לומר דלא בקיאי אינון ומטעם
זה פסלו הגט אף על פי שלא נתברר להם בודאי שהיו ב"ד
טועין והדיוטות כמו שמוכיח מלשון התשובה .וכ"ש כשאנו
יודעין בודאי שהן הדיוטות גמורים בנדון דידן שהרי הוצרכו
לסדר להם בכתב נוסח הגט וסדר כתיבתו ותיקונו שבודאי שיש
לחוש בכאן לכמה פיסולים שאפשר להזדמן בגט ולאו
אדעתייהו ,כיון שאינם יודעים מעצמם דיני גטין כמו שהפליג
הר"ן ז"ל ,והיאך נסמוך על מה שכתבו להם מכאן ,מאחר
שאינם יודעים מי יודע מה פיסול נזדמן להם בכתיבתו ולא
הרגישו בו מסדרי הגט כלל ,לפי שאינם בקיאין בהלכות גטין
מה הם הדברים המכשירין ומה הם דברים הפוסלים.

סימןיד59

עדכאןמתשובתדרכינועם.
כאמור,בבית הדין התקבל מידע שאותו רב הרהיב עוז
בנפשו לסדר גט ,וכל האמור מתייחס גם לסידור הגט,
ובוודאי שביחס לסידור גט והיתר אשתאיש לעלמא הדבר
חמורשבעתיים.
עלכןמכלהאמורהוחלט:
אין לסמוך על הגיור וסידור החו"ק שהסדיר אותו רב ביחס
למבקשדנן.ואםהמבקשמעונייןלהסדיראתעניינוכראוי,
עליו לפנות לבית הדין בבקשה לסדר הגיור ולאחר מכן
בבקשהלסידורחו"קכדמו"יבאמצעותרבמוכרומוסמך.
מזכירותביתהדיןתזמןאתהרבהנ"ללדיוןשבוהואיידרש
במפגיעלמשוךידיומסידורחו"קוגיטיןוכןמגיור,ויובהרלו
שלאחראזהרהזו,אםישובויסדירחו"קאוגטאוגיורבלא
שהוסמךלכך,יינקטוכנגדוכלהאמצעיםהחוקייםהעומדים
ברשותביתהדין.

סימן יד

קידושישחוק
בפניביתהדיןבקשהלבירורמעמדההאישישלהמבקשת.

לדברי המבקשת ,היא נמנעהלזרוק את הטבעת באותו

לפניכשלוששניםבעתבילויבחוףהכנרת,המבקשתקיבלה

מעמד,אולהביעהתנגדות,כדישלאלביישאתהבחור,אך

טבעת מבחור ,שאמר לה":הרי את מקודשת לי בטבעת זו

לא היתה כל מחשבה להתייחס לאירוע כמעשה שיש בו

כדתמשהוישראל",וכעתביתהדיןשמעאתהמבקשתואת

משמעותשלקשרקידושיןאונישואין.

אותובחור.

אמנםביחסלקידושישחוקנקבעבשו"עאה"עסי'מבסעיף

לדברי שניהם,אותו אירוע נעשה מתוך שחוק וללא כל

א'שלאלהקלעליסודאומדנות,אךעייןבחזו"אאה"עסי'

כוונהלקידושין.הטבעתנלקחהמחברשלהבחורשהתבקש

נבסק"ג,עלכןכשהנסיבותמוכיחותבבירורוללאספקשלא

להשאילה לבחור ,ובאותו מעמד נכחו חברים וחברות

היתה כל כוונה לקידושין ,ובצירוף טעמים נוספים שיבוארו

שלהם,ולאהיהביניהםאדםאחדהשומרתורהומצוות.

להלן,איןצורךלהורותעלסידורגטלחומרא.

יצוין ,במקרהזההבחורהמבוגרת מהבחורבתשעשניםולא

הראיה הברורה השוללת כוונת קידושין היא:המקום הזמן

היו ביניהם קשרי חברות קודמים ,ובודאי שלא קשרי חברות

והאווירה,וכןהעדרכלקשרקודםביןהבחורהוהבחורה.

המביאים להשערה שהיתה כוונה לקידושין .בנוסף ,באותו

להלןמספרשו"תמהר"םלובליןסי'סדשכתבבנידוןשם:

מעמדהיהאירועהכוללבילויושתייתאלכוהולעלחוףהים,

"ואני הח"מ בצירוף שאר תופסי ישיבות יושבי על מדין מנהיגי
המדינות יצ"ו לעיין בדינא דקידושין הנ"ל ,ועלה בהסכמתינו

הטע נהשלאהיתהכלכוונהלקידושין.
קאת 
דברהמחז 
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שאין כאן חשש קידושין כלל מכמה טעמים ונימוקים  ...הטעם
השלישי ,כי מאחר שאין זה נהוג בזמנינו לקדש שום אשה כי
אם בעת כניסתה לחופה ,וכ"ש בת קצינים כזו ,מפורסם ופשוט
הוא שאפילו אם היה האמת כמו שהעיד העד ,היה הכל דרך
שחוק ובדיחותא ,ולא היתה כאן שום כוונת קידושין" ,עכ"ל.
ועיין באוצה"פ סי' מב ס"ק יא אות ד' שהביא פוסקים
שצירפו את סברת מהר"ם לובלין ,להאמינם שלא כיוונו
לשםקידושין.וכןבספראחיעזרח"דסי'נא,כתבוז"ל:

"ההוכחות מן הצד ,כמו מה שהיה מעשה הקידושין בפרוזדור
שלא כנהוג ,מוכיח שהיה דרך שחוק והיתול .וגדולה מזו כתב
מהר"ם לובלין בתשובה סי' ס"ד מאחר שהנהוג בזמן הזה
לקדש בעת כניסה לחופה ,תלינן שהכל דרך שחוק והיתול ,וכן
הובא בתשובת מהר"ם פאדווא סי' כ"ו שהביא מתשובת הגאון
מוה"ר צבי הירש האלבערשטאט ז"ל שכתב" :העולה מדברינו
היכא דאיכא לעדים לספוקי אם כיוונה לשם קידושין או לשם
שחוק הוי כמקדש בלא עדים .וא"כ בנ"ד מצד הסברא כיון
דאין דרך בנות ישראל לקדש כן ,ובפרט במדינות אלו ,לא
קבלתה משום קידושין אלא משום שחוק ,ועכ"פ מידי ספקא
לא נפקא והוי כמקדש בלא עדים עכ"ל".
ובספר מנחת אשר להגאון רבי אשר וייס שליט"א ח"ב סי'
פא-פב האריך בזה וכתב שמאחר שלעדים היה ברור ללא
ספק שכל כוונתם לקידושי שחוק ,אין לחוש ,ועי"ש האריך
בנידוןדומה,והעלהשאינהצריכהגט.

אמנם עברו שלוששנים מאז אותו אירוע ויתכן שהבחור
כבר אינו זוכר את הפרטים לאשורם ויתכן שאמר למשאיל
שכוונתולקדשבטבעתאתהבחורה.אךגםאילוהיהמקום
לחושלכך,איןממשבקידושין.
ולהלןמש"כבספראחיעזרבתשובתוהנזכרת,ח"דסי'נא:

"ההוכחות מן הצד ,כמו מה שהיה מעשה הקידושין בפרוזדור
שלא כנהוג ,מוכיח שהיה דרך שחוק והיתול .וגדולה מזו כתב
מהר"ם לובלין בתשובה סי' ס"ד  ...ועוד כיון שהטבעת לא
היתה שלו רק בתו של בעה"ב נתנה לו את של אביה ,ואף אי
נימא דהיה לה רשות להשאילו ,מ"מ הא כל עיקר הטעם דמהני
טבעת שאולה הוא משום דכוונת המשאיל הוא ליתן במתנה
באופן המועיל שיוכל לקדש בו ,אבל היכא דלא היה אלא ענין
שחוק ,שוב ליכא להך אומדנא כלל".
טעם נוסף שלא יועיל אף לשיטת הרא"ש,כתב בתשובת
א ,ח"א סי' עג
הגאון רבי אשר וייס שליט" 
מנחת אשר ל 
בלשוןזו:

"אף שכתב הרא"ש )פ"ק דקידושין סי' כ'( דהשואל טבעת
מחבירו ע"מ לקדש בה אשה מקודשת אף דשאלה לא קניא
דהרי זה כאילו התכוין לקנות באופן המועיל לקידושין ,דכיון
דמדובר באנשים שאינם שומרי תורה ומצוה וכל מושג חלות
קידושי תורה רחוק מתודעתם ועניינם ,ומבחינתם אין כאן אלא
טקס דתי ,כל שאין כאן נתינה ראויה לקידושין אין הקידושין
חלין ,ומ"מ מידי ספק לא יצאנו".

אמנם הלכה למעשה ,אילו רק מטעםהאומדנא ,לא היינו

דהיינו,בנסיבותאלואיןמקוםלהניחשהמשאילהשאילאת

מקילים להתירה בלא גט ,ושלא לחלק בין המקרים ,מחמת

הטבעת והקנה אותה לבחורמתוך כוונתה שיקבלה בדרך

הקושי להתיר אשת איש על יסוד אומדנא בעלמא .אך

שתועיללתפיסתקידושין.

בנידון זה קיימים טעמים נוספים לקולא והם היות הטבעת

על כןבצירוף כל הטעמים האלו,אין יסוד לחוש שהיתה

שריםעלפי
שאולהמחברשלהבחור,והיעדרשניעדיםהכ 

כוונת המשאיל והשואל להקנות את הטבעת באופן שיועיל

ההלכהלעדות.

לקידושין ,ולכן לכל הדעות הקידושין אינן בתוקף מאחר

בנידון זה הבחור ביקש מחברשלו":תביא לי רגע את

שהטבעתלאהיתהשלהבחור.

הטבעת שלך" ,ולא הבהירשכוונתו לקדש אשה בטבעת

בנוסף,ישלצרףטעםנוסף,שלאנכחובמקוםעדיםהכשרים

השאולה.בנסיבות אלו יצוין למחלוקת הראשונים האם

לעדות .לדברי הבחור והבחורה ,כל החבריםשנכחו היו

המקדש בטבעת שאולה קידושיו קידושין ,עיין ברא"ש

חילונים .אמנם טעם זה אינו יכול לעמוד בפני עצמו ,עיין

בפסקיו למסכת קידושין פרק א' סי' כ',שהכשיר קידושין

שו"תבניןציוןהחדשותסי'כגשדןאותםכתינוקותשנשבו,

ש,
אלוובלבד שהתקיימו התנאים המבוארים בדבריהרא" 

ועיין בקובץ "שורת הדין" כרך ה' עמ' שע"ב במאמרו של

ועייןבתשובתהרשב"אח"דסי'רע"גהחולקבזה.

הגר"ח איזיררזצ"לשהאריך בשאלה זו ,ועיין בספר עטרת

יסודדבריהרא"שבנוייםעלהסבראשכתב:

דבורה ח"א סי' כד עמ'165ביחס לשיטת התומים ושיטת

"אם יאמר לו השאילני טבעת כדי לקדש בו את האשה דהויא
מקודשת .דכיון שהשאיל לו אדעתא לקדש בו את האשה ,אנן
סהדי דגמר בלבו ליתנו לו באותו לשון שיועיל לענין קידושין
שתהא האשה מקודשת בו .כי אדעתא דהכי מסר לידו הטבעת,
ואם לא יועיל בלשון שאלה ,יהיה בלשון מתנה ,לכל הפחות
תהיה מתנה על מנת להחזיר ,והויא מקודשת" ,עכ"ל.

הסמ"ע .על כן שיקול זה אינו יכול להיחשב כטעם בלעדי
לביטולתוקףהקידושין,אלאמצטרףכסניףלטעמיםהנ"ל.
מסקנתהדברים :לאהיהממשבאותן"קידושין",ואיןלחוש
לחייבאתהמבקשתלקבלגט.
אמנם מן ההכרח להזהיר את בני הנוער שיש להימנע
אחר ובנסיבות מסוימות ההליך
ממשחקים מהסוג הזה ,מ 

על כן כשלא הודיעו למשאיל שזו כוונתו ,גם לפי דעת

עלוללהביאלכךשהבחורהאכןתהיהמקודשת בלאשהיא

הרא"שאיןלחוש.

מודעתלכך,עםכלההשלכותהחמורות.

עטרתדבורה
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סימן טו

ת
ביטולקידושיןבטענתמקחטעו 
הצדדיםנישאובחו"קכדמו"יביום,...והתגרשובג"פכדמו"י

בכתב תביעה הנ"ל ,קיימת טענה לעילה לחיוב הבעל

לאחר כתשעה חודשים ,בעת שהאשה הייתה בהריון,

בגירושיןבגללעזיבתואתהביתורצונובגירושין,וכןמאחר

ולאחרמכןנולדהלהםבת.

שהבעלהשמיץאותה.איןבכתבתביעהזהכלטענהמסוג

הצדדים התגרשו ללא הסכם גירושין מפורט בנושאים

הטענות שעלו לאחר מכן המייחסות לבעל בעיות נפשיות

הכרוכיםבגירושין.הגטסודרעליסודהסכמתשניהצדדים

והתנהגותשאינההולמתבןתורהאוקשראסורעםגברים.

והסכמת האשה לוותר על הכתובה .התביעה לחלוקת

רק בדיון שהתקיים לאחר כחודש ,עלתהטענה המייחסת

הרכושנידונהלאחרהגירושין.

לבעל בעיות נפשיות לרבות עוד קודם לנישואין ,והבעל

תההליכים והעיון בסיכומי טענות הצדדים,
כעת עם השלמ 

מצדוהכחישזאת.להלןקטעמפרוטוקולהדיון:

להלןפסקהדין.

"הבעל :אני יזמתי את הרצון לגירושין .אני מבקש להתגרש

לצדדים דירת מגורים הרשומה על שם שניהם שנרכשה

מיידית.

כארבעה שבועות קודם לנישואין .התובעת מבקשת שבית

ביה"ד :מה התייחסותך לגבי בעיות נפשיות שהיו לך לפני

הדין יפסוק שבעת חלוקת התמורה שתתקבל מפירוק

הנישואין,והאשהלאידעהע"כ.

השיתוף בנכס ,כל צד יקבל בהתאם להשקעתו .מאידך,

הבעל :לא היו לי כל בעיות פסיכולוגיות או פסיכיאטריות

הנתבע מבקש לקבוע שהנכסהינו רכוש משותף ,ובהתאם

לפני הנישואין .אם יתברר שכן הייתי אצל פסיכולוג או

לכך יפורק השיתוף בנכס.אגב טענתה זו מבקשת התובעת

פסיכיאטר לפני הנישואין-הכל יחזור אליה .כעת אני לא

להורות על ביטול הקידושין בטענת מקח טעות ,והגם

מתחייב ע"כ בשום קניין .הייתה לי לאחר סוכות חרדה .זה

שהצדדיםכברהתגרשוכדמו"יבטענתהזוהתובעתסבורה

התבטא בקשיי הרדמות ובקושי בריכוז שנבעו מהיחסים

שתוכללבטלאתמעמדהשלהדירהכרכושמשותף.

בבית .עילת הגירושין מצידי היא שחשבתי שהתחתנתי עם
אשהנורמלית ,והתברר לי לאחר4שבועות שהיו לה

ת
טענתמקחטעותבגללבעיותנפשיו 

טיפולים פסיכולוגיים .היו לה יחסים אינטימיים עם בנות

ביחס לטענת מקח טעות ביה"ד מבהיר :הצדדים התגרשו

אחרות .היא אף החזיקה תמונה של אחת מהן .היו לה

לאחרשהבעלעזבאתדירתהמגוריםוקבעמצבשלפירוד.
כתוצאהמעזיבתהבעלאתהבית,האשההגישהבקשהלצו
עיכוב יציאה מהארץ ,ולאחר מכן הוגשה תביעת הגירושין
מטעמה.
כתב התביעה המפורט מטעם האשההוגש בטרם היה לה
ייצוג,וישלהניחשהטענות שעלובאותוכתבתביעה,כנות
יותר ,יחסיתלטענותשעלובשלבמאוחריותר,אחרשהחל
המאבקהמשפטיביחסלחלוקתהרכוש,ובהיותהמיוצגת.
להלןקטעיםמתוךכתבהתביעהשלהאשה:

עילות לתביעת הגירושין .בעלי עזב אותי בפתאומיות לפני יותר
מחמישה שבועות והודיע באמצעות מיופה כוחו כי רוצה
להתגרש ממני ולאחר שמאותו יום בכל התקופה הזו השמיץ
אותי בהשמצות שווא ושקר וכזב ,כיום אני רוצה בגירושין
ויפה שעה אחת קודם ,ולכן אני תובעת גירושין וסידור גט
באופן מיידי...
תביעת רכוש .אבא שלי קנה לנו את הדירה ושילם את כל
תמורתה ...אני דורשת שהדירה שכעת רשומה על שמי ועל שם
בעלי תעבור כולה לבעלותי ...מכיוון שאבא שילם את כל
תמורת הדירה והיינו נשואים לזמן קצר ,בעלי הוא שיזם את
הגירושין וודאי שעל דעת כן אבא שלי לא נתן לו שום חלק
בדירה...

יחסיםלסבייםעםחברה.היאהודתהבכךבפני".
בדיוניםשהתקיימולאחרהגירושין,האשהניסתהלבססאת
הטענות אודות מחלה נפשית של הבעל קודם לנישואין או
קשר אסור עם גברים ,אך הדבר לא עלה בידה .בכל מקרה
גם אילו היה בידה להוכיח שהבעל סבל מכפייתיות
המוגדרת כ ,.o.c.d-ככל שהדבר נוגע לטענת מקח טעות
לבטלאתהקידושין,ישצורך להוכיחשהבעלסבלממחלה
זו בצורה קשה וחמורה באופן שמנע ממנו לתפקד בדרך
מינימלית ,וכי עקב כך יש לקבוע שהתגלה אצלו מום גדול
שלאהיהידועלאשהוזותשתיתלטענתמקחטעות.
בעיקרה של הלכה זו,ביטול קידושין בטענת מקח טעות,
עקב מום שהתגלה אצל הבעל שלא היה ידוע לאשהבעת
הקידושין ,אינו מבואר להדיא בסוגיות הש"ס וברמב"ם
ושו"ע,ושנויבמחלוקת.
בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )דפוס קרימונא( סי' עז נשאל
אודות:

"נערה שנתארסה לבחור אחד ולא ראתהו מעולם ולאחר
אירוסין נודע שהוא עוור".
מהר"םדןבטענתמקחטעותבקידושין,ומסקנתו:

"על כל זאת איני אומר להוציאה בלא גט ,אבל לכל הפחות
כופין".
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ועיין בספר שבות יעקב ח"א סי' ק"א ששלל את האפשרות

עיין בחתם סופר חלק אה"ע סי' פ"ב שדן במקרה שלא היו

לביטול קידושין בטענת מקח טעות ,כגון לאחר שהתברר

קידושין על תנאי ,אלא קודם לנישואין החתן הטעה את

שהבעל היה סריס ולא נודע קודם לקידושין .ובספר משנה

הכלה,וז"ל:

הלכותחלקיזסי'מוכתב:

"ובחידושי איברא להגאון מוהרי"א הענקין זצ"ל כתב באות
מ"ז וז"ל ,וא"כ כיון שלא שמענו ולא ידענו מימות הש"ס
שיבטלו קידושין מחמת מום ,ביחוד אחר הנישואין למעשה,
ובכל מקום ובכל זמן נמצאו שאלות כאלה ובכולם הצריכו גט
הרי ידעינן שהכל נכנסין לספק ,ואי אפשר לבטל קידושין כלל
אפילו היה מבורר המום ושלא ידע ממנו הצד השני".
אףלדעתהסבוריםשניתןלבטלקידושיןבטענהזו,איןהדברים
אמוריםאלאב"מוםגדול",עייןתשובתהרצביאה"עסי'קפ
וסי'קפא,ואגרותמשהאה"עח"אסי'עטוסי'פ'.
יתירה מזו ,גם אם היינו דנים לבטל קידושין בטענת מקח
טעות ,היינו דווקא במום שאיןלו רפואה .עיי"ש בתשב"ץ
ששלל ביטול הקידושין במי שנמצא מיד לאחר הנישואין
ללאכחגברא,מכמהטעמיםואחדמהםהיהשישאפשרות
לרפואה,וז"ל:

"ועוד שאם אינו היום ראוי לכך ,אפשר שיהי' ראוי לאחר זמן
ויתרפא מאותו חולי ותשות כח ,וכבר ראינו מי שאירע לו כך
ושב לאיתנו".
וכןעייןספרדעתסופרסי'מטשגםלשיטתהחוותיאירסי'
רכאשישלדוןמקחטעותבנמצאסריס,לאיאמרכןבסריס
חמה שיש לו רפואה ,ובזה לכו"ע אין לדון דין מקח טעות,
וע"עמהרש"םח"גסי'טז.
בנידון זה גם אם אצל הבעל התגלו בעיות כטענת האשה,
אין אפשרות לטעון שאין להן רפואה .לכן בנידון זה אילו
התבררו טענות האשה ,נראה שהבעיה המיוחסת לבעל
אינהבגדרשלמוםגדולשאינומאפשרלקייםאתהנישואין,
ואף רחוקמכך שאין לו רפואה .בפרט כאשר גרו יחד
בשלום ,האשהכלל לא הייתה מעוניינת בגירושין ,ולא
טענה דבר כנגד בעלה .טענות האשה עלו רק לאחר
שהגירושין נכפו עליה עקב הפירוד שהבעל כפה עליה ,ורק
לקראת מועד הגירושין כשהיה ברור לה שמתגרשים,
ויתקייםדיוןבתביעתהרכושלאחרהגירושין.
טענתמקחטעותבגללשימושבמחשבוקריאתספרים
שאינםראויים
השבאה מבית חרדי עם הקפדה יתירה,לא
הטענה שהאש 
הייתהמסכימהלהינשא,אילוהייתהיודעתקודםלנישואין
שהבעל בהיותו בחור השתמש במחשב או קרא ספר בלתי
ראויכזהאואחר,כפיהמפורטבטענותהאשה,ולא הייתה
משקיעה בדירה את סכום הכסף שניתן על ידי בני
משפחתה ,אינה טענה ראויה ככל שהדבר נוגע לפסיקה
לחלוקתהרכושכמבוקשעלידה.

"הוא אמר שהוא עשיר ונמצא עני ,אמר שהוא למדן גדול
ונמצא אפילו צורתא דשמעתתא אינו יודע".
בתוךתשובתוכתבהחתםסופרכדלהלן:

"מריש הוה אמינא לחלק בין האיש המקדש לאשה המתקדשת
דאתתא בכל דהוא ניחא לה ...כדביבמות סוף האשה שלום
וב"ק ק"י ע"ב גבי יבמה שנפלה לפני מוכה שחין .והה"נ הכא
באיש המקדש אשה בחזקת שהוא עשיר ולא אמר ע"מ בשעת
קידושין אין כאן גילוי דעת שלא תתרצה להתקדש לעני ,כי
אתתא בכל דהוא ניחא לה .ומשו"ה תנן בהך מתניתא דתנן
תנאי דגברא ע"מ שאני עשיר ,הא לא אמר ע"מ לא איכפת לן
אם הוא עני".
בסוףתשובתוכתבהחתםסופר:

"וא"כ לכאורה בנידון שלפנינו לפי ראות עיני המורים יובנו
הדברים ,מסתמא לא תתרצה האשה להתארס עם איש מארץ
רחוקה אי לאו שהטעה אותה שהוא עשיר ולמדן וכמו שגילו
דעתו ,וכיון שהטעתה בטלו הקידושין .האמנם לא מפני שאנו
מדמין נעשה מעשה ולכשיבוא לידינו נתחכם בענין זה )כי
בתשב"ץ ח"א רס"י ק"ל מצאתי בהדיא נגד זה ע"כ צ"ע( .גם כי
בנידון שלפנינו אין אנו צריכי' לכל זה דאפי' לו יהי' שהתנה
בפירוש ע"מ שאני עשיר ולמדן מי הגיד לו לזה השואל שאיננו
עשיר ולמדן באמת וגדולה מזו בקידושין ס' ע"ב דקידושי ספק
לעולם הוה ובש"ע סי' ל"ח סי"ד יע"ש וא"כ ה"נ לעולם
קידושי ספק הויין דיש מתרושש והון רב ומאן לימא שאיננו
מוחזק לעשיר בעירו עד שמכבדי' אותו מפני עשרו ,וכן לענין
למדנותו ,ע"כ אין להקל מטעם זה כלל לע"ד".
וז"להתשב"ץחלקא'סי'קלשהביאהחתםסופר:

"אבל בכאן לא קדשה בתנאי זה אלא שהוציא קול על עצמו
שהוא עשיר ויש לו כך וכך ממון והיא האמינתו ונתקדשה לו,
ובכענין זה לא מבטלין קדושין .דהא תנן בפרק האומר בקדושין
)ס"ב ע"א( המקדש את האשה ואמר סבור הייתי שהיא כהנת
והרי היא לויה לויה והרי היא כהנת עניה והרי היא עשירה
עשירה והרי היא עניה הרי זו מקודשת מפני שלא הטעתו ,וכתב
הרמב"ם ז"ל בפ"ח מה' אישות וכן היא שאמרה סבורה הייתי
שהוא כהן והרי הוא לוי לוי והרי הוא כהן עני ,וה"ה עשיר,
עשיר והרי הוא עני הרי זו מקודשת .מפני שלא הטעה אותה
עכ"ל .וטעמא דכל הני משום דדברים שבלב אינם דברים ,דכי
היכי דהיכא דקדיש על תנאי ונמצא הדבר בהפך אף על פי
שאמרה בלבי הי' להתקדש לו אינה מקודשת כדאמרינן בפרק
האיש מקדש )מ"ט ע"ב( ופי' בגמ' דטעמא משום דהוו דברים
שבלב ואינם דברים לקיים הקדושין ,ה"נ אם קדשה סתם
ואמרה סבורה הייתי בכך ואינו כן ,הוו דברים שבלב שאינן
דברים לבטל הקדושין".

בתחילה נדון האם יש בטענות אלו טענת מקח טעות לגבי

ובספר רב פעלים חלק א' חלק אבן העזר סי' ח' כתב בתוך

הקידושין.

דבריו:

עטרתדבורה



"וראיתי להגאון תשב"ץ ח"א סי' ק"ל ,שנשאל בראובן שהטעה
אשה אחת ,שהוציא קול על עצמו שהוא עשיר והיה עני
ונתקדשה לו ,והשיב דאין טענה זו מספקת לבטל הקידושין,
מפני שלא א"ל בפירוש בשעת מסירת הקדושין ע"מ כן ,ופשיט
לה ממתניתין הנז' ע"ש ,ולפ"ד נ"ד הוא כ"ש דהוי קדושין
גמורים .וראיתי להגאון חתם סופר אה"ע סי' פ"ב ,שכתב על
דין התשב"ץ הנזכר צ"ע ע"ש ,ובודאי בטל ספיקא דידיה נגד
פשיטות התשב"ץ ,ועוד י"ל דנ"ד לא הוה הח"ס ז"ל מסתפק,
יען דהתם הקול יצא מפי הבעל ,ונמצא הוא היה המטעה,
והאשה סמכה על דבריו ונתקדשה ,אבל בנ"ד לא יצא מפי
האשה שום דיבור כלל ,ואין לה ידיעה מזה ,וגם הבעל מתחלה
היה יודע שהאשה אין לה ידיעה מכל זה".
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הוצג בפניה כבחורמובחרמישיבה חשובה ,אך לא טענה
שהחתןעצמוהציגעצמוכך.
הדיון ביחס לשימוש במחשב בתוך הישיבה ,מקומו בעת
קביעת סדרי הישיבה ,אולם אין בו כדי להשליך על תוקף
הקידושין ,ואינו רלבנטי לבירור התביעה שבפנינו .לפיכך
מאחר והקידושין היו שרירים וקיימים עד למועד הגט,הרי
השהתגרשה שאין דין החזר
דינה של האשהככלאש 
מתנותאלאבמורדת,אךלאבנידוןזה.
מסקנה:
הטענה לביטול הקידושין בטענת "מקח טעות" ,אינה
מתקבלת ,וכיוון שכן אין יסוד לטענת מקח טעות ביחס

וכןבשו"תביתיצחק חלקאה"עח"אסי'קודןבמישהטעה

לדירה ששני הצדדים רכשו קודם לנישואין ולצורך

אתהאשה בטעותחמורהונשאה,וכתבשכלעודהקידושין

הנישואין .מאחר שהדירה נרכשה לצורך הנישואין והם

הם בסתמא ואינם על תנאי ,אי אפשר לבטלן ,והיא אשת

התקיימו ,כשם שאין יסוד לביטול הקידושין והנישואין

אישגמורהלכלדבר.וכיגםהחתםסופרתבראלגזיזי'מפני

בטענת טעות במקח ,כך אין יסוד לביטול רכישת הדירה

תשובתהתשב"ץ.

ורישומה ע"ש הצדדים בשווה ,הואיל והדירה נרכשה כדי

לפיכך גם בנידון שלפנינו אין יסוד לטענת האשהלביטול

לאפשראתהנישואיןבמתכונתעליהסוכםמראש.

הקידושין ,מה עוד שהטענה של התובעת היא שהנתבע

סימן טז

ערךמאתייםזוזומאתייםזקוקיםופיצוייגירושי ן
באותם מקרים שבהם אין הסכמה ביחס לתשלום הכתובה,
לרבות ביחס לשערוך הסכום הנקוב בשטר הכתובה,

בטרפעיק ,חציו היה נותן לשומר בית המדרש ,וחציו לפרנסתו
ולפרנסת אנשי ביתו".

וההכרעהבאלו הינהמשפטית ,מוטל על בית הדין לקבוע

ופרשרש"י:

אתערךמאתיים הזוזים ,ואתערךמאתיים הזקוקים ,באותן

"טרפעיק  -סלע מדינה ,שהוא חצי דינר ,כך מפורש בכתובות
)סד ,א(".

מפסקדיןשבוביתהדיןנזקקלפסיקהזו.

הרישבחציטרפעיקשהוא  48פרוטות ,הללפרנסאתאנשי

כתובות שזהוהסכום שנקבעכתוספת הכתובה .להלן קטע

ביתו .וחישוב זה תואם לחישוב שמאתיים זוז מדינה,שהם
שיעורעיקרהכתובה

4800פרוטות,הספיקובזמנולפרנסתאדםאחדלשנה.

שיעור200זוז נקבע על ערך השווה ל960-גרם כסף צרוף,

לכאורה לפי"זביחס לעיקר הכתובההיה מקום לקבועכי

עפ"י פסיקת הרמ"אאה"ע סי' סו ס"ו ולא על סך השווה

הגם שנקוב בה סך מאתיים זוז ,עיקר הכתובה יהיה צמוד

לדמי מזונות לשנה .אמנםבמסכת פאה פרק ח' משנה ח'

לערךהקנייהשלמזונותוכסותשלאדםאחדלמשךשנה.

שנינו:

"מי שיש לו מאתים זוז ,לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר
עני".
ופרשהר"ש:

"שיערו חכמים שזהו שיעור הוצאתו במזונות ובמלבושיו
לשנה".
והוסיףבתפארתישראלעלהמשנהשם:

"בזמן הש"ס הוה סגי בהכי לפרנס את עצמו בהן ,ובכך סגי ליה
לשנה לכסות ומזונות .ומצאתי כתוב דלהכי תקנו מאתיים זוז
לבתולה ,שלא תצטרך לצדקה שנה תמימה".
ומצינובמסכתיומאדףלה:

"אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר

הסמ"ע בסי' פח סק"ב כבר עורר שאלה זו ,כיצד ניתן
להמשיך לחשב את שיעורי המטבע עפ"י משקל הכסף כפי
שהיהבזמןחז"לכאשרכחהקניהשלאותהמטבעירדמאד
יחסיתלזמןחז"ל,והסמ"עכתב:

"וקצת קשה לומר כן דשמינית מפעניק יחשב ממון לקדש בו
את האשה ולהיות הדיינים נזקקים לו .ואפשר לומר שבימיהן
היו הפירות והקניינים בזול ,ובעד פרוטה היו קונים הרבה
פירות ולכך היתה הפרוטה חשובה כממון .ולפ"ז בזמנינו דאין
יכולין לקנות בפרוטה כי אם מעט מזעיר ,מן הדין הוה לן
למימר דאין קידושי אשה סגי בפרוטה ולא פדיון הבן בשני
זהובים ,צ"ע".
וכן בספר שו"ת בית יעקב סי' קי"ג נשאל ביחס לשיעור
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פרוטה לכמה הלכות ,שהרי בזמננו אין אנו מחשיבים כלל

ה
שיעורתוספתהכתוב 

שוה פרוטה ,מפני שאין לפרוטה אחת את הערך שהיה

בשערוךהסכוםהנקובכתוספתכתובה200-זקוקים,נאמרו

בעבר.בתשובתוהביאמדבריהסמ"ע,וכתבעלדבריו:

"מה שהקשה הסמ"ע דאיך יהיה הפרוטה שהוא דבר מועט,
חשוב לקדש בו אשה כו' נלענ"ד שנעלם מן הרב דברי תשובת
הריב"ש סי' קנ"ג בענין כתובת אשה".
הריב"שבתשובתושם,נתןמענהלתמיההזו,וכתב:

"איך הסכימו כל האחרונים ז"ל ,וגם הרמב"ם ז"ל ,דכתובת
אשה דרבנן ,בין דבתולה בין דבעולה .ושהסכמת כולם,
שהמאתים של בתולה ,והמנה של בעולה ,הם כסף מדינה,
שהוא שמינית שבכסף צורי ,ולזה ,מאתים של בתולה אינם רק
כ"ה דינר צורי ,ושל בעולה י"ב וחצי .ושערו האחרונים ז"ל,
שהדינר ג' ארגינ"ץ ,והארגינ"ץ הוא חלק אחד מששה עשר
באוקיא של כסף .וכ"כ הרמב"ן ז"ל  ...והוקשה לך ,איך תקנו
חז"ל דבר מועט כזה לכתובת אשה ,והם אמרו כדי שלא תהא
קלה בעיניו להוציאה ,והלא אפילו עני שבישראל ,כשיהיה לו
קטטה עם אשתו ,תהא קלה בעיניו להוציאה בדבר מועט כזה.
תשובתך ,אתה שערת באנשי מיורקה ,שעשיריה היו להם בתים
מלאים כל טוב ,אוצרות כסף וסחורה ומטמוני מסתרים,
מרגליות ורוב פנינים ,ומערות מלאות דינרי זהב .ואשר אין לו
כל אלה ,אף אם יהיו לו חפצים ותכשיטים ואלפי זהב ,ואומנות
נקייה להרויח בה פרנסתו והותר ,נקרא עני .אבל תשער בתושבי
הארץ הזאת ,שאינם מספיקים ללחם צר ומים במשורה ,ועל
הארץ ישנים ,או על שטיח עור ,ובכסות יום מתכסים בלילה,
ומלבושיהם טלאי על גב טלאי ,ורובם הולכים יחפים .ובימי
חז"ל כך היו ,כמו ששערו במזונות האשה למשרה אשתו על ידי
שליש )כתובות ס"ד  ...ושנינו במסכת פאה )פ"ח( :מי שיש לו
חמישים זוז והוא נושא ונותן בהן ,הרי זה לא יטול לקט שכחה
ופאה ומעשר עני ,לפי שאינו בגדר עני ,וחמשים זוז הם חצי
כתובת אלמנה .ותמה על עצמך ,איך אשה מתקדשת בפרוטה,
שיש בדינר קצ"ב פרוטות ,והוא דבר מועט עד מאד ,וגם ב"ד
נזקקין לתביעת פרוטה ,לפי שלא נתנה לימחל מן הסתם.
וחכמים ז"ל תקנו כתובה לאשה לכולן בשוה ,שלא לבייש את
מי שאין לו ,ושערו בעני ,ואמרו ,שאם רצה להוסיף אפילו מאה
מנה ,יוסיף ,והעני ,אם ירצה לגרש את אשתו ,את כל אשר לו
צריך ליתן".
הרי שלא עלה על דעת הריב"ש לשער את עיקר הכתובה
בהתאם לכח הקנייה של מזונות וכסות לאדם לשנה ,אלא
הכל נותר כשיעור משקל הכסף כפי שהיו למטבעות אלו
בזמןחז"ל.גםבימינוובכלמקום ,ביןאצלעשיריםוביןאצל
עניים ,השיעורשווה.הוספתתוספתכתובה ,אמורהלהביא
את הסכום הסופי הנקוב בכתובה לסכום סביר ,בהתאם
לרמתההתחייבותשהחתןיכוללהתחייב.
סיכומושלדבר,ערך"עיקרהכתובה"בלאתוספתהכתובה,
שנוי במחלוקת הב"י והרמ"א ,ובנידון זה עלינו לפסוק עפ"י
דעתהרמ"א,ולחייבבגיןעיקרכתובהסךהשווהל 960-גרם
כסףצרוף.

שיטות שונות ,ובפד"ר כרך י"א עמ'  362לדעת הרוב,
הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל והגאון הרב יוסף
קאפחזצ"ל,מכיווןשידבעלהשטרעלהתחתונה,איןלחייב
יותרממהשכתבבספרנחלתשבעהסימןי"בבשםהב"ח,
ולאהסכימועםדעתהמיעוטשהסתמכהעלשיטתהחזו"א
אה"ע סי' סו שבהתאם לדברי הגר"א ביו"ד סימן ש"ה קבע
כי200זקוקיםשוים57.6-ק"גכסףצרוף.
ביחס לשערוך המופיע בפד"ר כרך י"א הנזכר כבר העירו
בפד"ר כרך י"ד עמ'187ובספר הנישואין כהלכתם עמ'שו
,שנפלה טעות סופר בדבריהם במה שכתבו ששיעור200
זקוקיםפישניםוחצימכתובהדאורייתא,אלאהשיעורהוא
כמ"שבספרשיעוריתורההנזכר.וכןכתבבספרמעשהבית
דיןלחברביתהדיןבירושליםרבימרדכיטולידאנושליט"א
עמ'קט,וז"לשם:

"נראה דהעתיקו דברי הנחלת שבעה בטעות ,שהרי מבואר
בלשונו אחרת ,כי מאתיים זוז הם  80זהובים ולא שמונים
זקוקים .ומאתיים זקוקים הם  320זהובים כלומר דמאתיים
זקוקים הם פי ארבע מכתובה דאורייתא ולא פי שנים וחצי,
וכמו שכתב להדיא השיעורי תורה שהבאנו לעיל בחישוב
שיטת הדרישה .שוב מצאתי בפסד"ר כרך יד עמ'  187שהביא
מספר נישואין כהלכתן שהעיר כדברינו שזו טעות סופר.
והערתי זאת למו"ח הגאון מרן הגרע"י שליט"א ושאלתי אותו:
אפשר דנמשך אחר הגרי"ק ,וענה לי :אפשר".
לאור האמור ,בהתאם להכרעה שבפד"ר כרך י"א שם שיד
בעל השטר על התחתונה ,ובהתחשב בהערה שע"פ האמור
בנחלת שבעה המאתיים זקוקים הם פי  4מכתובה
דאורייתא ,ערך המאתיים זקוקין הוא960גרם כסף כפול4
=3840גרם ,ועוד מאתיים זוז שהם960גרם עפ"י שיטת
הרמ"א סי' סו ,לפיכך הבעל חייב לשלם לאשה סך השווה
ל4.8-ק"גכסףצרוףבהתאםלערכובמועדהתשלום.
פיצוייגירושין
התובעת ביקשה מבית הדין לחייב את הבעל לפצות את
האשהבגיןתקופתהנישואין.עפ"יההלכהביתהדיןמוסמך
לחייב את הבעל בחיוב משפטי הקבוע בהלכה ,כגון מזונות
או "עיקר כתובה" ,או לחייב בתשלום הנובע מהתחייבות
ברת תוקף כגון התחייבות ב"תוספת כתובה" ,כפי שהבעל
בה ,בכפוף לפסיקה הקובעת
התחייב בה בשטר הכתו 
שהאישה זכאית לתשלום זה .אולם ביחס לפיצוי אחר כגון
הפיצוי שמבקשת האשה ,אין לכך יסוד בהלכה ואין מקור
בהלכההפסוקהלהטילחיובממוןבגיןפיצויכזהעלהבעל
בנסיבותאלואואחרות.
מאחר וכאמור בהלכה הפסוקה בשו"ע אבן העזר אין זכר
לפיצוי כזה.אין לחייב פיצויים ,אלא ניתן להביא לתשלום
פיצוי בהסכמה ,במקרים שבהם ההליך מסתיים בהסכמה.
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בנסיבות מסוימות קודם לגירושין האשה רשאית להתנות

של תיקי הגירושין ,מלכתחילה אין מקום לתביעת פיצויים

אתהסכמתהלקבלתהגט,בפיצויראוי.

מעברלסכומיהכסףשמקבלתהאישהמכחהוראותהחוק.

אמנם היתה תקופה שבה בתי הדין הרבניים נהגו כדבר

ע"ע בפד"ר כרך טו עמ'222שציינו להעדר פסקי דין לחיוב

שבשגרה לפסוק פיצויים כאלו ,וכפי העולהמפסקי דין

פיצויים ,בפסקי הדין שהתפרסמו בפד"ר השונים ,ונראה

שבאוסף פסקי דין של הרבנות הראשית מהתקופה שלפני

שהטעם לכך הוא באמורלעיל .בכך נדחה מש"כשם בעמ'

כשבעים שנה ,עיין בקובץ אוסף פסקי הדין ח"ב עמ'.42

 ,216שהסתמכו על פסקי דין מהתקופה הקודמתלהנהגת

מאידך ,עיין בספר עטרת שלמה )להגרש"ש קרליץ זצ"ל(

החוק.

ח"א עמ'רמ"ג שכתב בנחרצות לשלולאת הבסיסההלכתי

לאור האמור ,מאחר וכיום הנשים מקבלות את הזכויות

למנהג זה וביסס את פסיקתו במקורות ההלכה .ע"ע בפד"ר

המגיעות להן ע"פ החוק ,התביעות לפיצוי נוסף אינן רבות,

ח"א עמ'131שנהגו בפיצוי זה על מנת להביא את האשה

והמקרים בהם פוסקים פיצויהם מעטיםביותר.שהרי שכל

להסכמה לגירושין בנסיבות בהן היא אינה מעוניינת

מקרה אין "מנהג המדינה" לפסוק פיצוי הגבוה מהזכויות

בגירושין,אךלאכשהיאתובעתלהתגרש.

המתקבלות במסגרת איזון המשאבים  .לפיכך גם במקרים

עוד נציין כי הדיון ביחס לפיצוי ,עמד על הפרק בבתי הדין,

בהם נפסק ששטר הכתובה מזכה את האשה בסכום נמוך

בטרם קבע המחוקק תשלום לאשה מלבד זכויות על פי

מאדכמובנידוןזה,ביתהדיןאינו יכוללחייבפיצויחילופי

הכתובה .אולם לאחר שנחקק חוק יחסי ממון ,ובדרך כלל

נוסף ,בהעדר מקור לחיוב נוסף המיוסד על ההלכה או על

האשה מקבלת פיצוי על פי הוראות חוק יחסי ממון  ,הן

מנהגהמדינהאוהמעוגןבהתחייבותברתתוקף.

בהסכמה והן במסגרת הליך משפטי ,הרי שברוב המכריע

סימן יז

הצמדהלמדדשלהסכוםהנקובבשטרהכתובה
ביחס לשאלת הצמדת הכתובה ,כתבנו באריכות בספר

עובדיה יוסף זצ"ל בחלק א' חלק חו"מ סי' ו' הביא דעת

עטרת דבורה חלק ב' חו"מ סי' יט .אך להלן שני פסקי דין

חותנו,וז"ל:

שכתבנולאחרמכן,
בראשון מצאנו לנכון להורות על הצמדה מאחר שבהיעדר
ההצמדה הסכום נשחק לחלוטין ונותרסכום זעום.ובשני
התייחסנו לנידון שלהצמדהבנסיבותשגם בלא ההצמדה,
נותרסכוםרבערךהמשולםבגיןשטרהכתובה.
להלןפסקהדיןהראשון:
בשטרהכתובהשלהצדדים,מיוםז'שבטתשמ"ה,נקובסך
 5,000,005שקלים ישנים שנהגו באותה עת .החישוב

"לאחר כתבי כל זאת שאלתי למו"ח הגאון פאה"ד מרן הגאון
רבי עובדיה יוסף שליט"א לדעתו בענין גביית כתובה לפי
הצמדה וענה לי בזה הלשון :כשישבנו בביה"ד הגדול היינו
גובין כתובה לפי הצמדה .ושאלתי לו אם כתב תשובה בענין,
ואמר לי שלא כתב ,אבל הוסיף שזה פשוט כי סברא היא שלא
תקבל האשה אותו סכום ,דאז כי לא ישאר אפילו סכום מינימלי
לכתובה דהיום .ולפני שנים ג"כ שאלתי אותה שאלה ,ואמר לי
שהיו מצמידים חלק מהכתובה ולא הסביר מהו החלק ומהם
הנימוקים לכך".

לתשלום בלאהצמדה ,קובעאת הסכום עלסך  5,000שקל,

ובספר "אורות המשפט" להרה"ג יצחק צבי אושינסקי

להורותעלהצמדה.
וישלדוןהאםישמקום 

שליט"א ,דיין בית הדין בחיפה ,חלק ג' עמ' רצ"ה הביא

עיין בפד"ר כרך יח עמ'37שמסקנתם שיש להצמיד את

שמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נשאל שאלה זו והשיב שיש

הסכוםהנקובבכתובה,לעומתזאת ,בפד"רכרךיגעמ' 308

להצמידאתהכתובה,אךביחסלטיבהשלההצמדההשאיר

נקטו בפשיטות שאין להצמיד .ועיין בחוברת "כנס הדיינים"

הדברלשיקולדעתביתהדין,ע"ש.

תשע"א עמ'251במאמרו של הרה"ג בנימין בארי שליט"א

וע"עבספרעיוניםבמשפטלהרה"גח.ש.שאנןשליט"אחלק

שהביא את הדעות השונות ,ובמסקנתו קבע כי יש מקום

אה"עסי'כזשישלהצמידאתהכתובהלמדד,ולדעתוכשם

לפשרה.

שאמרו חז"ל "אחריות טעות סופר" ,גם היעדר קביעת

עוד נציין שדעת גדולי הדיינים בבית הדין הגדול נ"ע ,מרן

ההצמדה בשטר הכתובה נידון כ"טעות סופר" ,כי ודאי זו

הגרי"ש אלישיב זצ"ל והראשל"צ הגאון מרן רבי עובדיה

היתה הכוונה להצמדה גם אם לא נכתב,אלא שזו סברא

יוסףזצ"ל,היתהלחייבכתובהבהצמדה,וכיכךנהגובזמנו

מחודשתוקשהלבססעליהפסקדין.

בביתהדיןהגדול.

עוד יצוין כי בפסק דין שניתן בתיק אחר והתפרסם בספר

בספר "מעשה בית דין" להרה"גמרדכי טולידאנו שליט"א,

עטרתדבורהח"בסי'י"טעמ'  782כתבנוונימקנומדועאין

דיין ביה"ד ירושלים וחתנו של הראשל"צ הגאון מרן רבי

מקום להצמדת הסכום הנקוב בשטר הכתובה .אך כעת
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לאחר עיון נוסף בהלכה זו נראה כי יש מקום להבחין בין

לכאורה,דברי המנחת אלעזר מסתברים ,מאחר שביסודה

הצמדהשנועדה לשמראתערךהכתובה,כשבלאההצמדה

של התחייבות הכתובה אין שני צדדים החתומים על

קיימת שחיקה קטנה ומזערית בערך הכתובה ,ובין נסיבות

התחייבות זו .אמנם קיימת עילה ברורה להתחייבות,

בהןהשחיקהאינהמזעריתאלאלהיפך,הסכוםשנותרבלא

ומלכתחילה היא באה לעולםכתוצאה מהסכמת האשה

ההצמדההוא מזערי ,לאחרשרובו ככולו של ערך הכתובה

להינשאוכתוצאהמהנישואין,אךבעיקרהשלההתחייבות,

נשחקונותררקסכוםמזעריבלבדיחסיתלערךהמקוריבעת

על כל פנים בצורתה החיצונית של ההתחייבות,אין שני

החופה ,כגון בנידון דנןשבלא ההצמדה ,הכתובה נשחקה

צדדים ,על כן ניתן לדון בסוג התחייבות כזו את דיני

ביותר ועומדת על סך5000שקל בלבד .בנסיבות אלו יש

האומדנא כפי שדנים במתנה ,עיין רמ"א חו"מ סי' רז ס"ד

מקום להצמדת הסכום הנקוב בשטר הכתובה ,וזאת מטעם

ובסמ"עסק"י.

נוסףשלאעמדנועליובעתכתיבתפסקהדיןהנזכר.

בהחלטת ביה"ד הגדול מיום י"ט אלול תשס"ז בתיק

ההנחה הראשונה היא שאין לתת לשקלים הישנים מעמד

,801823/2כתבהרה"גשלמהדיכובסקישליט"א:

של"נפסלהמטבע"בעתהחלפתהשקליםהישניםבחדשים,
וכפי שהבהרנו בספר עטרת דבורה )שם( והבאנו שכן דעת
החזון איש .הדעת נוטה כך מאחר ומעיקרא המטבע מקבל
את מעמדו על יסוד דינא דמלכותא ,ואותו דינא דמלכותא
לאקבעשהשקליםהישניםנפסלו,אלאקבעשהםהוחלפו,
ושבמקוםאותםשקליםישניםיבואוהשקליםהחדשים,וגם
היהפרק זמן ששניהם שימשו זה בצד זה כדי להקל על
ההחלפה .לכן אינו דומה לנידון "נפסל המטבע" המבואר
בש"ס ופוסקים ,שם המטבע נפסל ומכאן ולהבא אין לו כל
מעמדמוניטרי,מלבדערךהמתכתעצמה.עלכןבנידוןדנן
אין לנו אלא לדון בדין שחיקת המטבע ,ולברר האם
ההתחייבות של החתן בעת הנישואין היא התחייבות של
מטבע ,דהיינו סך שקלים בדווקא תוך היצמדות לסכום
הרשוםבלבדולהתעלםמהערךשלסכוםזה,אומלכתחילה
בעתהנישואיןההתחייבותהיאלתשלוםערךושווישלסך
השקליםהנקובבשטרהכתובה.
אם אכן ההתחייבות של החתן בתוספת הכתובה היא
התחייבותחד צדדיתללא קבלת תמורה ,אלא כמתנה
בעלמאשהחתןמתחייבבסכוםהנקובבשטרהכתובה,אולי
היה יסוד לטענה שהחתן התחייב רק בסכום שנקב בלירות
או בשקלים ישנים ,וכי לא היתה כוונתו להתחייב בערך
השווה לסכום הנקוב .אך אם החתן קובע את הסכום
שנכתב כתוספת כתובה בגין תמורה המתקבלת אצלו,
מסתברשמלכתחילהכוונתוהיתהלהתחייבבעיןיפהבערך
של הסכוםהנקוב ולא רק להישאר דבק במספרהלירותאו
השקליםהישנים,גםאםהםיאבדואתמרביתערכן.

"אמנם בהתחייבות הקשורה בשני הצדדים אין לדון לפי הלך
דעתו של צד אחד בלבד ,אבל לפי המקובל בהליך כתיבת
הכתובה ,הרי הכלה עצמה נמצאת מחוץ לתמונה ,והכתובה
נכתבת בנוכחות החתן בלבד ,שברצותו כותב סכום גדול ,ואם לא
ירצה יכתוב רק סכום קטן יחסית ,ואילו הכלה מועמדת בפני
עובדה מוגמרת ,ואת סכום הכתובה היא שומעת לראשונה רק
מתחת לחופה .הצדדים מסרו לנו ,שסכום הכתובה נכתב רק סמוך
לחופה ,ולא דובר על כך קודם לכן במעמד רישום הנישואין".
ככל שאלו הן הנסיבות ,יש מקום לקביעתו של ספר מנחת
אלעזר.אמנםאםשאלתהסכוםשבוהחתןיתחייבבכתובה
היה נושא למו"מ בין הצדדים קודם לנישואין ,ונקבע
כתוצאה ממו"מ זה ,יש מקום לראות בכתובה שטר
התחייבות שבו שני צדדים ,ואין דנים אומדן דעת של צד
אחד בלבד ,כשברור שהצד השני אינו שותף ואינו מסכים
לאומדןדעתזו.
אלא שבספר פנים במשפט )להרב ישעיה יוסף פונטרימולי(
חו"מסי'מהס"בבאותח',בשםהרבהמקובלמהור"שויטל
ז"ל,בנושלהרבהמקובלמוהר"חויטלז"ל,כתב:

"ומטעם זה אנו רגילים לחתום בשטר הכתובה שקוראין אותה
לפני הציבור תחת החופה וחותמין בה תלמידי חכמים או זולתן
שלא נמצאו בעת שומת הנדוניא ,וקרובים העדים האלו להיות
נקראים עדי שקר שמעידים מה שלא ראו .אמנם להיות
שקוראין אותה בציבור לפני החתן והכלה והם שותקין ...הואיל
וקוראים אותם בצבור לפני קהל ועדה ,יספיק ,וחותמים בהם
ומעידים עליה ,ולא איקרו סהדי דשקרי ח"ו".
הרי שעפ"י דרכו ,קריאת הכתובה בפני החתן והכלה,

עוד נראה שהדבר תלוי בשאלה כיצד יש להתייחס

השותקים,קובעתאתהסכמתםלכלהאמורבכתובה,וכשם

להתחייבות זו ,האם זו התחייבות חד צדדית מצד החתן

שדי בשתיקה זו לאפשר לעדים לחתום על שטר הכתובה,

בלבד,אושזוהתחייבותשבהשניצדדים.

בהנחהשהחתןוהכלהמסכימיםלכלהאמורבכתובה.הוא

בשו"תמנחתאלעזרח"בסי'לט כתב שאיןהכתובהנידונת

הדין יש לדונו כשטר שבו התחייבויות של שני צדדים,

כהתחייבותהתלויהבדעתשניהצדדים,אלאתלויהבדעת

כשחלקהשל הכלה הוא ,בשתיקתה,המביעה הסכמהלכל

החתןבלבד,וז"ל:

האמור בשטר ,לרבות הסכמתה להינשא בנישואין שבהן

"אין הכתובה תלויה בקידושין וגם אינו מקח וממכר שצריך
להיות דעת קונה ומקנה ,ויש לדמות יותר הכתובה לכותב נכסיו
לבנו או לאשתו ושטר מברחת וכיוצא ,דכל אלו אינם רק מתנה
מצד הנותן בלבד ואינו תלוי בדעת המקבל".

החתן התחייב את הסך הנקוב בשטר הכתובהואת ערכו.
ועל כן התחייבותו כרוכה בהסכמתה לנישואין ,ויש להניח
שלא יתחייב בדרך בלתי סבירה,שכעבור זמן רב ישאר
מההתחייבותסכוםזעוםבלבד.

עטרתדבורה
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גםאםאיןהתחייבותותלויהבהתחייבותנגדיתמצדהכלה,

העולה על סכום גבוה שיתקבל אצלו בתמורה .לכן ה"ה

עדיין לא נכון לקבוע שהסכום הנקוב בשטר הכתובה

בעת שהחתן נושאאת אשתו ,גם הסכום שיכתוב בכתובה

כתוספת כתובה ,ניתן כמתנה גרידא שאינה כנגד טובת

הוא עדיין פחות מהערך האמיתי המתקבל אצלו בעת

הנאה שהחתן אמור לקבל מהנישואין ,וכמו שיבואר .ולכן

הנישואין.

ביחס להתחייבות מסוג זה קיימת "אומדנא דמוכח" ,שלא

העולהמדברינו,ישלקבועכיההתחייבותבתוספתהכתובה

עלה על דעתו להתחייב בעין רעה ובלא הצמדה ולהותיר

היא כנגד טובת ההנאה המתקבלת בעת הנישואין אצל

סכוםזהברמהנמוכהביותרכעבורפרקזמן.

החתןהמתחייב.

בירושלמיבמסכתכתובותביארומהיההנאהשהבעלקיבל

לזה יש לצרף מש"כ בשו"ת בית אפרים חלק חו"מ סי' ד'

ושהביאהאותולהתחייבבתוספתהכתובה.

)ד"ה ונלענ"ד( ובספר שבט הלוי חלק ו' סי' רלב שהשיקול

בתלמוד ירושלמי מסכת כתובות פרק ה' הלכה א' נכתב

שלאומדןדעתהמתחייב,הואהקובעהאםכוונתולהתחייב

כדלהלן:

את הערך בהצמדה או לא ,צירוף שני יסודות אלו יכול

"במה הוא מתחייב לה לא כן רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש
תריהון אמרין הכותב שטר חוב על חבירו בחזקת שהוא חייב
לו ונמצא שאינו חייב אינו חייב ליתן לו .רוצה הוא ליתן כמה
וליקרות חתנו של פלוני .עד כדון בשפסק מן האירוסין פסק מן
הנשואין ,רוצה הוא ליתן כמה בתשמישה שהוא ערב .עד כדון
כשבעל ,לא בעל רוצה הוא ליתן כמה על קניינו שהוסיף .פסק
מן האירוסין פסק מן הנישואין ולקרות חתנו של פלוני כבר הוא
בראוי תשמיש אין בו קניין לא הוסיף מיכן רוצה הוא ליתן כמה
ולא תחזור בה ויכולה היא לא כן תני האיש אינו מוציא אלא
לרצונו אמר רבי אבין מעיקא היא ליה הוא משבק לה".
עקרונית,

הירושלמי

סובר

שאין

תוקף

להתחייבות

להיותשיקולמכריעלחיובתשלוםהכתובהבהצמדה,וזאת
על יסוד אומדןהדעתהברור שלא היתה כוונת החתן
להתחייב בעין רעה בסך הלירות או השקלים הנקובים
בדווקא אם לאחר פרק זמן רב בעת המימוש של שטר,
יתבררשהואסכוםזעוםביותר.ואומדנאזואינהכדיליצור
חיוב מחודש ,אלא אומדן דעת בפרשנות ההתחייבות
שבשטר הכתובה ,והיא בלבו ובלבכל אדם ,שלא עלה על
דעתושלהחתןביוםשמחתלבוובעתשכותבשטרכתובה
במגמה לכבד את המעמד ואת הכלה ,להתחייב התחייבות
בעין רעה ,שבמועד מימושה כעבור שנים רבות תתברר
כהתחייבות בסכום מזערי ביותר,שאינה מכבדת את החתן

ערטילאית,הניתנתשלאכנגדתמורהאוהנאה,אףכשהיא

המתחייבואתהכלה.

בשטר .ועל יסוד הנחה זו הירושלמי מברר מהי ההנאה

עוד ניתןלהוסיףביאורבהלכה זו.איןאנוקובעיםשבפועל

שהחתן מקבל ,שבזכות אותה הנאה גמר ומקנה ,ועלו כמה
אפשרויות .האחת שנקרא חתנו של פלוני ,השניה חיבת
ביאה ,והשלישית להרויח שלא יגיעלמצב שהאשה תחפוץ
להצרלוולהעיקעליוכדישיגרשה.
ובספרפנייהושעמסכתכתובותדףקבעמודב'כתב:

"נמצינו למידין דאף למאי דסבר הירושלמי דאין אדם אחר
יכול לחייב במה שאינו חייב ,אפ"ה בחיובא שבין איש לאשתו
מחייב דלא מיקרי דבר שאינו חייב ואף בשעת נשואין".
וכןרש"יבמסכתכתובותדףקאע"אכתב:

זו היתה דעת החתן ומחשבתו בעת חתימת שטר הכתובה,
ויצוין לדברי החזו"א חלק אה"ע סי' עט ס"ק טז בהבנת
הלכהזושלאומדנא:

"אע"ג דבאמת כל האומדנות אינו מחשבת הקונה והמקנה
בשעת הקנין והמעשה ,מ"מ מידת סתמא שתלוי במשפט
החכמים מה חשיב תנאי ומה לא חשיב תנאי ,תלוי בחוזק
החשק של הענין שעושה ובחוזק ההפסד של החשש העתיד
המסופק".
גם ביחס לאומדנא בהתחייבות תוספת הכתובה למרות

"אבל תוספת יש לה ,דמתנה בעלמא יהיב לה בחיבת ביאה".

שבעת החתונה החתן לא העסיק עצמו בשאלה האם

והרמב"ם בפרק כ"ד מאישות הלכה ג' כתב שאיילונית או

להתחייב התחייבות צמודה .אך גם בלא שהדבר עבר

אשה מחייבי לאווין שלא הכיר בה יש לה תוספת ואין לה

חר
במחשבתו ,עדיין כך הם הדברים בסתמא .וזאת מא 

עיקרכתובהומבארהרמב"ם:

שכאמור אינו דומה דין הכתובה לדין החזר חוב בגין

"ולמה אין להן עיקר ויש להן תוספת .העיקר שהוא תקנת
חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה ,הואיל ולא הכיר
בה אין לה עיקר .אבל התוספת חייב עצמו בה כל זמן שתרצה
ותעמוד לפניו ,והרי היא עמדה בתנאי שלה".

הלוואה או מקח ,שם המתחייב נוטל את ההתחייבות
המינימאלית המוטלת עליו על פי דין ,מאחר וזו התחייבות
מאולצת .משא"כ בהתחייבות שבשטר הכתובה קיימת
האומדנאדמוכחהנזכרת,שבעתחתונתוושמחתלבוהחתן

יש להוסיף בנקודה זו את מש"כ הריב"ש סי' קכז ועוד

באופן כנה ובלא ספקמביע ג'נטלמניות ,ובוודאי ברצונו

פוסקים,שלאנאמרהההלכהשל"תליוהווזביןזביני'זביני",

להתחייבבעיןיפהבערךהממשיולאאתמספרהשקליםאו

בגירושין מאחר ש"אין דמים לאשה" ,ואם יתן איש את כל

הלירות בלא הצמדה שכעבור שנים רבות ישאר סכום

הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו .ומדבריהם אנו למדים

מגוחךבלבד.נשערבנפשנושבעתהחופהיתפסואתהחתן

שהפוסקיםמצאולנכוןלקבועכיכשהבעלמפסידאתאשתו

בשאלה האם ברצונך שכעבור25שנה הסכום יהיה נמוך

זהוהפסדשקשהלהעריכובסכוםכזהאואחרוהואהפסד

מאד שאינו מספיק אף לרכישת מכונת כביסה ,האם לכך
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התכוונתכעת,שאםתיפרדותיתןלהסכוםזעוםבלבד,או

ועיין במאמרו של הגר"ש דיכובסקי שליט"א בקובץ דברי

במועד פטירתך מן העולם כשהאשה תקבל כתובתה

ה
משפט ח"ז ע' קע"ה ,שכתב לענין הפרשי הצמדה בכתוב 

מהעיזבון ,וכי עולה על הדעת שבעת ההתחייבות ביום

וז"ל:

הנישואין  החתן יאמר כן אכן זו כוונתי .ללא ספק שבעת
הנישואין בליבו ובלב כל אדם שאין זה רצונו ,אלא אם כן
החתן ידוע ומוכר כאדם רע וממולח המבקש להתל גם
בכלתו הטריה כבר ביום נישואיהם לכתוב סכום גבוה
ומכובד ולבסוף יתברר שלא נותר ממנו אלא זעום שאינו
מכבד את הצדדים ,ואיזה חתן מבקש לקבל תחת החופה
דימוימהסוגהזה.
עוד יובהר ,מחלוקת מהרשד"ם )חו"מ סי' עה(  ומהרש"ך
)חלקא' סי' סב,עב ,קיא ,וח"ב סי' נג( וכן הפוסקים בדורות
שלאחריהן מתייחסת לפיחות או ייסוף של אחוזים בודדים
אואףכמהעשרותאחוזיםעקבשינוייערךהמטבעות,ודנו
אםישמקוםלהצמדה,ויששכתבולפשר)מהר"יבאסןסי'

"יש לדון אם יש לחייב הפרשי הצמדה בכתובה .בנושא זה
דעתם של רוב הדיינים שאין לחייב .אמנם הובאו לפנינו פסקי
דין ברורים המחייבים בהצמדה ,אבל לדעתם של חברי ביה"ד
הגדול אין לחייב .אין כאן חשש לריבית כי מדובר בהתחייבות
ולא בהלואה ,אולם יש לדון באומדן דעתו של הבעל המתחייב,
ונראה לנו שאין אומדנא דמוכח מצידו של המתחייב ליטול על
עצמו התחייבות בהצמדה .גם הנוהג המקובל ,למשל,
בהתחייבות לתשלום משכנתא לא צמודה )כאשר ניתנו
משכנתאות כאלו( הוא שלא ניתן לחייב את האדם בהפרשי
הצמדה כשלא התחייב לכך במפורש .על כן אין מקום לחדש
חיוב על הבעל ,ולומר שכוונתו היתה לתשלום כתובה ובנוסף
דמי הצמדה".

סג ופני משה ח"ב סי' צו( ,ויש שהתנגדו לפשרה במקום

לעומת זאת ,עיין בפד"ר כרך יח עמ'37שמסקנתם שיש

שאיןמנהגידועלפשרביןהצדדים)חקרילבמהדוראבתרא

להצמידאתהסכוםהנקובבכתובה.

חו"מ סי' ט' ופרח שושן חו"מ כלל ד' סי' א( .אבל באותן

ובספר "מעשה בית דין" להרה"ג מרדכי טולידאנו שליט"א,

נסיבות שבלא ההצמדה ערך הכתובה נשחק כמעט לגמרי,

אב"ד ביה"ד ירושלים וחתנו של הראשל"צ הגאון מרן רבי

איןזורקשאלתההצמדההשנויהבמחלוקתהפוסקים,אלא

עובדיה יוסף זצ"ל בחלק א' חלק חו"מ סי' ו' הביא דעת

מלבדזאת ,קיימתהאומדנאהנזכרתשבוודאיאיןרצונושל

חותנו,וז"ל:

החתן להתחייב בסכום כסף שכעבור שנים רבות ישאר
מזעריביותר.
לכןבנידוןזהישלהורותעלהצמדתהכתובהבמלואה.
ולהלןפסקהדיןהשני:
הצדדים נישאו בחו"קלפני כשמונה עשרה שנהובשטר
הכתובהנקובסך200זוזועוד 260,000שקל.בטרםהגירושין
הושגה הסכמה לייתר את הדיון בשאלת זכאות האשה
לכתובתה,והוסכםשהבעלמחויבבכתובתהשלהאשה,אך

"לאחר כתבי כל זאת שאלתי למו"ח הגאון פאה"ד מרן הגאון
רבי עובדיה יוסף שליט"א לדעתו בענין גביית כתובה לפי
הצמדה וענה לי בזה הלשון :כשישבנו בביה"ד הגדול היינו
גובין כתובה לפי הצמדה .ושאלתי לו אם כתב תשובה בענין,
ואמר לי שלא כתב ,אבל הוסיף שזה פשוט כי סברא היא שלא
תקבל האשה אותו סכום ,דאז כי לא ישאר אפילו סכום מינימלי
לכתובה דהיום .ולפני שנים ג"כ שאלתי אותה שאלה ,ואמר לי
שהיו מצמידים חלק מהכתובה ולא הסביר מהו החלק ומהם
הנימוקים לכך".

לא הוסכם ביחס לשאלת ההצמדה ,ולפי תחשיב שהציגה

ובספר "אורות המשפט" להרה"ג יצחק צבי אושינסקי

התובעתלאחרהצמדה ,ערךהכתובהעומדעלסך 320,328

שליט"א,אב"דביתהדיןבירושלים,חלקג'עמ'רצ"ההביא

שקלובשאלתההצמדההוגשוסיכומיטענותהצדדים.

שמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נשאל שאלה זו והשיב שיש

התובעת בסיכומי טענותיה מציינת לפסקי דין שקבעו

להצמידאתהכתובה,אךביחסלטיבהשלההצמדההשאיר

הצמדהוכןמצאולנכוןלפשרבשאלהזו ,כשראואתהבעל

הדברלשיקולדעתביתהדין,ע"ש.

כגורם שעליו מוטלת האשמה בפירוק הנישואין .מאידך,

אך לא התבאר בדברי אלו שהביאו את חוו"ד הגרי"ש

הנתבעמבקשלדחותאתהבקשה.

אלישיבזצ"לוהגר"עיוסףזצ"למההיוהמקורותההלכתיים

יצוין שהצדדים בכתבי טענותיהם האריכו להתייחס לצד

לקביעתההצמדהבמתכונתהנזכרת.

האשם בפירוק הנישואין ,ובהתאם למבואר להלן,במסגרת

וע"עבספרעיוניםבמשפטלהגאוןרביח.ש.שאנןזצ"לחלק

הנוכחיתביתהדיןאינואמורלהתייחסלסוגיאזו.

אה"עסי'כזשישלהצמידאתהכתובהלמדד,ולדעתוכשם

ביחסלהצמדתהסכוםהנקובבשטרהכתובה,דנובשאלהזו

שאמרו חז"ל "אחריות טעות סופר" ,גם היעדר קביעת

בשניםהאחרונות.עייןבפד"רכרךיגעמ'  308שהעלושאין

ההצמדה בשטר הכתובה נידון כ"טעות סופר" ,כי ודאי זו

להצמיד .וכן בספר עטרת דבורה חלק ב' חו"מ סי' יט

היתה הכוונה להצמדה גם אם לא נכתב ,אך יש מקום

ובמאמר שכתב הרה"ג הרב שלמה שפירא שליט"א בספר

לפקפקבמסקנהזו.

שורת הדין חלק י"ב עמ' קצג ,ובמאמרו של הרה"ג מנחם

ועיין בחוברת "כנס הדיינים" תשע"א עמ'251במאמרו של

הגר שליט"א בקובץ חקר משפט )בהוצאת אוצר הפוסקים(

הרה"ג בנימין בארי שליט"א שהביא את הדעות השונות,

שיצאלאחרונה,ח"אעמ'קס"א.

ובמסקנתו קבע כי יש מקום לפשרה .אך יובהר :פשרה כזו

עטרתדבורה
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תוכל להיעשות על יסוד הסכמת הצדדים בלבד ,שהסמיכו

הצמדה ,ואינודומהלאותםמקריםשבהםההצמדהמביאה

את בית הדין לפשרה ,כמו שהאריכו בעטרת דבורה שם

אתסכוםהכתובהלסכוםראויבמקוםהסכוםהזעוםשנותר

ובספרשורתהדיןחי"דעמ'ק"מבמאמרוהמפורטוהמנומק

ללא הצמדה ,שבנסיבות אלוניתן לדון באומדנאברורה

שלהרה"גהרביוסףגולדברגשליט"א,אךלאבנסיבותכמו

שלא עלה על דעת החתן להתחייב בלא הצמדה ולהותיר

בנ"דשאיןהסכמהלהסמיךאתביתהדיןלפשרביניהם.

בכתובה סכום זעום שאינו מכבד אותו ואת האשה.וכמו

עלכןמאחרובנידוןדנןאיןהסכמהלפשרה,וכמוכןמאחר
שמלכתחילה נקוב בשטר הכתובה סכום ראוי ומכובד,
וההצמדה אינה מוסיפה אלא הגדלתהסכום ברבע בקירוב,
איןמקום לקבוע שקיימתאומדנא ברורה,שמלכתחילה

שהתבארלעיל,בפסקהדיןהראשון.
עלכןבנידוןזהשגםכעת,סך260,000שקלהינוסכוםראוי
מכובד,לא ניתן לחייבאת הבעל לשעבר,ביותר מהסכום
הנקובבשטרהכתובה.

כוונתהבעלבעומדומתחתלחופה ,להתחייבבסכוםהנקוב

מסקנה :הסכוםהמוטל עלהנתבעבגיןשטרהכתובהעומד

בכתובה צמוד למדד דוקא ,ושלא להותירו בעינו ללא

על260,000שקלועודסכוםזעוםשל200זוז.

סימן יח

ה
תוקףמחילתהכתובהשנכתבבהשלאתועילמחיל 
הצדדים התגרשו בבית הדין עלפיפסיקה המחייבת את

הסוציאליותו/אןהכספיותו/אוזכויותאחרותמכלמיןוסוג

הבעלבגירושין ,ובלא הסכם גירושין המסדיר את שאלת

שהוא".

חיובהבעלבתשלוםהכתובה.

בנוסח זה שבהסכם מצויה מחילה על הכתובה.ועיין בב"ש

בהחלטהשניתנהלאחרהגירושין,נכתבכדלהלן:

אה"ע סי' סו סק"י שביחס לתוספת הכתובה ,מועילה

"ביחס לשאלת חיובו של הבעל בתשלום הכתובה ,יצוין
להחלטה הנזכרת שבה כתבנו כי "בשלב זה לא מצאנו יסוד
לקבוע כי האשה הפסידה את הכתובה" .גם כעת לא חל שינוי
בקביעה זו ,ולכן בנסיבות המתוארות האשה לא הפסידה את
זכאותה לכתובה מאחר שהיוזמה לפירוד ולגירושין היא מצד
הבעל ,ולמעשה הבעל כפה עליה את הגירושין ,ולכן אין
בהגשת תביעת גירושין מטעמה כדי להביא לשלילת זכאותה
לכתובה.
כעת מצד הבעל עלתה הטענה שהסכם הממון קבע שבהסכם זה
הוסדרו מכלול הזכויות והתביעות הממוניות ,ולכן לאחר
מימוש הסכם זה אין מקום לתביעה נוספת לכתובה .על האשה
להגיב בתגובה מנומקת על טענה זו".

מחילה,ואיןדיןהתוספתכדיןהעיקרשנחלקובהראשונים,
כמבוארבב"ששםסק"ט.
עמדתהאשההיאשויתורעלהכתובהבניסוחהנזכר,שאינו
מפורש אלא במשתמע ,הינו חסר תוקף ,הגם שהיא
מסתמכת על פסיקה של בית דין אחר,שאינה נראית לנו.
למרות זאת ,עדיין יש לדון האם עקב ויתור זה האשה
הפסידהאתהכתובה.וזאתמאחרשבכתובהשבפנינונכתב
הנוסחהמקובלמקדמתדנאבקהילותספרד " -ולאיפתנה
ולאיסיתנהשתמחוללוסכיכתובתהלאכולהולאמקצתה
ולא שום תנאי מתנאי הכתובה ,ואם תמחול הרי המחילה
ההיאבטלה מעכשיו כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש".
בהתאםלכך,ישלדוןהאםאםישתוקףלמחילתהאשהעל

בעקבותהחלטהזוהתקבלה תגובהמנומקתמטעםהאשה,

שהוסדרהבהסכםהנזכר.
הכתובה,מחילה 

וכעת עם השלמת קבלת כתביהטענות המנומקות מטעם

נקדים ונציין כי נוסח זה נהוג כבר מאות שנים בקהילות

שניהצדדים,להלןהשלמתהפסיקהבשאלתהכתובה.

ספרד,עיין מהרשד"ם חיו"ד סי' קז וחלק אה"ע סי' כ' וסי'
כה ,עדות ביעקב סי' ע' דףקפו ,בנוסח הכתובה שבשער

תוקףהמחילהעלהכתובהכשבכתובהנכתבשלאתועיל

המפקדובספרנהרמצרים,ובספראבניאפודסי'סו.

מחילה

והנהבשולחןערוךחושןמשפטסי'סוסעיףכגפסק:

מעיוןבהסכםעולהכיאכןבמסגרתהסכםזההאשהמחלה
עלהכתובה,מחילהשאינהמפורשת,אלאבמשתמע.
בסעיף  6להסכםהממוןנכתב" :בניהזוגמסכימיםכיבכפוף
לאמור בהסכם זה ולביצועו המלא בפועל ,אין להם ולא
תהיה להם כל תביעה וטענה ,מכל מין וסוג שהוא האחד

"המוכר שטר חוב כדינו ,אם חזר ומחלו ללוה ,מחול ...ואפילו
אם התנה עמו שלא יוכל למוחלו ,אם מחלו מחול".
ובארהסמ"עס"קנז:

"הטעם ,דאי אפשר להתנות שלא יוכל לעשות מה שיכול
לעשות ,כ"כ ב"י".

כלפימשנהו".

אךלכאורה,מרןהביתיוסףבתשובהכתבלהיפך.

ובסעיף  9נכתב" :מוסכםכיהאמורבהסכםזהמהווההסדר

בשו"תביתיוסףדיניכתובותסי'ד'כתב:

סופי ומוחלט של כל ענייני הרכוש והממון בין בני הזוג
ולהוציא המפורט בו אין לצדדים כל תביעות לגבי הזכויות

"מכל מקום אם מנהג פשוט באותה העיר לכתוב בכתובות תנאי
שלא יוכל לפתותה שתמחול שום דבר מסיכי כתובתה ואם

עטרתדבורה
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תמחול יהיה כחרס הנשבר ,אעפ"י שלא נכתב תנאי זה
בכתובתה זו ככתוב דמי ,וכמ"ש המפרשים בההיא דאמרינן
בפרק המקבל שדורשין לשון הדיוט .ואם כן בכל גוונא אין
מחילתה כלום .אף על פי שיש לי גמגומי דברים על מי שעבר
ופיתה אשתו שתמחול לו ומחלה לו אם אותה מחילה בטלה
מפני תנאי זה ,דאיכא למימר דמחילתה קיימת ,דהיאך אדם
מתנה שאם ימחול שלא תהא מחילתו מחילה אם כפי הדין היא
מחילה ,ואפשר דבקנין מצי לסלוקי נפשיה מההיא מחילה שכל
פעם שתמחול יחול קנין החיוב ואפילו מאה פעמים".
לכאורה ,דברימרןהביתיוסףבתשובהאינםמתיישביםעם

אפילו פרוטה כמו שכתב בשטר".
וכןעולהממש"כשו"תמהר"יבןלבחלקבסימןמז:

"הכי נמי בנדון דידן אף על גב דהמחילה לא באה לעולם מצי
לחייב את עצמו שאם תמחול לו אשתו כתובתה שלא תועיל לו
המחילה אלא שהחיוב הראשון במקומו יעמוד ומחייב את
עצמו מעכשיו בשיעבוד הראשון ...בנדון דידן אנו למדין
מההיא מימרא דמצי לחייב את עצמו מעכשיו בקנין
לכשתמחול ויחזור ויחול החיוב מדמעיקרא".
וכןבתומים באר את פסק השו"ע בסי' סו וכתב )אורים סי'
סוס"קפח(:

"ואפילו אם התנה וכו' .דכל תנאי שהתנה עם לוה שלא
תשמטנה שביעית וכדומה מהני ,אבל כאן תנאי שהתנה המוכר
שהוא המלוה בלי לוה ,אין זה תנאי לבטל כח זכות של לוה,
ולכך אי מחל ללוה לא מהני תנאי לבטל זכות של הלוה".

דבריובשו"עחו"מסי'סוהנזכרים.
אך ביאור הלכה זו מצינו בשו"ת דברי משה )להג"ר משה
עזראמזרחימחכמיאר"ץ(חלקאה"עסימןכג,שכתב:

"מצאתי להרב תורת חסד )סימן פ"א( שרמז לתשובת מהריק"א,
וכתב ואף על פי שמרן נסתפק בדין זה אם מועיל זה התנאי,
ונראה מדבריו שכן נראה לו עיקר ,אין זה מספיק ממ"ש בשם
בעל העיטור וכו' ,וכיון שכן אכתי לא נפיק מידי פלוגתא עכ"ד.
ויותר מזה הוי ליה לומר דמרן עצמו בסימן ס"ו פסק כהעיטור,
ואיך בתשובה לא נזכר מזה יע"ש .ואנא זעירא אמינא דכל זה
גרם לו להרב לפי שלא ראה תשובת מרן ,אכן אנן דזכינו לראותה
אין שום סתירה מפסקיו ,דכתב וז"ל על ידי קנין מהני".

לפי דרכו ,בנידון של כתובה שהחתן עצמו מתחייב במעמד
הנישואין התחייבויות עבור הכלה ,מועילה התחייבות זו
שלאתועילמחילה,והשו"עמייריבמוכרשטרחובלחבירו,
שההתחייבותשלאלמחולאינהבמעמדהלווההנפגעממנה
ואינהבהסכמתו,ולכןאיננהחלה.
וע"עישועותישראלסי'נדסק"ב.
סיכומו של דבר ,הגם שבהסכם הנזכר האשה מחלה על

עלכןלפידרכו,איןכלסתירהמהשו"עלתשובתב"י,מאחר

הכתובה ,אין ממש במחילה זו שלא הוסדרה בסמוך

כל

לגירושין אלא בתוך פרק הנישואין בהיותם בשלום בית.

ההתחייבויות המפורטות בשטר הכתובה ,מועיל התנאי

וזאת ,על יסוד הקבוע בשטר הכתובה שלא תועיל מחילה.

שלאתועילמחילה.

ויצוין,בנידון זה הסכם הממון בעיקרו,ובכלל זאת הסעיף

וכן העלה המבי"ט בתשובה חלק א' סי' ב' שבנסיבות אלו

הנ"ל שבו משתמעת המחילה ,אינה ביוזמה של האשה

שנכתבבכתובהשלאתועילמחילתהכתובההמחילהאינה

גרידא ,אלא הכל הוסדר לבקשת הבעל שביקש לעגן

בתוקף,וז"ל:

זכויותיו ,ולכן נכלל באמור בכתובה שמחילה בפיתוי הבעל

שבכתובה

נוהגים

שהחתן

מתחייב

בקנין

על

"כיון שאמר ולא יוכל להפקיע שום דבר מסכום כתובתה ואם
תמחול שמחילתה לא תהיה מחילה ...ואינה יכולה למחול

אינה בתוקף .על כן ההוראה שנקבעה בכתובה שהמחילה
לאתועיל,נכונהגםלנסיבותאלו,וע"עמש"כלהלןסי'יט.
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חזרהמהמחילהעלהכתובהלאחרשהמחילהאושרהבפסקדי ן
להלןשניפסקי דין בנידון של חזרה ממחילה על כתובה

האשה מוותרת על הכתובה ,ואין כל יסוד להעלות כעבור

שקבלהתוקףשלפסקדין,האחדבחזרהלאחרארבעוחצי

ארבעוחצישניםטענהלהיעדרתוקףהויתור.

שנים,והשניבחזרהעודקודםהגירושין.

למרות שאין בכך צורך להוסיף נימוקים לפסיקה לאחר

פסקהדיןהראשון:

חלק א סי' ו(
ארבע וחצי שנים ,נבהיר :בשו"ת צל הכסף ) 

הצדדיםהתגרשוועוברלסידורהגטהאישהויתרהעלדמי

כתבאודות הנוסחבכתובה"שלא יפתנה למחול",היינו

כתובתה .הסכמות הצדדים קבלו תוקף שלפסק דין .כעת

דווקאבפיתוימחמתו,אבלאםמחלהכתובתהשלאעלידי

בפני בית הדין בקשת האשה לחזור בה ממחילת הכתובה,

פיתוי מהני מחילתה ואין זה בכלל התנאי ,אלא אם כתבו

וטענהכיהבעלפיתהאותהלמחולעלהכתובהוכי מחילה

זאתלהדיאשבכלמקרהלאתועילמחילה,ע"ש.ובנידוןדנן

זואינהמוצדקת.
לאחרעיוןבבקשה,ביתהדיןדחהאתהבקשה.
מעמדמחילהעלהכתובהבטרםיסודרהגט
מעשים בכל יום בכל בתי הדין שבמסגרת הסכם גירושין

כתבוהנוסחהרגילשלאיפתנהוכו'.
וכןבשו"תנוכחהשולחןחלקאבןהעזרסי'טוכתב:

"פש גבן לברורי יען שאנו כותבין שלא יפתנה למחול לו
כתובתה או תנאי מתנאי כתובתה ואם מחלה לא יהא מחול

עטרתדבורה



כלל ,אי סגי שהכי שלא תועיל מחילתה לבעל ,כי באמת יש
לפרש הדברים שלא יפתנה למחול ,ואם מחלה היינו ע"י פיתוי
לא יהא מחול ,אך אם מחלה בלא פיתוי דהויא מחילה גמורה,
ואם כן הבעל יכול לומר ליורשיה הבא ראיה דמחילה זאת
היתה ע"י פיתוי .וכן ראיתי להפמ"א ח"א סי' קכ"א שכתב דלא
נכלל בזה כי אם במוחלת ע"י פיתוי דוקא והביא ראיה מדברי
מרן בתשובה שכ"כ יע"ש".
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מכן האשה חזרה בה מהויתור על הכתובה .יש מקום לדון
האם בנסיבות אלו שההסכם קבל תוקף של פסק דין
התבטלה האפשרות לחזור מהמחילה .דהיינו,גם אם לולי
ניתןתוקףשלפסקדיןהיהניתןלחזורמהמחילה,עודקודם
מועדסידורהגט ,עלינולבררהאםלפסקדיןזההשלכהעל
יכולתהחזרהמהמחילהעלהכתובה.
נקדים ,אמנםבדרךכללהסכםהחתוםביןשניצדדיםיכול

לא מהני ,היינו
מלבד זאת ,גם כאשר פיתה אותה למחול ד 

להיות בר תוקף גם לולי בית הדין נתן לו "תוקף של פסק

במקום שהוויתור על הכתובה נעשה כמחילה בעלמא על

דין") ,מלבד הסכם ממון בן בני זוג שעל פי החוק והמנהג

זכות ללא כל קבלת תמורה .מה שאין כן בנדון דידן ,שכפי

אינו בתוקף בלא אישור ערכאה שיפוטית( ,אך לאחר

המצוי בבתי הדין ,תמורת הוויתור זכתה האישה בתמורה

שהורגלו במתן תוקף של פסק דין ,פסק הדין הוא ככל פסק

אחרת ,והיא הסכמת הבעל להתגרש ,ללא צורך בבירור

דיןאחרלכלדברוענין,שהריעליסודפסקהדיןזהרשויות

התביעות ,עביד איניש דזבין דיני' ,ואין זו כלל מחילה

האכיפה מוציאות לפועל את הוראות ההסכם ,דבר שלא

בעלמא ,אלאכפשרהשיש בה תמורה ,ולכן כבר פשט

היה מתרחש לולי ניתן להסכם תוקף של פסק דין .על כן

המנהג בכל בתי הדין לתת תוקף משפטי למחילה כזו

מעמדושלפסקהדיןלאישורהסכםגירושיןכמעמדושלכל

המוסדרתבהסכםגירושין.

פסקדיןאחר.

ואכן,מסתבר מאד שכוונת התנאי שלא יפתנה למחול

ביחס לשאלההעקרונית ,מהו מעמדו של פסק דין שניתן

מתייחסת למחילה בתוך תקופה הנישואין ,ומגמתו למנוע

בבית הדין .האם פסק הדין רק קובע מהי ההלכה בנסיבות

מהבעל ללחוץ עליה למחול ובכך שלום הבית ישובש ,ולא

שהתבררו בבית הדין ופסק הדין מחייב את הצדדים ,או

במחילה בדיוןבביתהדיןבמעמדהשלמתההליכיםלקראת

שמלבד זאת פסק הדין יוצר מצב חדש ביחסי הממון שבין

סידור הגט ,ובמעמד זה האשה מוותרת על זכותה שלא

הצדדים..

תועילמחילהבדבבדעםשארההסכמות,וכןנהגובכלבתי

במשנהבמסכתשביעית)פרקעשירימ"ב(נכתב:

הדין בכל תפוצות ישראל מאז ומעולם,ןלאניתן לפקפק

"מעשה בית דין אינן משמטין".

בכך.וכןכתבבשו"תויאמריצחקסי'קסוובארטעמו:

ובירושלמי":וכל מעשה בית דין ,אילו גזרי דינין".

"הטעם שכותבין ....היינו שמא יאנוס אותה הבעל למחול לו
הכתובה מעכשיו ,ולכן מתנים דלא תועיל המחילה ההיא .אבל
כשהוא בהסכמת החכם מהני לבטל התנאי ולקיים המחילה.
דודאי החכם יודע שאין חשש אונס בדבר ,ולפניו נגלו
תעלומותיהם שיש להם טעם מספיק".
עוד יש להעיר ,אילו היתה מתבטלת המחילה לאחר
הגירושין ,היתה מתעוררת שאלת גט מוטעה ,או עכ"פ לעז
לגט מוטעה,ויצוין לדברירמ"א ב"סדר הגט" אשר בשו"ע
אבן-העזרבסוףסי'קנד,בסעיףפאשכתב:

"ישאל הרב אחר הכתובה ושתחזור לבעל הכתובה או תמחול
לו כדי שלא יבוא אח"כ לידי קטט מחמת הכתובה ,ושיאמר
הבעל על מנת כן לא גירשה",
ורבו הדיונים בסוגיא זו.ומסתמא הגט סודר בדרך שהובהר
לבעלהבהרהיטבשאיןכלזיקהביןחלותהגירושיןוביןכל
הליך אחר הקיים בכרוך לגירושין,אך בנ"ד אין צורךלדון
בשאלהזו,מאחרוהמחילהשרירהוקיימת.
ולהלןפסק הדין השני ,בנסיבות שהסכם הגירושין קיבל
תוקף של פסק דין הסכם שבו האשה ויתרה על הכתובה,
ועוד קודם לגירושין האשה ביקשה להתגרש וסודר גט
בהסכמה,אךעודקודםלגירושיןהאשהחזרהמהמחילהעל
הכתובה ,ונזקקנו לדון במעמדו של פסקהדין המאשראת
ההסכםשבומחילהעלכתובה.
בנידון זה ,הסכם הגירושין קיבל תוקף של פסק דין ולאחר

וברמב"םבהלכותשמיטהויובלפרקט'הלכהטוכתב:

"בית דין שחתכו את הדין וכתבו איש פלוני אתה חייב ליתן
לזה כך וכך ,אינו נשמט ,שזה כגבוי הוא וכאילו בא לידו ואינו
כמלוה".
ובפירושהמשנהלרמב"םמסכתשביעית)שם(כתב:

"וכל מעשה בית דין ,ביארו בתלמוד שהם פסקי הדינים ,והוא
שיאמר הדיין איש פלוני אתה חייב ליתן לזה כך וכך ,אותו
הממון אינו נשמט ,כי משחייבו השופט לשלמו הרי הוא כאלו
קבלו בעליו ,ואינו חוב לפי שכבר ציוהו השופט לשלמו".
והנהבשולחןערוךחושןמשפטסי'סזסעיףח'כתב:

"תבעו ממון וכפר ,והביא עדים וחייבוהו בית דין וכתבו לו
פסק דין ,הוי כגבוי ואינו משמט".
לכאורה משמע דוקא כשתבעו ממון וכפר ואח"כ פסקו בית
הדין ,אך להלן מש"כ בתשובת מהרי"ט חלק ב' חו"מ סימן
קיד,שכתב:

"ומטעם גזר דין נמי יפה כחו של לוי ,דמשעמד בדין על מה
שלקח מדמי השותפות חייבוהו בית דין ,הו"ל כגבוי ביד בית
דין .ומה שפי' רבינו שמשון גזרי דינין כגון תובע מחבירו וכפר
לו ,לפי מה שחלק הוא ז"ל לבסוף בין כתבו פסק ללא כתבו
דההיא דמלוה שנעשית כפרנית משמטת מיירי בלא כתבו,
נמצא שהכפירה אינה מעלה ולא מורדת אלא כפירה אורחא
דמילתא נקט לפרושי גזרי דינין ,שאם בעל דינו מודה לו מה
שייך גזירת בית דין ,וה"ה אם לא כפר אלא שהיה רוצה להפטר
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בשום טענה ...וכן נראה מתשובת הרא"ש בסוף כלל פ"ו שכתב
וכן התובע את חבירו לדין וכתבו לו בית דין פס"ד אין משמטין
כדתנן וכל מעשה בית דין אין משמטין ומפרש בירושלמי גזרי
דינין כגון התובע את חבירו ממון וכפר לו והביא עדים
וחייבוהו בית דין וכתבו לו פסק דין אז הוי כגבוי ואינו משמט
ע"כ ,וממה שכתב בתחילת הלשון התובע את חבירו לדין
וכתבו לו פסק דין משמע דאין צריך כפירה ,אלא כשתבעו לפני
ב"ד לבד .ומה שהוצרך לומר וכפר בו וכו' לפרושי גזרי דינין
ולומר דלא חשיב כפרנית שנעשת מלוה דמשמטת דכיון דכתבו
לו פ"ד הו"ל כגבוי כמ"ש שם".

אמנם בספר חכמת שלמה)לר"ש קלוגר(על השו"ע סי' סז
ס"חכתבלבאראתההלכהשמעשהביתדיןופסקדין אינו
משמט,וז"ל:

"דזה הוי נמי מכח תקנת פרוזבול ,דאם כתבו לו הפסק דין
עשהו חז"ל כאילו עשה פרוזבול ,אבל מדין תורה ודאי לא הוי
כגבוי אף על ידי פסק דין ,ולכן יכול למחול ,וזה ברור".
דהיינו לפי דרכוהלכה זו שפסק דין גבוי דמי היא הלכה
ם ואיןללמודממנהלשארדיני
יחודיתבהלכותשמיטתכספי 
ממונות ,ועלכןלפידרכו מהנימחילה על זכותשזכהבפסק
דיןומחילהזודינהכמחילהבעלמאשאינהצריכהקנין.

ועיין בספר פנים למשפט על חו"מ סי' סז סעיף ח' ,שלפי

וישלהעירעלדבריהר"שקלוגרז"לכמההערות:

דרכו של מהרי"ט אין מחלוקת ראשונים ומש"כ הרא"ש

א.פשטות לשון הרמב"ם והשו"ע ועוד פוסקים שכתבו

בתשובה)והשו"עבעקבותיו(תביעהוכפירהלאודוקא,אלא

דמעשה בית דין כגבוי ,מורה שזוהי הלכהכללית ולא רק

אורחאדמילתאנקט.

מכחתקנתפרוזבולבשביעית.

וכןיצייןלתשובתיביעאומרכרךה'חלקחושןמשפטסימן

ב.מדברי הש"ך סי' לט ס"ק כט נראה שלא כדבריו ממה

ב'שכתבביחסלנידוןשניתןפסקדיןלחיובהבעלבמזונות,

שחלקעלהמבי"טוקבעשאיןנאמןבטענתפרעתיכנגדפסק

אךטרםנגבודמיהמזונותעלידיהאשה,ולאחרמכןעלתה

דין והוכיח זאת מדברי הרמב"ם הנזכרים בהלכות שמיטה.

לדיון טענה שאם תתקבל יהיה בה כדי לפטור אתהבעל

וז"להש"ך:

מהתשלוםשקברחויבבו,וז"ל:

"נראה שאם ניתן פסק דין לחייב את הבעל במזונות האשה,
ועבר זמן מה ולא שילם ,וכעת בא וטוען שהיא עובדת ופונה
בבקשה לביה"ד לאפשר לו להביא עדים להפקיע חיובו
למזונות האשה בטענת :מעשה ידיה לבעלה ,וביום שהוזמנו
העדים לא הופיעה האשה מאיזה סיבה שהיא ,נראה שאין לקבל
עדות העדים שלא בפניה  ...והרי פסק דין שניתן ע"י בית דין
אלים טפי משטר ,שהרי כתב הרמב"ם )בפ"ט מהלכות שמטה
ויובל ה"ו( ,שביעית משמטת את המלוה ,ואפילו מלוה בשטר
שיש בו אחריות נכסים ה"ז משמט .וכ"פ הטוש"ע )סי' סז
ס"ב( .וכתב הרמב"ם )שם הט"ו( ,ב"ד שחתכו את הדין וכתבו
בפס"ד פלוני חייב ליתן מנה לפלוני אינו נשמט ,שזהו כגבוי,
וכאילו בא לידו ,ואינו כמלוה .עכ"ל .וכן פסק הטוש"ע )סי' סז
ס"ח( .ע"ש .וכיון דעדיף הפס"ד משטר ,ודאי דלא חשיב כבא
להפטר אלא כבא להוציא .ועיין בב"מ )יז (:דכל מעשה ב"ד
כמאן דנקיט שטרא בידיה דמי .ועיין בב"י ובבד"ה )סי' לט(
דנקטינן כסברת הרי"ף והרמב"ם שאם יש ביד המלוה פס"ד אין
הלוה נאמן לומר פרעתי) .וכן פסק בשו"ת הרשב"ץ ח"א סי'
קעג( .וכ"פ בש"ע )סי' לט ס"י( .ובש"ך שם האריך בדעת
הראשונים בזה .ועיין בערך השלחן ובספר פנים במשפט שם.
ובשו"ת רב פעלים ח"ב )חאה"ע סי' י( ע"ש .ולכן נראה שאין
לקבל עדות שלא בפני האשה ,להפקיע חיוב המזונות שנתחייב
בהם הבעל ע"י פס"ד של בית הדין".
הרי שלאחר שבית הדין פסק לחייב את הבעל במזונות
אשתו ,מכאן ואילך כשהבעל מבקש לפוטרו מחובתו
למזונות ,אין זה כדיון לפטור את החייב ,אלא דיון להפקיע
זכותמהאשה.דהיינופסקהדיןיצרמציאותחדשהשהאשה
תפוסה בזכותה למזונות ,דבר שלא היה קיים בטרם ניתן
פסקהדין.

"אדרבא מוכח מכאן לכאורה איפכא ,דאם איתא דיכול לומר
פרעתי ,הרי הוא מחוסר גוביינא טובא ,ודמי למלוה על פה
ואמאי אינו נשמט ,וא"כ גם מדברי הסמ"ג בהלכות שמיטה
]ל"ת ר"ע[ והברטנורה פ"י דשביעית ]מ"ב[ שכתבו שם
כהרמב"ם ,מוכח דס"ל דעל פסק דין אינו נאמן לומר פרעתי",
עכ"ל הש"ך .אילו סבר הש"ך כדעת חכמת שלמה ,לא היה
מקום להביא ראיה מהלכות שמיטת כספים להלכות טוען
ונטען.
ג.הטורחו"מסי'יבהביאשיטתרבינוישעיהשמחילהאינה
צריכה קנין אך אם המוחל תפוס בשטר לא מהני מחילה
בלא קנין ,ועין בסמ"ע סי' יב ס"ק כא שהסכים עמו ובט"ז
כתב שהעיקר כדעת החולקים על רבינו ישעיה .ובב"ח באר
שיטתרבינוישעיהוכתב:

"פירוש במחול לך ותפיס שטרא ס"ל להר"ר ישעיה דהלכה
כבית שמאי )יבמות לח ב( דשטר העומד לגבות כגבוי דמי
כדעת רוב פוסקים וחשיב התובע מוחזק ודינו כאתן לך".
אמ נםבש"ךס"קיזתמהעלהב"ח,וכתב:

"ודבריו תמוהין ,דהא לא קי"ל כבית שמאי כדמוכח בש"ס ס"פ
כל הנשבעין ]שבועות מ"ח ע"ב[ וכ"פ כל הפוסקים",
אךכברבארבקצותהחושןסק"א:

"דטעמא דמחילה ותפס שטרא לא מהני היינו משום דכל
העומד לגבות כגבוי דמי ,ואף על גב דאנן קי"ל דלא כבית
שמאי )סוטה כה ,א( דאמרי כל העומד לגבות כגבוי ,אפילו הכי
חזינן דשטרא לכמה מילי הוי כגבוי ,דהא מגו להוציא לא
אמרינן ובשטר כיון דנכסים משועבדים בשטר אמרינן מגו
להוציא) ,עיין לקמן סימן פ"ב סק"י( וכבר עמד בזה בעל כנסת
הגדולה סימן פ"ב )הגה"ט אות נ"ז( ומיישב באיזה ענין הוא
כגבוי ובאיזה ענין לא הוי כגבוי ,ע"ש שהעלה דבספק לבד לא
הוי כגבוי אבל בשטר ברור הוי כגבוי וע"ש".
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ובספרנודעביהודהמהדוראתניינאחלקחו"מסי'לבכתב
בשיטתרבינוישעיה:

"לפי מה שמפרש הב"ח טעמו שסובר כב"ש דשטר העומד
לגבות כגבוי דמי ,ואף שהש"ך בסימן י"ב הקשה עליו שהרי
הלכה כב"ה ,נלע"ד בשלמא גבי כתובה כגון מתו בעליהן עד
שלא שתו שכבר נולד הספק בחיי בעלה ,בזה סברי ב"ה דלא
אמרינן כגבוי שהרי אפילו קודם שנסתרה אינה עומדת לגבות
בודאי ,כי שמא תמות ,וכן בנפל הבית עליו ועל מורישו לא
אמרינן לגבי בע"ח שלו שטר העומד לגבות שהרי אינו עומד
לגבות מנכסים הללו בודאי ,כי שמא הוא ימות קודם מורישו .וכן
גבי מת לוה בחיי מלוה תיכף כשמת לוה אינו עומד לגבות בודאי
כי שמא לא ישבע ,בכל הני סברי ב"ה דלאו כגבוי וב"ש סברי
אפילו בספק ג"כ כגבוי ,עיין היטב ביבמות דף ל"ח ובכתובות
דף פ"א ובשבועות דף מ"ח ,אבל שטר שביד מלוה לגבי נכסי
הלוה עצמו שעומד בודאי לגבות מנכסים הללו כאלו הם ברשות
המלוה ובזה סובר הר"ר ישעי' דגם ב"ה מודו דכגבוי ולכך לא
יועיל מחילה בלא קנין שכבר הם ברשות המלוה".
הדיון הנזכר מתייחס לשטר בלבד ,שיש לדון בו אימתי
כגבוי ,ולא תועיל מחילה בלא קנין ,אך ביחס לפסק דין
שנקטינןלהלכהשהואכגבוידמי,כמבוארלעיל,לכו"עלא
מועילה מחילה אלא באמצעות קניין ,ודלא כחכמת שלמה
הנזכר.
ד.מצינו בספר התרומות שער נא )חלק ב'אות א'( כתב
להדיא להיפך מסברת החכמת שלמה .לשיטת ספר
התרומותגםבשעבודאדרבינתןמועילהמחילה,אךכשיש
פסקדיןלאמהנימחילה.וז"לספרהתרומות:

"והצרפתים תירצו דהכא בשטר מקויים עסקינן ואתי מלוה שני
למגבי בהאי שטרא מכח ב"ד ומדרבי נתן ,וכגון דאתו לבי דינא
מקמי דלימא דהאי שטרא אמנה הוא ,וכיון דמצווין ב"ד להוציא
מידו לתת לזה כמאן דמפיק ממונא מיניה דאמי ,ואי בעי האי מלוה
מריה דשטרא למחול ללוה לא מצי מחיל ,כדאמרינן גבי פרוזבול
דאינו משמט ,דכללא הוא דכל מילתא דרמיא אבי דינא כמאן
דנקט משכון דאמי".
וכן הוא בשטמ"ק כתובות דף יט ע"א בשם חי' הרמב"ן.
ועייןבש"ךסי'פוס"קיבשהביאמדבריספרהתרומותונקט
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אךהש"ךס"קנחחלקעלהב"חוכתב:

"אפילו כתבו לו בית דין פסק דין שמחויב הוא לשלם ללוקח
יכול למחול ,וטעמא ,דפסק דינם אינו אלא שמחויב לשלם לו
כל זמן שהשטר בתקפו ,אבל כל שנמחל השטר ,על זה אין
יכולים לפסוק ,שאין בכחם לעקור דין ודת תורתינו ,ואם כן
כיון שכתבתי לקמן ס"ק )ס"א( ]ס"ב[ דטעם סברא זו משום
דכיון דפרע לו נמחל השטר ואין לך מחילה גדולה מזו ,וכמו
שכתב ג"כ הב"ח גופיה מפני שמחל המלוה שעבוד השטר
באותו פרעון כו' ,א"כ ה"ה הכא אף שעבר ציווי ב"ד ופסק
דינם שכתבו לו ,מ"מ כיון דנמחל השטר שוב אין ללוקח עליו
כלום".
בספראמריבינהדיניהלואהסי'סגאותל'חיזקאתשיטת
הב"חעפ"יהדרךהנזכרתשבאמצעותפסקדיןנחשבכגבוי,
וכתב:

"ובש"מ כתובות סוגיא דשטר אמנה כתב משם חכמי הצרפתים
ליישב הקושיא דיהיה נאמן אמנה במגו דא"ב מחיל להסוברים
דגם בשעבודא דר"נ יכול למחול וז"ל כגון שתובע מלוה השני
ללוה מדר"נ והעמידוהו בדין ונתחייב לו ממון ואחר כך בא בעל
השטר ואמר אמנה הוא זה כיון דעמד בדין שוב אינו יכול למחול
דכל מלתא דב"ד כמאן דגבי דמי כדאמר לענין פרוזבל הרי
דאפילו בהעמדה בדין לבד נשתעבד לו וניתק כח המלוה מכל
ושוב לא מהני מחילה אף להסוברים דמטעם שדר"נ יכול
למחול .ואם כן עכ"פ במכירת שטר לא מבעי להסוברים דמטעם
דמכירת שטרות דרבנן הוא ולכך יכול למחול זה הכל קודם
העמדה בדין ,אבל אם כבר עשאו מעשה ב"ד וכתבו פסק דין ליד
הלוקח כמאן דגבי דמי ונתק כח המלוה המוכר לגמרי .אלא אף
להסוברים דמכירת שטרות מן התורה ורק שעבוד הגוף נשאר
אצל המוכר ,וכשמוחל שעבוד הגוף נפקע השעבוד נכסי ממילא,
מ"מ כיון דכבר יצא חייב להלוה לשלם להלוקח י"ל דאף גופו
נתחייב ...אבל לעולם כשמטי זמנו ותובע לב"ד וחייבהו ב"ד
ומסרו לו פס"ד י"ל דאינו יכול למחול .ומה שכתב דאינו יכול
הב"ד לעקור דין תורה י"ל דאין זה עקירת דבר כיון דהדין הוא
כן לחייבו לשלם הם אמרו דיכול למחול אף אחר קנין והם אמרו
דמעשה ב"ד לחייבו שוב מחיוב לגמרי וניתק כל כחו דהמוכר".
אךבסיוםדבריוכתבהאמריבינה:

בשיטתו שבלא פסק דין מבית דין אין שעבודא דרבי נתן,

"אולם כל האחרונים הסכימו לדברי הש"ך ,ומי יבא אחריהם".

עכ"פגםלפידרכוחזינןבספר התרומותשפסקהדיןשהורה

אך נראה כי גם אליבא דשיטת הש"ך ,בנידון של מכירת

שמוציאן מזה ונותנין לזה מדרבי נתן קבע מציאות שהחוב

שטרחוב,ביתהדיןשפסקו ,לאהורו לבטלאתשעבודהגוף

כברכגבוילמלוההראשוןועקבפסקהדיןהמלוההשניכבר

של המוכר את השטר ,אלא רק הורו שעל הלווה לשלם

אינו יכול למחול מפני שהממון נידון כגבוי אצל המלוה

ללוקח .מה עוד שהמוכר לא היה בפני בית הדין ולא היה

הראשוןהזוכה,ודלאכחכמתשלמה.

אחדמבעליהדין,עלכןפסקהדיןלאהתייחסאליו,משא"כ

והנהבהלכהשלמוכרשטרלחבירווחזרומחלומחול ,כתב

בנידוןדנןששניבניהזוגעמדובפניביתהדיןוביקשושיינתן

הב"חבחו"מסי'פו:

"אבל הגבו בית דין דהיינו שכתבו פסק דין דהלוה ישלם
ללוקח ,פשיטא דאם אח"כ פרע למוכר חייב לפרוע פעם אחרת
ללוקח שכבר נתחייב ללוקח בבית דין מדרבי נתן כדלקמן
בסימן פ"ו".

להסכם תוקף של פסק דין ,על כן פסק הדין מחייב את
שניהם וקובע כי הוראות ההסכם הפכו לפסק דין לרבות
ההוראה המחייבת את המחילה ונותנת לה תוקף .על כן
ביחס לחוב הקבוע בשטר הכתובה דינו של הבעל כמי
שמוחזק בכתובה מכח פסק הדין,ולא מהני חזרת האשה
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מהמחילהבלאקנין.ואינודומהלנידוןהש"ךשםביתהדין

על כן מאחר שההסכם קבע שעם סידור הגטהכתובה

לאקבועדברביחסלמוכרולאשללואתשעבודהגוףשיש

נמחלה ,וכי עם סידור הגט אין יותר תביעות הדדיות,

לו בשטר והמאפשר לו את המחילה .משא"כ בנידון דנן

וקביעה זו קיבלה תוקף של פסק דין ,על כן זהו פסק דין

שפסק הדין מתייחס לשני הצדדים ,מחייב אותם ,על כן

הקובע מציאות של מחילה עם הגירושין ,ובעת הגירושין

האשהמחוייבתלהימנעמלחזורבהממחילתהכתובהבעת

הבעלזכהבזכותושלאיגבוממנואתתשלוםהכתובה,ואין

הגירושין ,ועל יסוד פסק הדין הבעל אוחז ומוחזק בזכותו

בכח החזרה מצד האשה לשנות זאת,למרותשעודקודם

ה.
שלאתבוטלהמחילהבחזרתהאש 

הגירושיןהאשההודיעהעלחזרתה.

סימן כ

כתובתחרשאילם
וישראל ,וכדי להוציא כל חשש ,אנו מחייבים אותו בכוח
רקעועובדות

בית דין יפה ומכוח תקנת חז"ל שתיקנו נישואין לחרש בכל

הצדדים נישאו בחופה וקידושין כדת משה וישראללפני

החיובים שמפורטים לעיל ובפרט שזה לטובתו וזכות גמורה

מספר שנים .שני בני הזוג חרשים אילמים מלידה ,והדיונים

היא לו .ולראיה מהימנא אנו חותמים היום יום י"ב מנחם

התקיימו בסיוע מתורגמנית שתרגמה לצדדים בשפת

אבהתשע"ה".

הסימניםאתהנאמרבמהלךהדיונים,וכןתרגמהלביתהדין

שלושהחתומיםעלנוסחזה,ובצדשםכלאחדמהםנכתב

אתדבריהצדדים.

"עד"ולאנכתב"דיין".

בפנינו תביעת האשה לגירושין ולתשלום הכתובה ,ותביעת

עלינו לעיין בתוקף התחייבות זו בפרט ,וכיצד יש לכתוב

הבעלהמבקשלהכריזעליהכמורדת.

כתובת חרש בכלל .יצוין כי ביחס לשאלה זו שהיא שאלה

התקיימושלושהדיוניםלבירורהתביעותלגופן,וכןהתקיים

הלכתית בלבד ,הצדדים ובאי כחם ,שאינם בקיאים בהלכה

דיון נוסףשבו התקבלה עדות של הרב שסידר את החופה

זו,ויתרועלהגשתטענותוסיכומים.

והקידושין,והעידביחסלעריכתהחופהוהקידושיןשסודרה
לצדדים,ועלאופןעריכתהכתובה.

ש
כתובתחר 
בגמ'מסכתיבמותדףקיגעמודא':

שטרהכתובה
מעיוןבטענותהצדדים,כעתלאחרשניהדיוניםשבהםבית
הדין שמע את הטענות ואת העדות ,עדיין קשה להכריע
בשאלה האם עקב תביעת האשה לגירושין ושלילתה את
החזרה לשלום בית ,האשה אינה זכאית לתשלום הכתובה.
או שהנסיבות שקדמו לפירוד ועזיבת הבעל את הבית
הצדיקו תביעה זו .אולם לגבי חובת הבעל בתשלום

"ההוא חרש דהוה בשבבותיה דרב מלכיו ,אנסביה איתתא
וכתב לה ארבע מאה זוזי מנכסיה ,אמר רבא מאן חכים כרב
מלכיו ,דגברא רבה הוא ,קסבר אילו רצה שפחה לשמשו ,מי לא
זבנינן ליה ,כ"ש הכא דאיכא תרתי".
וכתבוהתוספותבשםר"י:

"ומה ששעבד בכתובה מקרקעי משום שהיה לו אפוטרופוס
וגם זכין לאדם שלא בפניו".

הכתובה ,עלינו לקיים בירור בשאלה המקדמית ,והיא :מה

והיינו על פי ההלכה הפסוקה ברמב"ם )זכיה ומתנה פ"ד

תוקף שטר הכתובה שסודר לצדדים בעת סידור החופה

הלכהי'(ובשו"עחו"מסי'רמגסעיףטז" :המזכה לשוטה על
ידי בן דעת זכה",והואהדיןבחרשדלאוברחיובא.

בית הדין קיבל לעיונו את תיק הנישואין של הצדדים,

ובחי'הריטב"א)שם(כתב:

והקידושין.
ומצאנו בתיק זה הנחיות של כבוד הרב הראשי לירושלים,
הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א כיצד לנהוג בנישואי
חרש,שלאחר מכן הודפס בספרו מלאכת שלמה בענייני
כתובה ונישואין סי' נה .וכן הוצג בפנינו שטר הכתובה,
המחולק לשני חלקים .בתחילה נוסח של כתובה רגילה
ובסיומה אין חתימת העדים .מתחת לחתימת החתן נוסף
נוסח מיוחד שבו נכתב כדלהלן" :בפנינו בית דין החתומים
מטההתחייבהחתן...הנ"ללכלתוהנ"לבכלחיוביהכתובה
ככתובומפורשלעיל.ופירשנולוהכלבדרכיםהמועילותעל
פי חוק תורתנו הקדושה ,והבין והתחייב בקניין כדת משה

"אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבנינן ליה כ"ש הכא דאיכא
תרתי .פי' דאע"ג דרבנן לא תקינו כתובה ,מ"מ בית דין אביהן
של חרשים ,והם רשאים לקיים כתובה לאשתו על נכסיו אם
רואים שאינו מוצא אשה אלא בכך ,וכשם שמפקחים בשאר
עניניו ולוקחים לו אשה לשמשו".
וכןבנימוקייוסף)הובאבביתיוסףאה"עסי'סז(:

"אע"ג דרבנן לא תקינו כתובה ,מ"מ בית דין אביהן של חרשין
והם רשאין לקיים כתובה לאשתו על נכסיו אם רואים שאינו
מוצא אשה אלא בכך ,כשם שמפקחין בשאר ענייניו ולוקחים לו
שפחה לשמשו".
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וכתבהמאירי:

"מעתה חרש ושוטה שנשאו נשים פקחות אפילו נתפקח החרש
ונשתפה השוטה אין לאשתו עליו כלום אפילו כתב לה שהרי
אין הקנאתם כלום ...ומכל מקום דווקא כשהיא נשאת לו
מאליה או שהשיאוה בית דין ובסתם שאינה כשאר נשים
שנאמר בהן אף על פי שלא כתב ככתב דמי .אבל אם בית דין
משיאין אותה רשאים הם לכתוב לה כתובה וכתובתם קיימת,
שכל בית דין ובית דין רשאים לירד בעסקיהם של אלו ולמנות
עליהם אפוטרופסים או לעשות הם עצמם בעניניהם כפי מה
שיראו לפי זמנם ושעתם ולהתנות כפי מה שיראו וכשיעור
שיראו".
ובספר פסקי ריא"ז במסכת יבמות פרק יד הלכהא סעיף ז',
כתב:

"וכן חרש שנשא חרשת או פקחת אין לה כתובה ,ואם נתפקח
ורוצה לקיים את אשתו שהיא פקחת יש לה כתובה מנה...
אפילו התנה החרש לתת כתובת אשתו תנאו בטל ,שאינו בן
דעת שישעבד קרקעותיו לכתובת אשתו ,השיאוהו וכתבו לו
כתובה על פי בית דין כתובתה קיימת ,שהרי אילו צריך שפחה
לשמשו ראוי לקנותה לו כל שכן אשה שיש לו ממנה אישות
ושימוש ,אבל אין יכולין להתנות כן ‡,ÔÈ„ ˙È· ÁÂÎ È„È ÏÚ ‡Ï
כמבואר בקונטרס הראיות בראי' ג'".
עלפיזהפסקהרמב"םבהלכותאישותפרקיאהלכהו':

"חרש או שוטה שנשאו נשים פקחות אף על פי שנתפקח החרש
ונשתפה השוטה אין לנשיהם עליהם כלום ,רצו לקיימן אחר
שהבריאו יש להן כתובה מאה ,ואם בית דין הם שהשיאו החרש
וכתבו לה כתובה על נכסיו נוטלת כל מה שכתבו לה בית דין".
וכןבשולחןערוךאבןהעזרסי'סזסעיףי':

"חרש או שוטה שנשאו נשים ,אף על פי שנתפקח החרש
ונשתפה השוטה ,אין לנשיהם עליהם כלום .רצו לקיימה אחר
שהבריאו ,יש להן כתובה ,וכתובתן מנה .ואם בית דין הם
שהשיאו החרש וכתבו לה כתובה על נכסיו ,נוטלת כל מה
שכתבו לה בית דין".
וכתבבביתיוסף)שם(:

"ונראה מדברי הרמב"ם בפי"א מהלכות אישות )ה"ו( דדווקא
שבית דין השיאוהו וכתבו לה הוא דנוטלת כל מה שכתבו לה,
הא אחרים דלאו בית דין לא .וכן נראה מדברי נמוקי יוסף )שם(
שכתב דאע"ג דרבנן לא תקינו כתובה ,מכל מקום בית דין
אביהם של חרשים ,והם רשאים לכתוב כתובה לאשתו על נכסיו
אם רואים שאינו מוצא אשה אלא בכך כשם שמפקחים בשאר
ענייניו".
בספרשו"תפנייצחקח"אחלקאה"עסי'יגכתב:

"נמצינו למדין מהאמור דאף לפום דינא פקחת שנשאת לחרש
אין לה כתובה עליו ולא מזונות ולא שום תנאי מתנאי הכתובה,
דלא תקינו לה רבנן כתובה ,כיון דחיובא דחרש וקנינו לית ביה
מששא כלל .הנה עם כל זה בי דינא רבה דאנון אבוהון דחרשין
אינון ,וכוחם יפה ואינון רשאין ושלטאין למכתב כתובה
לאשתו של חרש ...ובכן אתאן לנ"ד שאם בית הדין שבעירו
עיניהם תחזינה שאין תקנה לאותו חרש להשיאו אשה ההוגנת

סימןכ75

לו אם לא שיכתבו עליו כתובה באשר יראה בעיניהם ,הא ודאי
הרשות נתונה בידם מכוח בית דין יפה לכתוב כתובה על חרש
זה ולחייבו בכל תנאי כתובה בכל פרטיה כיון שהוא לטובת
ולתקנת החרש".
יש לציין כי הנידון בתשובת הפני יצחק הוא ביחס לבעל
שתוארכדלהלן:

"חרש שאינו שומע ואינו מדבר ,והוא גדול בשנים ונושא ונותן
עם הבריות בשוק .האיש ירצה ומבין בעסקיו ובענייניו בטוב
טעם ודעת בידיעה מכרעת ,וחריף גדול במלאכתו ורוח הבריות
נוחה הימנו".
ובספריביעאומרחלקז'חלקאבןהעזרסי'יז,כתב:

"נוסח הכתובה צ"ל בנוסח של בית דין ,וכמ"ש בשו"ת רב
פעלים ח"ד )סי' ה( כל הנוסח כולו ,על פי הצמח צדק הנ"ל.
וכ"כ בשו"ת פני יצחק שם .וכ"כ בשו"ת לבושי מרדכי מה"ת
)חאה"ע ס"ס מה( .וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז )חאה"ע סי'
יז( .ע"ש .ולכן יצרף כת"ר עמו שני תלמידי חכמים שיהיו
במותב תלתא כחדא ,ובלשון בית דין ,בזה"ל :אנן בי דינא
דחתימי לתתא במותב תלתא כחדא הוינא כד אתא קדמנא
פב"ב ורמזנא ליה ורמז לקדש את פב"פ ואינתיבו ליה ברמיזה,
ומדרמיז לפנינו כתבנו לה כתובה דנא וכו'".
ובספר ישכיל עבדי חלק ז' אה"ע סי' יז )הנזכר( כתב שאם
כתבולחרשכתובהרגילה:

"הרי היא חספא בעלמא ,ואין בה שום מועיל במקרה
שתתאלמן האשה ח"ו או תתגרש ממנו".
ובפד"רחלקחבעמוד69כתבו:

"אך עדיין צריך בירור ,איך אפשר לחייבו בכתובה ובתנאיה
והרי הוא חרש ואינו בר חיובא .והנה מה שנפסק בשו"ע אה"ע
סי' ס"ז ס"י :חרש או שוטה שנשאו נשים אף על פי שנתפקח
החרש ונשתפה השוטה אין לנשיהם עליהם כלום ...ואם בית
דין הם שהשיאו חרש וכתבו לה כתובה על נכסיו נוטלת כל מה
שכתבו לה בית דין .ועי' בצמח צדק סי' ס"ח )והובא בפתחי
תשובה סי' קכ"א סק"ז( שמביא תשובתו של התוס' יו"ט וז"ל:
נמצא בכתבים שבידי ,עובדא להגאון מוהר"ר וייבש ז"ל שהיה
ר"מ פה קראקא ,כתב כתובה לאשת חרש בכיוצא בטופס זה,
ושם כתוב להדיא :וכתבנו לה שטר כתובתה כמו שכותבין לכל
הנשים אות באות .ועי' בס' מלאכת חרש חלק ה' )טיב קידושין
לחרש( מאות מ"ז ואילך שהאריך בזה וכתב בדעת צמח צדק
דצריך שיכתבו הכתובה בלשון מעשה בית דין ,דהיינו שצריך
לכתוב :אנחנו בית דין דחתימי למטה וכו' ,וכן העתיק מס'
נחלת שבעה ומס' הלכות קטנות ,ולא כמש"כ בס' מים חיים
שכתב בנוסח של עדים :אנחנו סהדי וכו' ,דכיון דהחרש לאו בר
חיובא הוא לא שייך להעיד עליו ,ורק באופן של מעשה בית דין
מהני .ודעת מלאכת חרש עצמו היא שם דגם בלשון אנחנו בית
דין לא סגי ,אלא צריך לשנות את כל נוסח הכתובה ולא לכתוב
בלשון שהחתן מתחייב אלא שבית דין מטילים חיוב על נכסיו
מדין אפוטרופסים של החרש )עיין שם הנוסח החדש
שהמציא( .ברם כל האחרונים הנ"ל חולקים עליו דהא כתבו
כמו שכותבין לכל הנשים אות באות ,אלא שצריך להקדים לשון
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של מעשה בית דין אנחנו בית דין ,ותו לא מידי .וכ"ה גם דעת
אבני נזר סוף חלק א' אה"ע סי' קמ"ו.
כדאי להעיר שבדברי מלכיאל ח"א סי' פ"ב מסכים לדעת בעל
מים חיים שא"צ לכתוב בלשון מעשה בית דין כלל .והחרש
עצמו הוא שמתחייב בכתובה ,ובר חיובא הוא להכי וכתובתו
דמיא לכתובת פקח לכל דבר ,והא דבש"ס איתא דרב מלכיו
כתב לה ובפוסקים ג"כ דרק בית דין יכולים לכתוב ,נראה פשוט
דזה דווקא במקום שכל צרכיו של החרש נעשים על פי בית
דין ...אבל אצלנו שידוע דרך החרשים שמתפרנסים ועוסקים
בצרכיהם בעצמם ככל אדם ...א"כ מהיכא תיתי נימא שלענין
כתיבת כתובה יזדקקו בית דין לזה ,וכיון דתקינו ליה רבנן
נישואין ,נושא בעצמו אשה והרי זה ככל עסקיו ששוכר
ומשתכר כמש"ל מהירושלמי ]ז"ל הירושלמי גיטין פ"ה ה"ח:
חרש שוכר ומשתכר[ .ועי' באבני נזר הנ"ל שדעת הרב השואל
הייתה ג"כ כך והתבסס אף הוא על הירושלמי ,ואבני נזר שם
דחה דבריו מכל וכל ,והסכים לנוסח צמח צדק לכתוב בלשון
מעשה בית דין וכנ"ל.
והנה בנידון דידן בית הדין עיין בטופס הכתובה ונתברר
שהייתה זו כתובה מודפסת כמנהג אשכנז ,ובתוכה נאמר בין
השאר שהחתן מתחייב שלא ישא אחרת עליה כמנהג רגמ"ה,
וכהקדמה לנוסח הנדפס נכתבו בכתב יד שורות אלה :אנחנו בי
דינא דחתימין לתתא במותב תלתא כחדא הוינא כד אתא
לקדמנא ב .הכהן חרשא דלא ממלל ודלא שמיע וכתב לה להדא
בתולתא א' בת ג' למיהוי ליה לאינתו כדת משה וישראל
וכהלכת בנת ישראל יעביד לה ,וכתבנו לה שטר כתובתה כמו
שכותבים לכל הנשים אות באות וזה נוסחה ...וכאן ממשיך כל
הנוסח המודפס של הכתובה האשכנזית כנ"ל .ולבסוף חתומים
שלושה דיינים ,וגם החתן ב' חתום על הכתובה.
א"כ איפוא בנידון דידן כתבו ממש כפי הנוסח של צמח צדק
שהסכימו לו רוב האחרונים ,כנ"ל ,ונמצא דזהו הדין שנפסק
בש"ע שם שאם בית דין הם שהשיאו החרש וכתבו לה כתובה
נוטלת כל מה שכתבו לה בית דין ,ויש לה גם מזונות ,שהרי גם
המזונות נכתב בשטר הכתובה דנן".

ודעותיהם נאספו בהרחבה רבה באוצר הפוסקים סי' סז סעיף
י',ובספרמלאכתחרששסידרכלענייניהחרש,עייןשם.
ה
ביתהדיןהמחייבאתהחרשבכתוב 
בנידון זה ,על פי עדות הרב שסידר את החופה והקידושין,
שלושת החתומים על הכתובה היו הרב ד .הבקיא בשפת
הסימנים ,פלוני שהוא משגיח כשרות ,ועוד אדם הכשר
לעדות.ואילוהרבשסידראתהחופהוהקידושין,לאהצטרף
כאחדמהשלושה.
ולהלן קטע מפרוטוקול הדיון האחרון בו העיד הרב שסידר
אתהחו"ק:
ש .יש לכם הנחיות מיוחדות איך מסדרים חופה וקידושין
במתכונתכזו?
ת .ישלהםאתהרבהרבד.אנימכיראותושהואניהלאת
הדו-שיח כמו האישה הזו ,ישבנו וקיבל החתן הזה ,הרב ד.
הוא גם מדריך חתנים הוא הדריך אותם מצוין ובכ"ז הוא
תחתהחופההואהתחיללשאולאתהשאלות,אנישאלתי
והוא הנהן עם ראשו שהדברים הם מובנים ,שאלתי אתה
יודעעלמהאתהחותםוהואאמרכן.
ש.כבודולאנמצאכאןבאחדמהחתומים.
ת.לא.
ש.מההיהתפקידםשלאותםשלושה ?
ת .זה המשגיח הכשרות וזה יהודי חרדי שהוא לא שייך
לשוםכיוון.
ש.מהבעצםהיהמוטלעלהשלושההללו?במההיהשונה
החופהוהקידושיןהזה ?
ת .הוא )הרב ד ,(.היה מדבר עםהחתן והוא מהנהן עם
הראש,החתןמנענעעםהראשזהמהשקיבלנו,הרבעמאר
החליטלעשותשלושהשלביתדיןכביכולאתםשלושתכם
ביתדין.
ש.האםהשלושההתיישבורגעאחדלסכםמשהו ?
ת.הסברנולהםשזהחריגהבחורהרבד.הואהסבירלהם
ולאחרשהסבירוהםהבינווקיבלועליהםולאחרמכןעמדנו

עדכאןמפסקהדיןבפד"רהנ"ל.

כשלוחיביתדין.

עודנצייןלפסקידיןשלביתהדיןשלידהרבנותירושליםכרך

ש.השאלהמההתפקידשלהשלושה ?

ו'עמודרנטשהביאובשםהגאוןרבישלוםמשאשזצ"להלכה

ת .הרב ד .הסביר הכל על מה זה מדובר והסברנו להם

למעשה לכתוב כתובתחרש המבוארת בכמה פוסקים .ובכרך

שאנחנובאיםשלוחיביתדין.

ג'בעמודשטוכתבובשםהגר"יקוליץזצ"לשישלכתובשתי

ש.מיזהביתהדיןשהםהשלוחיםשלו.

כתובות,אחתכתובתחרשוהשניהכתובתפיקח.

ת.הרבעמארהסבירלנושאתםתהיוכשלוחיביתדין.

הנוסח שבפנינו אינו ברור כשפותחים בנוסח כתובה רגילה

ש.עםמיהרבעמארדיבר ?

ביום פלוני אנן סהדי וכו' ,העדים כלל אינם חותמים כעדים

ת.אנחנודיברנו ,הואנתןשיעורעלזה,היוכלהרבניםשל

פנינוביתדיןהחתומיםמטה.זאתועודשליד
אלאמסיימיםב 

המועצה הדתית ,חיתנו כמה מקרים כמו אלה עם כתובה

חתימת כל אחד מהשלשה מודפס עד ,דהיינו החותם מוגדר

רגילה,היוליכמהמקריםשאניערכתיאותםכתובהרגילה.

כעדולאכדיין.לאהתבררמדועבחרובנוסחכתובההמורכב

אני20וכמה שנים אני נמצא ברבנות זה המקרה הראשון

בשתילשונות,בתחילהבלשוןעדיםולבסוףבלשוןביתדיןוכל

שיצאתחתהרבעמאר.

שהפוסקיםקבעו ובארו נוסח
תם כעד.וזאת לאחר 
אחדחו 

ש .אתה הסברת לו את הסכום של מאה ואחד אלף  ₪מי

ש ,כמבואר בפתחי תשובה אה"ע סי' קכא סק"ז,
כתובת חר 

קבעאתהסכום.
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ת .הרב ד .הסביר לו ,לא אני ,אני סומך על הרב ד .מה

דהיינו רב מלכיו בעצמו היה אפוטרופוס לחרש ,וכן

שהבעל אמר ,הבעל אמר תרשום מאה ואחד ,עשינו קניין

בתוספותהרא"שהנוסח:

ושבועהחמורה,וביררנושהואמביןעלמההואחותם.
ש.מיהציעאתה101הזה ?

"ומה ששיעבד לכתובתה ממקרקעי היינו משום שהיה
 ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡Îוגם זכין לאדם שלא בפניו".

ת.אנילאיודע...

הריהגםשלאהוזכרביתדין,אךעכ"פישלחייבאתהחרש

ש.אתהקראתאתהכתובהוהםחתמובפניך ?

באמצעותאפוטרופוס,השוקלאתטובתועלפיהנסיבות.

ת.כן.והואקיבלבקנייןוגםהסבירולושבועהחמורהוכו'.

בתוספות לא הוזכר בית דין דווקא ,אך שאר הראשונים

ש.היהמצבששלושתהאנשיםשחתומיםהרבד.והשניים

כתבושההליךחייבלהיותמוסדרעלידיביתדיןדווקא.וכן

הנוספיםישבוכמוביתדיןושקלומהנכוןבכתובהולפיזה

ברמב"םובשו"ע בדבריהם שהובאולעיל .ובדבריהריטב"א,

מחליטים ?
ת.לאראיתידברכזה.
ש .גם לא הייתה לך הנחיה שהם צריכים לשבת כבית דין
ולשקולמהטובומהלא ?
ת.לא.
ש.כשהםחתמוזההיהלפניהחופהאואחרי ?
ת.אחרי...
ש .יש לכם מכתב מהרב עמאר שקיבלתם איך לסדר חופה
וקידושיןבמקרהכזה?
ת.לא,אמרולנובעלפה.
עדכאןמפרוטוקולהדיון.
העולה מעדות זו ,ששלושת החתומים על מעשה בית הדין
אומנםכשריםלעדות,אךלאהובהרלהם שהוטלהעליהם

שהובאולעיל,כתב:

"פי' דאע"ג דרבנן לא תקינו כתובה ,מ"מ בית דין אביהן של
חרשים והם רשאים לקיים כתובה לאשתו על נכסיו אם רואים
שאינו מוצא אישה אלא בכך ,וכשם שמפקחים בשאר עניניו
ולוקחים לו אישה לשמשו".
וכןבמאירי:

"אם בית דין משיאין אותה ,רשאים הם לכתוב לה כתובה,
וכתובתם קיימת ,שכל בית דין ובית דין רשאים לירד בעסקיהם
של אלו ולמנות עליהם אפוטרופסים או לעשות הם עצמם
בעניניהם כפי מה שיראו לפי זמנם ושעתם ולהתנות כפי מה
שיראו וכשיעור שיראו".
על כן אם שלושת החתומים על הכתובה ,לא התכנסו
במותב תלתא כבית דין ,וכלל לא ידעו מה מוטל עליהם,
אלא חתמו על הנוסח שהוצג בפניהם ,ותו לא ,אין בכך

המשימה להתכנס כבית דין הדן מברר ופוסק כמה נכון
לחייבאתהחתן,לפיעניינוולפימצבוהכלכלי,ולפיהנדרש

"מעשה בית דין" ,כפי הנחוץ בנסיבותאלו.וכבר הבאנו

מצד הכלה .ואכן לא התקיים הליך כלשהוא של מותב

מדבריהריא"זשכתב" :אבל אין יכולין להתנות כן ,אלא על ידי
כוח בית דין".

תלתא כחדא שבו בית הדין שוקל ופוסק באותו נידון לפי

בדברי הבית יוסף סי' סז מפורש ש"אחרים דלאו בית דין"

עניינו.הרבהמסדראתהחופהוהקידושיןאףלאמצאלנכון
להיות אחד משלושת הדיינים כפי שהיה מתבקש ,מאחר
ולא היה מודע לכך שמתקיים הליך של "דין" ,שמן הראוי
שהגדולבחבורהיעמודבראשההליך.
עקבטעות,סברהרבהמסדרחופהוקידושיןשהםרקשלוחי
ביתדיןולאביתהדיןבעצמו.
גם הרב ד .שליווה את הזוג וחתום על הכתובה,השיב
במכתב לבית הדין בתגובה להחלטהקודמת,שלא הייתה
חריגה בסידור החופה ובעריכת כתובה זו משאר כתובות
בחתונות רגילות ,אלא שהטכס היה ארוך מהרגיל כי היה
צורך להסביר לזוג על הכתוב בכתובה .העולה מדבריו של
הרבשסידראתהחו"ק,שלאישבובמותבתלתאלדוןכבית
דין בעניינו של החרש דנן ,ושלא היה מודע שחותם כדיין
שמוטלעליולשקולכמהראוילחייבהחרששהכלהתסכים
להינשאלו.
תפקידושלביתהדיןהעורךאתהכתובה
התוספותבשםר"יכתבו:

"ומה ששיעבד בכתובה מקרקעי משום שהיה לו אפוטרופוס
וגם זכין לאדם שלא בפניו".

אינם יכולים לחייבו ,ולפי זה אין תועלת בכך ששלשה
אנשיםבעלמא,יחייבואתהחרש.
הפנייצחקבתשובתוהנזכרתקבעשלאדיבשלושהאנשים
הכשריםלעדות,וכתב:

"ואם אחת משלש אלה לא תעשו לחרש הנזכר ולאשתו ,הא
ודאי לא עשיתם כלום .כי דווקא הבית דין הם רשאים ושלטאים
לחייבו לחרש ולכתוב עליו כתובה ,דהם אביהם של חרשים.
אבל זולתם שיעמדו שלשה מן השוק הגם שיהיו גמירי וסבירי
ויכתבו לה כתובה על נכסי החרש בודאי דאינו מועיל כלום
דאין לה כוח לחייב לחרש ,כי אם בית דין דווקא .שכן כתב מרן
הב"י סי' סז שכן דקדק מדברי הרמב"ם‡Ï Ô·¯„ ‚"Ú‡„ ...
˙˜Ì‰Â ÌÈ˘¯Á Ï˘ Ì‰È·‡ ÔÈ„ ˙È· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰·Â˙Î ‰Ï Â
¯˘‡‰˘‡ ‡ˆÂÓ ÂÈ‡˘ ÌÈ‡Â¯ Ì‡ ÂÈÒÎ ÏÚ ‰·Â˙Î ·Â˙ÎÏ ÌÈ
‡ .Ï"ÎÚ 'ÂÎÂ ÂÈÈÚ ¯‡˘· ÌÈÁ˜ÙÓ˘ Ì˘Î ÍÎ· ‡Ïהרי לפניך
בסברת מרן דצריך בית דין דווקא ולא אחרים מן השוק".
על פי שיטתו ,הורה הפני יצחק באותו נידון :שעל החרש
ללכתלביתדיןשבעירו.והוסיףוכתב:

"ואם אין לכם בית דין קבוע תמיד בעירכם להבין ולהורות את
החוקים ואת התורות ,הוא ודאי שצריך שיבא החרש וכלתו אשר
תנשא לו למקום שיש בית דין קבוע ושם ישאנה ובית הדין שם
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יכתבו לה כתובה כאשר יתרצו קרובי החתן עם
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הכלה"או

שישאנהבלאכתובהעדשיגיעולביתדיןקבוע.

עצמן בית דין על

היתומים" .והואהדיןהכא,שביתהדיןקובע

אתמעמדוכאביהןשלחרשים,וכמבוארלעיל.

וכן בספר מלאכת חרש חלק ה' סי' נא הביא מספרנחלת

ובספר "אוצר המכתבים" להגאון רבי יוסף משאש זצ"ל,

שבעה שכתב שלא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול,

בחלק ב' סי' רפד ,נשאל האם גם שלשה דיינים בעלמא

מדאמר בגמ' מאן חכים למעבד כי הא ,אלא רב מלכיו

יכוליםלכתבוכתובתחרש,והשיב:

דגברא רבה הוא ,ש"מ דלאו כל בית דין רשאים לעשות
מעשה.וכתבעלזהבספרמלאכתחרש:

"ובמחכ"ת אגב חורפיה לא דק בזה ,דבאמת פשיטא דכל בית
דין הממונה בעירו רשאין לכתוב כתובה לאשת חרש אם אינה
רוצה להינשא לו בלא כתובה .וראיה ברורה דהא הריטב"א
והנימוקי יוסף למדו דין זה ,דלהכי רשאין בית דין לכתוב לה
כתובה ,משום דהבית דין הם אביהן של חרשין ,והם רשאים
לקיים כתובה לאשתו כשם שמפקחין בשאר ענייניו ולוקחים לו
שפחה לשמשו .והנה גם גבי יתומים קטנים קי"ל בטור חו"מ
סי' ר"צ ס"א דבית דין אביהן של יתומים הם וכתב הרב בהג"ה
שם וז"ל ובית דין היינו הממונה בעירו או גדול הדור עכ"ל .הרי
דכל בית דין הממונה בעירו אף שאינם גדולי הדור נקראים
אביהם של יתומים .וא"כ פשוט דהוא הדין נמי כל בית דין
הממונה בעירו נקראים אביהן של חרשין אף שאינם גדולי
הדור".

"בעינן דווקא ג' דיינים דקביעי בעיר שהם אבוהון כמ"ש רבינו
שם באה"ע אבל אחרים דלא מקרו אבוהון דחרשים ,אין
במעשיהם כלום ,וכמ"ש שם הב"ח בפירוש ע"ש .ואך בעיר
שאין בה אלא דיין אחד ממונה מהממשלה ,נראה לדעתי דיש
להקל אפי' באחד ,כמ"ש מורם שם בחו"מ בסוף הסי' ע"ש
שהוא אבוהון דחרשים הנמצאים בעירו ,וטוב לצרף עמו עוד ב'
עם ראש הקהילה".
ובספר עמק יהושע להגאון רבי יהושע מאמאןזצ"לחלק
אה"ע סי' ד' ,לאחר שהביא מדברי הנימוקי יוסף והב"ח
אה"עסי'סז,כתב:

"ומדברי קודשו אלה מוכח להדיא דבעינן בית הדין ממש שהם
אבוהון דחרשים .וכך היינו נוהגים אנן בדידן במארוקו
שהסופרי בית דין צדק כותבין ומסדרין הכתובה הראויה להם
כפי הדין וחותמים עליה ,ואח"כ בית הדין של שלשה מאשרים
ומקיימים כל האמו"ל בכוח בית דין יפה".

ובסיכום ההלכה כתב בספר מלאכת חרש חלק שביעי )דף

ולאחר מכן הביא מתשובת אגרות משה אה"ע ח"א סי' פז,

לח(:

וכתב:

"אם אינה רוצה להינשא לו בלא כתובה והבית דין רואים שהוא
לטובת החרש שישאנה ,אז ישבו בית הדין הממונים בעירם
דווקא ]אבל לא סתם תלתא אינשי דעלמא[ ויעיינו בזה ,וישאלו
את החרש ברמיזא אם הוא מסכים שיכתבו לה כתובה,
וכשיסכים החרש אז יכתבו לה כתובה כפי הנוסח המבואר
לעיל".
ויסוד הלכה זו עולה מתוך פסק הרמ"א בשולחן ערוך חושן
משפטסי'רצסעיףא'שפסקעלפיהרא"שבתשובהביחס
לביתהדיןהממנהאפוטרופוס:

"בית דין היינו הממונה בעירו או גדולי הדור ,אבל אין כוח ביד
שלשה בעלמא שיעשו עצמן בית דין על היתומים )הרא"ש כלל
פ"ה סי' ה ו(".
ועייןשםבביאורהגר"אסק"זשהביאמקורבגמ'להלכהזו.
לדעתהנחלתשבעהגםביחסלעריכתכתובתחרשרקבית
דין גדול וחשוב ראוי לכך ,אבל הסכימו הפני יצחק
והמלאכתחרש,שגםביתהדיןהקבועבעירראוילכך .אבל
הורה הפני יצחק שלא כל שלשה הכשרים לעדות יכולים
להצטרף כבית דין לענין זה ,וכמבואר בבית יוסף.ובוודאי
פשיטאשלאמהנישיחתימושלשהבעלמאעלטופסשהרב

"ומדבריו אלה מוכח להדיא דסבר לה מר דאפילו שלשה
אנשים פשוטים שאינם מבית הדין יכולים להיות בתור בית
הדין לענין זה .ואחר המחי"ר מכת"ר מדברי הראשונים הנ"ל
בב"י והב"ח וגם לרבות מדברי הרב נפת צופים הנ"ל מוכח
להדיא דבעינן בית הדין ממש מטעם האמור ,או לפחות שבית
הדין יעלו בהסכמה על האמור שם באותה כתובה כמו שהיה
נהוג אצלינו וכמ"ש לעיל ,וכך הסברא מחייבת ודו"ק".
ולאחרשהביאמדבריהגאוןרבייוסףמשאשהנזכריםלעיל,
כתב:

"אך אמנם המנהג שהיה נהוג אצלינו במארוקו גם בערים שהיה
שמה רק דיין אחד ממונה מהממשלה )נושא תואר רבן דיליגי(
בכ"ז היו מאשרים הכל ע"י בית הדין הרבני המחוזי שהיה
מורכב משלשה דיינים ולא לבד זה אלא כל עניני היתומים
והחרשים היו מאשרים אותם על יד בית הדין הרבני המחוזי,
וכבר אמרו חז"ל ברוח קדשם מנהג אבותינו תורה )תוס' מנחות
כ' ע"ב ד"ה נפסל בשקיעת החמה עיין שם( .ופשוט וברור שכך
יש לנהוג בכל מקום ,וכדמוכח להדיא מדברי מר"ן מלכא הב"י
והב"ח ע"ה אשר דברו בקדשם בזה וכמש"ל ,וכבר אמרו חז"ל
סוגיא באתרה עדיפה ודו"ק".

המסדרחופהוקידושיןמילאויחתמובלאשישבולדוןבדין

העולהמדברינושבכתיבתהכתובהלחרשצריךכחביתדין,

זה בשיקול דעת ראוי כבית דין הפוסק כמה נכון לחייבו

ורבו הסוברים שאין די בשלשה הכשרים לדון שיתכנסו

בכתובהבהתאםלנסיבות.

לעריכתהכתובה,אלאדווקאביתהדיןהקבועבעיר,שעליו

על כן אין מקום להביא מדברי השו"ע חו"מ סי' ג' ביחס

מוטל לדון באותן נישואין לפי נסיבות העניין ,וכאביהן של

לטיב שלושה הראויים לדון בדין תורה רגיל ,דשאני הכא

החרשיםיקבעומהיטובתוומהנכוןלכתובבכתובהבליכל

שפסקו הרא"ש והרמ"א":אין כוח ביד שלשה בעלמא שיעשו

הפרזהבסכוםהנקובבכתובה,אלארקכפיהנחוץ עלמנת

עטרתדבורה



להסדיר את הנישואין ,ובהתחשב ביכולתו הכלכלית של
החרש.
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ביחס לסכום שיש לכתוב בכתובה ,יצוין כי בסוגיא בגמ'

אךיצוין שבתשובת אגרות משה אה"ע ח"א סי' פז ביחס

מבואר שרב מלכיו כתב בכתובת החרש ארבע מאות זוז,

לבחינת דעת האישה ,כתב לחלק בין אם היא פקחת או

דהיינו כפול מעיקר כתובת בתולה ,ולא הפריז לחייבו מאה

חרשת,וז"ל:

מנה כפי שעמדה בפ ניו האפשרות כמבואר במשנה בריש
פרק אף על פי .נראה שסכום זה נקבע בשיקול דעת זהיר,
מה נכון ומתאים לחייבאתאותו חרש,לכן רבא שיבחאת
רבמלכיושהואגברארבה.
עוד נראה שמדקדוק לשון הריטב"א והנימוקי יוסף שהובאו

לעיל שדייקו מלשון הגמ' שרב מלכיו":כתב לה ארבע מאה
זוזי

"וע"ז יחתמו הג' אנשים שנצטרפו לבית דין לעיין בזה וטוב
שאחד מהן יהיה רב העיר שיודע איך להתנהג בזה לשאול
מתחלה לבתולה אם היא פקחת אולי תתרצה בלא כתובה שאז
א"צ לכתוב כתובה כלל ,ואם היא חרשת יש לבית דין לעיין
בטובתה לראות שיהיה לה כתובה".
עלכןלא נכוןשהסכוםהנקובבשטרהכתובהייקבעעלפי

מנכסיה",משמע שרק נכסיו הקיימים בעין השתעבדו

הסכום שהחרש מבקש ,כשלעיתים סכום זה גבוה ומופרז

לכתובתה ,ולכן כתבו הריטב"א והנימוקי יוסף" :לקיים

ולחלוטין אינו משקף את מצבו הכלכלי באותה עת ,אלא

כתובה לאשתו על נכסיו" ,אך לא עלה על דעתם לשעבדו

עליהםלהחליטעלהסכוםעלפינכסיובעתהנישואין.

שעבוד הגוף בחיוב ממון שאין לו כעת בנכסיו ,ככל חתן
בעלמא ,שאף גברא ערטילאי יכול לשעבד את גופו במאה

עריכתכתובתחרשבלילה

מנהכמ"שתוספותברישפרקאףעלפי)כתובותדףנדב(.

בנידוןזה,בהתאםלטענותהצדדיםועפ"יעדותהרבהמסדר

וכןמדויקבלשוןהרשב"שבתשובהסי'שסטשכתב:

אתהחופהוהקידושין,הכתובהנערכהבלילה.

"ובית דין נותנין לה כתובה על נכסיו ,דאמרינן התם ,ההוא
חרשא דהוה בשביבותיה דרב מלכיו אנסביה אתתא וכתב לה
ארבע מאות זוזי מנכסיה ,כלומר מנכסיו של חרש ...על כן
תעמידו בית דין ותכתבו לה כתובה על נכסיו".
עוד הוסיפו הריטב"א והנימוקי יוסף":אם רואים שאינו מוצא
אישה אלא בכך".וכל זה עושה בית הדין הדן בדינו של

בגמראבמסכתבבאבתראדףקיגעמודב:

החרשלפינסיבותיוולפידרישותהכלה.
וכןבנוסחטופסכתובתחרשמופיעבספרמלאכתחרשבדף

"שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין ,רצו עושין דין,
שנים כותבין ואין עושין דין ,ואמר רב חסדא :לא שנו אלא
ביום ,אבל בלילה ,אפילו שלשה כותבין ואין עושין דין ,מאי
טעמא דהוו להו עדים ,ואין עד נעשה דיין".
ופרשרשב"ם:

"אבל ראייה דידהו שרואין בלילה לא חשבינן כאילו הועד
לפניהם בלילה דכיון דלא חזו בההיא שעתא לדינא".

ל"ה.ושםבביאורהנוסחבעמוד  72אותי"ט כתבעל תיבת

ועיין בבית יוסף חו"מסי' ה' ובשו"ע סעיף ב' ובש"ך סק"ה

והוספנולה:

שהעיקרלדינאשגםבדיעבדאםדנובלילהאיןדינםדין.

"והוספנו לה ...בכתובת חרש אין לכתוב וצבי ר"פ החרש
והוסיף לה דהא אין תלוי בדעתו ורצונו ,מאחר שאינו בר דעת.
וגם לא נוכל לכתוב וצבינא והוספנו לה וכו' דהא גם ברצון בית
הדין אין תלוי להוסיף לה .דהא אין רשות לבית דין לבזבז
בנכסיו בחינם כרצונם .ומה שמוסיפין לה אין זה מחמת
שרצונם להוסיף לה .רק מחמת ההכרח משום שאינה רוצה
להינשא לו בלא כתובה ותוספת ...כנלע"ד".
בהתאםלכךכתבבספרמלאכתחרשבדףלבב:

"אם בית הדין השיאו אשה לחרש וכתבו לה כתובה יש לה
כתובה ,מ"מ היינו דווקא אם אינה רוצה להינשא לו בלא
כתובה ,אבל אם היא מרוצה להינשא גם בלא כתובה פשיטא
דאין לבית דין לכתוב לה כתובה ,וכן מבואר בחי' הריטב"א
למסכת יבמות דף קיג ע"א והנימוקי יוסף שם".
וכןבספר"מעשהביתדין"לחברביתהדיןהאזוריירושלים
הגאון רבי מרדכי טולידאנו שליט"א  בחלק א' סי' טו כתב
ביחסלכתובתחרש:

"הנה למדנו מהאמור שגדר בית דין בעניין הוא גדר אביהן של
חרשים וגדר אפוטרופוס ,ולכן כמו שבכל ענין האפוטרופוס
צריך לשים לב שלא תהא הוצאה מיותרת ,כן בנדון‰‡¯ ÔÎÏÂ .

על כן מאחר ומוטל על שלושת הדיינים החתומים בכתובת
החרש,לדוןולהחליטהאםלחייבווכמהלחייבו,בכלמקרה
לפי נסיבותיו,הרישזהודין שישלקיימוביום,ורקאםכבר
התכנסולדוןביום,גמרהדיןכשרבלילה.
בנודעביהודהמהדוראקמאחלקאבןהעזרסי'נח)שהביא
הפת"ש אה"ע סי' מב ס"ק יז( השיב אודות שטר קידושין
שחתמו עליו שלושה ,וכתב שאין לדונם כבית דין ,ובאר
הטעם:

"לפי המבואר בשטר גוף מעשה הקידושין נעשה בלילה,
וממילא ל"ש שמיעה גדולה מראיה ,שכיון שהוא לילה על
כורחך נעשים עדים ולא דיינים".
ואמנםהנודעביהודהמצאלנכוןלהחמירבנידוןשםעלפי
שיטתהרשב"םשבדיעבדדינםדין,אךכברהשיגעליובספר
קצותהחושןסי'רנגסק"ג,וכתב:

"ואיני רואה מקום להחמיר בזה ,דהא לדעת הרשב"ם דלילה
כשר בדיעבד ,א"כ הא דאמרינן בלילה כותבין ואין עושין דין,
צריך לחלק דלילה דכשר בדיעבד היינו דווקא מפי אחרים אבל
הן עצמן כשראו בלילה נעשו עדים ולא דיינים ,ולא אמרינן לא
תהא שמיעה גדולה מראיה כשראו בשעה שאין דנין לכתחלה,
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וראיה לא מהני כשמיעה אלא ביום שראוי להיות דיינים
לכתחלה ,וא"כ בלילה לא הוי דיינים אלא עדים והו"ל מפי
כתבם ,דאי נימא דלילה כשר בדיעבד ולא תהא שמיעה גדולה
מראיה א"כ היאך יפרנס הך דלילה כותבין ואין עושין דין
שאמרו להדיא בגמ' ,וע"כ צ"ל אחת משתי פנים או דלילה
אפילו בדיעבד פסול כדעת תוס' והרא"ש ,או דלילה כשר
בדיעבד היינו מפי אחרים אבל לא בראיית עצמן ,וא"כ לכ"ע
כשראו בלילה לא נעשו דיינים ואין כאן מקום כלל להחמיר
חומרי שניהם כיון דאמרו להדיא בלילה כותבין ואין עושין דין,
וזה פשוט וברור".
לכןאםהערכתהדייניםאתהצדדיםובהתאםלכךקביעתם
מהו החיוב הראוי להיחשב כזכות לחרש ,הכל היה בלילה,
איןזוראייתדיינים,אלאעדים.
ואינו דומה להתרת נדרים הנעשית על ידי בית דין שלשה
וכשרה בלילה כמבואר בגמ' במסכת נדרים דף עז ,היינו

ונראה דהגדר הוא לפי מש"כ הרמב"ם בהל' אסו"ב פי"ג ה"ו
דגרות צריך יום הואיל והדבר צריך בית דין ,ולכן י"ל דשאני
דין אפוטרופוס דבעצם אינו צריך בית דין דהרי מינהו האב או
סמכו היתומים סגי ,ולכן גם במהותו אינו צריך בית דין וסגי
ביום .וגם כאשר בית הדין מינהו אין זה משום שהאפוטרופוס
צריך בית דין אלא דבית דין אבוהון של יתומים ובמקום אב
קאי ,וכמבואר בסדר ההלכות של הרמב"ם לענין אפוטרופוס".
ובסיוםפסקהדיןכתבו:

"לאחר שהיה מי שעורר על כתב המינוי שנחתם בבית הדין,
שהוא התבצע אחרי השקיעה ,ובשאלת מינוי האפוטרופוס
בלילה שנחלקו בזה הדעות בבית הדין לעיל ,שאלו הדיינים את
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היות ודין זה אינו מפורש בהלכה,
והשיב )ביום א' כ' בטבת תשע"ב( כמילתא דפשיטא שצריכים
למנות דווקא ביום ,ואם מינו בלילה שצריכים לחזור ולמנות
שוב ביום .ואכן בית הדין שב וכתב מינוי מחדש לגב' ב'".

מפנישלמרותהצורךבשלשה,עדיןהתרת נדריםאינהדין,

נראה ברור שהכרעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל מתייחסת גם

וכמ"שהרמב"םבהלכותשבועותפרקו'הלכהו':

לבית דין העורכים כתובת חרש ,הנזכרת בדברי הרב דוד

"הקרובים כשרים להתיר נדרים ושבועות ,ומתירין בלילה
ומעומד ,שאין ההיתר הזה דין",

יהושע קניג .וזאת מאחר ובעת עריכת הכתובה הדיינים
קובעים עצמם כאפוטרופוסים על החרש ,וכן דנים ונושאים

וכןהואבש"ךיו"דסי'רכחסק"ז.וכןביחסלעריכתפרוזבול

ונותניםכמהראויונכוןלחייבובכתובה.

בלילה שדעת מהריק"ש חו"מ סי' סז )סעיף לא( להכשיר,

בספר "כתובה כהלכתה" להגאון רבי שמואל אליעזר שטרן

היינו מפני שדעתו שאינו כמו דין אלא "מדין קניית שטר

שליט"אבחלקשביביאשסי'כ')עמ'קס(בנידוןסידורחופה

נגעו בה" ,משא"כ בנידון זה שאין די בבית דין אלא עליהם

וקידושין לחרש וחרשת שנעשה באמצעות בית דין של

לדון,עשייתהדיןאינהכשרהבלילה,כמבואר.

שלושהוהכלסודרבלילה,כתב:

בספר פסקי דין מבית דין שע"י המועצה הדתית ירושלים
בכרך יד עמוד ע"ד דנו בשאלה האם בית דין הממנה
אפוטרופוס לקטן או לשוטה יכול להתכנסבלילה ולהחליט
עלמינויהאפוטרופוס.וכתבהרבדודיהושעקניג:

"מינוי אפוטרופוס בלילה .תחילת דין אין לעשותו בלילה
כדאיתא בשו"ע סי' ה .לכאורה מינוי אפוטרופוס וכתיבת שטר
על כך הוא כתחילת דין ואין לעשותו בלילה ,ומצינו כיו"ב
בכתיבת הרשאה למינוי שליח שני בגט שצריך בית דין ואיתא
בקב ונקי שצריך לעשותו ביום .ויש לעיין לפי"ז אם בית דין
מחליט שצריכים לכתוב כתובה לחרשת שנשאת ,לכאורה
הכתיבה של כתובה זו צריכה להיות דווקא ביום".
ונחלקעליוהרבטוביהגולדשמידט,וכתב:

"והנה אם מינוי אפוטרופוס כשר בלילה ,נראה דאין לחדש
בהלכות מינוי בית דין דין חדש אשר לא מצאנו בפוסקים
קודמים .ומרובים הם ההלכות אשר נעשים בפני בית דין ולא
מצאנו דיש להחמיר שלא לעשותם בלילה .ומצאנו בגמרא
שדרשו מפסוקים אותם שיש לעשות ביום כנחלות גרות
וחליצה ,ומשמע דבלא"ה אין לנו מקור להצריך יום בדברים
שאינם דינים בין אדם לחבירו ,ולא מצאנו מערערים על
פרוזבול או מכירת אבידה שצריכין להיעשות ביום ,ושליח
להרשאה בגיטין שי"א שצריך דווקא ביום זה רק משום דיני
קיום שטרות ,עי' קב ונקי סדר גט שלישי אות א ,ולא העירו
כלל משום שהוא דבר שנעשה בבית דין.

"ואחד מהדיינים שליט"א פקפק בדבר מטעם דחתימת הכתובה
הייתה בלילה וטענתו בפיו דכיון דזה נחשב בגדר מעשה בית
דין א"כ הוי ליה כדין ואין דנין בלילה ,ואפילו אם בחליצה
מכשרינן בלילה היינו משום דהוי לה כגמר דין אבל הכא הוי
תחילה דין .וטענתי כנגדו דאין זה נידון כדין להא מילתא כיון
דאנן בית דין עבדינן תקנתא להאי חרשא שיוכל לישא אישה
כדרך העולם וכל תקנה שנעשית ע"י בית דין אפשר לעשותה
בלילה .והפניתי את השאלה קמיה מרן בעל שבט הלוי שליט"א
והשיב כן בפשיטות דשפיר דמי .אמנם שמעתי מהרב ש.
טולידנו בשם הגרב"צ אבא שאול שליט"א שיש להתחיל הדין
ביום ורק הגמר יכול להיות בלילה .וקבלנו קניין על
ההתחייבות של בית הדין שהוטלה על החתן באופן שנתנה
הכלה את סודרה לבית דין ואנו זיכינו לה את כל ההתחייבויות
והשעבודים המפורשים בכתובה".
בהתאם למבואר לעיל ,הוראת הגאון רבי ב"צ אבא שאול
זצ"ל מחוורת ,ואילו הוראת הגאון הרב שבט הלוי לא
התבררה ,מאחר ועל השלושה לשבת כבית הדין המפעיל
שיקול דעת ופוסק .כבר הבאנו מדברי הריא"ז שלשה אלו
כוחביתדין,ואיןעושיןתחילתדיןבלילה.
ובספראבנינזרחלקאה"עסי'קמונשאלהאםלכתובבכתובת
חרששביתהדיןמחייביםאותומתורתאפוטרופוסאושהחרש
עצמומתחייב,והשיב"לדידיהדברפשוטשביתהדיןמחייבין
אותו...עלכןברורשרקהביתדיןמחייביםאותו".

עטרתדבורה
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גם הקניין שעשה הג"ר שמואל אליעזר שטרן שליט"א עם

"וגםבזההיהמקוםלחושלדבריהסמ"עסי'ה'ס"קז'שאם

הכלה ,אינו ברור ואין לו כל רמז בנוסחאות השונות של

נרותדולקותדינוכיום,וכיוןשמעשהזההיהבליליוםטוב

כתובות חרש לרבות בנוסח שהביא הג"ר שמואל אליעזר

בשעת הסעודה בודאי דלקו נרות הרבה .ואמנם הסמ"ע

שטרןשליט"אבספרוהנ"לבעמ'שפד,מאחרוביתהדיןאינו

עצמו מסיים שלא מצא חילוק זה בשום אחד מהפוסקים,

מחייב את החתן על יסוד קניין ,אלא מכוח פסיקת בית דין

והש"ך בס"ק ד' דחה לחלוטין דברי הסמ"ע ,א"כ אין לחוש

כאביהןשלחרשיםמהוהסכוםהנכוןלחייבאתהחתן.מה

כללמשוםזה".

עוד שקניין זה לא הוזכר באף אחד מהפוסקים ,וגם אינו

ב.נכוןשאיןתובעונתבע,אךמאחרובהתאםלמבוארלעיל

מועיל ,עיין רמב"ם פרק כט ממכירה ה"א ,ובתשובת האבני

בלא כח בית דין ,אין תועלת בכתיבת הכתובה ,לכן לא

נזרסי'קמוהנזכרת.

יוכלו לכתוב בלילה .וכהוראתהגאון רי"ש אלישיב זצ"ל

ובספרמלאכתשלמהענייניכתובהונישואין,הנזכר,בסי'נז

ביחס לבית דין הממנה אפוטרופוס ,שגם שם אין תובע

הוסיף לחזק את הוראתו שאין מניעה לסדר כתובתחרש

ונתבע ,ואע"פ כן נחוץ שיהיה להם כח בית דין ,ולכן מוטל

בלילה,וכתב:

עלביתהדיןלשבתביוםולאבלילה.

"שכן ידועה היא דעת הסמ"ע שכשיש נרות דולקים אפשר לדון
בלילה ,ובימינו אורי אורות מאירים עד שנעשה לילה כיום ,בתי
דין רבים עורכים משפט בלילה לנוחות הציבור .ואפשר שיש
גם קצת סברא שאין בזה תובע ונתבע ,רק הכל מוסכם מראש,
ואין צריך לדון ולהתדיין בזה יותר מבשאר הכתובות ...ומה
ששואל אותם הרב בענין סכי הכתובה אין בזה שום דבר יתר
משאר הכתובות ,ובצירוף הענין שהאורות דלוקים ניתן
לעשותה בלילה .וגם שחז"ל תיקנו להם נישואין כדאיתא
ביבמות )קיב (:ומעתה הרי הם ככל זוג רגיל ,רק שבמקום
שהשטר הרגיל הוא בלשון העדים ...כאן נכתב בלשון בית דין
וחותמים הב"ד למטה ,ואין מעבר לזה שום ענין נוסף .וכאמור
בצירוף האור המאיר לילה כיום ,אין בזה שום חיסרון".

ג.חכמים תקנו נישואין לחרש ,אך לא תקנו כתובה ,על כן
לאניתןלקבועש"מעתההםככלזוגרגיל",אלאדוקאמפני
שלא תקנו להם כתובה ,יסוד חיוב הכתובה במלואו נובע
מכח בית הדין היושב ודן כמה נכון וראוי לחייבו ,ובהתאם
לכך יירשם הסכום בכתובה ,וללא התחשבות בקביעת
החרש ,אלא ביכולתו ,ולאחר אומדן הדעת של בית הדין
מהיטובתובאותןנסיבות.
שלשהשחתמוולאהתוועדולשםביתדין
בנידון זה חתמו שלשה על הכתובה ,בלא שהתוועדו לשם
בית דין ,ואין להם מעמד של בית דין הנחוץ בנידון זה,
מאחר שכלל לא הובהר להם ולא ידעו שעליהם להתכנס

אךדבריוצ"עמכמהטעמים:

כביתדין.

א.ההסתמכות על שיטת הסמ"ע סי' ה' סק"ז אינה יכולה

בגמראבמסכתבבאקמאדףעדעמודב':

להתקבל ,מאחר וכל הפוסקים חלקו עליו-הש"ך סי' ה'

"שאני רבן גמליאל ,דלא בפני בית דין אודי .והא ר' יהושע אב
בית דין הוה ,שלא בבית דין הוה קאי".
ופרש רש"י":שלא בבית דין הוה ,לא היו בית דין יושבין ולא
מקום ישיבת בית דין הוה אלא בשוק הודה לו".

סק"ד ,התומים ,הנתיבות )חי' סק"ח( וברכי יוסף .ובפת"ש
סק"זכתב:

"עיין בתשובת אא"ז פנים מאירות ח"ג סי' ט"ל שהשיג ג"כ על
הסמ"ע מפ"ק דמו"ק דף ח' ]ע"א[ דמוכח שם דמביום נתמעט
לילה לגמרי אפילו לאור הנר ,ומסיים ,וע"כ דבר זה לא נאמר
לא להלכה ולא למעשה ,ע"ש .גם בתשובת שבו"י ח"א סי'
קל"ט השיג עליו ,ע"ש".
ובספר ערוך השלחן סעיף ט דחה את חידושו של הסמ"ע
וכתב לבאר הטעם שנוהגים לדון בלילה מפני שבעלי הדין
מקבליםעליהםפסולזהשלדיוןבלילה,וז"ל:

"ויש מי שכתב כיון שמדליקין נר בלילה הוה כיום לענין דין,
ונדחו דבריו שאין לזה שום שורש בהלכה .וזה שנהגו גם מקדם
להתרות בעל דין בלילה ,משום דכששולחין אחריו ובא לב"ד
הוה כקיבל עליו שידונו אותו בלילה ,ובאמת אם אין רצונו לבא
בלילה לא כפינן לי' ולא קנסינן לי'".
ובנידון זה שהחרש אינו בר חיובא ,לא יועיל שיקבל עליו
פסול זה של לילה ,לכן אינו דומה לדיון בלילה בבית הדין,
הנעשהרקלאחרשקיבלובעליהדיןעליהם.
יובהר ,אפילו לחומרא אין חוששין לשיטת הסמ"ע ,כמ"ש
הנודעביהודהקמאאה"אסי'נח,וז"ל:

וכתבבספרשערמשפטסי'כחסק"ו:

בתשובת מבי"ט ח"ב סי' קי"ו כתב דשלא במקום ישיבת
הדיינים כגון בשוק או בדרך וכהאי גוונא אפילו בדיעבד לא
מהני כשהדיינים עומדים .והש"ך )סקי"א( כתב שאין דבריו
מוכרחים גם בתשובת בן לב ריש ספר ד' )סי' א'( הביא בשם
הריב"ש )סי' רס"ו( דבדיעבד כשר .ובאמת לכאורה ראיה
מפורשת להמבי"ט מש"ס דב"ק דף ע"ד ע"ב דמשני התם דלכך
בעובדא דר"ג לא הוי מודה בקנס משום דלא בפני בית דין אודי
ופריך הש"ס והא ר"י אב בית דין הוה ומשני חוץ לבית דין הוה
קאי ,אלמא משמע להדיא דהודאה בפני בית דין שלא במקום
בית דין לא הוי כהודאה בפני בית דין כלל ,והוא הדין לענין
קבלת עדות ...ומה שכתב הש"ך בשם מוהריב"ל ריש ספר ד'
שהריב"ש מתיר בדיעבד ,המעיין בדבריו יראה שהביא דברי
הריב"ש שבסי' רס"ו דבדיעבד מהני בלא ישיבת הדיינים,
ובאמת אין משם ראיה כלל דשם אכנופי להו לשם בית דין ,לכך
מהני בדיעבד אף שהיו עומדים ,אבל במספר דרך שיחה בשוק
שלא במקום ישיבת בית דין כלל מודה דזה לא הוי בית דין
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כלל .ובאמת נראה לי דהמבי"ט לא תלי מידי מה שהעדים
העידו כשלא היו הדיינים יושבים ,דבאמת אף אם יושבים חוץ
לבית דין לא לשם בית דין ולא כנפינהו איהו לאו בית דין מקרי,
רק באם כשהעידו העדים ישבו במתכווין הוי כקביעות בית דין
ובית דין מיקרי ,משא"כ כשהיו עומדין דלא ניכר שום קביעות
בית דין כלל פשיטא דלא חשיב בית דין ,אבל היכא דכנפינהו
הבעלי דין לשם בית דין אפילו חוץ לבית דין ועומדים ,מ"מ
חשיב בית דין .שוב מצאתי בתשובת מוהרי"ט בחלק אה"ע סי'
מ"ג שכתב ג"כ לחלק דמה שכתב הריב"ש דאף שהדיינים
עומדים מועיל בדיעבד היינו דווקא כשאכניף לשם דיינים,
משא"כ כשמספר דרך שיחה והולכין בדרך לא מהני ע"ש ,וכן
עיקר".
וכן החזו"א חלק אה"ע סי' קא ס"ק כא השיג על הנודע
ביהודה בתשובתו הנזכרת וכתב ,שגם אם שלושתם חתמו
ביוםלאיחשבוכביתדין,ובארהטעם:

"ולמש"כ ס"ח יח אין זה כללא דשלשה הן בית דין ,דצריך כל
התנאים שהוזכרו שם ,ואפשר שצריך שיהיה אחד יודע בטיב
קידושין ,וגם צריך ועד לשם בית דין כיון שאינן במקום בית
דין".
ובחזו"אשםס"קיח:

"וגם כשראו ביום צריכין שיכוונו על התועדותם ,אבל אי מכנפו
באקראי ולא כיונו להיות ועד של בית דין נראה דלא חשיב בית
דין ,וכדאמר ב"ק ע"ה א' חוץ לבית דין כו' ועי' פירש"י שם
ומיהו ישיבה לא מעכבא".
לפי זה  בנידון דנן ,שמהעדויות שבפנינו עולה שלושת
החתומים על הכתובה לא ישבו במותב תלתא מבעוד יום,

אחותו דמכ"ת היאך יש לנהוג בקידושין .ונראה ליה למכ"ת
שאין זה חרש אלא אלם ,מפני שהוא יודע בסדר התפלות
להראות מתוך הסידור איזה הם תפלות של חול ואיזה של שבת
ויום טוב ,ומה שמוסיפין לומר לפי סדר המועדים ,ונושא ונותן
עם כל אדם .ויודע לחתום בחתימת ידו .והיה נראה למכ"ת
שיכניס ברמיזה בכה"ג שיהיו כותבין לו על הנייר הרי את
מקודשת לי וכו' והרב יהא מראה לו על הכתב ,ולרמז לו כוונת
הכתב ,והאלם ירכין בראשו הן .כי לפי דברי הבעלי בתים מבין
הוא מתוך הכתב ויודע לקרות .אלה הם תורף דברי מכ"ת
בשאלה:
תשובה :החייט הזה אשר הוא באתריה דמכ"ת אני מכיר אותו,
ואינו מיקרי אלם אלא חרש ,שהרי אינו שומע ואינו מדבר .ולא
מיקרי אלם אלא מי ששומע ואינו מדבר .דהכי איתא פרק מי
שאחזו דף ע"א שומע ואינו מדבר זהו אלם ,דכתיב ואני כחרש
לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו וכו' ,וכן פסקו כל הפוסקים
והכל מבואר בטור א"ה סימן ק"ך וקכ"א .והב"י האריך בחלוקי
דינים שבין חרש ואלם ,וכן בטור ח"מ סימן רל"א אבל בכגון
זה דבאתריה דמכ"ת שאינו שומע ואינו מדבר לא מיקרי אלם
אלא חרש מיקרי אף על פי דהוא פקח ביותר אין לחלק בין
החרשים".
ובספר שבט סופר אה"ע סי' כא הביא מדברי הגמ' במסכת
גיטיןדףעאב:

"נתחרש הוא או נשתטה  -לא יוציא עולמית ,מאי עולמית לאו
אף על גב דיכול לדבר מתוך הכתב .אמר רב פפא אי לאו
דאשמועינן ר' יוחנן ,הוה אמינא ,רשב"ג לפרושי טעמא דת"ק
הוא דאתא ,ומאי עולמית אף על גב דחזינא ליה דחריף".

לאהתוועדובכוונהלהיחשבביתדיןלדוןולפסוקוגםהכל

הרי שמעמדו של החרש אינו משתנה גם כשרואים שהוא

נעשה בלילה אין בכתובה זו כח בית דין לחייב את החרש

חריף.והוסיףהשבטסופר:

בהתחייבויותהכתובה.
ביחסלשבועה,הגםשחרשלאוברחיובא,אךגםאםנחוש
לשיטות שחרש שלימדוהו לתקשר דינו כפקח ,כפי שיובא
להלן ,עדיין השבועה אינה על עיקר חיובי הכתובה אלא
ההתחייבויות שנוספו בדורות אחרונים ,כמ"ש אבני האפוד
סי'סהובספרשמעשלמהח"האה"עסי'כ'ובספרומלאכת
שלמההנזכרסי'עד.
דינושלחרשהמתקשרבשפתהסימניםוניתןלהבינו
גדולי הפוסקים דנו כיצד להתייחס בימינו לחרש המתקשר
עםהסובביםאותובשפתהסימניםובדרךזויכוללהביעאת
דעתו ככל אדם ,וכפי שהדבר בנידון דנן .אך רבו הפוסקים
הסובריםשמדינאגםהוא דינוכחרשלכלדבר,כפישיפורט
להלן.
הפוסקים שלא חילקו בין חרש רגיל לחרש המדבר בשפת
הסימניםהם:
בשו"תצמחצדקסימןעזכתב:

"על אשר שאל מכ"ת אותי שיש באתריה דמכ"ת אלם אחד
שיודע במלאכת חייטין והוא פקח גדול ומבין בטוב ,וישא את

"והנה מה דפשיטא ליה למע"כ דאם יהי' שם בבית חינוך
וילמוד לדבר שם בקושי ע"י קריצותיו ורמיזותיו ותנועותיו
ויתפקח מה שיכול ויבין להתפלל ולישא וליתן עם בני אדם
דודאי מחויב במצות כשאר ישראל כבר הבאתי מצמח צדק
שכתב בהאי חייט דהוי פקח גדול באומנתו וידע כל סדר
התפלות בכל זאת כתב דאין חילוק כלל בינו לשאר חרשים ,וכן
משמע כאשר כתבתי מלשון הש"ס דלא יוציא עולמית לרבות
אף על גב דחזינן ליה דחריף טובא ,ורק בכתב סבר רב דמהני
בנתחרש אח"כ משום דכתיבה הוי כדיבור ממש ואינו בכלל
אינו מדבר כמ"ש בתוס' שם ,ולדידן אף ביכול לדבר ע"י כתב
הוי דינו כחרש גמור .אלא באלו שלומדים בבית חינוך ומדברים
בקושי ומבין מה שדברו אחרים ע"י תנועותיו יש להסתפק אם
לומר דלא הוי רק מעשה אומן בעלמא והא שמדבר בקושי לא
הוי חילוק לשאר קריצותיו ותנועותיו כי ע"י רגילות הוא או
שדינו כנתפקח .ושמעתי כמה פעמים מאאמ"ו מאוה"ג זצ"ל
שאמר שהוא מסופק אם אינם מחוייבים במצות ,וכאשר הי'
בוויען בקשו ממנו המורים בבית חינוך החרשים שיכבד אותם
בכבודו לראות בעיניו מעשה אומן נפלא שלהם ,והי' משתומם
מהדברים אשר ראה שם מה שלמדו אלו החרשים ואינם
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מדברים ,עד שעלה ספק זה בלבו אם אינם בר דעת גמור
ומחויבים במצות ,וכמדומה לי שאמר ובקש מהמורים שם
ליקח להם תפילין שיניחו אותם ,שוב נאמר לי שכבר דיבר מזה
בשו"ת מהר"ם שי"ק אע"ז סי' ע"ט וגם הוא מסיק להלכה
שעדיין לא יצא מספק אינו בר דעת ,ואין לאכול משחיטתו ואין
לצרפו למנין ויש להחמיר עליו כמעיקרא יע"ש".
הרי שרק מצד הספק חשש אביו בעל הכתב סופר להחמיר
שלא לפטור אותם מתפילין ושאר מצוות ,אך פשיטא שלפי
דרכומספקאיןלהוציאממנוממון.
ובשו"תדבריחייםאבןהעזרחלקב'סיעבנשאל:

"על דבר אלה הם הנולדים מבטן אמם חרשים אינם שומעים
ואינם מדברים ,אך כאשר ברבות הימים הם הולכים לשקוד
וללמוד בבית הספר הנקרא טויב-שטום-שוללע שמה לומדים
בלשון וכתב עברי ואשכנזי וכשיוצאים משם יודעים המה
להתפלל ומבינים היטב בלשון אשכנזי וגם מלומדים המה
לדעת דת וחק רעליגיאהן ,ומבינים דברי המדברים אליהם
כמעט בהברה ובחיתוך הלשון ,וגם המה מדברים בלשון עלגים
קשה עד למאד ,לפעמים אבל ביכלתם לדבר כזה אשר השומע
יודע ומבין מה שמדברים ומה שהמה מבקשים .וכעת היום
השאלה להלכה ולמעשה לדעת מה דינם לאלה הנ"ל בענין
קידושין גירושין חליצה שחיטה עדות משא ומתן וכדומה ,אם
גם אחרי הלימוד עוד המה בכלל חרשים שאמרו חז"ל ]עי'
חגיגה ב' ע"ב[ קים להו דלאו בני דיעה ננהו ,או מאחר כי אף
שחרשים המה ואינם שומעים הרי מדברים המה בלשון עלגים,
ואם קשה הרי אנחנו יודעים ומבינים ע"י דיבורם מה שאומרים
ומה שמבקשים ודורשים ,וגם אנו רואין שמבינים המה ויודעים
דרכי והויות העולם כמעט נמצא בהן דעת ותבונה ,לכן הדבר
צריך תלמוד וגם להלכה ולמעשה .כי זה היום איש כזה אשר
בא מבית הספר הנ"ל ואנו רואים בו את כל האמור הוא עומד
ומבקש לקדש אישה אחת פקחת והשאלה באה לדעת מה
דינו".
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יוחנן דקיימא לן כוותיה ,ואפילו בפיקח ונתחרש ...לדידן דלא
קיימא לן כרב ורשב"ג וכתב אינו מוציא מידי אינו בן דעת ,לכן
אפילו אם חזינן דהוא פיקח חריף וגם כותב לא מהני ,דכיון
דכתב לדידן אין כלל תועלת בו להוציא מידי אינו בר דעת ,גם
הכתיבה אינו מצטרף ומחשב לדידן כמו שארי הענינים
החריפות שרואין בו ,וגם זה מהחריפות שבו ,אבל מ"מ אינו
יוצא מכלל אינו בן דעת ...סוף דבר כל הרוחות שבעולם לא
יזיזו הפסק גמרא זו אשר קיימוהו כל הפוסקים דלא מהני
בחרש שום מעשה ולא כתב ולא מה שנראה שהוא חריף ,ואינו
גט כלל".
וכן דנו לדון חרש המדבר ומתקשר בשפת הסימנים כחרש
לכל דבר-בשו"תשער הזקנים לר"ו המבורג ח"ב סי' קלה;
שו"ת זכרשמחה )במברגר( סי' ט; שו"ת דברי מלכיאל חלק
ק
ו' סי' לה; שו"ת אדרת אליהו לרבי אליהו גוטמאכר חל 
או"חסי'יד,ועודפוסקים.
לאורהאמור,במקרהשלא נערכהכתובתחרשעלידיבית
דיןהראוילכךביוםולאבלילה,ולאהתוועדוכביתדיןלדון
בעניינו של החרש כיצד לחייבו בסכום כזה שהחיוב הוא
זכות עבורו ,לא ניתן לחייבו על יסוד כתובה זו ,ואין מקום
לסמוך על דעות הסוברות שחרש אילם המתקשר בשפת
הסימנים דינו כפקח ,מאחר שהלכה למעשה אין הכרעה
כדעה זו ,אמנם מפני הספק מורים להם לקיים מצוות כמו
שאר פקחים ברי דעת ,אך ככל שהדבר נוגע לחיובו בממון,
הרי שמצד הספק ומאחר שרבו הפוסקים שגם בנידון דנן
דינו כחרש שאינו בר חיובא ,אין אפשרותלהוציא ממנו
ממון ,בנסיבות ששטר הכתובה שביד האישה לא הוסדר
בדרך המתאימה כאמור .בנידון זה שהדיון בשאלת תוקף
השטר מעיקרו ,אין לדון את האישה כמוחזקת בממון מכוח
השטרשבידה.
פסק הדן ניתן ברוב דעות ,עד כאן פסק הדין ונימוקי דעת
הרוב.

בתשובתו הביא הדברי חיים מדברי הגמ' במסכת גיטין,
וכתב:

"מקור דבר זה הוא בגיטין )ע"א ע"א( .זה לשון הגמרא א"ר
כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכתב ,כותבין ונותנין
גט לאשתו כו' ,עד תנאי היא דתניא אמר רשב"ג במה דברים
אמורים בחרש מעיקרו אבל פיקח ונתחרש הוא כותב והן
חותמין כו' .ושם ]ע"ב[ אמר ר' יוחנן חלוקין עליו חביריו על
רשב"ג ,אמר אביי אף אנן נמי תנינא נשתטה לא יוציא ,נתחרש
הוא או נשתטה לא יוציא עולמית ,מאי עולמית לאו אף על גב
דיכול לדבר מתוך הכתב .א"ר פפא אי לאו דאשמעינן ר' יוחנן
הוה אמינא רשב"ג לפרושי טעמא דת"ק הוא דאתא ומאי
עולמית אף על גב דחזינא ליה דחריף ...ואם כן לפי מסקנת
הגמרא ]לרבנן דפליגי ארשב"ג[ לא מהני אפילו בחריפי
ויודעים טובא וגם כתבו בכתב ידם לא מהני ,ואינו גט כלל
כמבואר לקמן בגמרא ]דף ע"ב ע"א[ אינו גט עד שישמעו קולו.
וכן מבואר בירושלמי תרומות ]פ"א ה"א[ שאין גט כלל לר'

דעתהמיעוט
קראתי את דבריחברי אשר העלה למסקנה כי אין תוקף
לשטר הכתובה של בני הזוג חרשים-אילמים בנידון דידן,
כפישפרטבהרחבה.
דעתיאינהמסכמתעמו.
ראשית ,יש לציין כי בנדון שבפנינו הם בני זוג חרשים-
אילמים  המתקשרים עם הסביבה בשפת הסימנים ,קריאת
השפתייםונושאיםונותניםעםבניאדם מתפרנסיםועושים
צרכיהם ככל אדם .מצינו בספרי האחרונים הדנים אותם
כפקחיםלכלדבר,עייןבשו"תשבטסופרחלקאה"עסי'כא
שהביאמהשכתבאליוהגאוןר'מרדכיהלויאישהורוויץ,
שאםהחרשאילםהתחנךבביה"סהמיוחדלחרשיםאילמים
ולמדלהביןולדברע"יתנועותורמזיםולשאתולתתעםבני
אדם בוודאי שחייב במצוות כשאר כל ישראל הפקחים.
והשיבלוהרבהמחברכימדבריהצמחצדקסימןעגנראה

84סימןכ

עטרתדבורה

שגם באופן כזה דינו כחרש שדיברו בו חכמים ,שהוא
כשוטהלכלדבר.וסיים"אולםשמעתימפימרןהגאוןאבא
מארי ,בעל הכתב סופר ,שפעם אחת נתבקש מהנהלת
ביה"ס לחרשים אילמים אשר בעיר וינא לבוא לבקר בבית
ספרם,וכשביקרשםועמדמקרובעלסדרלימודםוהנהגתם
היה מופתע לטובה מהתפתחות התלמידים שם בכל סדר
הנהגתםולימודםעדשעלהספקבלבושמאדינםכבנידעת
לגמרישמחוייביםבמצוות,וביקשמהמחנכיםשלביתהדין
לקחת תפילין לנערי ישראל המתחנכים שם כדי שיניחו
אותםבכליוםבק"שותפילה"עכ"ל.וכןכתבהגאוןמהר"י
שטייף בסוף סי' רלט .ובשו"ת נחלת בנימין סי' לא .העלה
לעניין צירוף לעשרה למניין שהוא מדרבנן יכולים לצרף
חרש אילם לקדיש ולקדושה .וכ"כ בשו"ת קרן לדוד סי' כז.
ודברי מלכיאל ח"ו סי' ל"ה העלה דהוא חייב בכל המצוות
חוץ ממצוות שופר ,שהיא תלויה בשמיעה .וע"ע בשו"ת
יחווהדעתח"בסי'ו.
לפי דעת האחרונים הללו אין ספק כי בני הזוג היו מודעים
לכל מהלך טקס החופה והקידושין ,כולל התחייבות החתן
לכלהאתסכוםהכתובהוכפישהעידהרבד.אשרהיההרב
של בני הזוג בשפת הסימנים .אם כן סברה גדולה
המתרגם 
היאשהחתןחייבבתשלוםהכתובה,שהריכלהטעםשחז"ל
תקנו שחרש נישואיו מדרבנן הוא מכיוון שאין לו דעת ,והרי

ולענ"ד פשוט דרק למכור אינו יכול אבל להשכיר אף בקרקע
יש בה משום כדי חייו .והא דשכירות ליומא ממכר יש בזה
מבוכה ועש"ך סי' שי"ג ]ולפלא שלא הוזכר דין זה בפירוש
בסי' רל"ה[ ושוכר הוא מתחייב בתשלומיו נגד המלאכה ע'
קצה"ח סי' של"ב ושל"ג ]וע' רשמי שאלה סי' נ"ד מ"ש ג"כ
להקל בשכירות בזה[ .וגם מזה קשה על שיטת הרמב"ם הנ"ל.
ולזה נראה פשוט שחרש וקטן שנושאים נשים וכותבים להם
כתובה ומתחייבים בכל תנאי כתובה ודאי שמועיל דלא גרע
משוכר פועל לעצמו ומתחייב לזונו במשך פעולתו ולתת לו
כסות וגם תשלומין לבסוף בתנאים ידועים הכל לפי התנאי.
דודאי חייב החרש וקטן מלשון הש"ס אנסביה רב מלכיו.
ואדרבא אז אין מעשיו מועילים וכדקיי"ל בקטן שבמקום שיש
לו אפוטרופוס אין ממכרו ממכר אף במטלטלים בלא דעת
האפוטרופוס .ולזה תפסו התו' שם בפשיטות שהיה לו
אפטרופוס .אבל אצלינו שידוע דרך החרשים שמתפרנסים
ועוסקים בצרכיהם בעצמם ככל אדם .והרבה מהם הם בעלי
מלאכות וכדומה ואין השגחת בית דין עליהם כלל ולא שום
אפוטרופוס .א"כ מהיכי תיתי נימא שלענין כתיבת כתובה
יזדקקו בית דין לזה .וכיון דתקינו ליה רבנן נשואין נושא
בעצמו אישה וה"ז ככל עסקיו ששוכר ומשתכר כמש"ל
מהירושלמי כנלע"ד .אף שלא נתבאר זה בדברי האחרונים בכ"ז
האמת עד לעצמו".

במקרהזהעינינורואותשהואפיקחלכלדבר,והואדןבבית

מבואר מדבריו  בחרש אילם הנושא ונותן עם אנשים

הדיןומבקשלפטוראותומכתובהומייחסלאישהאתהאשם

ומתפרנס ועוסק בצורכו בעצמו אין צריך בית דין לחייב

שין .הרי וודאי שהוא יודע על מה הוא התחייב בשעת
בגירו 

אותו בכתובה אלא דינו ככל אדם המתחייב על הכתובה

החופה,ואםכןמהיכיתיתילומרשהואפטורמכתובה.

בפניעדים.

ומצאתי בדברי מלכיאל ח"א סי' פב דברים  מפורשים

וכ"כבספרמיםחייםלהגר"חרפפורטתשובהסימןל"זוז"ל:

כדברינווז"ל:

"וכן מפורש בירושלמי פ' הניזקין שחרש וקטן שוכר אחרים
ומשתכר לאחרים וכ"נ להדיא בח"מ סי' פ"ט וצ"א וע' ב"מ
צ"ב ע"ב וע' שו"ת המיוחסות סי' ק"ה .ובסי' רל"ה ס"ה משמע
מדברי הרמב"ם והמחבר שיכול להשכיר קרקע ג"כ .והנתיבות
שם נתחבט בזה ולענ"ד פשוט דרק למכור אינו יכול אבל
להשכיר אף בקרקע יש בה משום כדי חייו .והא דשכירות
ליומא ממכר יש בזה מבוכה ועש"ך סי' שי"ג ]ולפלא שלא
הוזכר דין זה בפירוש בסי' רל"ה[ ושוכר הוא מתחייב
בתשלומיו נגד המלאכה ע' קצה"ח סי' של"ב ושל"ג ]וע' רשמי
שאלה סי' נ"ד מ"ש ג"כ להקל בשכירות בזה[ .וגם מזה קשה
על שיטת הרמב"ם הנ"ל .ולזה נראה פשוט שחרש וקטן
שנושאים נשים וכותבים להם כתובה ומתחייבים בכל תנאי
כתובה ודאי שמועיל דלא גרע משוכר פועל לעצמו ומתחייב
לזונו במשך פעולתו ולתת לו כסות וגם תשלומין לבסוף
בתנאים ידועים הכל לפי התנאי" .וכן מפורש בירושלמי פ'
הניזקין שחרש וקטן שוכר אחרים ומשתכר לאחרים וכ"נ
להדיא בח"מ סי' פ"ט וצ"א וע' ב"מ צ"ב ע"ב וע' שו"ת
המיוחסות סי' ק"ה .ובסי' רל"ה ס"ה משמע מדברי הרמב"ם
והמחבר שיכול להשכיר קרקע ג"כ .והנתיבות שם נתחבט בזה

"נוסח הכתובה של חרש שמצאתי בכ"י קודש של אאמו"ר
וז"ל ‡˙˙Ï ÈÓÈ˙Á˘ È„‰Ò ÂÁ‡' :אתא קדמנא פב"פ חרש
ורמזינא ליה ורמז לכתוב שטר כתובה לפלונית בת פלוני
דאינסיבא ליה בחופה וקידושין כתקנת חז"ל וכתבנו לה שטר
כתובה כמו שכותבים לכל הנשים וזה נוסחה ברביעי בשבת
וכו'".
הרי דלא הצריך בית דין לכתובת חרש אלא בעדים בלבד
סגי.
לפי דעות אלו שטר כתובת החרש שרירה וקיימת ואין בה
נפתלועיקש.
אלא  דיש דעות באחרונים דאף על פי דהוא פיקח ומבין
בשפת הסימנים על כל פנים מידי ספיקא לא נפקא ,ולכן
חיובו הוא רק מכוח בית הדין שחייבו אותו בתשלום
הכתובהוכפישפסקבשולחןערוךאבןהעזרסימןסזסעיףי
וז"ל:

"חרש או שוטה שנשאו נשים ,אף על פי שנתפקח החרש
ונשתפה השוטה ,אין לנשיהם עליהם כלום; רצו לקיימה אחר
שהבריאו ,יש להן כתובה ,וכתובתן מנה .ואם בית דין הם
שהשיאו החרש וכתבו לה כתובה על נכסיו ,נוטלת כל מה
שכתבו לה בית דין"

עטרתדבורה



וכתבביתיוסףאבןהעזרסימןסזאותיד"הומ"שוחרש:

"ומ"ש השיאו פיקחת לחרש וכתבו לה כתובה על נכסיו נוטלת
כל מה שכתבו לה וכו' .מעשה שם )קיג (.ונראה מדברי
הרמב"ם בפי"א מהלכות אישות )ה"ו( דדווקא בשבית דין
השיאוהו וכתבו לה הוא דנוטלת כל מה שכתבו לה הא אחרים
דלאו בית דין לאו וכן נראה מדברי נמוקי יוסף )שם(".
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מועיל ,ובוודאי במקרה דנן שהוסיף "בפנינו בית דין
החתומיםמטה"מיגרעלפסולאתשטרהכתובה ?
ועיין באוצר הפוסקים חלק יח עמ' עח שכתב בשם ויאמר
יצחק ח"א דף רי"ח נוסח כתובת חרש כפי הנוסח שחתם
הבעל כאן דהיינו נוסח כתובה רגיל ולמטה נוסף אנו
החתומיםמטהביתדיןוכו'מחייביםאתהחרשהנ"לבעיקר

כבודידידיכתבדהואילושלושתהרבניםשהיובחופהאינם

כתובהותוספת.

בית דין לכן אין תוקף לשטר הכתובה .ולא ידעתי מניין לו

יש לציין שאת נוסח זה תיקן הרשל"צ הגאון הרב שלמה

לפסול את אותם רבנים ,וכי היכן כתוב בהלכה שבית דין

עמרשליט"אלכלמסדריהקידושיןבירושלים.

צריך להיות דווקא רבנים שסמכה לדיינות הרבנות

ומה שהעיר ידידי דהדיינים כשחתמו לא היו מודעים לכך

הראשית?!

שעליהם לשקול כמה ראוי לחייב אתהחרש כדי שהכלה

והרי לך דעת השו"ע מהי הגדרה שלבית דין ,שכתב

תסכיםלהינשאלו,לענ"דהדבריםהללואינםעומדיםבקנה

בשולחןערוךחושןמשפטסימןגא:

אחד עם מה שהעידו הרבנים שנכחו בחו"ק שהם הסבירו

"אין בית דין פחות משלשה .וכל שלשה נקראים בית דין,
אפילו הדיוטות; )דאי איפשר דלית בהו חד דיודע סברות
בדינים ,אבל אי לית בהו חד דידע ,פסילי לדון )טור בשם אביו
הרא"ש ריש סנהדרין( .ומכל מקום יכולין לקבל הטענות
ולשלחם לפני מורה( )מהר"ם פאדווא"ה סימן מ"ג( ,והם דנים
את האדם בעל כרחו".
וכתבהסמ"עסק"ב:

"לשון הטור ]סעיף א'[ ,אי אפשר דלית בהו חד דגמיר ,ששמע
או שקרא בספרים ויודע סברות בדינים ,עכ"ל .ואין זה גמיר
וסביר הנזכר בגמרא ופוסקים ,דההוא מומחה מיקרי ויכול לדון
יחידי ,ועיין פרישה".:

ותירגמו לחתן את כל התחייבויותיו וודאי שהסבירו לו גם
אתסכוםהכתובהוהדברנעשהברצונוובידיעתו,וייתכןגם
שהכלה לא הסכימה להינשא בפחות מסכום זה .ובפרט
שהחתן החרש לא העלה שום טענה במהלך הדיונים על
גובה סכום הכתובה ,הרי שהדבר נעשה מרצון הצדדים,
והביתדיןהםהמחייביםאותובהתאםלדעתםכפיששוחחו
עם בני הזוג  ועל פי  שיקול דעתם ,ומניין לנו לפסול שטר
כתובהמחמתטענהזו.
ישלצייןכישלשתהרבניםחתמועל שטרהכתובהבמותב
ביתדיןהחתומיםמטהוכו'אנומחייביםאותובכוחביתדין
יפה וכו' ,ודאי חזקה על חבר שחתם על שטר זה שאינו

מבואר מן האמור דאם אחד מהדיינים קרא בספרים ויודע

מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו ,והם מודעים לאמור

סברות בדינים ,אף על פי שהשניים האחרים הדיוטות,

ואכן חתימתם הייתה במעמד של בית הדין המחייבים את

מצטרפיםעמולהיותביתדין.

החרש.

במקרה דנן שלושת הרבנים הדיינים הם תלמידי חכמים

אלא שכבוד חברי כתב לערער עלתוקף הכתובה מכיוון

ואברכים הלומדים בכוללים בירושלים ,וודאי דגמירי וידעי

שהחופהוהקידושיןנעשובלילה.

הלכות וסברות בדינים ,אם כן מדוע נפסול אותם מדין בית

בשולחןערוךחושןמשפטהבכתב

דין?ועוד,שכלהנחיצותשלביתהדיןכאןהיאאךורקכדי
לקבלאתהתחייבותהחתןהחרשעלהאמורבכתובהכולל
הסכום הכתוב בה ,ולא לשמיעת טענות וראיות של בעלי
דינים.וכיעלזהצריכיםלהיותגדוליםבתורההיודעיםש"ס
ופוסקיםלקייםאתהתחייבותו?אלאוודאישבחתימתםעל
נוסחהכתובהבפנינוביתדיןהחתומיםמטההתחייבהחתן
לכלתו בכל חיובי הכתובה וכו' הרי זה שטר המחייב את
החתןבסכוםהנקובבכתובה.
מה שהעיר ידידי כי הכתובה נכתבה בנוסח רגיל ובסופה

"אין דנין בלילה בתחלת דין ,אבל אם התחילו לדון דיני
ממונות ביום ,גומרין בלילה) .וי"א דאם עברו ודנו בלילה,
דיניהם דין( )רשב"ם(".
ובש"ךשםסק"הכתב

"וכ"כ הב"ח ]סעיף ו'[ .והרמב"ן ]ב"ב קי"ג ע"ב ד"ה רצו[ כתב
דאין דיניהם דין ,וכ"כ הטור ריש סימן רנ"ג ,וכן כתבו הר"ן
]חי' ב"ב קי"ד ע"א ד"ה אבל[ והרא"ש ]שם פ"ח סי' ג'[ וכסף
משנה ]פ"ג מסנהדרין ה"ד[ ,ועיין ב"י ,וכן נ"ל עיקר דאין
דיניהם דין".:

נכתבבפנינוביתדיןהחתומיםמטהשהואדלאכנוסח שטר

ך
ואםכן,מכיווןשהחופהנערכהבלילההרישלפידעתהש" 

כתובתחרשים,עייןבפתחיתשובהאה"עקכאזשהביאאת

והפוסקיםשהביאאיןתוקףלכתובהאףבדיעבד.

דעתהצמחצדקשכתב:

לענ"ד נראה לתרץ בפשטות על פי דברי הסמ"ע שם סק"ז

"ונמצא במכתבים שבידי עובדא להגאון מהר"ר פייבש
מקראקא כתב כתובה לאשת חרש בכיוצא בטופס זה ושם כתוב
להדיא וכתבנו לה שטר כתובתה כמו שכותבין לכל הנשים אות
באות וזה נוסחה ברביעי בשבת כו'".
הרי העולה מדבריו שאף אם כתב נוסח כתובה הרגיל

שכתב:

"ובתשובת מוהר"ם ]מרוטנבורג דפוס פראג[ סי' כ"ט כתוב,
דאם נתרצו שני הצדדים לדונם בלילה מותר לדונם ,דלא גרע
מקיבלו עליהם קרוב או פסול וכו' ,עיין שם .וכך כתב מור"ם
לקמן סימן כ"ח סעיף כ"ד לענין קבלת עדות בלילה ,עיין שם
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והוא מדברי רשב"א ]בשו"ת ח"ו סי' ר' וח"ז סי' תס"ז[ ,ומשום
הכי נוהגין לעת עתה להקל לדון תחילת דין בלילה ,דמאחר
שבא לדין כששולחין אחריו הוה ליה כקיבלוהו".

לרווחאדמילתאנראהלילהוסיףטעםאחרדאיןכאןחיסרון
ה,דהנההסמ"ע סק"חהקשהעלהרמ"אדכתב
שלדיןבליל 
דאם עברו ודנו בלילה דיניהם דין מהשו"ע סי' כח סכ"ד

וכן פסק הרמ"א חו"מ סימן כ"ח סכ"ד וז"ל "אם קיבלו

כתב בעניין קבלת עדות ,שהיא דומה לדין ,שאם עברו
ש

עליהם בעלי הדינים לקבל העדות בלילה מקבלים אפילו

וקיבלו בלילה אין דנין על פיה ,ומאי שנא מהדין שפסק

לכתחילה)ב"יבשםהרשב"א(.

הרמ"אשבדיעבדאםדנובלילההוידין?וכתבהסמ"עלתרץ

וכתב  הב"ח סימן ה וז"ל:מיהו אם קיבלו עליהם הבעלי

דקבלת עדות אינה גמר דין ,ולכן אסור לכתחילה לגמור את

דיניםשיהיודניםאפילותחילתדיןאושקיבלועדותבלילה

הדיןעלסמךעדותזו,מהשאיןכןכאן,שכברנגמרהדין.

מהני דלא גרע וכו'  ואפילו לא קיבלו עליהם בפירוש אלא

בקצותהחושןסימןהס"קבכתבלתרץוז"ל:

אתומנפשייהוהויקבלהכדמוכחבירושלמיוכו'.
ואם כן ,מכיוון שבני הזוג פנו בבקשה לרבנות לרישום
נישואין הרי קיבלו עליהם את הרב המקדש שיערוך להם
חופה וקידושין כדת משה וישראל באופן שיחולו כל
התחייבויות החתן לכלה ,כולל תשלום הכתובה ,וודאי
שנתרצולדוןבלילהולאגרעמקיבלועליהםקרובאופסול
דמועיל.
וראיתי לידידי שהעיר מכיון דאין לחרש דעת אין בקבלתו
כלום ,ולענ"ד נראה לומר דחרש יש לו דעת מוגבלת ,כמו
שפסק בשו"ע חו"מ סימן רל"ה סעיף י"ז דחרש מוכר ולוקח
המטלטלין ברמיזה .והרי מנין לו לחרש זה דעת להינשא
לכלה זו בחירת לבו? אלא כשם שיש לו דעת ומתרצה
לנישואין לבת זוגו ,הרי הוא מתרצה ומקבל עליו להינשא
כפי שבית דין יערכו לו את הנישואין ,הם אלוהמחייבים
אותובכלחיוביהכתובה,ואיןצריךלקניינוכלל.

"ולכן נראה לענ"ד דגוף הדין כדקאי קאי דכשר בדיעבד ,והוא
דכיון דאינו פסול אלא תחלת דין בלילה וגמר דין כשר בלילה
וא"כ אם עברו ודנו בלילה נהי דפסול היה תחלת דין דהיינו המשא
ומתן ,מ"מ גמר הדין דהיינו מה שאמרו איש פלוני אתה חייב זה
הוא בכשרות מן התורה דהא גמר הדין כשר בלילה ,וא"כ כי עברו
ודנו בלילה כשר הדין בדיעבד דהא הפסק הדין שאמרו כשר הוא
בלילה אלא שהיה המשא ומתן בפסול שהוא תחלת הדין ולא
מיפסל מחמת זה הגמר דין ,ומידי דהוי לדיינים שפסקו את דינם
בלי משא ומתן דלא מיפסל משום זה ,וא"כ כיון דגמר דין כשר
בלילה א"כ אם עברו ודנו בלילה ודאי כשר .ואפילו לכתחילה היה
ראוי לומר דיאמרו את הגמר דין ,דהא המשא ומתן כבר נעשה
וגמר דין כשר בלילה ,אלא כיון דעברו ודנו תחלת הדין בלילה
אינו ראוי שיוסיפו עוד לגמור את הדבר של איסור ,אבל אם עברו
ודנו ודאי כשר וכמ"ש דהא זה הפסק שאמרו איש פלוני אתה חייב
זה הוא בהכשר דהא גמר דין כשר בלילה ודו"ק".

ובנוסף יש לציין את מש"כ הדברי מלכיאלדכתב שחרש

כלומר ,הואיל וגמר דין בלילה כשר לכן אף אם עברו ודנו

שוכר אחרים ונשכר לאחרים ולא גרע משוכר פועל לעצמו

בלילהכשר,דאףדנתבטלתחילתהדיןמכלמקוםגמרהדין

ומתחייבבכלתנאיכתובהוז"ל:

"וכן מפורש בירושלמי פ' הניזקין שחרש וקטן שוכר אחרים
ומשתכר לאחרים וכ"נ להדיא בח"מ סי' פ"ט וצ"א וע' ב"מ
צ"ב ע"ב וע' שו"ת המיוחסות סי' ק"ה .ובסי' רל"ה ס"ה משמע
מדברי הרמב"ם והמחבר שיכול להשכיר קרקע ג"כ .והנתיבות
שם נתחבט בזה ולענ"ד פשוט דרק למכור אינו יכול אבל
להשכיר אף בקרקע יש בה משום כדי חייו .והא דשכירות
ליומא ממכר יש בזה מבוכה ועש"ך סי' שי"ג ]ולפלא שלא
הוזכר דין זה בפירוש בסי' רל"ה[ ושוכר הוא מתחייב
בתשלומיו נגד המלאכה ע' קצה"ח סי' של"ב ושל"ג ]וע' רשמי
שאלה סי' נ"ד מ"ש ג"כ להקל בשכירות בזה[ .וגם מזה קשה
על שיטת הרמב"ם הנ"ל .ולזה נראה פשוט שחרש וקטן
שנושאים נשים וכותבים להם כתובה ומתחייבים בכל תנאי
כתובה ודאי שמועיל דלא גרע משוכר פועל לעצמו ומתחייב
לזונו במשך פעולתו ולתת לו כסות וגם תשלומין לבסוף
בתנאים ידועים הכל לפי התנאי".

היהכשר,כיווןדהויכמישפסקואתהדיןבלאמו"מדכשר.
לפי דברי הקצה"ח ,במקרה דנן אף דהחופה והקידושין
נערכו בלילה ,מכל מקום מכיוון שהצורך במעמד בית דין
הוא כדי לחייב את החתן בתשלום הכתובה אבל אין כאן
שמיעתטענותהצדדיםשלתובעהמבקשלחייבאתהנתבע
והכחשותהצדדיםהמצריךאתביתהדיןלדוןולעייןבהלכה
לפסוק מי הזכאי או החייב ,אלא תפקיד בית הדין הוא כדי
לתת תוקף לחיוב  החתן  בתשלום הכתובה ,זה הוי כגמר
דיןבלילהדכשראףלכתחילה.
והנה ,אף שהנתיבות המשפט בביאורים סק"ב השיג על
קצה"חוכתבשאיןהבנהלדבריו,מכיווןשאיןלהםדיןבית
דיןבתחילתהדיןממילאיכוליםלהחליףאתטענותיהםואין
הודאתם הודאה וממילא גמר הדין שלהם בטל ,הנה ,כל
דברי נתיבות המשפט אמורים דווקא במקום שיש צורך
בשמיעת טענות הצדדים והודאה והכחשה ,אך לא במקרה
דנןכפישבארנודזההויכגמרדיןולכו"עאםשמעובלילה

ולזה נראה פשוט שחרש וקטן שנושאים נשים וכותבים

דינםדין.

להם כתובה ומתחייבים בכל תנאי כתובה ודאי שמועיל

והקצות תירץ את קושית הנתיבות וכתב במשובב נתיבות

דלאגרעמשוכרפועללעצמוומתחייבלזונובמשךפעולתו

וז"ל:

ולתת לו כסות וגם תשלומין לבסוף בתנאים ידועים הכל
לפיהתנאי.

"ולמה לא יבין ,הא כתב הרמב"ם ]פ"ה מסנהדרין הי"ח[ כל
שאינם שלשה אפילו הם סמוכים בא"י הודאה שמודה בפניהם

עטרתדבורה



כמו שמודה חוץ לבית דין ויכולים להחליף טענותיהם .וכן הוא
בשו"ע סימן ג' סעיף ב' ,וא"כ איך יחיד מומחה דן ביחידי,
'‚ ÔÓÈÒ· ÂÈÏˆ‡ ¯‡Â·ÓÎÂ ˙ÂÚË· ÈÂÏ˙ ÂÈ‡˘ ÔÈ„· ÂÈÈ‰ Î"Ú
 .˙ÂÚË· ÈÂÏ˙ ÂÈ‡˘ ÔÈ„· "‰ Î"‡Â ,·"˜Òואנו אין לנו אלא
דברי רש"י שכתב בריש פרק אחד דיני ממונות ]סנהדרין ל"ב
ע"א[ בהא דתנן שם דנין ביום וגומרין בלילה וז"ל ]בד"ה[ דנין
ביום ,היינו משא ומתן של דין ,ע"ש ,ולא קרי לתחילת דין רק
המשא ומתן".
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החיובים שמופרטים לעיל ובפרט שזה לטובתו וזכות גמורה
היאלו".אךלמעשההסכוםהנקובבשטרהכתובהנקבערק
על יסוד הסכמת החרש בלבד ,ואותם שלושה לא דנו לא
בדקו ולא ביררו מהו הסכום הראוי לחייבו לפי מצבו
הכלכליויכולתו,ומהידרישתהכלהבאותומעמד.
ג .התבארלעיל,עלפידבריהרא"שבתשובהוהרמ"אחו"מ
סי' רצ ס"א ,שביחס לבית הדין הממנים אפוטרופוס,אין די
בשלושהדייניםהכשריםלדון,והואהדיןהכאשבמעשיהם

הרי מפורש בדברי המשובב כדברינו בדין שאינו תלוי

הם ממנים עצמם כאפוטרופוס לחרש .כמבואר בתוס',

בטענות הרי בית דין דנין תחילת דין בלילה וגומרים את

ובראשונים שכתבו שבית הדין מקבל מעמד אביהם של

הדיןבלילה.

חרשים ,על כן לא כל שלושה הכשרים לדון ראויים ליטול

ובזה מבואר מה שהעיר ידידי מה שכתב בספר "כתובה

על עצמם עטרה זו ,וכפי העולה מדברי הרא"ש הרמ"א

כהלכתה" להרה"ג שמואל אליעזר שטרן שליט"א שכתב

וביאורהגר"א סי'רצסק"זשהובאולעיל,וכמושכתבוהפני

בנדוןסידורחופהוקידושיןלחרשוחרשתבלילהוז"ל:

יצחקוהמלאכתחרש.

"ואחד מהדיינים שליט"א פקפק בדבר מטעם דחתימת הכתובה
הייתה בלילה וטענתו בפיו דכיון דזה נחשב בגדר מעשה בית
דין א"כ הוי ליה כדין ואין דנין בלילה ,ואפילו אם בחליצה
מכשרינן בלילה היינו משום דהוי לה כגמר דין אבל הכא הוי
תחילה דין .וטענתי כנגדו דאין זה נידון כדין להא מילתא כיון
דאנן בית דין עבדינן תקנתא להאי חרשא שיוכל לישא אישה
כדרך העולם וכל תקנה שנעשית ע"י בית דין אפשר לעשותה
בלילה .והפניתי את השאלה קמיה מרן בעל שבט הלוי שליט"א
והשיב כן בפשיטות דשפיר דמי .עכ"ל .

ד.הליך זה של מינוי אפוטרופוס ,אף שאינו הליך הכרוך
ת ,עדיין הינו דין ,החייב להיעשות ביום,
בשמיעת טענו 

וכהוראת מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל ,שהובאה
בית דין ,אף
לעיל .וכן הדין בסידור גט חרש הנכתב בנוסח 
בשעתהדחקומקוםעיגון,גטזהאינויכוללהיותמסודרבלילה
כמ"שבספרמלאכתחרשדףכב,למרותשאינוכוללהליךשל
הצגתטענותבפניביתדין,ובזהחמורגטחרשמגטשלפקח.
השיקול דעת ופסיקה מהו
הטעונ 
וק"ו בעריכת כתובת חרש 
הסכום שנכון לחייבו .על כן דעת ה גאון רבי ב"צ אבא שאול

דמה שכתב שכל תקנה שנעשית ע"י בית דין אפשר

ל,שאין לבית הדין העורך כתובת חרש
זצ"ל הנזכרת לעי 

לעשותה בלילההביאורהואכפישכתבנו,שכיווןשאיןכאן

להתכנס בלילה בתחילת דין,והיא הדעה המחוורת להלכה,

שמיעתטענותהצדדיםאלאקיוםמעשהביתדיןהויכגמר

ואי אפשר לחייב את החרש דנן על יסוד דעת הגאון רבי

דיןוכשר.

שמואלוואזנרזצ"לשאינהמוסכמתולאהתבררה.

העולהמדברינואלושאיןכאןחסרוןשלדיןבלילההןמצד

הלכה זו שלא יסדרו בלילה כתובת חרש ,אינה מפורשת

שנתרצו וקיבלו עליהם לדון בלילה  ,והוי כקיבלו עליהם

בפוסקים,מאחר שהלכה זו כבר כלולה בהלכה הכללית

קרוב או פסול דמועיל ,והן מצד שזה כגמר דין שכשר

שאיןדניםבלילה.

בלילה.

ה .אינייכוללהסכיםעםדעתהמיעוטשכתב":אלאתפקיד

עדכאןדעתהמיעוט.

בית הדין הוא כדי לתת תוקף לחיוב  החתן  בתשלום
הכתובה ,זה הוי כגמר דין בלילה דכשר אף לכתחילה"

הערותשלדעתהרובעלהאמורבדעתהמיעוט:

עכ"ל .אלא תפקיד בית הדין הוא לדון ולשקול כמהנכון

א.אמנםלפידעתכמהמהפוסקיםדינושלהבעלדנןכפקח,

לחייבו בלי זיקה לסכום שנקב החרש ,ועליהם לקיים דיון

מאחר והוא פקח המתקשר בשפת הסימנים .אך ככל שאנו

ולהחליט ,ותחילת דין כזה פסול בלילה .דברי קצות החושן

באיםלפסוקלהוציאממון,נוכללהורותלדונוכפקחרקאם

סי' ה' סק"ב שהביא אינם מוסכמים על נתיבות המשפט

כךהוכרעהההלכה.מעיוןבכלהפוסקיםשהובאולעילאנו

)שם(,ומנוגדיםלפסיקתמרןהב"יסי'ה'והשו"עסי'ה'ס"ב

למדיםשהלכהזושנויהבמחלוקתואיןהכרעהלדונוכפקח,

וסי'כחסעיףכד,והש"ךסי'ה'סק"ההנזכריםלעיל,וכןיש

על כן שטר הכתובה מעיקרו עמד בספק ואין להוציא ממון

ליישב דברי קצות החושן עם מש"כ בקצות החושן עצמו

עליסודשטרזה.מטעםזהאיןלפסוקכדעתהדברימלכיאל

בסי'רנגסק"גהנזכריםלעיל,עלכןלאיתכןלחייבולהוציא

שהביא בדעת המיעוט ,מאחר והמעיין בכל האמור לעיל

ממוןעליסודדעהזושאינהמוסכמתכלל.

יראהשרבוהחולקיםעלדעתו,וכןהעלובפד"רכרךח'עמ'

ו.ככל שדנים חרש כאינו בר חיובא ,גם אם החרש יקבל

70שלאכדעתהדברימלכיאל.

עליו קרוב או פסול ,אין בכך תועלת ,מאחר ותוקף הקבלה

ב.השלושה שחתמו על שטר הכתובה כלל לא ידעו ולא

הואגדר של קניין שבו האדם המקבל על עצמו את הקרוב

הבינו שהם פועלים כבית דין .בשטר הכתובה חתמו

והפסול ,מתחייב לשלם כפי שיפסוק הקרוב או הפסול ,כמו

השלושה על הנוסח דלהלן" :אנו מחייבים אותו בכוח בית

שהאריך לבאר החזו"א חו"מ סנהדרין סי' יז סק"ד על פי

דין יפה ומכוח תקנת חז"ל שתיקנו נישואין לחרש בכל

דבריהרשב"םוהרמ"ה.
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וכןעולהמדבריהתוספותב"מדףעד,אשכתבו":אףעלגב

הדין וחתימת הכתובה בלילה .בנידון שבפנינו ,שטר

דישמקומותדקנובלאקנייןבדבריםבעלמאכגוןבסנהדרין

הכתובה כולו נערך בלילה ובשעה שאין תוקף למעשה

)דףכד(.נאמןעליאבאכו'".ועייןבספרישועותישראלסי'

בית דין ,בנוסף ,שלושת החתומים על הכתובה לא

ג' סק"ד שכתב" :דלא שייך כן אלא בדבר שבממון דחל

התוועדולשםביתדיןלדוןבטובתושלהחרשכאביהם

הקניין ,אבל באיסור אשת איש או שאר דבר איסור שהוא

שלחרשים,להעריךכביתדיןמהראוילהתחייבעבורו

דבר שאין נתפס בקניין ,כמו דלא מועיל קניין כמו כן הא

בכתובה.

דקיבלעליוקרובאופסוללאמהני".

ד .בהתאם לאמור ,לא ניתן לחייב את הבעל בתשלום

לפי זה מאחר ובחרש אין מועיל קניין אלא מכוח תקנת

הכתובה,גםאםהיהמתבררשבנידוןזהלפי נסיבותיו

חכמים במו"מ כדי חייו כמבואר ברמב"ם פרק כט ממכירה

האישהזכאיתלתשלוםהכתובה.

ה"א,איןנידוןזהבכללתקנהזו.
מלבדזאת,כלעודשלאהובהרלבעלשקיימתבעיהשלדין
בלילההפוסלאתהכתובה,מנייןהבעלידעלקבלעליופסול
זה .עיין בב"ח חו"מ סי' כבאות ד' ובשער המשפט סק"א
שאם בעל הדין שקבל עליו את הדיינים טוען שלא ידע
שאחד מהדיינים קרוב או פסול ,ככל שהוא נאמן בטענתו,
קבלתו אינה מחייבת ,ק"ו כשלא הובהר לו כלל מפסול זה
שבנידוןדנן.
ז .בדיוןהאחרוןהצדדיםובאיכוחםהסכימוששאלתתוקף
הכתובה היא שאלה הלכתית בלבד ,ושאינם יודעים לטעון
דברבשאלהזו,עלכןאיןיסודלטעוןעלכךשהחרשאובא
כוחולאטענוביחסלמעמדשטרהכתובה,אלאהחרשסמך
על בית הדין שלא יחייב אותו בממון שלא כהלכה ,והותיר
ביד בית הדין את בירור השאלה ההלכתית הכרוכה
בכתובה זו .ואף שהחרש לא טען טע נה כנגד תוקף שטר
הכתובה ,עיין בנתיבות סי' יז סק"א שבאר הלכה זו של
פסיקתדיןבלאטענתבעלדין,ולפידרכואםלאחרפסיקת
הדין ,אחד מבעלי הדין יחזיק גזל בידו ,על בית הדין למנוע
זאת ,גם בלא שהטענה עלתה בפירוש על ידי אחד מבעלי
הדין .והוא הדין בפסיקת כתובה אם לאחרשיוציאו ממון
יהיהמקוםלחששגזלבידהאישה,ישלמנועפסיקהכזו.
העולהמכלהאמור:
א .לדעת הרבה פוסקים דינו של הבעל דנן כחרש שאינו
בר חיוב ואינו יכול להתחייב בשטר כתובה .אלא בית
הדין המתכנסים ודנים בעניינו ,דנים ומחליטים אם
התחייבות זו נחוצה לצורך הנישואין .בית הדין דן
ומחליט מהו הסכום שנכון לחייבו לצורך עריכת
הנישואין ,ויש לערוך את שטר הכתובה בנוסח מעשה
ביתדיןשבוביתהדיןמחייבו,ולאששלושתהחתומים
מעידיםעלהתחייבותהחרש,ועייןבאוצרהפוסקיםסי'
סזסעיףי'אודותנוסחאותלכתובתחרש.
ב .רבו הסוברים שמן ההכרח שבית הדין העורך את
הכתובהיהיהביתהדיןהקבועשבעיר ,ולאכלשלושה
הכשרים לדון .ויצוין שאין הכרח שהדיון בבית הדין
יתקייםבמעמדסידורהחו"ק,ויוכללהתקייםקודםלכן
בשעההמתאימהלביתהדין.
ג .אין יושבים ודנים בלילה והוא הדין ביחס לעריכת
כתובתחרש.אךאפשרלקייםאתהדיוןביום,ואתגמר

ניתןביוםכ"חאדרתשע"ז).(26/03/2017
לאחר מכן ניתנה החלטת בית הדין הגדול מיוםה' ניסן
תשע"ח ) (21/03/2018שבה התקבלה דעת המיעוט ,אך
לאחר העיון בהחלטה זו דבריהם אינם מחוורים ,וכמו
שיתבאר.
א.בהחלטההנזכרתנכתב:

"מאחר ונושא זה של כתובת חרש נתון למחלוקת ,ומאחר
שהגרש"מ עמאר שליט"א הכריע שאין צורך ב"כתובת חרש",
ומאחר שהגרש"מ עמאר שליט"א הוא רבה של ירושלים
והממונה ע"פ ההלכה והחוק על רישום הנישואין בירושלים
הרי שהדבר תלוי בדעתו והכרעתו .ומאחר שכן לא נראה שיש
מקום שבי"ד חשוב ככל שיהיה יבטל את הכתובה אשר לדעת
המרא דאתרא הממונה על הנישואין של הפיקחים והחרשים
היא כתובה כשרה ...קביעתו היא המחייבת ,והיא הקובעת!!
וכפי שהוא מוסמך לקבוע את גובה ההתחייבות שיתחייב בה
החרש ,כך הוא מוסמך גם לקבוע שהתחייבות החרש תופסת
בלי שהועמד לו אפוטרופוס .ופשט דברי הגמ' מורים שרב
מלכיו אנסביה וכתב ליה ולא כתוב בית דינו של רב מלכיו".
לא ברור כיצד אחריותו של רב העיר על ענייני הנישואין
יכולה להביא את בית הדין להכשיר כתובה שלדעת בית
הדיןנכתבהשלאבהתאםלהלכההמחייבתכתיבתכתובת
חרש ,ולהורות על גביית כתובה שלדעתם אינה ניתנת
לגבייה ,ומדוע לא יטענו עבור החרש טענת קים לי כדעת
הפוסקים הסוברים שאיני חייב בכתובה מאחר ומעמדי
האישיהואכחרשלמרותשמצליחלנהלאתענייניו.
סמכותו של מרא דאתרא מצטמצמת לנושאים בהם הוא
הוסמך על ידי הציבור שמינה אותו וקיבל עליואת פסקיו.
לכןרבהעירהוסמךלעמודבראשהלשכהלרישוםנישואין
ברבנות המקומית ולפקח על פעילותה ,אך לא הוסמך
להכשירכתובהשאינהכשרהלכלהדעות.
מלבד זאת ,לא היה מקום להסתמך על הסוגיא במסכת
יבמות קיג,א שבה רב מלכיו בעצמו השיא את החרש,
משא"כ כאן השיא אותה רב שכונה ,כשרב העיר כלל לא
היה מעורב אישית וכלל לא עסק בהסדרת נישואין
ספציפייםאלו,אלאבמתןהנחיותעקרוניותלרבניםמסדרי
החו"ק.
ב.עודכתבו:

"במקרה של החרשים-אילמים שבפנינו מעולם לא נתמנה להם
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אפוטרופוס ע"י המדינה ,הוא יכול לקנות קרקעות ודירות
בשווי מיליוני שקלים ואיש לא יגיד כי קניינו אינו קניין ,לכן
קשה ביותר להגיד שהתחייבות שלו ע"ס  100,000שקל
בכתובה אינה תקפה ,ואין צורך להאריך בענין דינא דמלכותא
או מנהג המדינה בקניינים.
אשר על כן קשה מאד לומר שע"פ החוק התחייבות סתמית של
 100,000שקל שעשה החרש-אילם שרירה וקיימת והוא לא
צריך אפוטרופוס .מאידך כאשר הוא התחייב לאשה כתובה של
 100,000שקל שזו התחייבות התופסת לפי החוק ועל דעת כן
התקדשה האשה ,נאמר שההתחייבות אינה תקפה .שהרי ברור
שדין ההתחייבות הוא עניין ממוני-כלכלי ולא עניין הלכתי שבו
נחלקו הפוסקים האם החרש של ימינו חייב במצוות ובאיזו
רמת חיוב הוא חייב כפי שיבואר לקמן".

סימןכא89

ובשו"תדברימלכיאלחלקאסי' פב )הנזכרלעילובהחלטת
ביתהדיןהגדול(,כתב:

"והא דבש"ס איתא דרב מלכיו כתב לה .ובפוסקים ג"כ דרק ב"ד
יכולים לכתוב .נראה פשוט שזה רק במקום שהחרש כל צרכיו
נעשים ע"פ ב"ד או ע"פ האפוטרופוס הממונה ע"פ ב"ד וכמ"ש
הפוסקים שחרש צריך למנות לו אפוטרופוס כמו קטן .ואז שפיר
מוטל זה על ב"ד להשיאו אשה .וכן מוכח מלשון הש"ס אנסביה
רב מלכיו .ואדרבא אז אין מעשיו מועילים וכדקיי"ל בקטן
שבמקום שיש לו אפוטרופוס אין ממכרו ממכר אף במטלטלים
בלא דעת האפוטרופוס .ולזה תפסו התו' שם בפשיטות שהיה לו
אפטרופוס .אבל אצלינו שידוע דרך החרשים שמתפרנסים
ועוסקים בצרכיהם בעצמם ככל אדם .והרבה מהם הם בעלי
מלאכות וכדומה ואין השגחת ב"ד עליהם כלל ולא שום
אפוטרופוס .א"כ מהיכי תיתי נימא שלענין כתיבת כתובה יזדקקו
ב"ד לזה .וכיון דתקינו ליה רבנן נשואין נושא בעצמו אשה וה"ז
ככל עסקיו ששוכר ומשתכר כמש"ל מהירושלמי כנלע"ד .אף
שלא נתבאר זה בדברי האחרונים בכ"ז האמת עד לעצמו... .
והעיקר נראה כמש"ל שכ"ז רק כשב"ד עוסקים בענינו והם
המשתדכים עבורו ומשיאים לו אשה וה"ז כפסיקת נדוניא ושארי
תנאים אבל כשעוסק בעצמו בכל צרכיו פשוט שהדין כמ"ש
וכמ"ש המים חיים.
ועוד עלה ברעיוני לומר לפי מה דאיתא בגיטין נ"ב דמשיכה לא
תקנו ביתומים .א"כ י"ל דכל קנינים דרבנן לא תקנו בהם וכגון
אגב למ"ד דהוי דרבנן .וכן שעבוד קרקע למ"ד שעבודא לאו
דאורייתא .וזה דורש אריכות רב ואכמ"ל .והנה איזה רבנים
שראו דברי הללו השיבו קצת על דברי ,רק אין הפנאי מסכים לי
כעת לפלפל בדבריהם .וגם ראיתי כי בע"ה בכלל דברי דבריהם.
ואף כי לדעת קצת פוסקים אין לחרש שטר וקנין כמש"ל .בכ"ז
כיון שנהגו שכותבים כתובה לחרש .הרי תפסו כשיטה זו .וגם
הרי בתי דינים של ישראל מסכימים ע"ז .והרי הוא כמו הסכם
ב"ד על חיובו וכמש"ל".

מאחרופסיקתהשו"עחו"מסי'רל"הסעיףי"זידועה,שפסק
שהחרש:

"מוכר ולוקח במטלטלין ברמיזה אבל לא בקרקע .ואף
במטלטלין לא יתקיימו מעשיו עד שבודקין אותו בדיקות רבות
ומתיישבים בדבר",
ופסיקה זו שרירה וקיימת גם בזמן הזה ,לאחר שלא מצאנו
לאחד מהפוסקים לרבות פוסקי זמננו ,שכתב שפסיקת
השו"ע הנזכרת אינה הלכה למעשה בימינו ,כיצד ניתן
לכתוב בפשיטות להיפך .ההסתמכות על דינא דמלכותא,
שפטית והאפוטרופסות ,טעונה
דהיינו חוק הכשרות המ 
בירור רחב כיצד להתייחס לנסיבות של חוק הסותר להדיא
את ההלכה הפסוקה בשו"ע .אמנם יתכן שמסמך המקבל
את מעמדו ותוקפו מכח החוק ,כגון צ'ק וכיוצ"ב ,די
להכשירולאחרשיעמודבכלליהחוקבלבד,ובכךמכחמנהג
הסוחרים הסומכים דעתם על החוק והמנהג ,יקבל המסמך
את מעמדו החוקי ,ודי בכך להכשירו גם עפ"י ההלכה
דסיטומתא קניא .לא כן ביחס לשטר הכתובה ,שאינו חוזה
או הסכם החתום על ידי שני הצדדים ואין לו מעמד חוזה
חתום הכשר בהסתמך על ההלכה דסיטומתא קניא ,אלא

הרי שהדברי מלכיאל ,הגם שמצא לנכון לחלק בין חרש

שטר זה ביסודו הינו מסמך הלכתי בלבד הכפוף לכללי

הזקוקלאפוטרופוסלחרשהמנהלאתענייניובאופןעצמאי,

ההלכהבלבד,וככלשיימצאפגםהלכתיבכשרותהכתובה,

כתבשיששחלקועליו ,ובכלמקרההלכהלמעשהלאסמך

לא יהיה מקום להיאחז ולחייב את הסכום הנקוב בשטר

על הסברא שכתב ,אלא מסקנתובסוף דבריושיש לכתוב

הכתובהעליסודסעיףחוקיכזהאואחר.

כתובת חרש באמצעות בית דין ושכך נהגו ,ובהתאם
לפסיקההנזכרתלעיל.

סימן כא

פסיקתמזונותלאשהשבעלהעזבאתהביתומייחסלאשהאתהאשמהבפירוד
הצדדיםבפירודכשלוששניםלאחרשהבעלעזבאתהבית,

האשהלמזונות.

והתבררשבתקופההאחרונההבעלמנהלקשרזוגיקבועעם

הבעלטועןשהאשהאינהזכאיתלדמימזונותעבורה,מאחר

אשהאחרת,ובפניביתהדיןתביעתהבעללגירושיןותביעת

ה,לאחר שרצתה
שהפירוד לפני שלוש שנים הוא באשמת 

האשהלשלוםבית.

בגירושין ,ולאסעדהאותובעתשהיהמאושפזבביתחולים,

ה
בירורתביעתהגירושיןטרםהושלם ,ובעתהזו שאין פסיק 

וכןמנהלתבביהמ"שתביעהלפירוקשיתוף.

לחייב את האשה בגירושין,עלינו להחליט ביחס לתביעת

ובתגובה השיבה האשה,שבהיותו מאושפז,הבעל דחה

90סימןכא
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אותהוביקששלאתגיעלביתהחוליםלסעודאותו,וכיהיא

לעזיבתה,עליה להוכיח את טענתה .וכן הוא בתשובת

סבורה שכבר באותה תקופה כבר היה לו קשר עם האשה

הריטב"אסי'קנשכתב:

רשהביא אותו להתנהלות זו .את התביעה
האחרת ,קש 
בביתהמשפטמבהירההאשהשבנסיבותשהבעלעזבאותה
ומנהל קשר זוגי עם אשה אחרת ,נאלצה לנקוט באמצעים
לשמורעלזכויותיההרכושיותשלאיוברחוממנה.

"אבל אם הם חלוקים בדבר ,שהוא אומר מינה והיא אומרת
מיניה ,נותן לה החיוב הברור כפי נדבת ברכת הבית ,ועל השאר
המוציא מחברו עליו הראיה וישבע הבעל ויפטר".
)במאמרמוסגריצוין ,ביחסלחובתמזונות"כפינדבתברכת

בנסיבותאלוביתהדיןמחליט:

הבית" ,שאליבא דהריטב"א בכל מקרה הבעל חייב ,דעתו

אמנם,אםהיההדיוןמתקייםלפנישלוששנים,בטרםהיה

אינהמוסכמת,ואכמ"ל(.

לבית הדין מידע אודותהקשרהזוגי של הבעל עם אשה

אך גם תשובת הריטב"א ,מתייחסת לנידון שהאשה עזבה

אחרת,היהמקוםלדוןעלמינטלהראיהבתביעתהמזונות.

אתהבית,וזהלשוןהשאלה:

אך מאחר שבזמנו לא התקיים דיון בתביעת מזונות ,הרי
שבנסיבותהנוכחיותשאיןחולקשלפחותמזהשנתייםלבעל
קשרזוגי עם אשה אחרת ,ככל שהבעל מבקש להיפטר
מתשלום מזונות ,עליו נטל הראיה להוכיח שנשללה זכאות
האשהלדמימזונותעבורה,ומהטעםשיבוארלהלן.

"שאלת האשה שהלכה מבית בעלה לבית אביה או לבית
אחרים ,וטען בעלה כי הלכה שלא ברצונו ושלח בשבילה ולא
רצתה לשוב אליו ,ועתה תובעת מזונות למפרע שאומרת
שלותה ואכלה ותובעת מזונות ג"כ להבא ,והבעל טוען שאין לו
לתת כלום כיון שהלכה שלא ברצונו".

בשלחן ערוך אבן העזר סי' ע' סעיף יבנקבע הכלל ביחס

לאכןכשהמצבהברורשאיןעליומחלוקתהואשהבעלעבר

לזכאותהאשהבנסיבותשלמגוריםבנפרד.הרמ"אפסק:

להתגורר בקביעות מחוץ לבית,ומנהל קשר זוגי עם אשה

"אם היתה לה קטטה עם בעלה ולא מתדר לה עמו ,והמניעה
ממנו ,ולוותה למזונות ,צריך לשלם ,אבל אם המניעה ממנה,
א"צ לשלם ,דאין האיש חייב במזונות אשתו אלא כשהיא עמו".

אחרת מזה שנתיים ,בכך בעת הזו בפנינו מקרה ברור של
"מניעה ממנו" .הרי שכל טענה של הבעל השוללת את
זכאות האשה למזונות ,טעונה ראיה ,ובנסיבות אלו נטל

וביחסלשאלהעלמי נטל הראיהלבררהאםהמניעהממנו

הראיהעלהבעל.

אוממנה,ישללמודמדבריהשו"עשםשכתב:

ויצוין לספר אבני האפוד )לרבי דוד פיפאנו( אה"ע סי' ע'

"האשה שיצאה מבית בעלה והלכה לבית אחר ,אם באה מחמת
טענה שהוא בשכונה שיוציאו עליה שם רע וכיוצ"ב חייב לזונה
שם אם תבעה מזונות"
וכתבהחלקתמחוקקס"קמב:

"כלומר וביררה שדבריה כנים שיש לחוש לטענתה".
וכעיןזהבב"שס"קלד.
מקורהלכהזובחי'הריטב"אעמ"סכתובותדףקג,אשכתב:

"וה"ה לאשה בחיי בעלה שיצאה מביתו והלכה לה שאם נתנה
טעם לדבריה חייב לתת לה מזונות שלמים במקום שהיא .אבל
אם לא נתנה טעם לדבריה אינו חייב לה מזונות שאין חיוב
מזונות לאשה על בעלה אלא כשהיא עמו".
דהיינו ,החלקת מחוקק והב"ש הוסיפו על דברי הריטב"א
והשו"ע,וכתבו שלא די שהאשה נתנה טעם לדבריה ,אלא
מוטל עליה לברר את דבריה .ועיין בהגהות האשרי עמ"ס
כתובותפי"גסי'דשכתב:

"דאיכא סהדי דלא הוה מיתדר לה בהדי בעלה כגון שהיה לה
כעס וקטטה עמו או מאביו ובני ביתו דארגילו אינהו קטטה
בהדה".
מבואר ,שבנסיבותשהאשהעזבהאתהבית,נטלהראיהעל
האשה .אך יש מקום להבחין בין נסיבות שהאשה היא זו
שעזבה את הבית ,ובמעשה זה היא מבטאת מרידה ,והבעל

סי"באותכד,שדןבשאלהדלהלן,וז"ל:

"עובדא אתא קמן בר' ואשתו כי זה כמה שנים עברו ביניהם...
ודברי ריבות  ...והוא טוען כי אי אפשר לו לדור עם אשתו
בשום אופן שבעולם כי היא בעלת קנאה ומחלוקת ומבזה אותו
ומקניטתו .והיא תובעת כנגדו כי אדרבה הוא הגורם כי הוא
רועה זונות ומכה אותה וכיוצ"ב".
ובתוךתשובתוכתב:

"לפום ריהטא היה נראה דאין להוציא ממון מהבעל לחייבו
במזונות  ...כיון דהוא מוחזק בממון ...אך במעט קט העיון אתה
תראה דשניין דא מן דא ,דהכא הבעל מחויב גמור לזונה שהוא
אחד מחיובי הבעל לאשתו והוא בא לפטור עצמו בטענה זו ,כל
דאיכא ספקא אם האמת הוא כדבריו או לא ,הו"ל בריא בחיובא
וספק בחזרה דחייב ,כמ"ש מרן בחו"מ סי' ע"ה ס"ח .ואל
תשיבני מדברי הח"מ בס"ק מ"ב והב"ש בס"ק ל"ד דעמ"ש מרן
אם באה מחמת טענה וכו' כתבו הם שהיינו דוקא דהיא מבררת
דבריה דהאמת איתה ,הא לאו הכי פטור ,ותאמר דה"ה בנ"ד
דעליה לברר ...דהתם שאני דהוא טוען שתבא אצלו והוא
יפרנסנה ,לכן אינו יכול לחייבו שיפרע לה רק על ידי בירור...
אבל הכא דשניהם יחד מודים דלא איתדר להו ,והוא רוצה
לפטור את עצמו בטענה שהמניעה ממנה ,הו"ל בריא בחיובה
וספק בחזרה".

מבקש שתשוב לביתם לשלום בית ,כמבואר בספר אבני

ועייןבספריביעאומרחלקג'אה"עסי'טואותיזשחלקעל

האפוד שיובא להלן .בנסיבות אלו כל עוד לא התברר

תשובת אבני האפוד הנזכרת והעלה שמאחר ובפנינו ספק

אחרת ,מציאות זו של עזיבת האשה את ביתה מוכיחה

האם המניעה ממנה והוא פטור מהמזונות ,אין לחייבו

לכאורה שהמניעה ממנה .וכשהיא טוענת שהייתה הצדקה

מספק.
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ועיין בספר משפטי שאול סי' מב בפסק דין מביה"ד הגדול,

אליבאדטענותהבעל,עדייןמעשיהלאסתמואתהגוללעל

שהגר"ש ישראלי זצ"ל צימצם את דברי החלקת מחוקק

שלוםהביתבעתהזו.עלכןלאחרשהבעלבחרבקשרהזוגי

והב"שהנזכריםרקלנסיבותשלשםרעשיצאעליהבמקום

הקבוע עם אשה אחרת ,בכך קבע מציאות ברורהשאין בה

מגורי הבעל ,ואין טענהשהבעל נהג עמה שלא כדין ,ולא

ספק ,שבעת הזו המניעה לשלום בית היא בעטיובלבד.

כשקיימתטענההמייחסתלבעלהתנהגותשליליתשהביאה

ומאחר שהתברר שבתקופה של השנתיים האחרונות,

לפירוד ,שבנסיבות אלו האשה נאמנת ונטל הראיה על

המניעהממנו,לכלהדעותישלחייבובמזונותאשתו.

הבעל ,כמבואר ברמ"א סי' קנ"ד ס"ג .ונחלקו עליו חבריו,

כמו כן,אין יסוד לייחס לאשה מעמד של מורדת בעת הזו

הגר"א גולדשמידט זצ"ל והגר"ע יוסף זצ"ל ,שחזרו על

שאין לה כל אפשרות לחזור לבעל ובעטיו .והדברים קל

שיטתם ,שבנסיבות של ספק ,נטל הראיהבמזונות האשה

וחומר מאשה שאין משמעות למרידתה ,שאינה כמורדת.

מוטלעלהאשה.

כעין זה מצינו בפסק דין מביה"ד ת"אבראשות הגאון הרב

אך מחלוקת זו וכן מחלוקת האבני האפוד והיביע אומר היא

אליעזר גולדשמידט זצ"ל ,בפד"ר כרך א' עמ'340-345וכן

כשבפנינומצבמסופק,שביתהדיןנוכחבסכסוךובקטטותשבין

בספר עזר משפט סי' ט' ,שבתחילה ביתהדין פסק שהאשה

הבעלוהאשה,וכלצדתולהאתהקולרבצדהשני,ואםטענות

אינהזכאיתלמזונותבהיותהמורדת,אולםלאחרמכןבדיון

הבעליתבררו,ביתהדיןיפסוקשהמניעהממנה,בנסיבותאלו

נוסףהתבררשחלושינוייםבנסיבות,וכיעקבבעיהרפואית

אותהאשהלמזונות,כמבוארלעיל.
נחלקובשאלתזכ 

שהתעוררהאצלהבעלהואאינוראוילחייאישותעמה,על

משא"כ בנידון דנן שגם אם בזמנו היה ספק ,הספק הסתיים

כןביתהדיןשינהאתהפסיקההקודמתוהורהלהחזיראת

לפנישנתיים,אךברורשבעתהזומזהשנתייםהבעלבקשר

חובת הבעל במזונותיה ,מאחר שבנסיבות החדשות

זוגי עם אשה אחרת ,וזהו המצב הברור המונע כעת את

שהתבררו אצל הבעל ,שהבעל מצידו מנוע מחיי אישות

החזרה לשלום בית .אמנם אילו הבעל היה מודיע שחזר בו

עמה,כברלאניתןלדונהכמורדת.והדבריםק"ו,אםכשחל

מבגידתובאשתו,ועושהאתהנדרשליישראתההדוריםעם

שינוי מצב אצל הבעל כשהוא מנוע מחיי אישות עמה

אשתו והיא הייתה מסרבתללא הצדקה,היה מקוםלשלול

מחמתמחלה,מהמועדשחלשינויזה,האשהכבראיןדינה

את זכאותה למזונות .אך אין כך המצב בנידון זה .בעת הזו

כמורדת ,בוודאי שכן כשהמניעה בפשיעתו שמצא לנכון

איןספקהאםהמניעהממנואוממנה,וכעתהמניעהלחזרה

ליצורקשרזוגיקבועעםאשהאחרת.

לשלום בית היא ממנו כשסתם את הגולל על האפשרות

אמנםהבעלטעןשהקשרעםהאשההאחרתהחלרקלאחר

לחזרהלשלוםביתבהיותובקשרזוגיקבועעםאשהאחרת.

הפירוד ,וכי היא לא הייתה הגורם לפירוד .אך בהתאם

דהיינו,אמנםהבעלמייחסלאשתוהתנהלותשליליתמלפני

לאמור ,היה מקום לברר טענה זו אילולפני שנתיים וחצי

שלוש שנים המבטאת את רצונה להתגרש ,ומאידך האשה

היהמתקייםהדיוןבתביעתהמזונות.אךבעתהזואיןמוטל

טוענתשהכל נבעמהקשרעםאותהאשה,שלטענתההחל

עלינו לקיים דיון להוכחות לברר טענה זו ,מאחר שבהתאם

קודםלפירוד,ובזמנוביתהדיןטרםהכריעבטענותאלו.אך

למבואר ,גם אליבא דטענתו זו ,בעת הזו חובתו למזונות

גם אילו היה מתברר שהאמת היא כדברי הבעל ,עכ"פ

אשתובעינהעומדתמאחרשכעתהמניעהממנו.

התנהלות שלילית כזו או אחרת שהבעל מייחס לאשתו

לת
ההליכים לפירוק השיתוף בבית המשפט שהאשה מנה 

בתקופה הנזכרת של לפני מעל שנתיים ,עדיין אין בה כדי

בעתהזו,וננקטוביוזמתהלאחרשהתבררלהשהבעלבקשר

לסתום את הגולל על שלום הבית ,ולאחר מכן עדיין היה

זוגיעםאשהאחרת,איןבהםאלאלשמורעלרכוששהיא

מקום להביא לחזרה בליווי יועץ נישואין וכיוצ"ב ,כמקובל

זכאית לו ,וכל עוד דירת המגורים בישוב בהם הם

בנסיבותמעיןאלו.

מתגוררים,עומדתבעינהברשותהצדדיםאואחדמהם,אין

לכן ,לולי אותו קשר זוגי של הבעל,שהבעל מודה בו ,אילו

מניעה עקרונית לחזרה לשלום בית,אם הבעל יחזור בו

הזוג היה מופיע בפני בית הדין וכל אחד היה מייחס לשני

מבגידתו .וכלעוד לא חזר בו ,אין לו להלין ביחס לפירוק

את האשמה בפירוד ובהפרת שלום הבית ,ולא היה ניתן

הנישואיןלרבותהשיתוףברכוש,אלאעלעצמו.

להכריע במחלוקת זו שבין הצדדים ,שאלת זכאות האשה

העולהמהאמור :ההלכההפסוקהבשו"עאה"עסי'ע'סעיף

למזונותהייתהתלויהבמחלוקתאבניהאפודוהיביעאומר,

יב קובעת שחובת הבעל במזונות אשה בעת שגרים בנפרד

הנזכרת,ובדעותשבפסקהדיןהנזכרשבספרמשפטישאול.

נובעתמההבחנהביןאםהמניעהממנואוממנה.הבחנהזו

אך בנידון דנן שגם אליבא דטענות הבעל שהמניעה לשלום

ה תובעת את המזונות
מתייחסת לתקופה שבה האש 

בית היא מהאשה ,הדברים היו יכולים להישמע רק בזמנו

ומתקיים הדיון לבירור חיוב הבעל במזונות אשתו ,וככל

בעת פרוץ הסכסוך ,אך אין ספק שבעת הזו ומזה שנתיים

שבמועד זה המניעה ממנו ,יש לחייבו במזונות.בנ"דלאחר

לפחות,המניעהלחזרהלשלוםביתנובעתממנובלבד.וזאת

שהתברר לבית הדין שכעת ,ומזה שנתיים ,המניעה לשלום

מאחר שהבעל עשה מעשה המסכל לחלוטין את החזרה

ביתהיאמהבעל,חיובובמזונותאשתוהינוחיובחלוט,ולא

לשלוםבית,ואילוביחסלמעשיהאשהלפנישלוששנים,גם

מחמתהספק,עלכןביתהדיןמחליטלחייבובמזונותאשתו.
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סימן כב

מזונותאשהשחויבהבגירושי ן
להלן פסק דין בשאלת זכאות האשהלמזונות עבורה לאחר

בגירושין,הגםשלאנפסקלכפותאתהאשהבגירושיןבעל

שקודם לכן נפסק לחייב אותה בגירושין מהנימוקים

א
כורחה,שלילתהמזונותאינםאמצעילכפייתהגירושין,אל 

המפורטים בפסק הדיןואין צורך להביא במסגרת זו.עפ"י

ה להתגרש ,והואיל ועיכוב הגירושין
ל סירוב האש 
תוצאה ש 

ה
פסק הדין לגירושין,הצדדיםהוזמנו לסידורגט,והאש 

הואמחמתה,הבעלפטורממזונות.

הודיעהשאינהמסכימהלהתגרש.

האשהאינה חייבת
זה החילוק בין מורד בעלמא ,שם  

בסעיףו'לפס"דהנ"לקבעביה"ד:

להסכיםלהתגרשולהיעתרלבקשתהבעללקבלגט,לכן

אם האשה תסרב להתגרש במועד הנ"ל ,זו תהיה עילה לקבוע
שהחל ממועד זה נשללה זכאותה למזונות ,וזאת עפ"י ההלכה
הפסוקה בשו"ע סי' קיז סעיף יא.
ביחס לחובת הבעל במזונות אשה עד למועד זה ,אם הבעל
מבקש לשלול זכאות האשה למזונות על יסוד האמור בפסק
הדין הנוכחי ,עליו להגיש בקשה מנומקת.

עיכובהגירושיןאינונובעממנה,ואיןפוסקיםכתשובת
כ בנידון
ם בסי' עז ס"א ,משא" 
הרא "ם שהביאו הפוסקי 
תשובתהרא "שהנ"לופסיקתהשו"עסי'קיזסעיףיא.
עייןבפסק דין מבית הדין האזורי ת"א בהרכבהדייניםהג"ר
ש' ב' וורנר זצ"ל ,הג"ר ע' אזולאי זצ"ל ,ויבל"א הג"ר ח' ג'
צימבליסטשליט"א,בפד"רח"חעמ'73-65בנידוןשבוהבעל

יצוין שהצדדים מתגוררים בנפרד שנתיים וחצי ,ובהתאם

תבעלחייבאתהאשהבגירושיןולפוטרוממזונות,ופסקושם

לאמורבסעיףו' לפסק הדין,הגיש הבעלבקשהלפטוראותו

לחייבהבגירושיןבלבד,ולאלכוףעליהאתהגירושין,וקבעו

מחובתולמזונות העבר ,מיום הפירוד ,או עכ"פ מיום הגשת

שדי בחיוב גט כדי לפוטרו מתשלום המזונות .להלן מפסק

התביעהלגירושין,וכןמתשלוםמזונותמכאןולהבא.

הדיןבעמ':73

התקבלה תגובת האשה ,ובה היא מבקשת לדחות את
הבקשה.
לאחרעיוןבטענותהצדדיםביה"דפוסקכדלהלן:
בשו"עאה"עסימןקי"זסעיףי"אנפסק:

"מי שנודע לו שאשתו נכפת  ...כופין אותה לקבל גט  ...ואם
תמאן לקבל גט ימנע ממנה שאר כסות ועונה".
שהאשהחויבהבגירושיןומסרבת
בהתאםלפסיקהזו,לאחר 
להתגרש ,נשללת זכותה למזונות ,וזאת כאמצעי לחץ
לקבלתגט.עייןבתשובתרביעקיבאאיגרתניינאסי'עד
ובתשובתנודעביהודהתניינאחלקאה"עסי'קדשמניעת
המזונותהיאאמצעילחץלקבלתהגט,והאריכובזהבפסק
ךב'עמ'.142-140
דיןמביה"דהגדולבפד"רכר 
ל,
קיזכתבבביאורפסקהשו"עהנ" 
בהפלאהסי'קיזס" 
בלשוןזו:

"והרא"ש שכתב דיכול למנוע היינו דהוא בכלל הכפי' עד
שתאמר רוצה אני ,אף על גב דלא מצינו כפי' בממון ,מ"מ כיון
שהיא מחויבת לומר רוצה אני ועיכוב הגירושין ממנה ,כבר
כתבתי בריש סי' ע"ז דמוכח מריש כתובות דכשהעיכוב ממנה
פטור ממזונות".
הדבריםהתבארובדבריההפלאהסי'עזסק"גשכתב:

"והיינו דכתב בתשובת הרא"ש והובא בסוף סי' קי"ז דכשהיא
נכפית ואינה רוצה לקבל הגט יכול למנוע ממנה שאר כסות
ועונה ,משום דהתם הדין נותן כמו גבי איש נכפה דכופין אותו
עד שיאמר רוצה אני ,ה"נ גבי דידה היא מחויבת לומר רוצה אני
ושפיר הוי גרמא דידה".
לפיכךבנידוןדנן,מאחרשביתהדיןפסקלחייבאתהאשה

ברם בכל עיקר הנחה זו דמניעת שאר כסות ועונה הוא רק מדין
כפייה לקבל גט ,נראה דבית שמואל לא ס"ל כן ,דז"ל ב"ש בסי'
קי"ז שם :אף על גב כשהוא בעל נכפה איתא לקמן סי' קנ"ד
פלוגתא אם כופין וכו' וכפייה זו למנוע שאר כסות ועונה לכולי
עלמא אין קפידא ,דהא כשהוא בעל נכפה לכ"ע יכולה לפרוש
ממנו ,ממילא לא תעשה לו הדברים אשר היא חייבת לעשות לו,
א"כ הוא פטור לעשות חיוב שלו" .ומבואר בדברי ב"ש דמה
דיכול למנוע ממנה שאר כסות ועונה הוא לא רק מדין כפייה
שתקבל הגט ,אלא גם מטעם אחרË‚ Ï·˜Ï ˙·ÈÈÁ˘ ÔÂÈÎ„ ‡Â‰Â ,
.‰ÈÙÏÎ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÂÈ·ÂÈÁ ÏÎ ÂÚ˜Ù Â˙Ï·˜Ó˘ ÈÙÏ ÂÏÈÙ‡ ÔÎÏ
וכמו במום גדול שבו שיכולים לכפותו לגרשה ,דגם לפני
שגירשה אי אפשר להכריחה לחיות עמו ונפטרת מכל חיוביה
כלפיו ...וכן נפסק להלכה בסי' קנ"ד סכ"א בהגה .הרי דבכל
מקום שחייב לגרש ,מוציאים ממנו הממון עוד לפני הגט .וסובר
בית שמואל דה"ה שכל ההתחייבויות ההדדיות שביניהם
מתבטלות עוד לפני הגט ,דהיינו שהוא אינו חייב בחיוביו כלפיה,
והיא אינה חייבת בחיוביה כלפיו ,ולכן ס"ל להב"ש דה"ה בספק
אם חייב או חייבת בגט ,כבר נפסקים החיובים שביניהם ,דמספק
יאמר כל אחד קים לי ...ולפי"ז בנידון דידן אף שלא נוכל
לכפותה לקבל גט ,מ"מ לא נוכל גם לחייב אותו במזונות ,וכנ"ל.
לאחר שבסעיף ב' של אותו פסק דין,פסקו חיוב האשה

בגירושין ללא כפיית גירושין ,כתבו בסעיף ג'":אין לחייב
הבעל במזונותיה ,ופסקי הדין למזונות שניתנו על ידי בית הדין
בטלים".הרי שללו את המזונות למפרע גם ביחס למועד
שלפניפסקהדין,וביטלואתפסקיהדיןלמזונותשכבר ניתנו
קודםלכן.

עטרתדבורה
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ביתהדיןהגדול,בהרכב הדיינים נ"ע הגר"י נסים זצ"ל,

ועייןעודבפסקדיןמביה"דהגדולחלקא'עמוד199שכתבו

הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ב ז'ולטי זצ"ל,דןבערעורעל

בתוךדבריהם:

א ,ואישרואתפסקהדין ,וכתבו
פסק הדיןהנ"למביה"דבת" 

שםבעמ'":75צדק ביה"ד האזורי בפוטרו את המשיב מחיוב
מזונות".
שםבעמ'77כתבולגבי נידוןשאין פסיקת חיוב האשה
בגירושין:

"והואיל ועיקר היסוד להלכה זו דבעל יכול להשתחרר מחיובי
מזונות עם השלשת גט וכתובה הוא המשנה דכתובות דף נ"א
והתוספתא פ"ד דכתובות ה"ז גיטך וכתובתך תרפאי א"ע
ופרנסי א"ע ,כמ"ש בנחל יצחק ,ולפי האמור הרי מבואר דדוקא
במשליש כל הכתובה כולל אף התוספת ,ולא סגי בהשלשת
כתובה גרידא ,ולא עוד אלא שמן החומר שלפנינו יש להסיק
שאף סכום כתובה דאורייתא שהמשיב הצהיר בביה"ד האזורי
שהוא מוכן לשלם לאשתו ,גם זה לא השליש לטובת האשה,
ואם כן אין בידו לפטור את עצמו מחיוב מזונותיה".
וכןכתבובפסקדיןמביתהדיןהגדולחלקה'עמוד:297-294

"אולם גם במי שבא בטענה זו שאשתו מאוסה עליו ,ובאופן
שהיא נראית כנה ,כבר העלה הצ"צ בסי' קל"ב שלמעשה אין
מתירין חדרגמ"ה על יסוד טענת מאיס עלי .וזו לשונו שם- :
כ"ז נראה להלכה אבל לא למעשה משום דלא חזינן שנעשה
מעשה כזה להתיר חר"ג בטענת מאיס עלי ] [...לפי האמור אנו
מחליטים :א .מקבלים את הערעור ,ואין לחייב את האשה
המערערת לקבל ג"פ .ב .כל עוד והבעל לא שילם את הכתובה
לאשתו הוא חייב במזונותיה".
ר
אולם,לאחרהשלשתהכתובהפסקו בנידון הנ"ללפטו 
ממזונותגם לולי חיוב האשה בגירושין  ,ועיין להלן סי' נז,
ובלאהשלשתגטוכתובהרקלאחרפסיקתחיובהגירושין.
א(,
וכן בספר ישועות יעקב אה"ע סי' עז )בפירושהארוך סק " 
בתחילתדבריוכתבשאיןלמנועמזונותבנידוןשלבעל
ב
ֵחש 
הטוען "מאוסה עלי" ,מאחר ששלילת המזונות י ָ
ם ישליש
כאמצעי לכפיית הגירושין ,ומדבריו נראה שא 
כתובה,יהיהמקוםלפוטרומתשלוםהמזונות.
ובמסקנתובפירושהקצרסק"ב,הובאבפת"שסי'עזסק"ב,
כתבבלשוןזו:

"ועיין בספר ישועות יעקב שהאריך ג"כ בזה ובסוף כתב
ואבותינו סיפרו לנו מזקיני הגאון ח"צ ז"ל שפעם אחד אירע
בימיו שמורה אחד הורה כדעת הרא"ם והוא ז"ל חלק עליו
וסתר דינו אחר מעשה וכפה את הבעל שיתן לאשתו מזונותי'
בשלימות¯¯Â·Ó ÌÚË ÂÏ ˘ÈÂ ÈÏÚ ‡È‰ ‰ÒÈ‡Ó ÔÚË Ì‡ ÌÓ‡ .
‡ÚÂÓÏ ÏÎÂÈ Ó"Ó ‰Ê ˙ÓÁÓ Î"Ú· ‰˘¯‚Ï Ô˙Â ÔÈ„‰ ÔÈ‡˘ Û
 .Ù"‚ Ï·˜˙˘ „Ú ˙ÂÂÊÓ ‰ÓÓומעשה היה באחד שטען על
אשתו שעברה על דת ולא היה לו עדות ברורה בדבר ,אלא
שהיה רגלים לדבר קצת‰ÓÓ ÚÂÓÏ ÏÂÎÈ ÏÚ·‰„ È˙·˙ÎÂ ,
˘‡¯Ì"‡¯‰ ˙Ú„ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ˘È ‰Ê·Â ,Ë‚ Ï·˜˙˘ „Ú ‰˙ÂÒÎ ‰
."ÔÂ˘˘ ‡"¯‰ÓÂ

"אך במקרה ששלילת המזונות מצד הבעל לא ישפיע על האשה
להכריח אותה לקבל גט ,הרי נראה שלפי הדין אי אפשר
להוציא ממון מן הבעל נגד דעת רבותינו הגאונים הנ"ל .וא"כ
בנ"ד שאשה זו לא תהיה נאלצת לקבל גט ע"י שלילת המזונות
מצד הבעל משום שאשה זו איננה תלויה בחסדו של הבעל ,כי
היא יושבת בבית הוריה וכל מחסורה עליהם ,ולא תרגיש בזה
מאומה בין אם הבעל ישלם לה מזונות או לא ,והבעל מוכן
עכשיו לתת לה כתובתה ,הרי שיש לדון לפטור אותו
ממזונותיה.
גם יש לדון עפ"י מ"ש הישועות יעקב הו"ד בפ"ת סי' ע"ז אם
טען מאיסה היא עלי ויש לו טעם מבורר אף שאין הדין נותן
לגרשה בע"כ מחמת זה מ"מ יוכל למנוע ממנה מזונות עד
שתקבל ג"פ ,וכ"נ מהחלקת מחוקק סי' ע"ז סוף ס"ק ג'...
ובנוגע לאופן השלשת הכתובה ,הנה לפי רהיטת לישנא המובא
בפוסקים אם רוצה לגרש וליתן לה כתובה לכאורה נראה דסגי
במשליש את הכתובה גם באופן שהאשה לא תקבל את הכתובה
אלא בצירוף הגט ,אולם לפי מש"כ הגריצ"א ז"ל בנחל יצחק
בטעמו של דבר שנפקע חיובי הבעל ע"י השלשת הכתובה מפני
שהוא כפורע חובו שמועיל גם בעל כרחו של המלוה ועי"ז פקע
ממנו חיובי תנאי הכתובה ע"ש ,וא"כ זה דוקא אם הבעל
השליש את הכתובה לטובתה שיהי' בידה הזכות לקבל את
הכתובה תומ"י גם בלא הגט ,אז הוה פירעון המועיל גם בעל
כרחה ,אבל אם משליש באופן שהאשה לא תקבל את כתובתה
כ"ז שלא תקבל יחד עם זה גם גטה ,ודאי אין זה בכלל פירעון
בעל כרחו שהרי אין בידו להכריח אותה לקבל גט ,ואם לא
מרשה לה לקבל את כתובתה אא"כ תסכים לקבל את הגט אין
כאן פירעון כלל והוא נשאר חייב בכל החיובים ...לפי כל
האמור לעיל אנו פוסקים :א .על הבעל לשלם לאשתו עבור
מזונותיה סך ...הזכות ביד הבעל להשליש בבית הדין כתובת
אשתו )שהיא אלף ל"י( לטובת האשה ,עם ג"פ ,ואז יהיה פטור
ממזונותיה".
ה
גםבנידוןזה,ביה"ד נוכחששלילתתשלוםמזונותלאש 
אינומפילאותהלכדימחסור חמורוכפייהעלהגירושין,
ובכךדומהנידוןדנןלזהשבפסקהדיןבפד"רח"אהנ"ל.
אולם ביה"ד מבהיר:נידוןדנןחמורמהנידוןבפסקיהדין
הנ"לשדנובבעלהטועןטענת"מאוסהעלי",ואילומצד
האשהלאנעשומעשיםשלילייםהגורמיםבהכרחלהפרת
ם
שלוםהביתולפירוד,ולכן לא חייבו אותה בגירושין.אול 
בנידוןזה,כפי שפרטנובהרחבהבפסקהדיןלגירושיןאת
התנהלותה השלילית שלהאשה בחייהנישואיןבכללובחיי
ש לתלות את האשם בפירוד
אישות בפרט ,קבענו שי 
ה ,וחייבנואותהלקבלגט .מאותםנימוקים
בהתנהגות האש 
ל
אשמה בפירוד ובעזיבת הבעל את הבית,ישלשלו 
שהיא 
זכאותהלמזונותעודקודםלמועדשנקבעלסידורהגט.
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א
עיין בהגהות האשרי במסכת כתובות פרק יג שהבי 

לבית הדין שהאשהבהתנהלותההשליליתבחיי הנישואין

מתשובתמהר"םמרוטנבורגשכתב:

אילצהאת הבעללעזוב את הבית,כפי שהבהרנו בפס"ד

"כל מה שפירשנו בלוותה ואכלה דמעלה לה מזונות ,ה"מ
היכא דארגילו הקטטה איהו ובית אביוÈ‰È‡ ‰Ï‚¯‡ Ï·‡ .
˜˙Î¯· ÈÙÏ ÂÏÈÙ‡ ÈÂÊÓ ‰Ï ·È‰È ‡ÏÂ ,‡ÈÂ‰ ˙„¯ÂÓ ‰ËË
 .˙È·‰וכן מצאתי בתשובת רב פלטוי גאון וזה לשונו והיכא
דארגילו קטטה אם היא מרגלת כמורדת הוי ואין לה כלום ,ואם
הוא מרגיל יש לה כל כתובה ,ואם מרגילין בני הבית כגון
חמותה יש עליו מן הדין להוציאה למקום אחר ,דאין אדם דר
עם נחש בכפיפה ,ואם אין מוציאה מגרשה ונותן לה כתובה וכן
הלכה וכן מנהג".
וכןהואבמרדכיפי"גמכתובות,ונפסק כךלהלכהברמ"א
אה"עסי'ע'סעיףיב:

"האשה שיצאה מבית בעלה והלכה לבית אחר ,אם באה מחמת
טענה שהוא בשכונה שיוציאו עליה שם רע וכיוצא בזה ,חייב
לזונה שם אם תבעה מזונות; אבל אם לא תבעה ,מחלה על
מזונות דלשעבר .הגה :וה"ה אם הייתה לה קטטה עם בעלה
ולא מתדר לה עמו ,והמניעה ממנו ,ולותה למזונות ,צריך
לשלם; אבל אם המניעה ממנה ,א"צ לשלם ,דאין האיש חייב
במזונות אשתו לה אלא כשהיא עמו".
האשההיא זו שעזבהאתהביתותובעת
בדרךכלל,כש 
מזונותמוטלעלביתהדיןלבררממיהמניעה.אולם הוא
הדיןבנידוןדידן,שהבעלעזבאתהביתמטעםמוצדק,
והצדקהזו התבררה רק עם השלמת הדיונים ,כפישהארכנו
בפס"ד לחיוב האשהבגט.לפיכךכעתעםהשלמתהדיונים
התבררשאיןדינושלהבעלכבעלהמורדבאשתו,אלא

לחיובה בגירושין,בהתאם לקביעה זושהפירודהואבעטיה
של האשה ,הרי התברר למפרע שהבעל אינו חייב
במזונותיהכברממועדהפירוד.
עייןגם בפסק דיןמביה"ד האזורי נתניה מס' תיק-  29 - 1 :
 4637מיוםה'באבתשס"ו) ,(30/07/2006שםכתבהרה "ג
שלמהשפירא,והסכימועמוחבריו,כדלהלן:

"והנה בשו"ע אהע"ז סימן ע' סי"ב בענין אשה שיצאה מבית
בעלה והלכה לבית אחר אם באה מחמת טענה חייב לזונה .וכתב
הרמ"א" :אבל אם המניעה ממנה אין צריך לשלם דאין האיש
חייב במזונות אשתו אלא כשהוא עמו" ,ומקור דברי הרמ"א
בדברי הריטב"א בכתובות קג ,א וע"ש בב"ש ס"ק לה ובביאור
הגר"א ס"ק מ"ח .ועיין בפד"ר כרך ו' עמ'  52ו  53מש"כ הגר"א
גולדשמידט זצ"ל לבאר בטוטו"ד ,טעמה של הלכה זו ,ויסוד
דבריו שפטור הבעל ממזונות אינו מדין מורדת ,אלא הלכה בדיני
מזונות שאין הבעל חייב במזונות אשתו אלא כשהיא עמו ,ורק
אם נקבע שעזיבתה הייתה כדין אין הוא נפטר ממזונותיה.
ולפי זה יש לומר שכיוון שסיבת הפטור הוא מפני שאין אשתו
עמו ,אין זה מעלה או מוריד ,אם אין אשתו עמו בגלל שעזבה
מרצונה וללא סיבה ,או שאין אשתו עמו מחמת שהבעל נאלץ
לעזוב את ביתו עקב מעשי אשתו ואין הוא מסוגל לגור עמה
תחת קורת גג אחת ,שבין כך ובין כך אין אשתו עמו .וכשאינה
עמו אין הוא חייב במזונות ,מפני שכל היכא שאינה עמו
בגרימתה ומפני מעשיה ,אין חיוב מזונות ,ולכן יש לפוטרו
ממזונותיה מטעם זה".

ם,
הבתוךבית 
השהרגילהקטט 
אדרבההאשהנידונתכאש 
והאשםבפירודמוטלעליה.

מסקנתהדברים

ה זו שלשלילת
א קבע הלכ 
ם נראה של 
מעיון בתשובה מהר" 

א .אשהשבית הדין פסק לחייבה בגירושין ומסרבת לקבל

מזונותלאשה שהרגילה קטטה רק בנסיבות שהיא עזבה את

את הגט ,אינה זכאית למזונות ,ובפסק הדין שבפד"ר

א
הבית .לכן לא הזכיר בתשובתו ,שהנידון הוא דווק 

ח"ח )עמ' (73ה נ"ל קבעו ששלילת המזונות הינה גם

שהאשהעזבהאתהבית,אלאדןבכלפירודהנובעמקטטה.

למפרע.

ה
וכןבדבריהרמ"אאין הכרחשהנידוןהואדווקאבאש 

ב .לדעת כמה פוסקים אם לבעל טענת "מאוסה עלי"

שיצאהמהבית,כפישפתחהמחברמרןבשו"עאתדבריו

באמתלא מבוררת והאשה מסרבת להתגרש ,למרות

בסעיףיב.רקאםנפרששדבריהרמ "אהםהשלמהלדברי

שאין מחייבים בגירושין ,הבעל פטור ממזונות .יש

המחבר ,וגם הרמ "א המתייחסלנידוןש"לאמתדרלהעמו",

שהוסיפו שהפטור ממזונות הוא בכפוף להשלשת גט

ומשמע שהאשה עזבה את הבית ,והחלוקה בין המניעה

וכתובה.

אבאשהשעזבהאתהבית,אך
ממנו או ממנה נאמרהדווק 

ג .מאחר שבנידון זה לא נשללה זכאות האשהלתשלום

לאכשהבעלאולץלעזובאתהבית.אולםלדינאנראהשאין

ם
הכתובה,דמיהכתובהשלהאשהבהתאםלשוויי 

םהמניעהממנואו
אהעיקרתלויא 
נ"ממיעזב הבית,אל 

כיום,יקוזזומחלקושלהבעלבדירה,וישלראותזאת

ר "ם
ממנה,מאחרשדינו של הרמ"א יסודובתשובתמה 

כאילוכברגבתההאשהאתכתובתה.

הנזכרת שקבע שהאשם בפירוד מתייחס למי שהרגיל את

ד .נידוןדנןחמוריותרממקרהשהבעלטוען"מאוסהעלי"

הקטטה בביתם ,ובכך תלויה חובת הבעל למזונות אשתו.

באמתלא מבוררת ,הואיל וביה"ד הטיל על האשה את

שאם לא כן ,וכי יעלה על הדעת לחייב את הבעל במזונות

האשם בפירוד .לכן למרות שהבעל עזב את הבית,

אשתו כשאשתו במעשיההשליליים כפתה עליו את עזיבת

מאחרשבנסיבות שהתבררו בפנינו הבעל נאלץ לעזוב

הבית,ולמעשה"זרקהאותומהבית".

עקב התנהגותה השלילית של האשה ,אינו חייב

לכןגםבנידוןזה ,מאחר שעם השלמת הדיונים התברר

במזונותיה.

עטרתדבורה
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כדמי מזונות זמניים עד להשלמת בירור התביעה
לגירושין.

ממועד הפירוד ועזיבתו את הבית ,ובהתאם לכך
מבוטלתההחלטה למזונותזמניים ,שמלכתחילהנקבעו

סימן כג

חובתאבאברךבמזונותילדיו
הצדדים גרים בנפרד פרק זמן ממושך ,האשה בירושלים

אשתי מרויחה20,000שקל לחודשבזכותי ,עבדה במקום

והבעל בעיר אחרת ,ובפנינו תביעת האשה לגירושין

שניצלואותהובזכותיפתחהעסק,רצתהשאלמדדיינות,גם

ולמזונותהילדים.

אני רציתי והסכימה שאקבל רק 'דתות' ,רק עכשיו מדברת

לצדדים חמישה ילדים ,הגדול בן שש והשאר פחות מגיל

עלכסף.

שש .האם תובעת לחייב את האב במלוא ההוצאות עבור

ביתהדין:לפיהשולחןערוךחובתךלפרנס.

הילדים,בהתאםלתחשיבשהציגה .מאידך ,הבעלמציגאת

האיש:לאהייתימתחתןאיתה,אדםשמתחתןכאברך,היא

מצבו כאברך שהכנסתו נמוכה ביותר ,וכך התנהל מתחילת

מקבלת20000שקל לחודש משכורתבזכותי,התחתנתי

הנישואין בעידוד אשתו שהוא למד בכולל ואשתו יצאה

כאברך,אםאחזורודאישאלךלכוללשבואקבליותר".

לעבודכרואהחשבון,ועליהנסמכהפרנסתהמשפחה.

עדכאןמפרוטוקולהדיון.

ביחס לגובהמזונות הילדים,יצוין להחלטהקודמתשבה
בבחלק
נקבע סך1400שקל לחודש עבור השתתפות הא 

דיון

מההוצאות עבור מזונות הילדים .התובעת מבקשת לחייב

בשולחןערוךאבןהעזרסי'עאסעיףא'פסק:

אתהאבלצאתלעבודהכדילפרנסאתילדיוושלאלהמשיך
כאברך בכולל שהכנסתו זעומה ביותר .מאידך,האב טען
שהחללהיותאברךבהסכמתאשתו,ולאיתכןשכעתתחזור
בהותטעןלחייבולצאתלעבוד,לטענתולאחרתשלום1400
שקללחודש,נותרברשותוסכום זעום לכלכלתו ,וגם סכום
זהאינומסכיםלשלם.
להלןמפרוטוקולהדיון.
"ביתהדין:מהאתהעושהבמקוםמגוריך ?
האיש:לומדלידהבית.

"חייב אדם לזון בניו ובנותיו עד שיהיו בני שש ,אפילו יש להם
נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם; ומשם ואילך ,זנן כתקנת
חכמים עד שיגדלו .ואם לא רצה ,גוערין בו ומכלימין אותו
ופוצרין בו .ואם לא רצה ,מכריזין עליו בצבור ואומרים :פלוני
אכזרי הוא ואינו רוצה לזון בניו ,והרי הוא פחות מעוף טמא
שהוא זן אפרוחיו; ואין כופין אותו לזונן .במה דברים אמורים,
בשאינו אמוד ,אבל אם היה אמוד שיש לו ממון הראוי ליתן
צדקה המספקת להם ,מוציאים ממנו בעל כרחו ,משום צדקה,
וזנין אותם עד שיגדלו".

ביתהדין:למהאתהלאמפרנסאתהילדים ?

בהלכהזואיןחילוקביןאבשהואאברךלאבשאינואברך,

האיש :היא מפרנסת את הילדים בכבוד ,התחתנו כשאני

וכשם שכל מצוות התורה והלכות השו"ע מתייחסים לכל

אברך.

יהודי לרבות הלכות הכרוכות בהוצאה כספית ,ה"ה הלכה

ב"כהאשה:בןכמהאתה ?

זוהקובעתאתחיובושלהאבלזוןאתבניוובנותיו,כמפורט

האיש.39:

בשו"ע.

ב"כ האשה :יש הלכת אוחיון שאני ייצגתי לפני25שנה,

ובפד"רכרךכבעמ'295כתבהגר"שדיכובסקישליט"א:

נקבע שם שגם אם אשה מסכימה שהאיש ילמד בכולל
הכתובהאותהכתובה,גםאםעיקרהפרנסהעלהאשההיא
מתנדבתלכךולאחייבת,החיובעלהאיש,כלהילדיםפחות
מגיל ,6קטני קטנים ,היא לא חייבת לעבוד ,את הצרכים
ההכרחיים אתה חייב לספק ,בקשתי7-8000,11000זה
המינימום ,עד מתי הוא ייקרא אברך? ולדבריה הוא לא
לומד ,למה רק משרד הדתות ,אתהמוכשר ,תביא,₪4000
אנידורשלפחות,8000ישגדולבן5.5ותאומותבנותשנה...
ביתהדין:איךבן  39מרשהלעצמולהביארק'דתות',אולי
תלמד חצי יום ותעבוד חצי יום ,כי יש לך5ילדים ,אפילו
אברךשמתאמץמרויחיותר.
האיש:התחתנתיעלדעתלהיותאברך,עד  120אםאפשר,

"נראה לי כי לא יעלה על הדעת שסימנים שלימים בשו"ע
שענינם מזונות יעקרו לחלוטין בזוגות כאלו .יתר על כן נוסח
הכתובה אומר במפורש אנא אפלח ואיזון ואפרנס ואכלכל נוסח
זה משמש כמקור לדיון הלכתי ביחס לחובת הבעל לעבוד )עיין
תוס' כתובות דף ס"ג ד"ה באומר ובשו"ע אבהע"ז סימן ע' ג'(.
לא מצאנו כי לבחורי ישיבות נתקנה כתובה אחרת בהשמטת
פיסקה זו ,על כרחך שאין הבדל בחיוב המזונות בין אברך ובין
אדם אחר .גם על אברך מוטלת חובה מליאה מעיקר הדין לזון
את אשתו וילדיו .הסכמת האשה לשאת בעול הפרנסה ע"מ
לאפשר לבעלה ללמוד תורה היא בגדר "התנדבות" בלבד ובכל
עת זכותה להפסיק להתנדב ולתבוע מזונות כדין".
כמובן שקיים חילוק בין מזונות האשה שזכו להתייחסות

עטרתדבורה
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בשטר הכתובה ולמזונות הילדים שחיובם מתקנת חכמים,

משפטית ביחס לאב .בנוסף ראוי לציין בזה את דברי רבי

וי"אשחיובםמהתורה,עייןאוצרהפוסקיםרישסי'ע"א,אך

צדוקהכהןמלובליןבספרופריצדיקבראשיתפרשתלךלך,

לאמצינושהלכותאלוהמתייחסותלחובתהאבלפרנסאת

שכתב:

"אבל צריך לזכות לזה כמו ר' חנינא בן דוסא דאיתא )תענית
כ"ד ב( וחנינא בני דיו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת.
והיינו שכל ימי השבוע היה מתענה ולכבוד שבת היה אוכל
החרובין .ונראה שזה היה הפקר לכל ...וכן מצינו )עירובין כ"ב
א( ברב אדא בר מתנא שאמר מי שלימו קורמי באגמא ורבא
דרש שחורות כעורב במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ובני
ביתו כעורב .אבל הם לא נטרדו כלל מזה .וערב לר' חנינא בן
דוסא להתענות משבת לשבת ולגלגל עצמו בשבת בקב חרובין.
וכן לרב אדא בר מתנא להתאכזר על בני ביתו כעורב כדי שיהיו
פנוים לעמל תורה .אבל מי שאינו יכול לעמוד בניסיון זה הא
רבא בעצמו אמר )ברכות שם( ביומי ניסן וביומי תשרי לא
תתחזו קמאי וכו' הרי אף שהיו אמוראים ורבנן תלמידיו .כיון
שידע שהעדר המזונות יטריד להם .צוה שיעסקו בפרנסתם בימי
ניסן ותשרי .ועל זה מיירי הפרשה והיה אם שמוע תשמעו אל
מצוותי וגו' ואספת דגנך וגו' דהיינו שעושין מצות ה' שצוה
לשבות בשבת ושמיטה .אבל אין עושין רצונו של מקום להיות
פנוי רק לעמל תורה .וזהו מלאכתו נעשית על ידי עצמן .אבל מי
שזוכה להיות דרופתקי דאורייתא להיות פנוי רק לעמל תורה
כרצונו של מקום מלאכתו נעשית על ידי אחרים .ולאו כל אדם
זוכה לזה .וזה שאמרו שם הרבה עשו וכו' כרבי שמעון בן
יוחאי ולא עלתה בידן".

ילדיו ולהביאם לתלמודתורה ולדאוג לרפואתם וכיוצ"ב,
אינם מוטלים על אברך ,בעצם בחירתו לשבת באהלה של
תורה.
וכברכתבכןהגרי"אזצ"למקאוונאבשו"תעיןיצחקחלקא'
חלקאבן העזר סי'יזשאין תוקף משפטי להסכמת האם
לפרנסאתהילדיםכדילפטוראתהאב:

"ומה דפטרה הגרושה לבעלה בעת הגט מן הצטרכות הוולד,
ז"א מועיל כלל ,דאיך תוכל לפוטרו מן חיוב שאינו שלה דהא
החיוב הוא שייך להוולד .ועיין באה"ע סי' קי"ב סעי' א'
דאפילו מחלה אמם כתובתה יש לבת מזונות ,ואם מחלה
בפירוש למזונות הבנות עיין שם בחלקת מחוקק ובב"ש .אבל
ז"א רק בחיוב מזונות הבנות ,דמצד תנאי כתובה אתי עלה.
משא"כ בחיוב בניו הקטנים דהוטל על האב זהו חיוב בפני
עצמו ,כמ"ש הב"ש בסי' ע"א ס"ק א' ודלא כהר"נ ע"ש ,וודאי
אינה יכולה לפוטרו מן חיוב הנקת הוולד שמוטל עליו .ודומה
להא דסי' קי"ד סעי' ג' דאם האם פטרה מלזונו אין הפטור
כלום".
על כן גם אם האשה מסכימהלפטור את האב מחובתו
לתשלוםמזונותהילדים,היינוכלעודאינהתובעת,אךאין
זוהיהסכמהברתתוקףגםלתקופהשבהכבראינהמסכימה
ליטולעלעצמהאתעולפרנסתהילדים,ובוודאישכןלאחר
שדרכם נפרדה או שכבר התגרשו .ועיין בספר אוצר

לכן כל עוד האשה מסכימה לפטור את האב האברך ,והיא

הפוסקיםסי'ע"אסעיףא'סק"אאותיד שהביאמפסקידין

תביא להם את פרנסתם ,או תסכים לחיות חיי דחק ,תבוא

רבים שקבעו שמחילת האשה על תשלום מזונות הילדים

עליה ברכה.לא כן כשהיא אינה מסכימה ,מה עוד שהיא

אינהבתוקףלפטוראתהאב.

טוענת שהאב רחוק מאד מלעמוד בתיאור הנזכר במסכת

וכן האריך בזה הג"ר יועזר אריאל שליט"א ,בספר כנס

עירוביןשמשכיםומעריבלביתהמדרש,ולטענתהכללאינו
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משחירפניוכעורב.
עלכןבנידון זהמוטל עלהאבלמלאאתחובתוהמוחלטת

אמנםמצינובגמראמסכתעירוביןדףכאעמודב':

"במי אתה מוצאן במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש.
רבה אמר :במי שמשחיר פניו עליהן כעורב .רבא אמר :במי
שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב .כי הא דרב
אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב ,אמרה ליה דביתהו :ינוקי
דידך מאי אעביד להו .אמר לה :מי שלימו קורמי באגמא".

לפרנסאתילדיושהםקטניקטנים,וניתןבזאתלאבפרקזמן
של30יום שיחלו מיום מסיום מצב החירום בארץ עקב
מגפת הקורונה ,להסדיר עבורו סדר יום מעודכן ,שבו חלק
משמעותי מהיום יקדיש להמשך לימוד התורה כאברך
ובחלקואחר יצא לעבוד כדי לפרנס את ילדיו כפי המוטל

אך באותו נידון הגמרא מבטאת את מעלתה שהאשה

עליועפ"יההלכה.

המסכימה ליטול על עצמה את עול הפרנסה לרבות מאותן

ככל שלא יעשה כן ,בית הדין ימשיך לדון ,האם לחייבו

ירקות שבאגמא .ואין מגמרא זו אסמכתא לנדון של תביעה

לצאתלעבודבאמצעותפסיקהמתאימהלמזונותגבוהים.

סימן כד

האםקצבתהנכותשלהבןפוטרתאתהאבממזונותיו
התקיים דיון בתביעת האשה לפסיקת מזונות עבור הבן,

לטענתה נאלצה להישאר בבית עם הבן הזקוק לתמיכתה,

שהואכיוםבן,14נכההמקבלקצבתנכותבסךכ7500-שקל

וכי הנסיבותהנוכחיותמחייבותאותהשלא לצאת לעבודה,

לחודש.

מאחר שנאלצת לטפל בבן במשך שעות היום ,על כן קצבת

עטרתדבורה



הנכות אמורה לשמש עבורה ועבור הבן ,וכיבנוסף לקצבת
הנכות המתקבלים אצלה,על האב לשלם דמי מזונות כפי
המקובלביחסלדמימזונותהמשולמיםעבורבןאחד.
מאידך ,האב ביקשלדחות את התביעה ולקבוע שקצבת
הנכות במלואה תשמש לכל צרכי הבן ,ותשלום זהפוטר
אותומתשלוםמזונותעבורהבן .וכןטעןשאיןיסודעובדתי
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חייב בכתובה ובתוספת שהוסיף לה ,הכי נמי חייב לזונה משלו
דתנאי כתובה ככתובה דמי ,הכי נמי קא פסיק ותני דכל שעתא
מוסיף לה משלו על מזונותיה כשהיא מניקה בשביל דתקינו
רבנן מזונות לאשה תקינו רבנן לקטני קטנים ,בין שהאם בחייה
בין שמתה חייב לזונם".
פסקדינושלמהר"םהובאברא"שכתובותפ"דסי'יד,בטור

לטענה שהאם מנועה מלצאת לעבוד ,מאחר שהבן אמור

אהע"ז סי' עא ובשו"ע שם סעיף א' .ואילו בתשובות

להיותמשולבבמסגרתלימודית ,המאפשרתלאםלהתפנות

הרשב"א ח"ב סי' שצ"א ,הובא בתשב"ץ ח"ב סי' רצ"ב ,לא

לצאתלעבודבשעותאלו.

הסכים עם דינו של מהר"ם ,וכתב שאין לחייב את האב

לאחר שמיעת הצדדים ,ועל יסוד החומר שהוגש ,ולאחר

מאחרוישלבןמקורותמימוןלפרנסתו.

שהצדדים ויתרו על הגשת סיכומי טענות בכתב ,בשאלה

אך כאמור בתשובת מהר"ם הנזכרת ,דינו נאמר רק ביחס

המקדמית של חובת האב במזונות בנסיבות שהבן מקבל

למזונותהבןאוהבת עדגיל שש,שחיובםמיוסדעלתקנת

קצבת נכות,עליסודטענות הצדדיםבדיוןוהחומרשבתיק,

חכמים,שנקבעהבכלמקרה,אךביחסלמזונותמעלגילשש

אנומחליטים:

שביסודם בדין צדקה ,הסכים מהר"ם עם דעת הרב השואל

א .בטרם הכרעה בטענות הצדדים לגופה של תביעת

שאםישלבןמקורמחיהלפרנסעצמו,איןלחייבאתהאב.

המזונותשהגישההאם,מוטלעלביתהדיןלהכריעבשאלה

וכן בשו"ע הובא דינו של מהר"ם רק ביחס למזונות עד גיל

המקדמית ,שהיא :האם בנסיבות הנוכחיות ,שכל צרכי הבן

שש.וכןכתבהב"שסי'עאסק"בשאיןלחייבבמזונותמעל

יכולים להיות מכוסים באמצעות קצבת הנכות הגבוהה,

גילששכשישלהםממוןמשלהם.

העומדת על סך7500שקל לחודש בקירוב ,יש לחייב את

בנידוןדנן,בעתהזושהבןמעל גיל ,13ועפ"ידיןשו"עאבן

האבבדמימזונותבהתעלםמקצבהזו.והקצבהתועברלאם

העזר סי' עא ,אין חובת מזונות על האב ,אלא מכח תקנת

המשמורניתוינוצללפישיקולדעתה.

הרבנותהראשית,אךתקנהזומעיקראלאנתקנהאלאאם

בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )דפוס ברלין סי' קסג( נשאל

אין לבן מקור מחיה חילופי .הדברים מבוארים בתשובת

מהר"ם:

"יורני מורי ,מי שיש לו שני בנים ובנות יתרות מבן שש
ופחותים מבן שש ,ויש להם נכסים שנתנו להם במתנה ,מי
מחייב האב לזונם ולפרנסם או לא.
מטיבותיה דמר ובהרמנא דמר אדון לפניו בקרקע ,כי נראה
לתלמידך שאינו מחוייב מאחר שיש להם להתפרנס משלהם,
מאחר שמדמה אותו לצדקה בפרק נערה ]כתובות מט ,ב[ ,ולא
אמרן אלא דלא אמיד אבל אמיד כפינן ליה בעל כרחו ,לא יהא
אלא אחר כי הא דרבא אכפייה וכו' ,כמו צדקה דוקא לעניים,
כמו כן בניו נמי ,דוקא שאין להם משל עצמם".
והשיבמהר"ם,שםבסי'קסה:

"רואה אני דבריך ביתרים משש ,ואיני רואה דבריך בקטני
קטנים פחותים משש ,מדאמרינן סוף פרק אף על פי ]כתובות
סה ,ב[ אף על פי שאמרו אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהן
קטנים ,אבל זן קטני קטנים ועד כמה עד בן שש וכו' ,עד ממאי
מדקתני אם היתה מניקה פוחתים לה ממעשה ידיה ומוסיפים
לה על מזונותיה ,מאי טעמא לאו דבעי למיכל בהדה כו' .ומאי
קא מייתי ראיה דלמא מתני' בדאמיד ולית ליה נכסי לולד ,דכי
האי גוונא אפילו בקטנים דלא קטני קטנים נינהו כייפינן ליה
כדאיתא בפרק נערה ]שם מט ,ב[ .אלא ש"מ דפשיט הכי ,מדקא
פסיק ותני ]שם סד ,ב[ המשרה אשתו ע"י שליש ,משמע דכל
מניקה כשם שחייב במזונותיה ,דהיינו בין אמיד בין לא אמיד,
בין אית לה נכסים שנתנו לה על מנת שאין לבעלה רשות בהם,
בין לית לה נכסי ,דהא חוב גמור הוא דאחייב במזונותיה משלו,
כשם שהוא חייב בכתובה משלו אפילו כי אית לה נכסי טובא

משפטי עזיאל תניינא אה"ע סי' עד ס"ד ,שהבהיר את
התקנה ,שהוא בעצמו היה ממתקני התקנה בשנת תש"ד,
ולהלןמדבריו:

"מזה יוצא לדין ,שבזמן הזה שאין הילדים יכולים להתפרנס
בילדותם אפילו בקושי ,ולא עוד שאינם רשאים בכך מצד הצבור
כולו ,הואיל וילדים כאלה שהם מחוסרי תלמוד תורה מדע
ותרבות נעשים מושחתים בעצמם ומשחיתים את הצבור כולו,
והואיל בזמן הזה יש הכרח חיוני ללמד את הבנים עד יב או ט"ו
שנה כדי להכשירם לעבודה איזו שהיא ,ולהיות בחברת הצבור.
לכן הרי זה כמי שאין לו במה להתפרנס ממקום אחר בשום אופן
וחייב האב לזונם עד גיל בגרות שיוכלו להתפרנס מעבודתם .על
יסוד זה מצאנו מן הדין והיושר ולתקנת הצבור והישוב ושלום
הבית ,לקבוע מעתה והלאה לחייב את האבות במזונות ופרנסה
וחנוך בניהם ובנותיהם עדי הגיעם לגיל של חמש עשרה .ומגיל
זה ומעלה ,מסור הדבר לראות עיני בית דין אם האב אמיד והבן
אינו יכול להתפרנס משום מקום אחר מסבת מבנה גופו וכדומה,
מחייבין את האבות לפרנסם מדין צדקה ...יוצא מכלל זה ,בנים
שיש להם להתפרנס משלהם כגון שנפלה להם ירושה מבית אבי
אמם וכדומה ,שבית דין מעמיד להם אפוטרופוס את אביו או כל
מי שטוב בעיניהם ,לזונם ולחנכם משלהם .שהרי גם בקטנותם
עד בני שש כתב הרשב"א בתשובותיו ח"ב סי' שכא בשם יש
אומרים והוא הסכים לדעתם שהאב פטור ממזונותיהם ,לכן
אעפ"י שלהלכה פסק מרן ז"ל דעד שש חייב האב לפרנסם
משלו ,למעלה משש ודאי הלכה כדברי הרשב"א לפטור האב
ממזונות בניו כשיש לבניו להיות נזונים משלהם".
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עטרתדבורה

עד כאן מתשובת משפטי עזיאל ,ובפסק דין מבית הדין
הגדול)אוסף פסקי דין של הרבנות הראשית לארץ ישראל
חלק א'עמוד ק נ( בהרכב הרבנים הראשיים בזמנו,הרבנים
נ"ע הרי"א הרצוג והגרב"צ עוזיאל ,בצירוף הגרא"מ
ולקובסקי,התייחסולתקנהשהםבעצמםתיקנו,וכתבו:

"מוטעית היא ההנחה כאילו תקנת הרבנות הנ"ל מבוססת על
החיוב המוסרי של צדקה גרידא .לפי האמת אין הדבר כן ,אלא
התקנה בעצמה יוצרת חובה משפטית עצמאית גמורה ,שהיא
איננה נובעת מדיני צדקה כלל ואיננה מוגבלת ,איפוא ,ע"י
ההיקף המצומצם של דיני צדקה .תקנת הרבנות הראשית באה
להעלות את גיל הילדים ,שהאב חייב במזונותיהם ,ולא מדין
צדקה לעניים ,אלא מדין חובת האב למזונות בניו ובנותיו ,שכל
המונע עצמו או משתמט מזה ,הרי הוא חוטא לגבי ילדיו והורס
חיי המשפחה בישראל ,ואסור לו לאב לנער את חוצנו מחובה
אבהית זאת ולהטילה על הצבור או על האם".
עד כאן מאותו פסק דין .הרי שאף שראו בתקנה זו חובה
משפטית עצמאית ואינה בגדרי צדקה בלבד ,יסוד התקנה
ב לנערחוצנומחובתוכאבולהטילהעלהצבוראו
שאיןלא 
על האם ,ולכן כתב בתשובת משפטי עזיאלהנזכרת,שאין
כך פני הדברים כשיש לבן מקור מחיה בלא דמי מזונות
שישלםהאב.
רחלק ב'עמוד92בפס"ד בית הדין
עוד יצוין למש"כ בפד" 
האזורי ת"א בהרכב הרבנים הגאונים נ"ע הגר"א
גולדשמידט,הגר"יקוליץוהגר"שמזרחי:

"כללו של מהר"מ מרוטנבורג הוא במזונות ילדים עד שש ,אבל
אחרי שש אין האב חייב אלא רק אם אין להם ממה להתפרנס,
אבל אם יש להם ,האב אינו חייב כלל .אין מבקשים ממנו באינו
אמיד ,ואין כופין אותו באמיד ,כמבואר בב"ח שם ,וכן פוסק
הבית שמואל שם ס"ק ב'.
והטעם הוא ,מפני שדין המזונות אחרי שש אינו מהלכה אחת
עם דין מזונות עד שש ,אלא אחרי שש הוא מהלכה אחרת,
החיוב הוא מתקנת חכמים והכפיה באמיד היא מדין צדקה,
כמבואר בגמרא כתובות מ"ט ע"ב ,וברמב"ם שם ובטור ושו"ע
שם .ועיין בתשובות מהר"מ מלובלין סימן ע"ט ...אשר לתקנת
הרבנות הראשית לארץ ישראל משנת תש"ד במזונות ילדים
מאחרי שש עד חמש עשרה ,לא מוזכר בה חיוב במקרה שיש
לילד להתפרנס משלו ,ואין לדון על פי תקנה יותר מהמפורש
בה .בהקדמתם מסבירים כבוד הרבנים הראשיים לארץ ישראל
את הצורך בתקנה ,נוסף לדין צדקה ,כי סכנות גדולות צפויות
להם ...אם פרנסתם לא תהיה מובטחת ,וזה שייך רק באין לילד
משלו ,ולפי זה משמעותה של תקנה זו ,אינה מעין חיוב שלפני
שש; אלא כפיה על החיוב הקיים מתקנת חכמים אחרי שש".
עדכאןמאותופסקדין.
ובפד"רחלק ד'עמוד7בפסק דין ביה"ד הגדול בהרכב
הדיינים נ"ע הגר"ע הדאיא ,הגר"י הדס והגרי"ש אלישיב,
כתבו:

"והלכה פסוקה היא באה"ע סי' ע"א וסי' פ"ב ,שאין לחייב אב

בהחזקת ילדיו כשהם למעלה מגיל שש אם לא שהוא אמיד:
בד"א כשאינו אמיד אבל אם הי' אמיד שיש לו ממון ...מוציאים
ממנו בעל כרחו ...וזנין אותם עד שיגדלו .וגם כשהאב הוא
אמיד הוא מחוייב לפרנס אותם דוקא כשאין להם ממון אבל אם
יש להם ממון אין שום חיוב עליו )ב"ש סי' ע"א סק"ב( .גם לפי
תקנת הרה"ר משנת תש"ד :לחייב את האב לפרנס את ילדיו עד
הגיל של חמש עשרה שנה ,נראה שבמקרה ויש רכוש להילדים
אין חיוב על האב לפרנס אותם.
עיין בסעיף ג' בתקנות הנ"ל :לפנים בישראל אף על פי שמעצם
הדין לא היו כופין את האב בממונו לזון את בניו ובנותיו
הקטנים אלא עד הגיל של שש שנים ,היו מכלימים אותו
ומכריזים עליו כדי להכריחו לזונם עד שיגדלו .אך בזמנינו לא
איכשר דרא לצערנו וכפיה מוסרית אין כוחה יפה כלל וכלל...
ואירעו מקרים שהאב התאכזר מרוע לב ...ובתי משפט
הממשלתיים פטרו אותם על יסוד שהילדים היו למעלה משש.
כשטענו מצד הילדים שבדיני ישראל כופין את האב מתורת
צדקה אם הוא אמיד ,באה התשובה שהחוק הממשלתי אינו
יכול להתחשב עם טענה זו ...כל המתבונן בצדק ישפוט
שהמצב דורש תיקון מתאים .בימינו אלה אפילו ילדים מבוגרים
קודם שהגיעו לגיל של חמש עשרה ,סכנות מוסריות גדולות
צפויות להם אם פרנסתם לא תהי' מובטחת על יסוד משפטי....
מתוך הדברים האמורים לעיל יש להניח כי התקנה :לחייב את
האב בחיוב משפטי גמור ולכופו בממונו לפרנס את בניו
ובנותיו עד הגיל של חמש עשרה שנה  -היא לילדים כאלה
דלית להו מגרמייהו כלום והם תלויים בחסדי אביהם ולא
בילדים שפרנסתם מובטחת".
עדכאןמפסקהדיןהנזכר.
העולה מהאמור ,חובת המזונות שהוטלה על האב מכח
תקנת הרבנות הראשית ,נקבעה רק לנסיבות שאין לבן
מקורותלמימוןמחייתווצרכיו.ועתהעלינולבררמהטיבה
שלקצבתהנכות,והזיקהשלהאמורלעיללקצבהזו.
בהחלטהקודמת שניתנה בתיק זה,הובהר שהקצבה ניתנת
להורההמשמורן,ובמסקנהנכתב:

"עקרונית ,סכומי הכסף המתקבלים במסגרת קצבת הנכות של
הקטין אינם שייכים לקטין הנכה אלא להוריו ,או במקרה של
גירושין ופירוד בין ההורים להורה המשמורן ,המקבל זאת בגין
היותו הורה לבן נכה ,ומן הראוי שבנסיבות שהקטין הנכה אינו
זקוק לצרכיו האישיים למלוא הסכום המתקבל ,סכומי כסף אלו
ישמשו לרווחת בני הבית המתגוררים עמו"
וכן צוינההחלטה של בית הדין הארצי לעבודה עב"ל
000069/07שבהנכתב:

"תכליתה של גמלת הילד הנכה הינה מתן סיוע כספי להורים
המגדלים עמם את ילדם הנכה כאשר הוא זקוק להשגחה
מתמדת ולסיוע בפעולות יום יומיות .הסיוע הכספי נדרש בשל
ההוצאות הנגרמות להורים בדמי מחיה ,עזרה בלימודים
וסידורים שונים".
בהתאםלהחלטההנזכרת,הדברברורשאמנםקצבתהנכות

עטרתדבורה
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מועברת ישירות להורה המשמורן ,אך לא נועדה שתהיה

שש ,אך היינו כגון שהבן זכה בירושה מקרוב משפחתו

רכוש ההורה ללא זיקה לבן .אלא מאחרשהבן הנכה עדיין

וכיוצ"ב.אךעדייןרכושזהשהבןזכהבו,ביסודואינודומה

קטין,לאניתןלהעבירהאליוישירות,ולכןהקצבהמועברת

לקצבת הנכות הניתנת להורה המשמורן בגין בבן ,שהיא

להורה,אךהיאמועברתאליוכאפוטרופוסשלהבן,ונועדה

בתכליתה,נועדהלממןאתמלואהוצאותיו,כוללמזונותיו.

בראש ובראשונה לכיסוי צרכי הילד הנכה .רק לאחר שכל

על כן ככל שהקצבה מספיקה למזונות הבן ,בכך המזונות

צרכיוכברקבלואתהמענההראוי,איןמניעהשגםההורה

המוטליםעלהאבכברמשולמיםבאמצעותהמוסדלביטוח

המשמורן יעשה שימוש ביתרה .אך מאחר שהקצבה נועדה

הלאומי ,ובכך חוב המזונות של האב נפרע .ואין לאב חיוב

למימון הוצאות הבן ,לרבות ההוצאות הנובעות ממצבו

לשלםאותם,אלאאםכןסכוםהקצבהשניתן,אינומספיק

הרפואי ,למרות שהיא בידי האפוטרופוס של הבן ,אין ספק

למזונותיוולמכלולצרכיו.אמנםעייןבפד"רחלקז'עמ' 156

שמעמדה של הקצבה אינו פחות ממעמדו של ממון שהבן

שהגרח"ג צימבליסט שליט"א לא כתב כן .עיין בדבריו

ירש מקרוב משפחה וכיוצ"ב.בנסיבות אלו שיש לבן מקור

שנכתבוביחסלקצבהחודשיתהניתנתעבורמזונות.אךגם

למחייתו,והבןמעלגילשש,איןמקוםלחייבאתהאב,וכן

דבריו ,מתייחסים רק לילד עד גיל שש ,ואילו ביחס לילד

כאמור,תקנתהרבנותהראשיתלאנאמרהבנסיבותאלו.

שלאחר גיל שש ,פסקו שם בפסק הדין מבית הדין האזורי

ב"כ האם ציין להחלטת בית הדין הגדול מיוםכ"ו טבת

בת"א בראשות הגרש"ב וורנר זצ"ל ,שאין לחייב את האב

תשפ"א)(10.1.2021בתיק,1285294/1שבהנכתב:

המזונותעבורהבניםשהגיעולגילשש.

"בית הדין קובע שקצבת הנכות המשולמת לאם על ידי הביטוח
הלאומי בעבור הבן הנכה אינה פוטרת קטגורית את האב
ממזונות בנו ...הגמלה היא תוספת על ההוצאות הרגילות של
כל ילד ,ולא במקומן .הואיל וכך :אין מקום לפטור את האב
מחובת תשלום מזונות רגילים בגלל קבלת קצבת הנכות,
בהדגשה על שייתכן שללא קבלת הקצבה האב היה מחויב
בדמי מזונות גדולים יותר לילד נכה".

מסקנה:
א .קצבת הנכות נועדה לכיסוי כל צרכי הבן ,וכל עוד לא
התבררשהקצבהאינהמספיקהלכלצרכיהבןהשונים,
איןמקוםלחייבאתאבבדמימזונות.
ב .יתרתהסכוםהנותרמהקצבה,לאחרניכויכלהוצאות
הבן,תעבורלרשותהאם.

אך מעיון בנידון עליו נכתבה החלטה זו ,כפי הנראה ,הבן,

ג .מאחרשאיןכלמידעמוסמךביחסלשעותהטיפולשל

נשוא ההחלטה הנזכרת ,היה מקטני קטנים ,שעדיין זקוק

האם בבנה שכעת בגיל  ,14ואמור להיות משולב

לשמרטף ומשולב בצהרון ,ועפ"י המבואר ,בנסיבות אלו,

במוסדות חינוך ,וכן לא התברר שהאם אכן מנועה

החלטהזומבוססתעלאדניההלכהביחסלבןשעדייןפחות

לצאת לעבוד לפרנסתה ,עקב האחריות לתמוך בבנה,

מגיל שש .ואינו דומה לנידון דנן שהבן בגיל14והיסוד

בעת הזו לא נמצאה עילה לחייב את האב בתשלום

המשפטי לחיוב המזונות הוגדר בתקנת הרבנות הראשית,

מזונות.

ובמסגרתההגדרותהנזכרות.

ד .במסגרת הנוכחית ,ובהתחשב במסקנה האמורה ,לא
מצאנולדוןבטענתהאבשבהיותהבןמנוכרקשרעמו,

היהמקוםלהוסיףנימוקנוסףלפטוראתהאבממזונותהבן

אין יסוד לחיובו בדמי מזונותיו .דיון שיהיה לו מקום

ככלשקצבתהנכותמספיקהלמזונותהבןהקטין:

בנסיבותבהןהתקיימוהתנאיםלחייבאתהאבבמזונות

גם אם נאמר שהאב מחויב במזונות כאשר יש לבן נכסים

הבן.

ואמצעים לזון את עצמו ,כגון כשהבן הקטין מתחת לגיל
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דרישתהאבלקחתעמואתילדיולאומןלראשהשנהבימימגפתהקורונה
הצדדיםהתגרשובביתהדיןוכןאושרהסכםהגירושיןוקבל
תוקףשלפסקדין.להלןקטעמהסכםהגירושין:

 .40אומן ראש השנה
 40.1מוסכםביןהצדדיםו/אוההוריםכיילדיהםהבניםיחוגו

 40.3מוסכםביןהצדדיםכיעלפימסורתחסידיברסלבאין
הנשים והבנות מגיעות לחוג את ראש השנה באומן
שבאוקראינה.
פשרות למנוע מהאב לקחת אי 
 40.4לא תהיה לאם א 

את ראש השנה בעיר אומן שבאוקראינה בככל שנה,

אלו מהבנים ,לחוג את ראש השנה בעיר אומן

חנכיםהקטינים.
ובהתאםלמסורתחסידיברסלבעליהמת 

שבאוקראינה.

40.2מוסכם בין הצדדים ו/או ההורים כי נסיעה זו אינה

40.5באם קיים צו עיכוב יציאה מהארץ לאי אלו מהבנים,

לצורך חופשה אלא חלק ממסורת דתית של חסידות

תסייע האם ולא תמנע מלבטלו זמנית ותשתף פעולה

ברסלבאליהמשתייכיםהקטיניםומתחנכיםבה.

להסדרתביטולוהזמנילצורךהנסיעה.

100סימןכו
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בהתאםלהסכםהגירושין ,בשניםהאחרונותמידישנההאב

בארץ ,בהידור ובשלימות יחד עם כללקהילות הקודש בכל

נסעעםהבניםלאומןלראשהשנה.

אתרואתר,ובמקוםראוישהאבימצאלנכון.

כעתבפני בית הדין בקשתו המנומקת לאשר את יציאת

מזקנים נתבונן,בזמנו,כאשר היה חשש מהתפרצות מגפת

חמשת הבנים הקטינים גם השנה.מאידך,בפנינו תגובת

החולירע,הורוחכמי ישראללציית להוראות הרופאים גם

האם המבקשת למנוע יציאתם לאומן עקב הסכנה

ףבאכילה
במחיר של פגיעה בקדושת החגים ,ואף הקלוא 

שבהתקהלות הכרוכה ביציאה לאומן ובשהייה באומן בימי

ביוה"כ.עיין שו"ת חתם סופר)ח"ו סי' כ"ג( שבעת מגפת

ראש השנה ,בפרקהזמן ממועד הגעתם לאומן ועד חזרתם,

החולירעפסקלצייתלהוראותהרופאיםשהורולצמיםביום

עקבמגפתהקורונההפוקדתאתכלהעולם,וכןעקבהצורך

הכפורים שלא לצאת מהבית ,ופסק שיש להתפלל ביחידות

בבידורעםשובםלארץ.

ובלאשמיעתקריאתהתורה,ובמידתהצורךלאכולולשתות

לאחרעיוןבבקשהובתגובה,הוחלט:

פחות מכשיעור.וכןידוע שהגר"י סלנטרזצ"לפסקבעת

הסכם הגירושין מחייב את שני הצדדים ,אך אין ספק

התפשטותהנגיף,שאףהבריאיםיאכלוביוה"כ,מחשששגם

שההסכם מתייחס ליציאה לאומן לראש השנה בימים

החוליםירצולהחמירויבואולידיסכנה.ובמשנהברורהסי'

כתיקונם.אךאיןלייחסלאםהתחייבותלאשרלאבחתימה

תקנד ס"ובביאור הלכה ,הקל מאד בתשעה באב לאכול

עלהסכמהלנסיעהלאומןגםבימיםשבהםהנסיעהכרוכה

פחות מכשיעור במקום שהמגפה התפרצה ,ובמקום

בסכנהשלהידבקותבנגיףהקורונה.

שהמגפהאינהחזקההורהלצוםאךשלאלצאתמהביתכל

בלתי סביר שהאב יצליח להביא את חמשת הקטינים

היום .ובאגרות הגרעק"א )אגרת ע"א( שכתב לתלמידו

להקפדה מלאה על שמירת כל כללי הזהירות הנדרשים על

הגה"צ ר' אליהו גוטמאכר זצ"ל כשהתפשטה מחלת

ידיהגורמיםהרפואייםהמקצועיים,במשךכלתקופתשהות

החולירע תיקן תקנות,והורה הוראות למנוע התפשטות

הקטינים באומן ובדרך לאומן ,וגם יוכל למנוע מאחרים

מחלהזו,וביןהשארכתבשישלהתרחקמקרבהיתירהבין

השוהים עמם בדרך ובאומן,את הריחוק המתחייב מילדיו

בניהאדם,ולפיכך תיקן שלא יתפללו ביחד יותרמחמש

כמו מכל אדם אחר .כידוע פרופ' רוני גמזו המופקדכעת

עשרה אנשים,וכלזאתגםבשבתות וחגים.ופשיטאשגדולי

מטעם הממשלה על הטיפול במשבר הקורונה ,הביע

ישראל בהוראותיהם הנזכרות ידעו עד כמה הוראות אלו

התנגדות מקצועית לאפשר נסיעה המונית לאומן לראש

יפגמו בהתעלות ובדרכי הקדושה הראויים ,ובפרט בימי

השנה )בלא שבמסגרת זו נתייחס ל נוסח דבריו שהביעו

מועד .ק"ו ביום הכפורים שכל עניינו תפילה ותשובה,

היעדרהבנהלעניינהשלההתכנסותבראשהשנהבאומן(.

ולמרות זאת הורה החתם סופר לכלל הצבור לציית

בנסיבות אלו ,שהשיקולים העומדים ביסוד התנגדות האם,

להוראות הרופאים שלא לצאת מפתח הבית .זאת מאחר

הינםמוצדקיםומבוססיםעלאחריותהאםלבריאותהבנים,

שש פיקוח נפש והוראת התורה הקדושה" :וחי בהם",
שח 

בית הדין אינו מוצא לנכון לאכוף עליה את החתימה

דחו גם את ההנהגות היסודיות במועדים .גדולי עולם אלו,

הנדרשתממנהלצורךיציאתםמהארץ.

לא מצאו לנכון להתחכם עם הוראות מומחי הרפואה

כמו כןבנסיבות המתוארות בית הדין אינו מוצא לנכון

ולהתעלם מהם ,רק בשל הצורך הבסיסי והשאיפה לקיום

להורותכידיבחתימתהאבבכלהכרוךבהוצאתםמהארץ.

המועדיםכמקובלמימיםימימה.

בית הדין כאביהם של קטינים אינו מאשר להכניס את

על כן בית הדין אינו מוצא לנכון להורות על הוצאת

הקטיניםבשמץחששסכנהלעצמםאולסכנהשידבקובנגיף

הילדים,כבקשתהאב.

ולאחרמכןידביקו בנגיףאחריםהמצוייםבסיכון,כשקיימת

בהתאםלאמור,הבקשהנדחית.

חלופה לקיים את כל מצוות ראש השנה והתפילות כאן

ניתןביוםו'אלולתש"פ.
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חובתהאבבמזונותהילדיםשבהתנהגותםמונעיםקיומםשלביקוריםאצלו
התקיים דיון בתביעת התובע להורות שאינו חייבבתשלום

םלאב ומכ ניםאותו בביטויים
הנוכחי ,שהילדיםמתנכרי 

מזונות הילדים ,וזאת בעקבות החלטהקודמתשבה בית

ב.
עולבים ,ועקב כך הופסקו הביקורים עד לתיקון המצ 

הדיןהורהשבעתהזולאיתקיימוביקוריהילדיםאצלהאב,

לטענתו,הןעפ"יההלכהאיןחובתתשלוםמזונותבנסיבות

ומהטעמיםהמפורטיםבהחלטה.

אלו ,והן עפ"י הסכם הגירושין שבו נקבע שקיימת זיקה בין

התובעטועןשבנסיבותאלואינוחייבבתשלוםדמיהמזונות

ההתחייבותלמזונותלמשמורתוהסדריהביקוריםוכיהפרת

הקבועיםבהסכםהגירושין,ותולהבאםאתהאשמהבמצב

סעיףאחדמאלותוכללהוותעילהלסעדבסעיףהאחר.

עטרתדבורה



הנתבעתמבקשתלדחותאתהתביעה,וטוענתשהתנהלותו
השלילית של האב לאורך השנים שלאחר הגירושין הביאו
את הילדיםלמצב הנוכחי ,וכי לא יתכן שהאב האשם
בניכורילדיואליו ,יצא נשכר שלא יחויב בחובתו לתשלום
דמימזונותכמתחייב.
יצוין,נעשה מאמץ מצד בית הדין להביא לתיקון יסודי
במצבהנוכחי,והוצגהלצדדיםהצעהשגובשהבסיועיחידת
הסיוע של בית הדין ,אך בעת הזו שהמאמץ מכוון לכך
שהמצבהנוכחייהיהזמניבלבד,ניתנתבזאתהחלטהזמנית
המתייחסת לפרק הזמן שביקורי הילדיםאצל האב אינם

סימןכו101

לטובתם אם יהיו לפעמים אצל אביהם ,לכן אם הילדים לא ירצו
ללכת איתו הרי האב יכול לומר" :אם אינו אצלי לא אתן לו
מזונות" ,וזה פשוט שבהלכה זו אין הבדל אם טובת הילדים
היא שיהיו אצל האב לתמיד ,או שיהיו אצל האב ליום אחד
בחודש .וגם בבת שהדין הוא שהיא אצל האם ,הרי עיקר הטעם
הוא משום שזהו טובת הבת להיות אצל האם ...וכאן שבית
הדין קבע שטובת הבת הוא להיות פעם בחודש אצל אביה ,אם
היא לא רוצה ללכת עמו ,הרי האב יכול לדרוש לפטור אותו
ממזונותיה".
פסקדיןזהמתייחסלנסיבותשההוריםעדיין נשואים וגרים

מתקיימים.

בנפרד ,והתעורר הצורך להכריע בהלכה של חובת האב

כאמור,כל אחד מהצדדים תולה את הקולר בצד השני,

במזונותילדיםהמתנכריםאליו.ופסקוכאמור.מסקנתפסק

שלטענתו אשם בניכור ההורי .אך יובהר :בין אם יתקבלו

דיןזהתואמת למש"כ בספר ציץ אליעזר חלק טז סי' מד,

טענות האם ובין אם יתקבלו טענות האב ,אין הצדקה

וז"ל:

הקודמת.
םהגיעו למצב הנוכחי ,המתואר בהחלטה 
שהילדי 
גם אם טענות האם היו מתקבלות במלואן ,המסקנה היתה
שישהכרחלהשקיעמאמץרצינילבחוןכיצד נכוןלהתנהל
ם
בנסיבותאלו.אךבשוםפניםואופןלאהיהמקוםשהילדי 
יתבטאו ביחס לאב כפי שהתברר בבית הדין.את המצב
הקיצונישלביזויהאב,שהיאמצדעצמהעבירהחמורה,אין
לקבל,וחייבלהיותתיקוןיסודיבנידון,וללאדיחוי.
על כן ככל שהדבר נוגע לקביעהזו ,בית הדין אינו זקוק
להיכנסלבירוריסודיומעמיקמהחלקוומהיאשמתושלכל
אחד מהצדדים בהתנהלותו מול הצד השני ,אלא די שבית
הדין ייקבע שהמצב הנוכחי שהילדים הגיעו אליו,
ושכתוצאה מכך הופסקו הביקורים ,אינו מתקבל על הדעת
וישלהשקיעמאמץרבלשינויהמצבהנוכחי.
ביחסלחובתהאבבמזונותהילדיםבפרקזמןזה,כעתניתנת
החלטהזמנית,וכדלהלן.
יצויןלפסקיהדיןהשוניםשניתנובבתיהדיןבעשרותהשנים
האחרונות והובאו בפסק דין מבית הדין  האזורי בצפת
שבספרעטרתדבורהח"אסי'ל'.בנוסף,יצויןלפסקדינושל
בית הדין הגדול ערעור תשי"ח138/בהרכב הרבנים גאונים

"הבית שמואל באה"ע שם בסק"ה מדי העתיקו דברי הח"מ
השמיט המלה "צדקה" הכתוב בח"מ ,וכמו"כ השמיט הנימוק
שכותב הח"מ ,שרוצה שיהיה אצלו כדי ללמדו תורה ושאר
דברים ,אלא כותב בלשון זה" :יכול האב לומר כיון שהוא אינו
שומע בקולי להיות אצלי אין עלי חיוב לפרנסו" ,וניתן לדייק
מזה דס"ל להב"ש ,דגם אילו החיוב לזונו לא מדין צדקה בלבד,
וגם בלי הנימוק של כדי ללמדו תורה ודברים אחרים ,ג"כ מזכותו
של האב לטעון מעיקרא דדינא ,שחוץ מה שחז"ל הפקיעו ממנו
ותקנו אחרת לטובת הילדים אין בכח מישהו להפקיע יתר
זכויותיו שנשארו לו בהם ,לרבות גם לא הילדים בעצמם ,ואחרת,
מזכותו שלא לתת להם מזונות ...היכא שהיא נמצאת בעיר ,אבל
שוללים ממנו מלהפגש אתה ולחנכה וכו' ,ואין נפקא מינה אם זה
באשמת האם ,או באשמת הבת בעצמה כבנידוננו ,שמזכותו של
האב להתקומם נגד זה ,ובאין שומע לו יוכל מעיקרא דדינא
לשלול ממנה את מזונותיה .ובנקודה זאת בן ובת שוין בזה,
וכשם שראינו שבבן אחר שש יכול האב לטעון אם אינו אצלי לא
אתן לו מזונותיו ,כך בבת כאשר מונעים ממנו זכות פגישותיו
אתה יכול לומר לא אתן לה מזונותיה עד שיחזירו לו את זכותו
זאת ,וכאמור זהו מעיקרא דדינא".

מבן מנחם זצ"ל הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ב ז'ולטי
הגרי" 

מסקנת פסקי הדין הנ"ל מתאימהגםלמש"כ הגאון הרב

זצ"ל שיצא לאור רק לאחרונה בספר משפט איש )שנים

אליעזרגולדשמידטזצ"לבפסקדיןשבספרמשפטישאולסי'

תשי"ח-תשי"ט( ,שבו דנו ביחס למקרה של בן ובת שניתקו

כג ,שכתב אודות בת בגיל שש שהאם מונעת את ביקוריה

קשר עם האב ,עד "שלמעשה גם הבן וגם הבת מרוחקים

אצלהאב,וז"ל:

מהאב ולא רוצים להכיר בו כאב" .ופסקו שגם בבת,
שנקבעהמשמורתהבתאצלהאם,אםנקבעוהסדריביקורי
הבת אצל האב ,ועקב ניכור הורי ,הבת אינה מגיעה לאב,
האב פטור ממזונותיה .ובתוך דבריהם כתבו עפ"י דברי
השו"ע סי' פב ס"ז והחלקת מחוקק סק"ט ביחס לבן שנפסק
שעליולעבורלאביו:

"מבואר דאם אכן צריך להיות אצל האב והוא לא רוצה להיות
אצלו ,פטור האב ממזונותיו .וא"כ במקרה דנן שכבוד בית הדין
בעצמו קבע שטובת הילדים היא שפעם אחד בחודש יום שלם
יהיו אצל האב ,ולפי מסיבות הענין אנו משוכנעים שזה יהיה

"כאשר כל ההלכה הזאת חידוש הוא  -כלל הוא "אין לך בו
אלא חידושו" ,היינו ההלכה כפי שנאמרה ,והוא :רק בבן ,אשר
מקומו הוא אצל האב ש"הוא מצווה עליו בכמה דברים ובפרט
ללמדו תורה" ,ורק כאשר המדובר הוא על עצם מקום המצאו
"להיות אצלי" ,ורק כאשר העיכוב הוא מצד הבן עצמו .ואין
בידינו להרחיב את ההלכה הזאת ולהחילה גם בבת ,וכאשר
המדובר הוא בפגישות בלבד ,וכאשר העיכוב הוא מצד האם
ולא מצד הבת .המזונות הן בשביל הבת עצמה ולא בשביל
האם ,והאם אינה אלא שליחה של הבת לתבוע עבורה ,ואין
בכחנו להטיל עונשים על הבת בגלל מעשי האם".

עטרתדבורה
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העולה מדבריו,שאם אותה בת מונעת את קיומם של

שאין מתקיימים ביקורים .אך חובת האב בחינוך הילדים

הביקוריםולאהאם,זכאיהאבלהימנעמתשלוםמזונותיה.

שרירה וקיימת גם בתקופה זו ,עיין בפד"ר חלק י"ג ,בפסקי

וע"עבפד"רחלקיגעמ'  3-34שבפסקדיןמביתהדיןהאזורי

הדין הנזכרים שהאריכו בנקודה זו .בהתאם לכך בית הדין

ומביתהדיןהגדול,שפסקולשלולמזונותבתבגיל14שאינה

מטיל על האב את החובה למממן את ההליך הטיפולי

מסכימהלבקראצלהאבכלל.

המומלץעלמנתלהביאלתיקוןיסודיבמצבהנוכחי.

ביחס להתחייבות במזונות מכח ההסכם ,יצוין להסכם

ההמלצה של יחידת הסיוע שע"י בית הדין ולפיו ביתהדין

הגירושין שבו קיימת זיקה בין ההתחייבות למזונות

יפנהאתהצדדיםלפסיכולוגפלוניהיאההמלצההמתקבלת

למשמורתוהסדריהביקוריםונקבעשהפרתסעיףאחדמאלו

עלידיביתהדין .נראה סיכויטובלהצלחה ,ומלואהעלויות

תוכל להוות עילה לסעד בסעיף האחר ,אך אין התנייה

הכרוכותבטיפולמוטלותעלהאב.

מפורשת לשלול תשלום מזונות עקב אי עמידה בהסדר

טענת האב שהאםאשמה במצב אליו הילדיםנקלעו,ובשל

הביקורים.בנסיבותאלוישלדוןהאםניתןלקבועשאדעתא

כך יש להטיל עליה את החובה לממן את הטיפול אינה

דהכיהאבלאהתחייבבמזונות.

מתקבלת משני טעמים .מלבד שבעת הזו בית הדין אינו

יצוין לקובץ "דברי משפט" ח"ב עמ' שכ"ו שבו הובאה דעת

קובע את חלקו של כל צד בתוצאה אליה הילדיםהגיעו.

הגאוןרביי.ש.אלישיבזצ"לשבנסיבותשל נתקמוחלטבין

לשניהצדדיםחלקמסויםבמצבהנוכחי,ולאניתןלהטילעל

הבן לאב ,אין לחייב את דמי המזונות שהאב התחייב עפ"י

אחדמהםבלבדאתמלואהאחריות.קשהעדבלתיאפשרי,

ההסכם ,מאחרוקיימתאומדנאברורהואנןסהדישאדעתא

לרדת כיום לשורשי הסכסוך והתנהלותו במשך השנים,על

דהכילאהתחייב.וכןעייןבאריכותבספרעטרתדבורהח"א

מנתלהגיעלמסקנההמבוקשתעלידיכלאחדמהם.

סי'ל'עמ'.199-202

מלבדזאת ,בעת הזו שבית הדין אינו מחייב את האב

ביחסלנידון זה,אמנםהביקוריםהופסקובהוראתביתהדין

במזונות,והנטלנופלעלהאם,איןכלאפשרותלהורותלאם

ולא עקבהכרזה עלסרבנות קשר ,אך מאחר שהוראה זו

לשאת בנטל נוסף ואפילו בחלק מהנטל הכרוך בהליך

ניתנהעקבמצבבלתיאפשרישנוצראצלהילדים והמחייב

הטיפולי .מאחר שהחובה לחינוך הילדיםמוטלת על האב,

ם
את הפסקת הביקורים ,הדין הוא כדיןילדיםהמסרבי 

וגם הוא דורש ובצדק לעשות הכל להביא לשינוי מהותי

לקשרעםהאב.כיביחסלקשרהכוללעלבונותומילותגנאי,

בניכורהמתפתח,עליולשאתבמלואההוצאות.

היעדרועדיףמקיומו.

מסקנה:בעת הזו האב אינו מחויב בתשלום דמי המזונות,

כלהאמורמתייחסלחובתהאבבמזונותהילדיםבפרקהזמן

אלאבתשלוםההליךהטיפוליהנזכר,במלואו.

סימן כז
סכסוךאודותמגוריהזוג)פסקדיןמביה"דצפת(
הצדדיםהיובדיוןנוסףבתביעותההדדיות.בהחלטהקודמת

תבע שהשני יבוא להתגורר עמו בעירו .בית הדין נוכח,

קבע בית הדין כי שני הצדדים אי נם מגלים נכונות לחזור

שעיקר העיכוב לשלום בית בין הצדדים הוא הוויכוח על

לשלום בית,על כן הוטל על האשה להודיע האם היא

מקום המגורים .משום כך ,ולאחר שהניסיון להגיע 

מסכימהלהתגרש,והאםהיאתובעתאתכתובתה.תשובת

בהסכמה לשלום בית בצפת-כשל ,על בית הדין לקבוע 

האשה הוגשה במסגרת כתב ההגנהמטעמה,ובה היא

מהו מקום המגורים שבו על הצדדים להתגורר יחד ,

מבקשתלהורותלבעללשובעמהלשלוםבירושליםולקבוע

ולפסוקשהצדהמסרבלעבורלאותומקום,ייחשבכמורד.

שהיאלאהפסידהאתזכויותיהלמזונותולכתובה.

בהתאם להחלטה זו תיקבעפסיקתבית הדין גם בנושא

גם בדיון האחרון חזרה האשה על עמדתה כייש מקום

חיובהמזונותוהכתובה .

לשלום בית ,אך על הבעל לבוא ולגור עמה בירושלים.
עמדת הבעל היתה כי מקום המגורים של הצדדים הוא

טענותהצדדים

בצפת ,וכיעלהאשהלבואלגורעמובביתו ,ואםלאתעשה

טענת האשה היא-שהצדדים עברו לירושלים ,במטרה

כן הוא מבקש להכריז עליה כמורדת ולפוטרו מתשלום

להשתקע בה .לדבריה ,הם התגוררו שם יחד בדירה

כתובתהומזונותיה.

השכורה כחודש .לאחר מכן הבעל חזר לצפת,ובא שוב

מדברי הצדדים,שהופיעוללא ייצוג,התבררכי שלא כפי 

בחנוכהבשנה שלאחריהלהתגורר עמה בירושלים למשך

הרושם שהתקבל בדיון הקודם באמצעות ב"כ שני 

כשלשהחודשים.כאשרהתעוררהצורךלשלםאתתשלום

הצדדים,בדיוןהנוכחישבושניהצדדיםלאהיומיוצגים,

השכירות,הבעלדרשממנהלהשתתף בתשלוםזה,ומשלא

שניהם לא שללו חזרה לשלום בית ,אלא שכל אחד מהם

נענתה ,הוא עזב את הבית וחזר לצפת .לטענתה ,מכיוון
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שהוחלט לגור בירושלים הבעל איננו רשאי לחזור בו ועליו

ביה"ד:בקשתממנושהואיעזובאתהבית?

לבואלהתגוררעמהשם.

האשה:לא.
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לטענת הבעל ,לא היתה שום כוונה להתגורר בירושלים

ביה"ד:הואעזבעלדעתעצמו?

במגורי קבע .הדירה ששכרו הצדדים בירושלים נועדה

האשה:כלפעםהואהיהנוסעוחוזר".עדכאןמהפרוטוקול.

שהולשםסידורעניןזההםגרו
לצרכיניהולעסקיהשלהא 

אנורואיםמתוךדבריהאשהעצמהשהבעללאהיהמרוצה

שם יחד תקופה מסוימת בסוף שנת תש"ע .לאחר מכן הוא

מהמגוריםבירושלים,וגםבאותהתקופהשלדבריההתגורר

חזר להתגורר בצפת והאשה סירבה להצטרף אליו .הבעל

עמהשם,הואהיהנוסעוחוזר.

הכחיש את טענת האשה בדבר התקופה הנוספת של

נראהלביתהדין,שגםאםהצדדים החליטולעבורלהתגורר

שלושהחודשיםשלדבריההואגריחדאיתהבירושלים.

בירושלים בשכירות ,כפי טענת האשה ,יש לראות בכך

ביחס להכרעה בטענות הצדדים נחלקו הדעות בין הדיינים,

מעבר לניסיון ,ואין זה קובע באופן סופי את מקום המגורים

ולהלןדעתכלאחדבנפרדובסיוםההכרעה.

שם .זכותו של הבעל לחזור בו מהסכמתו ומעשים בכל יום
שבני אדם מנסים לעבור דירה ולאחר מכן חוזרים למקומם

דעתדייןא'

הראשון .בפרט בנידון שלנו ,שמלכתחילה הבעל סירב

שני הצדדים הגישו בקשות להזמנת עדים להוכחת

לחתום על החוזה בירושלים ,ובכך גילה דעתו שייתכן

טענותיהם ,אולם לאחר עיון בחומר שלפנינו נראה כי אין

שירצה לחזור בו .אמנם לא היה מקום שהבעל יתנער

צורך בזימון דיונים נוספים להוכחות ,וניתן לפסוק על פי

מחובתו לשאת בשכר הדירה בירושלים עד סוף תקופת

החומרשבתיק.

השכירות ,אולם מצד שני ,תקופת מגורים קצרה בשכירות

נראהלביתהדין,כיגםאםנקבלאתטענותהאשהבמלואן,

חודשית,אינהמחייבתהשתקעותלמגוריםבמקוםהחדש.

לא קיים בהן יסוד לחייב את הבעל לעבור לגור בירושלים.

ועייןבדברי הרמ"אבשולחןערוךאבןהעזרהלכותכתובות

גם אם הוסכם לעבור לירושלים והתגוררו בה מספר

סימןעהס"א:

חודשים,מכלמקום,ברורשהבעללאמצאאתמקומובעיר,
על כן חזר להתגורר בבית בצפת .אין חולק שהצדדים

"היה דר עמה בעירו ולא מתדר שם ,ונסע עמה לעירה דרך
מקרה ,ולא איתדר ליה ,יכול לחזור ולהוציאה"

התגוררו מספר שנים בצפת מאז נישואיהם ,והמגורים

מקור הדברים הוא בשו"ת הריב"ש סימן פח ,שדן במקרה

בירושלים לא נמשכו יותר מארבעה חודשים ,שגם הם לא

של זוג שנאלץ לעזוב את מקום מגוריו בעקבות גזירות,

היורצופים.האשהעצמהטענהבדיוןהאחרוןשהבעלסרב

ולאחר מכן התיישב לתקופה מסויימת בעירה של משפחת

לחתום על החוזה של הדירה בירושלים כי רצה לשמור

האשה ,והבעל מעונין לעזוב את אותו מקום מכיון שאינו

לעצמו את האפשרות לחזור לצפת .נצטט מדברי האשה

מסתדרשםוזהלשונו:

המופיעים בפרוטוקול הדיון" :כשבאנו לחתום את החוזה
בירושלים ,הבעל ביקש שהחוזה יהיה רשום רק על שמי,
הואכברראהבעינירוחושלאנסתדרבירושלים,והואשמר
לעצמו את האפשרות לחזור לצפת ולטעון שאני עזבתי את
הבית .הבעל ביקש ממני שאתן לשוכר צ'קים שלי ,והוא
למעשהישלםאתהשכירותעלידישיחליףאתהצ'קים".
כמוכן,בדיוןנוסףתיארההאשהמצב שלאיבהירותמצד
הבעל לענין ההחלטה להשאר לגור בירושלים .להלן ציטוט

"ואם היה מקרך ,שבאת למקום מולדת האשה ומקום בני
משפחתה ,ועמדת וישבת שם כימים אשר ישבת ,ועתה לא
איתדר לך ,ואין לך בו הצלחה ,ודי חיתך ,הרי בידך להוציאה
משם ולהוליכה לעיר אחר כאשר היה בתחילה בצאתכם
ממיורקה .ואע"פ שזה המקום הוא מקום מולדתה ובני
משפחתה; לפי שאין משגיחין בזה ,אחר שאינו מקום הנשואין,
וכבר נתרצית בשעת הנשואין לעזוב קרוביה ומשפחתה ,ולהיות
אצלך".

מפרוטוקולהדיון:

אמנם ,עיין באוצר הפוסקים על אבן העזר סי' ע"ה ס"ק י"ז

"ביה"ד:אחריסוכותהיהתקופהשגרתםיחד ?

אות ב' ,שמביא חבל אחרונים וביניהם הבית יעקב על סי'

האשה :הגעתי לצפת ומחלתי לו ,וכשהוא ראה שמחלתי

ע"ה ס"ו ,שמדייקים שדברי הריב"ש עוסקים דווקא במקרה

הואהתחיללזלזלבי.

שהצדדים נאלצו לעזוב את מקום מגוריהם מחמת הגזירה.

ביה"ד:הואחזרלירושליםלגוראיתך ?

לדבריהם ,אם הצדדים עברו דירה בהסכמה ,אין הבעל או

האשה :כן ,לשלושה חודשים ,שגם בתקופה הזו הוא חזר

האשה ,רשאים להוציא את הצד השני מהמקום החדש,

לצפת.

ודינוכדיןמקוםהנישואין.

ביה"ד:איךזההסתיים ?

אולם עיין שם שמביא משו"ת התשב"ץ ח"ג סי' ק"י,שכתב

האשה :הוא לא נתן לי כסף ,אמרתי לו שבעה"ב החליט

במפורש שהבעל רשאי לכפות את אשתו לחזור להתגורר

להעלות את השכירות ,היתה לנו שיחה שהקלטתי אותו,

במקום הנישואין ,גם אם עברו בהסכמה לעיר אחרת ודרו

אמרתילושלאנשארליכסף,ראיתישהואלאמתייחסואני

בה ימים רבים .אמנם בשו"ת קרני רא"ם )להג"ר רפאל

נשארתבליכסףאזהחלטתילתבוע.

אנקווא(סי'ט'הביאמדבריווכתבלאחריהםשאיןל נואלא
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דברי הריב"ש ,אך לא נימק שם את קביעתו זאת .כמו כן
עצם הדיוק שדייקו הפוסקים הנ"ל מדברי הריב"ש איננו

עמו לא"י ואם יחסר אחד מהתנאים הללו אין לדון עליה לעלות
עמו".

מוכרח.שהריהריב"שענהעלשאלהמסוימתשבההצדדים

וכןבספרכפתורופרחפרקי')עמ'רג,בהוצאתהמכוןלחקר

עזבואתעירמגוריםבגללגזירה,אךלאניתןלדייקמכךמה

החקלאות על פי התורה( ,פסק לענין אשה התובעת את

הדין אם עברו מרצונם והריב"ש לא התייחס לכך כי לא

בעלה לעלות לארץ ישראל ,או מעיר אחרת בארץ

נשאלעלכך.

לירושלים:

ועוד,כל הפוסקים המובאים שם ,עוסקים במקרים שבהם
הצדדים עברו דירה וגרו במקום החדש תקופה ממושכת.
במקריםאלוישלראותבכךהסכמהמחייבתלקביעתמקום
מגוריםחדש.עייןבאריכותמהשכתבהרבוורנרזצ"לבפסק
דיןשלביתהדיןבתלאביב,שפורסםבפד"רכרךח',ובעמ'
 ,53הסביר שם את שיטת הבית יעקב הנ"ל ,שעזיבת מקום
הנישואין למקום מגורים אחר ,נחשבת כמחילה שאינה

"מסתברא שזה צריך חיפוש דרישה וחקירה אם האשה
המבקשת כך היא אשה חשובה וחסידה ומתוך חסידותה היא
שרוצה בזה .אבל אם אין הענין כן ,אלא שנפלה קטטה ואיבה
ביניהם...שיודעת שאינה יוצאה אלא מרצון בעלה ומבקשת
תואנה ,ובעלה אינו רוצה לגרשה ,וגם אינו מאותם שכופין
אותו להוציא ...יש לומר שעל כל כיוצא בזה אין כופין אותו
להוציאה וכו'".

צריכהקנין.

בנידון דידן ,ברור שהבקשה לעבור לירושלים היא לשם

אךבכלהמקריםשבהםדנוהפוסקיםהנ"להמגוריםבמקום

נוחיות גרידא ובעקבות הקטטהשנפלה ביניהם ולא משום

החדש נמשכו תקופה ארוכה .במקרה כמו הנדון שלנו,

חסידות,על כןמכל האמור עולה שאין מקום לחייב את

שהבעל גר בירושלים תקופה קצרה ומקוטעת ,וגילה דעתו

הבעללמעברהמבוקש.

בכמה אופנים שאין הוא מוותר לגמרי על זכות המגורים

למרותזאת ,האשה זכאית לקבל את כל תשלומי שכירות

בצפת ,גם הם יודו שאין כאן שינוי מקום מוחלט שנחשב

הדירהבירושליםששילמהמיוםהגשתתביעתהמזונותועד

כויתורגמורועלכןאיןהואמחייב.

סוף תקופת השכירות הראשונה ,אם קיימים תשלומים

לאור האמור ,מאחר ובנידון דידן ,הבעל לא הסתדר

כאלה ,הואיל והחוזה נחתם על דעתו ועל סמך התחייבותו

בירושלים ,זכותו היתה לדרוש מהאשה לחזור למגורים

שלהבעלכלפיבעלהדירה,וכפישהואהודהבעצמובדיון.

בצפת,עלכלפניםבתוםתקופתהשכירותשאליההתחייב.

מסקנת הדברים :על האשה לחזור להתגורר עם בעלה

נושא נוסף שיש להבהירו הוא דין "הכל מעלין לירושלים",

בצפת ,ואם לא תעשה כן יוכל הבעל לבקש לדון בהכרזתה

שבמשנה בסוף מסכת כתובות דף ק"י .וכך נפסק בשולחן

כמורדת.

ערוךאבןהעזרהלכותכתובותסימןעהסעיףד:

"אמר האיש לעלות לא"י ,והיא אינה רוצה ,תצא בלא כתובה.
אמרה היא :לעלות ,והוא אינו רוצה ,יוציא ויתן כתובה; וה"ה
לכל מקום מא"י לירושלים ,שהכל מעלין לא"י ,ואין הכל
מוציאין משם; הכל מעלין לירושלים ,ואין הכל מוציאין
משם".

דעתדייןב'
במסגרת פסק הדין הנוכחי הוצגו שתי עמדות הלכתיות
בשאלההבאה:בניזוגשגרו אחריהנישואיןבמקוםמסוים,
ואח"כעברולהתגוררבעיראחרת,האםאחדהצדדיםיכול
כעבור זמן קצר להתחרט ,ולדרוש מהצד השני לחזור לעיר

הנה בענין זה רבו הסברות ואכמ"ל .אולם בנידון דידן,

מגוריהםהקודמתבהגרואחריהנישואין?

האשהלאתבעהלעבורלירושליםבשלהלכהזאת,ואףאם

נושא דומה נידון  ברמ"א אבן העזר סימן עה ,א" :היה דר

היתה תובעת זאת הרי כבר כתבו הפוסקים שצריך לבדוק

עמה בעירו ולא מתדר שם ,ונסע עמה לעירה דרך מקרה,

היטבהאםהיאמבקשתזאתמתוךחסידותהולשםקדושת

ולאאיתדרליה,יכוללחזורולהוציאה "

ירושליםעייןבתשובתהרמב"םסי' שסה,המתייחסת לבעל

מקור הדין הוא משו"ת הריב"ש סימן פח .באוצר הפוסקים

שביקשלחייבאתאשתולעלותעמולארץישראלוז"ל:

על אבן העזר סי' ע"ה ס"ק י"ז אות ב' ,הובאו דברי  הבית

"תשובה :המפורסם אצלינו אשר ראינו בתי דינים דנין בו
במערב כך הוא שמחרימים בשם על כל מי שעושה זה בדרך
עלילה על אשתו שלא לעשותו זולתי ללכת להתברך בא"י לא
זולת זה ויענה הבעל אמן ואז יכריחו האשה ללכת עמו או תצא
מבלי כתובה ככה ראינו אותם עושים .אמנם מה שאני רואה ובו
אני מודה הוא זה אשר אומר לך ובו ראוי להורות כל מי שיודע
ביאור אומרו צדק צדק תרדוף וביאור אומרו לא תשא שמע
שוא ומה שיוצא מדבריהם אין לדיין אלא מה שעיניו רואות
הוא כך .אי זה איש בקש לעלות לא"י והוא מוחזק בכשרות ולא
היה בינו ובין אשתו מריבה בשום פנים אז נחייב אשתו לעלות

יעקב סי' ע"ה ס"ו ,ועוד פוסקים שכתבו  שדברי הריב"ש
עוסקים דווקא במקרה  שהצדדים נאלצו לעזוב את מקום
מגוריהםמחמתהגזירה.אבלאםהצדדיםהסכימוביוזמתם
לעבור לעיר אחרת ,אין אחד מבני הזוג רשאי לכפות את
הצדהשנילחזורלעירהקודמת.
לדעת דיין א' ,בנידון שלפנינו הבעל יכול להתחרט ולכפות
עלהצדהשנילחזורלעירו,כיהביתיעקבושארהפוסקים
עוסקים במקרה שהצדדים התגוררו במקום החדש תקופה
ארוכה,לכןאיןאחדמהצדדיםרשאילחזורבו.אבלבמקרה
שלפנינו הבעל התחרט כעבור תקופה קצרה .לכן גם נקבל

עטרתדבורה



את טענת האשה ,הצדדים החליטו לעבור להתגורר
בירושליםבשכירות,המעברהיהלניסיון,וזכותושלהבעל
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ומחלה לו מקום נישואיה ,הרי מחלה ואינה יכולה לחזור ובהא
כולי עלמא מודו".

לחזורבומהסכמתו.

לעומת זאת  במקרה הנידון לפנינו בין הצדדים קיימת

דעהזומסתמכתגםעלדעתהתשב"ץח"גסי'קי,שפסק

הכחשהבשאלההבאה:האםהמעברשלהבעללירושלים,

שהבעל רשאי לכפות את אשתו לחזור להתגורר במקום

נעשה על מנת לעקור מצפת לירושלים ,ולגור מגורי קבע

הנישואין,גםאםעברובהסכמהלעיראחרתודרובהימים

בירושליםעםאשתו-כטענתהאשה,אושמאישלקבלאת

רבים,ולאכשארהאחרונים,שפסקושכלמעברלעיראחרת

טענתהבעל,שהדירהששכרוהצדדיםבירושלים נועדהרק

הנעשהבהסכמהאינויכוללחזורבו.

לצרכי ניהולעסקיהשלהאשה,ולשםסידורעניןזהבלבד,

לדעתואיןהכרחשהריב"שחולקעלהתשב"ץ,כיהריב"ש

הם גרו שם יחד תקופה קצרה בסוף שנת תש"ע .אם נקבל

עסקבמקרהשהבעלעזבאתהעירמחמתהגזרה,אבלדינו

את טענת האשה ,שהבעל הודיע לה שהמעבר שלו

נאמר  גם במקרה שהבעל עזב את העיר בגלל סיבות

לירושלים ,נעשהעלמנתלגורעמהמגוריקבע,הבעלאינו

אחרות,שיכוללחזורולהתחרט,ולדרושמאשתולשובלעיר

יכול לחזור בו מהסכמתו ,אחרי שעשה מעשה ועבר לגור

הקודמת .לפי זה גם בנידון שלפננינו  הבעל יכול להתחרט

עמהבדירתה,וכדבריהמהריט"ץה נ"ל.

ולחזורלמקומוהראשון.

אבל אם נקבל את טענת הבעל ,שלא היתה הסכמה מצידו

לעומת זאת דעת הדיין הנוסף הנזכרת להלן היא :הרמ"א

לעקור לצמיתות מצפת לירושלים ,והדירה ששכרו הצדדים

שפסקעלפיהריב"ש,שהבעלשנסעעמהלעירהשהבעל

בירושלים נועדה רק  לצרכי ניהול עסקיה של האשה,

יכוללחזורולהוציאהלעירו,עוסקרקבבעלשנקלעלעיררק

וביאתולירושליםהיתהזמניתבלבד,מוטלעלהאשהלחזור

"דרך מקרה" ,כמבואר בדבריו ,אבל בעל שעבר בהסכמה

לצפת.

מתוךכוונהתחילהלעיראחרתאינויכוללחזורבו.לכןכל

מאחר שיש ספק מי מהם טוען טענת אמת ,מספק אין

מעבר לעיר אחרת שנעשה בהסכמה ,גם אם בני הזוג  גרו

להוציאמהבעלממון,וישלפוטרומכתובתהמאחרשהאשה

במקום החדש תקופה קצרה ,נקבע בכך עבורם מקום זה

מסרבתלחזורלמקוםהקבועלמגוריהם.

כמקוםהמגוריםהמשותף,שאיןלשנותואלאבהסכמה.

אלא שלכאורה יש להוכיח שהבעל התכוון לגור לירושלים

דעה זו מסתייעת גם  בדברי המהריט"ץ בתשובה סי' רצב

במגוריקבע,כיהאשהשכרהדירהבירושליםלתקופהשל

שהביאאתתרומתהדשןבכתביםסי'רל"א,שאשהשמסרה

שנה בשליחות הבעל ,על פי הפרוטוקול "כשבאנו לחתום

מודעאשאינהמוחלתעלזכותהשלאיוציאהבעלממקום

את החוזה בירושלים ,הבעל ביקש שהחוזה יהיה רשום רק

אביהשנישאתשם"פשיטאדמהני".

על שמי ,הוא כבר ראה בעיני רוחו שלא נסתדר בירושלים,

מכאן למד המהריט"ץ" ,הרי דבעינן מודעא או גילוי דעת,

והוא שמר לעצמו את האפשרות לחזור לצפת ולטעון שאני

האאיליכאחדאמהנהואינהיכולהלחזורבה.

עזבתי את הבית .הבעל ביקש ממני שאתן לשוכר צ'קים

לכןגםהבעלשעברלגורעםאשתובצפתולאמסרמודעה

שלי ,והוא למעשה ישלםאת השכירות על ידי שיחליף את

או גילוי דעת מפורש שאין בכוונתו לקבוע את מגוריו

הצ'קים".

בירושלים ,לאחר מכן אינו יכול לחייב את אשתו לחזור

מהפרוטוקול שם עולה ,שהבעל מסכים לטע נה זו ,ואף

לצפת ,ואין ממש בטענות שמלכתחילה לא היתה כוונתו

שילם אח"כ למשכיר7500שקל  עבור השכירות ,ומאחר

להשתקעבירושלים,ואלודבריםשבלבשאינםדברים.

שבקש ממנה לשכור דירה לשניהם והוא ישלם לה ,הרי זו

לענ"דישלפסוקכדעתרובהפוסקיםשבעלהעוברבהסכמה

הודעה ברורה לאשה ,שרצונו לגור בירושלים מגורי קבע,

עם אשתו לעיר אחרת ,יכול לחזור בו ,וכן יש ללמוד

ם.
ועשהאותהלשליחלשכורעבורםדירהבירושלי 

מהמהריט"ץ בתשובה סי' רצב  ,שבהעדר מודעה ,בני הזוג

אלאשבחו"מסי'קסגסעיףב,קיימתמחלוקתהפוסקים,אם

העוברים לעיר אחרת בהסכמה ,גם לזמן קצר אין אחד

השוכרדירהלשניםעשרחודשבעיר,כוונתולהשתקעבעיר

הצדדיםיכוללחזורבו.

לצמיתות:

עם זאת יש הבדל גדול  בין המקרה הנידון במהריט"ץ ובין
המקרה הנידון לפנינו :במקרה הנידון במהריט"ץ שני
הצדדים מודים שעקרו את דירתם למקום אחר בהסכמה
הדדית ,על מנת להשתקע בעיר החדשה ,ומאחר שלא

"ויש אומרים דאם שכר בית דירה ,כל ששכרה לי"ב חדש ,הוי
כאנשי העיר מיד )ריב"ש סימן תע"ה( .ויש אומרים דבעינן קנה
דוקא להשתקע )מרדכי פ"ק דב"ב( .ויש אומרים אפילו לגור".
אםכןקיימתמחלוקתהפוסקים,אםשכירותדירהלתקופה

נעשתה מודעה המעידה על ביטול  ההסכמה ההדדית ,לכן

של שנים עשר חודש ,מהווה הוכחה על כוונת השוכר

איןאחדהצדדיםיכוללחזורבומהסכמתו,כמבוארבדבריו:

להשתקעלצמיתותבעיר.

"דכבר מחלה במה שנתרצית לו לצאת עמה מפני החובות
שהיה חייב ומפני שלא היה מרויח פרנסתו שם ,וכיון דנתרצית

שורש מחלוקת הפוסקים ,אינה דווקא לענין מיסים ,כי
המחלוקתשםהיאבאומדןדעתהשוכר  -האםהשכירות
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מעידה על כוונה להשתקע ,או לא ,כמבואר בדבריהם

יצוין שביחס להלכה זו לא מצינו בפוסקים שיקבע את

כדלהלן:

ההכרח בפרק זמן של י"ב חודשאו פחות ,ואדרבה מדברי

הריב"שסי'תעהכתב:

אבל כל שנתחייב מתחילה לדור כאן י"ב חודש ,הרי הוא
כאנשי העיר מיד ,דמסתמא דעתו להשתקע בכאן".
לעומתוהמרדכי)ב"בתעז(כתב:

"ואפילו שכר בית אין לדמותו לקונה בה בית דירה ,שהקנין
מוכיח שדעתו להשתקע ,אבל בשכירות בית ‡Â˙Ú„ ÔÈ‡ ÈÏÂ
 ,Ú˜˙˘‰Ïואין לחייבו".
כיווןשהמחלוקתשםהנוגעתלדינימיסים,תלויהבשאלה -

הרמ"א מדויק ,שדוקא כשהגיעו לעיר דרך מקרה ,ושלא
בכוונהלגורבה,איןמשמעותלמגוריםאלו.משא"ככשאלו
מגורים רגילים .ואין ללמוד שיש הכרח במגורים של י"ב
חודש כפי הקבוע בחו"מ סי' קס"ג .כי שם מגורים אלו
מחייבים את האדם בתשלום גבוה עבור צרכי העיר מאחר
שנידוןכאחדמבניהעיר,ולכךבהכרחשתהיהכוונהברורה
להיות אחד מאנשי העיר ,ולעניין זה יש אומרים שבלא י"ב
חודשלאיחשבכאחדמאנשיהעיר.משא"כבנידוןשבפנינו,

מהי אומדנת  דעתו של  השוכר ,יש ללמוד משם גם

דיבכוונהלהתגוררבעירזו,עלמנתשתהיהבכךמחילהעל

לענייננו ,לפי המרדכי ,אין  אומדנא מכרעת   שדעתו של

זכותולהמשיךולגורבעירשגרוקודם.

השוכר היא להשתקע בעיר .לכן הבעל יכול לטעון שלא

עכ"פ מסתימת כל הפוסקים שדנו בשאלה זו ולא הזכירו

התכוון להשתקע בירושלים ,וקים לי כדעת המרדכי,

פרקזמןמינימאלי,מוכחשאיןהכרחבפרקזמןכזה.

שהשכירות לשנה אינה מוכיחה  שדעתו היתה  להשתקע

עוד יצוין למש"כ מהריט"ץ בתשובה סי' רצב ביחס לאשה

בירושלים.

שהסכימה לעבור עם בעלה לגור למקום אחר שאינה יותר

אמנםבהמשךהבעללאנהגבהכראויבזמןשהגיעהלצפת,

יכולה לטעון לזכותה למגורים במקום מולדתה ושבו נישאו

ומוטל עליו לפייסה ,אם האשה תביע עמדה עקרונית

וגרוקודם,וכתב:

שברצונה לחזור לצפת .אבל כל עוד האשה אינה רוצה
לחזור לצפת ,הבעל רשאי לטעון שבגלל סרבנותה לחזור
לצפת,הואפטורממזונותיהומפסידהכתובתה.
דעתדייןג'
האמורלעילהיאדעתהרוב.דעתהמיעוטהיאכדלהלן-
מאחר ואין ספק ששני בני הזוג עברו בהסכמה להתגורר
בירושלים,הרישבכךנקבעעבורםמקוםזהכמקוםהמגורים
המשותף ,שאין לשנותו אלא בהסכמה .במעבר זה מצפת
לירושלים ,נמחלה הזכות לאכוף את המגורים בצפת ,וזאת
אףשהבעלעדייןהשאיראתהדירהבצפתכראויהלחזרה,
כפישאכןהבעלחזראליהלאחרזמן.
קביעהזומיוסדתעלפסקדינושלהריב"ששהביאו להלכה
הרמ"אבסי'עהס"אשכתב:

"היה דר עמה בעירו ולא מתדר שם ,ונסע עמה לעירה דרך
מקרה ,ולא איתדר ליה ,יכול לחזור ולהוציאה".

"דכבר מחלה במה שנתרצית לו לצאת עמה מפני החובות
שהיה חייב ומפני שלא היה מרויח פרנסתו שם ,וכיון דנתרצית
ומחלה לו מקום נישואיה ,הרי מחלה ואינה יכולה לחזור ובהא
כולי עלמא מודו  ...צא ולמד ממה שכתב מהר"י איסרלן בעל
תרומת הדשן בכתבים סי' רל"א וזה לשונו הא דאשה שמסרה
המודעא שלא מחלה על זכותה שלא יוציא הבעל ממקום אביה
שנישאת שם פשיטא דמהני דאפילו גילוי דעת בעלמא הוי
מועיל ואין כאן צורך ראיה נאם הקטן והצעיר שבישראל עכ"ל
הרי דבעינן מודעא או גילוי דעת ,הא אי ליכא חדא מהנהו אינה
יכולה לחזור בה .ואם כן הך איתתא כיון דנתרצית ויצאה
ממקום מולדתה ונישואיה מפני שלא היה יכול להרויח פרנסה
שם או מפני החובות הרי מחלה לגמרי ,כיון שלא מסרה מודעה
ולא גלתה דעתה".
ולפי דרכו בנידון דידן ביחס לבעל ,מכיוון שעבר לגור עם
אשתו בצפת ולא מסר מודעה או גילוי דעת מפורש שאין
בכוונתו לקבוע את מגוריו בירושלים ,די בכך כדי שלאחר

הרישרקאםנסעעמהלעירה"דרךמקרה",ולאעלהבידם,

מכן לא יוכל לחייב את אשתו לחזור לצפת ,ואין ממש

יכוללהוציאהלמקוםאחר.משא"ככשעברולגורשםבאופן

בטענותשמלכתחילהלאהיתהכוונתולהשתקעבירושלים,

מתוכנן ומחושב מראש ,ונשכרה עבורם דירה ,אף שהאשה

ואלודבריםשבלבשאינםדברים.

לבדהחתמהעלהחוזה.וכןכתבבספרביתיעקבאה"עסי'

בנידון שבפנינו ,לכאורה היה מקום לטעון-מאחר ובדיון 

עהעלדבריהרמ"א:

"נראה דאם נסע עמה דרך ריצוי ופיוס למקום אחר  ...נראה
דבמקום זה שנתרצתה וקבעה בו דירה ,דמי שוב למקום
נישואין דאינו יכול להוציאה עוד משם אפילו למקום מולדתה,
שיכולה לומר הורגלתי פה".

קודם הוסכם על שלום בית בצפת ,וקיימת החלטה
המאשרת הסכמה זו .בנסיבות אלו בפנינו מחילת האשה
עלזכותהלקבועאתמקוםמגוריהםבירושלים.עודיצויין 
לדיוןשהתקייםלאחרפרקזמןקצר,שבוהצדדיםהבהירו 
את הרקע לכשלון החזרה לשלום בית .מדברים עולה

ומהמשךדבריועולהשמטעםמחילהנקבעההלכהזו.

ששניהםרצובחזרהלשלוםבית,אךהבעללאידעלהביע 

ועיין בספר משפטי שמואל )להג"ר ש.ב .וורנר זצ"ל( סי' טז

את רצונו בחזרתה ,והתמקח על עלויות כאלו ואחרות 

שהביא את דברי הבית יעקב ,ובאר דמטעם מחילה אתינן,

שהיו כרוכות בחזרה לבית בצפת .מתוך התרשמות של

ומחילהאינהצריכהקנין.

בית הדין מאופי שני הצדדים והתנהגותם ,נראה כי 
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דבושה ממנו לשוב ,מאחר שיצאת בלא רשותו ואינו מראה לה
פנים ,ואם הוא יבא אצלה אינה מונעתו מכלום".

בנסיבות אלו נכון לדון כפי המבואר בתשובת הרשב" א
שיובאלהלן.
הבית יוסף אבן העזר סי' עז הביא מתשובת הרשב"א שבה

ובספרהגםשאולחלקב'סי'כבבאר:

"תמצית ההלכה הזאת :הליכת האשה בלי רשות בעלה מאיזה
סיבה ,קטטה ,או חולי ,או בעלה אינו בעיר וכדומה חייב הבעל
לשלוח לה להשיבה ולהראות לה פנים ,ואם לא עשה כן חייב
במזונותיה אף שאינה עמו".

נאמר:

"לפי שלא נתבאר לי מלשון השאלה מה שהיא טוענת שתשוב
לבית בעלה אם יביאה אל ביתו ויפרע מה שלוותה ,ונסתפקתי
אם היא מתעכבת בלבד מחמת שהוא אינו קורא לה ,או שאינה
רוצה לשוב אליו עד שיפרע מה שלותה ואחר כך יביאנה ואז
תשוב אליו .על כן אני אומר שאם מחמת שהוא אינו רוצה
להביאה ולקרוא לה ,מסתברא שאינה מפסדת על זה כלום לפי
שהוא אינו רוצה בשימושה ,כי שמא בושה ממנו אחר שלא
הראה לה פנים בעוד שהיתה חולה ואחר שנתרפאת מפני
שיצאה שלא ברשות ,ואין כאן מרד כלל לא מתשמיש ולא
ממלאכה .ועוד שאם יבוא הוא אצלה אינה מונעתו מכלום".
וכןהרמ"אאה"עסי'פ'סעיףיחפסק:
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עלכןמאחרואיןספקשלאורךכלהדרךבתקופההאחרונה
הבעל מביעאדישות והעדר יחס חיובי לאשתו ולא מצא
לנכוןלסייעלהכשהסכימהלשובלשלוםביתבצפת,עלכן
העדר חזרתה לצפת אינו גורר את קביעת מעמדה כמורדת
והפסדמזונות.
עדכאןדעתדייןג'.
על כן בהתאם לדעת הרוב אנו פוסקים שהאשה מחויבת
לשובולהתגוררעםבעלהבצפת,ואםלאתעשהכןנשללת

"אשה שהלכה מבית בעלה מכח קטטה ,ואינה רוצה לשוב
לביתו עד שיקרא לה בעלה ,לא הפסידה משום זה מזונותיה,

ממנה זכותה למזונות ויהיה מקום להכרזתה כמורדת
המפסידהאתהכתובה.

סימן כח

כתובהבפירודשנוצרמתלונתהאשהשלאהתבררה
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין וכתובה ,תביעת

תבעה להתגרש ,והגם שהבעל פתח תיק לשלום בית ,הרי

הבעל לשלום בית ,וכן תביעות נוספות הכרוכות בתביעת

שבדיון שלאחר פתיחת התיק ,ביקש להתגרש ,וטען טענות

הגירושין,לאחרהשלמת הדיונים והעיון בסיכומי הטענות,

כנגדאשתו.בסמוךלפרוץהסכסוךהצדדיםחתמועלהסכם

ניתןפסקהדיןדלהלן.

הפרדה ,אך מיד לאחר מכן הבעל חזר בו ,אך היינו מאחר
שלאהסכים לתנאי ההסכם לרבות לכך שהאשה תמשיך

טענותהצדדיםוהחומרהעיקרישבתיק

לגורבדירההשייכתלהוריו.

הצדדים נשואיםמעל עשר שניםשנה ולהם ילדים ,כשנה

ביחס לשאלה העקרונית ,האם נשללה זכאות האשה

וחצי גרים בנפרד .בשנים האחרונות גרו בדירה שאינה

לכתובה בגין תביעתה להתגרש .שאלה זו חייבת להיבחן

שייכת להם אלא להורי הבעל ,אך עקב סכסוך שאירע

בהתייחסותלכמהנקודות.

והרחקתו מהבית לפרק זמן קצר,הורי הבעל מנעו המשך

זכאותלכתובהכשקיימתתביעתגירושיןהמיוסדתעלטענת

מגוריהאשהבדירהוהיאנאלצהלעזוב.

בגידתהבעל

הפירוד החלמתלונה שהאשה הגישה כנגד הבעל,בטענה

ביחס לטענה אודות בגידת הבעל באשתו ,אילו זו היתה

בעקבות תלונה במשטרה ,שהאשה הגישה כנגד הבעל,

שפגע בבתם פגיעה מינית ,הבעל נעצר ושוחרר בתנאים

העילה היחידה ,נציין בזאת למש"כ בספר פסקי דין רבניים

מגבילים ,אך כעבור כמה חודשים ,התיק נסגר לאחר

חלק ח' עמוד254-261שקבעו עפ"י תשובת חכם צבי סי'

שהתקבלההחלטהשאיןמקוםלהעמידולדין.בנסיבותאלו,

קלג שאין לפסוק חיוב גט עם תשלום הכתובה במי שנכשל

הבעל טוען שמאחר שהיתה זו תלונת שווא ,נשללה זכאות

ובגד באשתו ,אלא לאחר שהתרו בו לשוב מדרכו ולמרות

האשהלכתובה.
במהלך הדיונים האשה טענה שהבעל יצר קשר זוגי עם
אשה מנתניה ,וכי זו עילה לחייבו בגירושין ובכתובה.
לטענתה ,הרכישותשהתבצעובכרטיסהאשראישלולטובת
אותהאשה,מוכיחאתטענתה.מאידך,הבעלהכחישטענה
זו,כמוכןהאשהטענהשבעתחייהםהמשותפיםהיולבעל
דרישותמופרזותבתחוםהיחסיםביניהם.
לאחרפירוטהשתלשלותההליכיםנכתבבפסקהדין:האשה

ההתראהאינוחוזרבו,וכתבו:

"לדעת חכם צבי צריך התראה לחייבו בכתובה ולענין כפיה
לגט ,ורק אחרי שהתרו בו ועבר פעם ושתיים  -יש לכופו לגט
לדעת האגודה .וברוח הדברים האלה כתב גם הנו"ב מה"ת
אה"ע סימן צ' ע"ש ,הו"ד בפ"ת שם סק"ה  ...וכן החיוב לגט
במורד הוא רק כאשר הבעל אומר שימשיך למרוד בעתיד ,אבל
אם הבעל אומר שמוכן לשוב בתשובה לחזור אל אשתו ולקיים
את כל חובותיו כלפיה ולא ימנע ממנה עונתה ,אינו חייב במתן
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גט ,ולכן צריך לאמלוכי ביה לגירסת רש"י אולי יחזור ממרדו,
וכאשר הארכנו בעז"ה בפס"ד הנדפס בפס"ד הרבניים כרך ז'
)עמוד פ'( .לאור זה בנידוננו שהבעל טוען שרוצה לשוב
ולעזוב את דרכו הנילוזה ויהיה נאמן לאשתו ,ולא יוסיף
לענותה אין לחייבו ולכופו במתן גט".
וכןבספרפסקידיןרבנייםחלקא'עמוד141העלו:

"בנידון דידן שלא התרו בהבעל ,וגם לא הוכח שהוא עומד
במרדו ומוחזק לכך ,א"כ ברור הדבר שבגלל טענה זו אין
לחייבו לתת לה גט".

ובטרםייקבעדבר בהכרעה העובדתית בנידון ,עדיין היה
מקום להביאם להליך יעוץ נישואין במגמה לעשות מאמץ
רציני לתיקון הליקויים והיה סיכוי לתיקון ,ועד הדיון
האחרון נוכחנו שהחלופה של חזרה לשלום בית במסגרת
ה )מחוץ
הליךמתאיםלתיקון ,עדיין לאנשללהעלידיהאש 
לאולםהדיונים(.וכמוכן,יצויןלתשובתמהרי"טח"אסי'ה'
שהובא בכנסת הגדולה סי' עז )הגהות הטור סק"ז( בבאר
היטבסי'עזסק"זובספרבת נעותהמרדות)חלקאםבמרד
פרק שני( שדנו בנסיבות של דרישות מופרזות ,וקבעו
שהאשהאינהמחוייבתלהיעתרלבעלהדורשזאת,ופשיטא

ה
האםהגירושיןיצאומהבעלאומהאש 

שאינה מורדת בגין כך .אמנם מסתבר שזוהי אמתלא

בנידון זה עלינו לברר את שורש הפירוד בין הצדדים ,האם

מבוררת לטענת "מאיס עלי" אם היתה עולה ,אך עכ"פ

הבעל הביא לפירוד או האשה .מצד אחד האשה התלוננה

בתשובת מהרי"ט בכנסת הגדולה ובבאר היטב לא מצינו

במשטרה כנגד הבעל בטענה לפגיעה מינית בבת .עקב

שנקבע חיוב גירושיןופסיקה "יוציא ויתן כתובה" בנסיבות

התלונה הבעל נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים ,ולבסוף

אלו.וגםבספרבתנעותהמרדותכתבשישלעשותהכלכדי

התיק נסגר ,ובתגובה ,הורי הבעל הביאו להוצאת האשה

שיתרצה לגרשה ,אך לא הורה על חיוב גירושין וכתובה.

והילדים מהבית .ולמעשה קבעו מציאות שהאשה נותרה

אלא דינה כמואסת בבעלה באמתלא מבוררת ,שאינה

ללאקורתגגעבורהועבורהילדים.איןכלספקשהתנהלות

חייבת להמשיך לדור עמו אך גם אינה זכאית לכתובה

זושלהבעלעםהוריויצרומצבשלהכרחבפירוד,כשהבעל

כמבוארברמ"אסי'עזס"ג.

אינו מסדיר עבורם מדור חילופי,ובכך אילץ אותה לחפש

אך בנסיבות שבהן הבעל ,בשיתוף פעולה עם הוריו ,הביאו

מדור עבורה ,בתחילה במעון לנשים מוכות,ולאחר מכן

לסילוק האשה מהבית שגרו בו יחדיו בתקופה האחרונה,

בדירהששכרהעבורהועבודהילדיםבביתשמש.

בלא להסדיר מדור חילופי,היה מקום לדון שנסיבותאלו

הלכהזוהתבארהבטוראבןהעזרסי'קיחשכתב:

"מי שהיא תובעת לבעלה לגרשה ויצאו הגירושין ממנה ,אין
לה מן הדין לגבות זולתו מה שהיא טוענת ויתברר מסכום
נדוניתה .ולא נחוש למה שימצא כתוב ממנה בכתובה  ...ולא
יחוש הבעל לכתוב ולהוסיף על עצמו ...לענין שתשאר נשואה
עמו ולא תבקש גירושין ,בענין כזה אמרו חכמינו ז"ל )כתובות
נד( כי כתב לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למיפק ולמיסב לא
כתב לה ...ואם תבע הוא הגירושין ,אינו יכול לגרשה אלא
לרצונה או לאחר שיפרע לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא
ותוספת".

מצד עצמן הן נסיבות שאין להן תוצאה אחרת מלבד
גירושין.
אמנם ההליך המתואר היתה תוצאה של התלונה שהאשה
הגישה,אלאשאיןמנוסמהקביעהשגםלאחרשהתיקנסגר,
עדיין לא התברר שהיתה זו תלונת שווא ,ואין ראיה
המוכיחה שהאשה ביקשה להפלילו בלא שהיהלכך צידוק
עובדתי.
האםתלונתשוואשלהאשהתביאלקביעתמעמדהכעוברת
עלדתהמפסידהכתובה

מבוארבדבריו,שאםהגירושיןיצאוממנולאחרשהואתבע

ישלדוןאליבאדטענתהבעלשהיתהזותלונתשווא,האם

את הגירושין"-אינו יכול לגרשה אלא לרצונה או לאחר

זו טענה לשלילת זכאותה האשה לכתובה ,כעוברת על דת

שיפרע לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא ותוספת".

ובהיעדרהתראה.

משא"כ אם האשה תבעה להתגרש ויצאו הגירושין ממנה,

יצוין למחלוקת שנפלה בין חברי בית הדין הגדול בפסק דין

לא תוכל לקבל את מה שהבעל התחייב להכנגד הנדוניא,

מיום כ"ב אב תש"ע ) (02/08/2010בתיק812600/1ביחס

ולאתוספתכתובהאומתנות.

למשקל שיש ליתן לתלונת שווא של האשה כנגד הבעל

הטור דייק בלשון וכתב" :מי שהיא תובעת לבעלה לגרשה

אודות הטרדה מינית .באותו פסק דין כתב הגאון הרב ציון

ויצאוהגירושיןממנה",דהיינואיןדיבתביעתגירושין,אלא

אלגרבלישליט"א:

בנוסף לכך" :יצאו הגירושין ממנה" ,ובנידון דנן עפ"י
המבואר לעיל ,לאחר שהבעל קבע מציאות שאין לאשה
ולילדיםקורתגג,ומביעאתהסכמתולהתגרשכפישהאשה
תובעת,ניתןלקבועשהגירושיןיצאוממנו.דהיינו,לוהאשה
היתהתובעתגירושיןרקעליסודהטענותהנזכרות,שעיקרן
הקשר שהיא מייחסת לו עם האשה האחרת והדרישות
המופרזות שלובענין יחסי האישות ,כמתואר בטענותיה,

"באשר לכתובה ותוספתה יש להפסידה לאור המעשה החמור
של הגשת תלונות שווא ואפילו שלא הייתה התראה ,מכל מקום
חומרתה של הגשת תלונות שווא ידועה לכל ואין צורך
בהתראה ואין לדמות נידונינו לדין גיזמה על בעלה להורגו
)המובא באבן העזר סי' קט"ו בהגהה( שיש צורך התראה
שהמדובר שם בגזמה ולא עשתה שום מעשה .משא"כ בנידונינו
שהאשה הגישה בפועל תלונות שווא במשטרה ,והגם
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שהמדובר בתגובת לוואי מ"מ היא לא מידתית .וכן נראה
שהריב ומדון שהיה מנת חלקם של הצדדים האשה לא טמנה
ידה בצלחת בריבים שביניהם וחשדותיה נגד הבעל גרמו לבעל
לעזוב הבית באופן שהמצב כפי המתואר לא איפשר לבעל
להמשיך להתגורר עם האשה בכפיפה אחת ויש להפסידה
כתובתה .וכן כנימוק נוסף להפסד כתובה יש להוכיח מדין
משיאתו שם רע בשכניו שמפסידה כתובתה ,וק"ו בנידונינו
שבתלונה שווא על הטרדה מינית ,גרמה לו בושת פנים
ברשויות .ובעקבות הפרסום ברשויות מתפרסם אצל אחרים
בבחינת אוזניים לכותל .ועיין במהריק"ש סי' קט"ז בנושא
אישה שקנתה סם רעיל וגמרה בדעתה להאכילו לבעלה ולא
יצא זממה שיש להפסידה כתובתה ללא התראה .וכן עיין בספר
גינת ורדים חלק אבן העזר כלל ד' סי' א' בנידון אשה שעושה
כשפים לבעלה ומשקה אותו משקה העשוי משחיקת אבן
מסויימת שסגולתה למצוא חן וחסד בפניו והבעל נפל למשכב
וחלה כתוצאה מכך שיש להפסידה כתובתה אם תמשיך בכך
מאחר ועל העבר אי אפשר להפסידה כתובה היות והייתה לה
כוונה טובה .משא"כ להבא וזאת אפילו ללא התראה כפי
שעולה מתשובת מהריק"ש הנ"ל .ודון מיניה ואוקי באתרין
שכל שהמעשה חמור יש להפסיד האשה ללא התראה.
יצויין כי מודע אני למ"ש בספר מהר"י אדריבי סי נ"ב באשה
שמחרפת בעלה ומקללת אותו ואת אביו ואת אמו ומאשימה
אותו ששוכב עם בתו הנשואה ואיננה מניחתו ליכנס לבית בתו
וחתנו ונועלת על כל בגדיו ומשברת כלי אכילה עם האוכל
בתוכם הנשלחים אליו מביתה שכתב הרב המחבר ומובאים
דבריו בכנה"ג אבן העזר סי קטו' הגה"ט אות יא' שדווקא
במקללת יולדיו בפניו וכל השנויים כאן מפסדת כתובתה אבל
שאר ביזויין שלא הוזכרו במשנה פרק אע"פ אינה מפסדת
כתובתה .מ"מ נראה דרב גובריה המהריק"ש וגינת ורדים שיש
לסמוך עליהם להפסידה כתובתה בצירוף יתר הנימוקים
שכתבתי".
עדכאןמדברידעתהרובבאותופסקדין.מנגד,הגאוןהר"ב
בארי שליט"א ,נותר באותו פסק דין בדעת מיעוט ,ודעתו
היתהכדלהלן:

"ידידי הגר"צ אלגרבלי שליט"א )והסכים עמו הגר"צ בוארון
שליט"א( הגיע למסקנה כי המשיבה תכננה בקור רוח מזימה
להפיל את הבעל בפח בטענות שוא .המעשה הזה כ"כ חמור עד
שאין צורך אפי' בהתראה והביא ראיה מהמהריק"ש שפסק
שאשה שקנתה סם רעיל להרוג את בעלה מפסידה כתובתה גם
בלי התראה וכן מביא ראיה ממקרה דומה שפסק הגינת ורדים,
ואע"פ שב"גזמה לבעלה שרצונה להשכיר עליו כותים להורגו
אם יעשה לה דבר" שנחשבת כעוברת על דת וכמבואר ברמ"א
סי' קט"ו ס"ד כתב הגהות מיימוניות ומביאו הפ"ת בסקי"ז
שבעינן התראה תחילה כדי להפסידה כתובתה ,כאן אפ' לא
בעינן התראה כי שם מדובר באיום גרידא וכאן מדובר שעשתה
מעשה וזה בגדר דבר מפורסם שלא בעינן התראה.
דבריו תמוהים בעיני מכמה טעמים.
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ראשית כל יש להעיר שהשאלה אם בדבר מפורסם צריכים
התראה שנויה במחלוקת הפוסקים ותלויה בשאלה אם סגי
בהתראה שלא תעשה כך ,או שצריך להגיד לה בפרוש שאם
תעשה כך תפסיד כתובתה )ועיין בס' קט"ו פ"ת ס' קי"א( אולם
גם אם ננקוט שמספק לא ניתן להוציא מהבעל את הכתובה
נראה ברור שכאן אין זה נחשב כדבר מפורסם .אם נעיין
בתמליל נראה שהיה לה חשד שהיתה פגיעה בקטין ,היא מעלה
בשיחותיה עם הבעל כמה תופעות גופניות מעוררות חשד שקרו
אצל הקטין .היא גם התייעצה בענין זה עם עו"ס .יתכן מאד
שאם היחסים בינה לבין בעלה היו טובים היא היתה מתעלמת
ומבליגה ,אבל כאשר בעלה נטש אותה והיא מגלה תופעות
גופניות מעוררות חשד האם אפשר לראותה כעוברת על דת,
ואפ' אם נחשיבנה כעוברת על דת בודאי שא"א לראות זאת
כדבר מפורסם היא היא בודאי מורה היתר לעצמה ,והרי גם
ל"גזם למוסרו לגויים" היא יודעת שזה לא מעשה ראוי ,אולם
היא מורה היתר לעצמה ולכן בעי התראה.
והנה מובא בפ"ת הנ"ל שאפי' מוציאה קול על בעלה שמזנה
עם זרים דהיינו לא רק שמאיימת אלא עושה מעשה בעינן
התראה כדי להפסידה כתובתה והרי הוצאת שם רע שהוא נואף
גם הוא מעשה חמור של הכפשה והלבנת פנים ולמה צריכה
התראה ,וא"כ גם כאן כשמורה היתר לעצמה א"א להחשיב זאת
כדבר מפורסם.
ואין לומר שכאן היא בודאי ידעה שאין שום יסוד לחשד והיא
בלי שום יסוד העלילה עליו עלילה שקרית ,כי מנין לנו לומר
כך והרי מהתמליל רואים שהיו תופעות ומנין לנו להגיע
למסקנה שהכל עלילת דם".
עדכאןמאותופסקדין.
בהתייחס למחלוקת בין הגר"צ אלגרבלי והגר"ב בארי,
מסתבר מאד כהגר"ב בארי ,וזאת מאחר וגם אם נקבע
שהגשת תלונת שווא כעבירה על דת ,עכ"פבלא התראה
איןלדונהכעוברתעלדתהמפסידהכתובתה.
יצויןלפסקדיןמביה"דירושליםבהרכבהדייניםנ"עהגר"א
וואלדנברגהגר"עיוסףוהגר"יקאפח,שבתשובתציץאליעזר
חלק כב סי' פג שהכריעו שההתראה חייבת לכלול הפסד
הכתובה וכפסק השו"עסי' קט"ו סעי' י' .באותו פסק דין
כתבוכדלהלן:

"עבור מעשים שאפשר לדרוש בגללם לחייב את האשה בקבלת
ג"פ צריך שתוקדם לה התראה על כך כדת וכדין ככל עוברת על
דת משה ויהודית שבעינן להתרות לה על כך.
והגם שהבית שמואל באה"ע סימן קט"ו ס"ק י"ז כתב בדעת
רש"י בסוטה ד' כ"ה דעוברת על דת משה אין צריך התראה,
הנה מלבד שכל הפוסקים חולקים על זה וסוברים שגם בעוברת
על ד"מ צריכה התראה .וכמו"כ בב"ש שם .וכן בשו"ת שבות
יעקב ח"ג סימן קכ"ז ,והנו"ב במהדו"ת חאה"ע סי' כ"ו .עוד
זאת ,דזהו דוקא במכשילתו שמאכילתו אינו מעושר וכדומה
בכה"ג הוא דס"ל לרש"י דא"צ התראה ,משא"כ כשאין לבעל
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מכשול עבירה בדבר ,וכדמבואר בשו"ת הגרע"א סימן קי"ד
ע"ש.
ג( ואין לומר דבעבירה ידועה כגון מעשה תרמית וזיוף בכנ"ד
אין צורך להתראה שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג
למזיד.
זה אינו ,שהרי דעת רוב הפוסקים שצריכה התראה מפורשת
שאם תעבור שוב "תפסיד כתובתה" וכמבואר בתשו' הרא"ש
)סוף כלל ל"ב( ובתשו' מהר"ם בשו"ת הרשב"א )סי' תתס"ד(
ובמאירי סוטה כ"ה ,ובתשו' הרדב"ז ח"א )סי' שפ"ד( ובטור
אה"ע סוף סי' קט"ו יעו"ש.
ד( ואמנם השבות יעקב ח"ג )סי' קכ"ז( חידש שבעבירה
מפורסמת כגון משמשתו נדה א"צ התראה ,ושהפוסקים
שהצריכוה התראה אזלי לשיטתם דס"ל שצריך להתרות
בפירוש על "הפסד כתובתה" משא"כ להריא"ז בשלטי הגבורים
שכ' שא"צ התראה מפורשת על זה כל שהעבירה ידועה לכל,
וא"כ הבעל מצי למימר קים לי כהריא"ז ,ושכ"כ מהרח"ש סי'
נ"ז ע"ש.
אבל מכל מקום אין לדמות נדו"ד לעבירה מפורסמת כהתם,
דהכא מוריא היתרא שעושה כן בשביל כלכלת הבית והילדים
ושבודאי שבעלה ישלם אח"כ מה שלותה לצורך זה.
ה( ועוד זאת ,מכיון שבטושו"ע סי' קט"ו סעי' י' פסקו כהרא"ש
שצריכה התראה מפורשת על הפסד כתובתה ,וכ"כ מרן בבדק
הבית ,א"כ בנ"ד אי אפשר לומר קים לי נגד פסק השו"ע ,וכמו
שכתב כן להדיא בשו"ת שערי רחמים ח"ב סי' כ"ו ,וכן מתבאר
בתשובת נודע ביהודה תנינא חאה"ע סי' כ"ו שאף במשמשתו
נדה צריכה התראה ,וכן בשו"ת אור נעלם חאה"ע סי' ו' ע"ש".
עדכאןמאותופסקדין.
העולהמדבריהם-פסקהשו"עבסוףסי'קט"ו,בסעיףי'הינו
הכרעה ,שבכל מקרה חייבת התראה שתפסיד כתובתה,
לרבות בדבר מפורסם ,והוא הדין ביחס לשאלה אם לדונה
כעוברת על דת עקב הגשת התלונה ,והיינו כדעת הגר"ב
בארי,וכנגדהכרעתהשו"עאיאפשרלטעוןקיםלי.
לכן גם אם האמת כטענתהבעל ,שהיתה זו תלונת שווא
ומעמד תלונת שווא כעבירה על דת ,אך בלא התראה
מוקדמת ,אין לקבוע את מעמדה כעוברת על דת הנשללת
זכאותהלכתובה.
למרות זאת,גם בלא קביעת מעמדה כעוברת על דת,בגין
התלונה כנגדהבעלשפגעמיניתבבתם,הדברברורשמכאן
תחת קורת גג אחת ,שניההורים
ולהבאאינם יכולים לגור 
יחד עם בת החשופה לאב,שלדברי האם הוא פוגע בבתם.
אם אכן כדבריה ,אין אפשרות לשמירה על הבת כל עוד
האב עמה באותה דירה .ואם כטענת הבעל ,שבתלונתה
האשה העלילה עליו עלילת שקר כזו ,ודאי שלא יוכלו
להמשיך לגור יחד .על כן בהכרח שתלונה זו בטרם
התבררה,מונעתאתהמגוריםהמשותפים.
על כן אם אכן הוגשה התלונה הנזכרת לשווא ,אין הנידון
מצדההלכהשל"עוברתעלדת",אלאמאחרובמעשהכזה

האשהמסכלתאתהאפשרותלמגוריםמשותפים,בתביעתה
לגירושיןהגירושיןיוצאיםממנה.
בעתהזושהתיקנסגר,ואיןבפניביתהדיןבירורומידעאמין
האם הדברים התרחשו או לא ,מצד אחד בפנינו בעל
המייחס לאשתו את האשם ואת ההכרח שבפירודבכך
שהגישה את התלונה ,ומאידך אשה הטוענת שלא היתהזו
תלונתשוואוכי במסגרתחובתהלהגןעלבתה ,הגישהאת
התלונה ,ואליבא דטענתה ,הבעל אשם בפירוד שנגרם
בעטיו ,כשמצא לנכון ליצור פירוד בעקבות התלונה,ולכן
הפירודבאשמתו.
העולה מהאמור ,אליבא טענת הבעל שהיתה זו תלונת
שווא ,עלינו לקבוע מאחר שהאשה היא זו שהביאה
להוצאתו של הבעל מהבית ,ותבעה להתגרש,הרי בכך
"הגירושיןיצאוממנה",ועליסודדבריהטורבאה"עסי'קיח,
אינהזכאיתלתוספתהכתובה.ואילואליבאדטענתהאשה,
שהיתה זו תלונה מוצדקת ,ונאלצה לנהוג כך כדי להגן על
בתה ,הרי שהוצאת האשה מהבית היתה מהלך שהביא
בהכרחלגירושיןוהצדיקהאתהתביעהשלהלהתגרש,ולכן
הגירושיןיצאוממנו.
מאחר ובעת הזו לא עלה ביד האשה לברר ולהוכיח את
טענתהאודות הפגיעה המינית ,והתיק נסגרולא ננקט כל
הליך להעמדת הבעל לדין ,על כן הספק העובדתי לא
התברר,והבעל רשאי לטעון שאינו חייב בכתובה מאחר
שבתביעתהלגירושיןהגירושיןיצאוממנה.
ת
תשובתהרמ"עמפאנובאשהשהוציאהאתבעלהמהבי 
אמנם בתשובת הרמ"ע מפאנו סי' נה שדן בבעל שהיה
מתרעם לפעמים" ,שאשתו היתה מגרשתו מביתו"  .הרמ"ע
מפאנו הוזקק להתייחס לחוו"ד של אחד מגדולי הדור,
שניתנה ביחס למקרה זה ,וקבעה "כי לאשה שמרדה על
בעלהבשבואלתעשהבלבד,אוליישתקוהשע"יהתראה
והכרזהתשובותתפייס,אבלכיוןשהתריסהכוליהאי,ודאי
לא תשמע לקול מוריה ,ואטרוחי בי דינא בכדי להכריז
ולהתרות לא מטרחינן  ...יש חלוק בין מורדת בפועל,
למורדתבשבואלתעשה".
לפי חוו"ד זו כשהאשה הוציאה את בעלה מהבית בניגוד
לרצונו ,דינה כמורדת בפועל ותפסיד כתובה ללא כל
התראהוהכרזה.אךהרמ"עמפאנודחהדעהזו,וכתב:

"לנו בפשיטות תשובתו בצדו שזה כלל גדול בתורה אין עונשין
אא"כ מתרין ,ועוד דבריו אלה הנה הנם חידוש הלכה אחר סוף
הוראה ,כי אין להם עיקר בגמרא ולא בתקנות הגאונים ולא
בהסכמות הקהילות ולא בשום מנהג ,ואין גם אחד מן הפוסקים
שזכר מכל זה כלום ,ואם באנו להפסידה כתובתה באומדנא
בעלמא ,ואנן הדיוטות אנן ,האם עדיפנן אפילו מנשיא שבא"י
שאין כחו יפה אלא בקנסות המפורש בתורה ובגמרא ,לא תהא
כזאת בישראל".
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אלא ,הנידון ברמ"ע מפאנו היה כשהבעיה היחידה היתה

ובטרם תזכה בתשלום הכתובה ,עליה להוכיח את טענתה

הוצאתהבעלמהבית,ובזהכתב:

ומשלאעלהבידהלהוכיחאתטענותיה,איןלהוציאמהבעל

"אמנם המצערת צריך להכריז עליה בבתי כנסיות ובבתי
מדרשות ארבע שבתות רצופות ,וישלחו להתרות בה לפני
הכרזה ולאחריה ,ושוב נמלכים בה הדיינים עצמם שלא על ידי
שליח כדברי הר"ן ,ואם לא תשמע אליהם אז יכתבו לו עליה
אגרת מרד כדין וכהלכה .ובלי שמירת כל הסדר הזה אינה
מפסדת כלום .וה"מ נמי ,כשהקפיד הבעל וקבל לפנינו עליה".
אך תשובת הרמ"ע מפאנו אינה רלבנטית לנידון דנן
שהאשהתבעהלהתגרש,לכןגםבלאהסדרהקבועבמורדת
אנו קובעים שהגירושין יצאו ממ נה ,אם אכן האמת כטענת
הבעל,ונשללהזכאותהלכתובה.
ה
הדיןבנסיבותשקייםספקבזכאותהאשהלכתוב 
עלפיהדין,כשהאשהתובעתתשלוםכתובה,והבעלמבקש
לדחות תביעה זו ,וטוען שהתקיימו נסיבות שיש בהן כדי
לשלול את זכותה של האשה לכתובה והאשה מכחישה
נסיבות אלו ,יש לחייבו בתשלום הכתובה במלואה ,לאחר

המוחזק,וחזרנולכלל"-המוציאמחבירועליוהראיה".
והלכהזותתבארעפ"יהמבוארלהלן.
במשנה במסכת סוטה דף כד .שנינו באשה שעברה קינוי
וסתירה:

"מתו בעליהן עד שלא שתו ,בית שמאי אומרים נוטלות כתובה
ולא שותות ,ובית הלל אומרים או שותות או לא נוטלות
כתובתן".
ובגמ')דףכה:(.

"במאי קמיפלגי ,בית שמאי סברי שטר העומד לגבות כגבוי
דמי ,ובית הלל סברי שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי" .ופרש
רש"י " -ובית הלל סברי לאו כגבוי דמי ,והויא לה היא תובעת
מספק דדלמא זנאי ,הלכך אינהו ודאי והיא ספק ואין ספק
מוציא מידי ודאי ועליה להביא ראיה שלא זינתה".
ולהלכה,הרמב"םבהלכותסוטהפרקב'הלכהז'פסק:

"אשה העומדת לשתות ,ומת בעלה קודם שתשתה ,אינה שותה
ולא נוטלת כתובתה",

שבועתהאשה,עייןשו"עאה"עסי'קט"וסעיףד'"-ואםאין

וכןבש"ךחו"מסי'יבס"קיזכתבשהלכהכביתהלל,ותמה

עדים,תשבעשהואכדבריה",וכןשםבשו"עסעיףז'"לפיכך

על הב"ח .ועיין בב"ש סי' קנד ס"ק לד שכתב על דברי

משביעה" וכו' .אמנם במגיד משנה פרק כ"ד מאישות הי"ד
סבר שאין מחויבת שבועה,מפני שהבעל בטענות אלו אינו

המרדכיביבמותסוףפרקששי":מ"ש שם ,דקי"ל שטר העומד
לגבות כגבוי דמי ,לא קי"ל כוותיה",וכן בב"ש סי' ט' סק"ד,

נאמןלבטלאתשטרהכתובהודינוכטועןשטראמנה,הובא

וע"עבספרברכייוסףחו"מסי'יבאותטושהאריךבזה.

בב"ש סי' קט"ו ס"ק יח ,אך הסכמת האחרונים היא שבכל

מסוגיא זו עולה שבמקום שקיים ספק ,כגון שהבעל ביקש

טענההמייחסתלאשהמעשהשישבוכדילשלולממנהאת

להשקותה עקב קינוי וסתירה ,והאשה טוענת שלא נטמאה,

כתובתה ,הבעל אינו נאמן לבטל את חיוב הכתובה ,אך

אינהגובהכתובהמספק.

עליה להשבע כטענתה .עיין מחנה אפרים על הרמב"ם שם

והיהמקוםלומרהטעםשמאחרשקנאלהונסתרה,כלעוד

שכתבלחלקביןטענהשבאהלעקוראתכחהשטרמעיקרו,

לאשתתהנאסרהעלבעלה,וזוהעילהלהפסידהכתובתה.

כטענת שטר אמנה ,שבה אינה צריכה להשבע ,ובין טענה

לכאורהזהאינו,שהריבגמ'מבוארשאינהגובהמפניהספק

על מעשה שאירע ושיש בו להביא לשלילת זכותה לגביית

ושטר העומד להיגבות אינו כגבוי .הרי שאם כגבוי דמי,

כתובה,שאינהנאמנתבלאשבועה.וכןדעתספרידהמלך

וכדעתביתשמאי,תגבהכתובתה.

על הרמב"ם )שם( והבית מאיר אה"ע סי' סח ס"ט )ד"ה תו

והנה יש אומרים שאין ראיה מסוגיא זו לנידון שבו הבעל

כתבהביתשמואל(.

טועןלאירועהגוררהפסדכתובה,והאשה מכחישה.דשאני

עלכןמטעםזהבנידוןשבפנינו,לכאורההיהמקוםלפסיקה

הכא,שהבעלכברמתוהדו"דהואביןיורשיהבעללאשה.

שאםהאשהתתבעאתתשלוםהכתובהותציגשטרכתובה

כןכתבהביתמאירעלאה"עסי'קעחסעיףטו,וז"ל:

חתוםוכשרכדין,היאתחויבלהשבעשהאמתכדבריה.
אך היה מקום לכל האמור לעיל בנסיבות שבהן הצדדים
מופיעים בבית הדין במצב שבו האשה מוחזקת כאשה
הזכאית לתשלום הכתובהואין שור שחוט לפנינו המעורר
ספקבזכאות,אלארק הבעלטועןלשלילתזכותהלכתובה.
אבל בנסיבות הנוכחיות-כשהצדדים הופיעו בבית הדין
לדיוןהראשון,שניהםכברהיובמצבשלפירודהמוסכםעל
שניהם,והאשה תובעת להתגרש בלא שהתבררו דבריה.
בנסיבות אלו ,מעת הופעתם בבית הדין בפעם הראשונה,

"דוקא לגבי היורשים הויא לה איהי ספק והיורשים ודאים,
שהממון ירשו בבירור ,ואילו זינתה ונפטר הבעל מכתובתה,
מעולם לא חל על שום חיוב עליהם .כי טרם שירשו ממון
אביהם כבר נפטר משעבודו  ...ואף דהיא טוענת ברי ואינהו
שמא ,מ"מ לגבי דידהו הוי כאיננו יודעים אם נתחייבנו ,דאם
אבינו נפטר ,לא נכנסנו מעולם בשעבוד .משא"כ לגבי הבעל
עצמו ,מה בכך שהיה קינוי וסתירה והיא אינה בת שתיה ,אכתי
היא טוענת ברי ואיהו שמא ,דהוי נתחייבתי ואיני יודע אם
פרעתי".

האשה כבר אינה מוחזקת כאשה הזכאית לתשלום כתובה,

אךבספר נחל יצחק סי' צז סכ"א )עמ' קצה( באר בדרך

וישלהורות -המוציאמחבירועליוהראיה,ולהטילאתנטל

אחרת ,עי"ש שהביא שיטת הרי"ף שהביא הב"ש סי' קו

הראיה על האשה המבקשת להוציא את דמי הכתובה.

סק"ג ,שבספיקא דדינא לא הפסידה כתובתה ,וכתב הנחל
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חייב עד עת ראויה לגביה .ולכך אמרו דלא משתעבד בשעבודא
דרבי נתן הואיל ולא בריר חיובא ולא מקרי חייב לה ,וא"כ לא
שייך אין ספק מוציא מדי ודאי ,דגם החוב אינו ודאי ,דאילו
תמות לא יתחייב לה כלל .ואימת הוי ודאי חוב כשמת בעלה,
ואז כבר קדמה הקינוי והסתירה והו"ל ספק אם חייב".

יצחקשאיןלהקשותלשיטהזומהאדמתובעליהםעדשלא
שתו ,דלכאורה הוי ספק בפירעון ומספק הפסידה ,וכתב
לבאר:

"וע"כ מוכח לחלק ,דשאני התם בסוטה‰Ï ‡È˜„ ÔÂÈÎ„ ,
 ... ‰· ‡˙ÂÚÈ¯ „ÏÂÎ ÈÂ‰ ,‰¯˙ÒÂובסוטה דף כה שם תוס'
ד"ה ברי ושמא  ...ותירצו דכיון דהתורה עשאה לספק עד
שתשתה ,ע"כ אינה יכולה לטעון טענת ברי עכ"ל .אלמא דלא
נקראת טוענת ברי מחמת שהתורה עשאה לספק".

על כן כשאנו רואים שנולדה בה ריעותא ,אינו דומה לבעל
הטוען טענה בעלמא כנגד אשתו לשלול זכאותה ,שאין
הזכאותנשללת.וכשהוגשהתביעתגירושין,כמובנידוןדנן,

בתומיםסי'עהס"קכבבתוךבירורסוגייתבריושמאאיברי

זו ריעותא וכשקיים ספק ממי יצאו הגירושין ,המוציא

עדיף,כתב:

מחבירועליוהראיה.ולהלןבסי'מדהארכנובהלכהזו.

"מדברי התוס' בסוטה דף כ"ה ע"ב דהקשו לבית הלל למה
אינן גובות ,תקשי לר"ה ור"י דס"ל בפ"ק דכתובות ברי ושמא
ברי עדיף .ותירצו ממש כמ"ש ,דכל זמן שלא שותות לא מקרי
טענה שלה ברי כלל דרגלים לדבר כו' .משמע דס"ל למ"ד ברי
עדיף אפילו בלא הו"ל למידע ,מ"מ באיני יודע אם פרעתיך
דהטעם משום ספק אין מוציא מידי ודאי ,בעינן הו"ל למידע,
דאל"כ למה הקשו התוס' הך לר"ה ור"י ולא לכו"ע ,דהא איני
יודע אם פרעתיך לכו"ע חייב ,וכאן אם זינתה והפסידה
כתובתה הו"ל כאיני יודע אם פרעתיך ,וקשיא לכו"ע .אלא
ודאי ,דבזה שפיר סבירא ליה דבעינן הו"ל למידע ,וזה לא שייך
כאן ,לכך הקשו לר"ה ור"י".
אךהוסיףהתומים:

מסקנה:
א .בנסיבות שהתבררו ,מאחר שהאשה תובעת להתגרש
ויצאו הגירושין ממנה ,וזאת כל עוד לא התברר
שהתלונה היתה נכונה ,ובהתחשב במהות התלונה
שעלתה טענה חמורה כנגד הבעל המונעת מהבעל
לשוב לבית ,לא ניתן לחייב את הבעל בתשלום
הכתובה.
ב .על יסוד הסכמת הצדדים להתגרש ,אין צורך לפסוק
חיובגירושין,ויזומןמועדקרובלסידורהגטבהסכמה.
עדכאןמפסקהדין.
יצוין שלאחר שניתן פסק דין זה והאשה נוכחה שאינה

"ויותר אפשר לומר ,דס"ל להתוס' שם הואיל וכתובה לא
ניתנה להגבות מחיים ,ולא בריר חיובו עד שימות הבעל או
תתגרש ,אף דשעבודו חל תיכף מעת נישואין ,מ"מ לא מקרי

זכאית לתשלום הכתובה ,הושלם מאמץ להחזירם לשלום
בית ,שהתבצע מחוץ לכותלי בית הדין ,והתיקים נסגרו
בהסכמה.

סימן כט

ה
הפסדכתובהומזונותבגיןאירועאליםאוקלל 
הצדדיםנישאובחו"קביום...גרויחדבביתםב...ולהםשני

תוך כדי נסיעה ברכב ,אירוע שהביא את הבעל להחליט

ילדים .בפנינו תביעת הבעל לגירושין ,ובתביעה זו נכרכו

לעזובאתהבית.

תביעותנוספות.יצויןכיבשטרהכתובהשלהאשהנקובסך

הבעלהביעדעהנחרצתלהתגרש,וטעןכיעודקודםלפירוד

180,000שקל.

האשה נמנעה מיחסי אישות .ואילו האשה הכחישה טענה

התקיימו שני דיונים לבירור תביעת הגירושין ,וכעת עם

זו ,וביקשה להביא לשינוי מהותי במצב ,תוך תיקון הטעון

השלמת הצגת סיכומי הצדדים ,להלן פסק הדין ביחס

תיקון ובליווי יעוץ נישואין מקצועי .אך הבעל דחה את

לתביעתהגירושיןושאלתזכאותהאשהלתשלוםהכתובה.

המבוקש.

בניהזוגגריםבנפרדשמונהעשרחודש ,לאחרשהבעלעזב

כעתעםהשלמתהדיוןהראשון,ביתהדיןהודיעלצדדיםכי

את הבית ,ומאז הבעל מביע דעה ברורה שאין מנוס

בנסיבותשהוצגובפנינו,ישמקוםלתיקוןהליקוייםולהיעזר

מגירושין.מאידךגיסא,האשהמבקשתלדחותתביעהזו.

ביעוץ נישואין מקצועי ,תוך התראה שחזרה על אלימות

בהחלטה שניתנה לאחר הדיון הראשון בין הצדדים ,כתבנו

פיסיתאומילוליתעלולהלהביאלחיובהאשהבגירושין" .

כדלהלן:

לאחר מכן התקיים דיון נוסף שבו התברר שלא חל שינוי

"בני הזוג נשואים ...שנים ולהם שני ילדים ,וזה עשרה

בעמדות הצדדים .בדיון זה הבעל הציג הקלטה שבה,

חודשים,שהצדדיםבנפרדלאחרשהבעלעזבאתהבית.

לטענתו ,התרחש אירוע אלים בשערי הישוב ...בעת שישב

בית הדין נוכח כי קודם לפירוד ,יחסי הצדדים לא היו

במכונית והאשה עמדה מחוץ לרכב תוך כדי שיחה

תקינים ,לרבות חילופי דברים בצעקות ויחס הדדי שאינו

המתייחסת להסדר ביקורי הילדים .לטענת הבעל ,באותו

הולם,ואףאירועשלאלימותפיסיתמצדהאשהכנגדהבעל

אירוע נהגה האשה באלימות כנגדו וקיללה אותו .מאידך,



עטרתדבורה

סימןכט113

לטענת האשה ,היא לא הכתה את בעלה ,אלא כשגילתה

ֵאמרכדלהלן:
ביחסלאירועשעלהבדיוןהאחרוןי ָ

שהוא מקליט אותה בסתר חשה שנשבר האימון ביניהם

אירועאלימותאוקללהשאירעלאחרהתראה,כשנעשהעל

וניסתה להפסיק אתההקלטה ,וכי זו טיבה של החבטה

ידיהאשהיביאלחיובהבגירושיןללאכתובה,וכשנעשהעל

הנשמעתבהקלטה,ובהקשרהזההוציאהמפיהאתהקללה.

ידי הבעל יביא לחיוב בגירושין עם כתובה ,ובלבד שאירוע

לסיכומיהבעלצורףתמלילהמתעדאתדבריהצדדיםבאותו

זהנעשהללאפרובוקציהמצדבןהזוג.עייןתשובתהרמב"ן

אירוע.אמנםלאניתןלדעתהאםהבעלאכןהוכהכנטען,וכן

)סי' קב( שהביא הב"י )אה"ע בסוף סי' עד( שבתוך דבריו

משמיעתהתמליללאניתןלקבועבבירורשלאכגרסתהאשה
התמלילעולהשהקללהיצאה
מ
כ"פ 
ביחסלאותואירוע.אךע 
מפיהאשה,בעתשגילתהבהפתעהאתהקלטתהסתר.
נקדיםביחסלשאלתזכאותהאשהלתשלוםהכתובה.
בהלכה נקבעו עילות ידועות שלאחרשהתקיימהאחת מהן

כתב:

"אם מקללתו חנם ,הדין עמו ,שהרי מן היוצאות שלא בכתובה
היא".
וכןהרמ"אבשלחןערוךאה"עסי'קנ"דס"גפסק:

"ואם היא מקללתו חנם ,יוצאת בלא כתובה".

נשללה זכאות האשה לתשלום הכתובה .אך בהעדר עילה

אבל כשהקללה באה בתגובה למעשה בעייתי מצדו ,הגם

כזו ,לרבות במקרים בהם לבעל טענות מוצדקות ביחס

שבכל מקרה אין הצדקה לקלל ,למרות זאת ביחס לנסיבות

להתנהגותהאשה,איןאלונסיבותשלהפסדהכתובה,אלא

אלולאנאמרהההלכה"תצאשלאבכתובה" .

בית הדין יורה לצדדים לפנות להליך של יעוץ נישואין על

וכןכתבבספרלחםרב)לבעלהלחםמשנה,סי'נב(:

מנת לעשות מאמץ לתקן את הליקויים ,וכפי שבמקרה זה
נכתבבהחלטההנזכרת.
ביחס לטענה שהאשה נהגה ביחס לבעל באלימות ,גם אם
נקבל את טענות הבעל ככתבן וכלשונן ,ככל שהדבר נוגע
לשאלת זכאותה לכתובה ,לא ניתן לשלול את זכאותה

"אפשר דאם הוא מכה אותה ומצערה הרבה ,דאין להפסיד
כתובתה בשביל כך ,דאין אדם נתפס על צערו ,ומשום דמצער
לה יצאה ממחיצתה ואין להפסידה .ומוכח כן לכאורה מלשון
הרמב"ן שהבאתי דאמר אם מקללתו חנם הדין עמו ...אבל אם
אינו חנם אלא לסיבה אין להפסידה בשביל כך".

לתשלום הכתובה אלא בכפוף לכך שהתרו באשה שאם

והביאובספרבארהיטב)סי'קטוס"קיד(.

תשוב ותנהג באלימות היא תחויב בגירושין ותישלל זכותה

וכעיןזהכתבבספרישכילעבדי)חלקהאה"עסי'לזסק"ג(

לתשלום הכתובה ,ולמרות התראה זו האשה חזרה ונהגה

בפסקדיןשניתןבביה"דהגדול:

באלימות.
נציין לפסק דין שכתבנו בתיק אחר והתפרסם בספר "עטרת
דבורה" )חלק א סי' מט( ,ובוהבהרנו את מעמדה של אשה
הנוהגת באלימות כנגד הבעל ,וקבענו שבהתנהגות אלימה

"אין מקום לטענת המערער שהמעשה הזה שמקללתו ,מחייב
גט פיטורין .זה הנאמר במקללתו ,הוא באופן שהיא מקללתו
בלא שום סיבה .לא כן כאשר הוא מרים ידו עליה ומרביץ לה,
הרי זה בבחינת אין אדם נתפס על צערו".

דינהכ"עוברתעלדת",וזאתעקבהאיסורהכרוךבהתנהגות

הסברה נותנת כן ,מאחר שהלכה זו ביסודה נקבעה מפני

זו.מאחרוהתנהגותזופוגעתבבעלוביכולתהזוגלנהלחיים

שהבעל רשאי לטעון שלא ניתן לדור עם אשההמקללתאו

משותפים ,דינה כ"עוברת על דת" שניתן לחייבה בגירושין.

ה .טענתומתקבלתמכיווןשהואמבקשלדור
עםאשהאלימ 

וכן ניתן לשלול ממנה את הכתובה ,ובלבד שהאשה חזרה

עמה בשלום ובכבוד ,אלא שהיא בהתנהגותה האלימה

ונהגהבאלימותגםלאחרהתראה.

ובהיותהמקללת,אינהמאפשרתאתשלוםהבית.

אמנם באותו פסק דין קבענו שביחס לאלימות ברמה קשה

אבל כשהבעל מייצר פרובוקציותכנגדה,ובתגובה האשה

ומסוכנת ,אין מקום להורות לבעל לשוב ולגור עמה ,גם

נפלה להתנהגות מסוג כזה ,אין זו ראיה והוכחה שגם

לאחרהתראה,ויתכןשתישללזכאותהלכתובהגםבהעדר

בשגרת החיים היום-יומיים בבית ,לא ניתן לדור עמה.

התראה.

התנהגותמסוגזה,אינהמשקפתנאמנהכיצדהאשהתנהג

על כן על יסוד פסיקה זו ,במקרה דנן ,גם אליבא דטענות

עמובביתובשגרההרגילהובלאפרובוקציהמצדו,ולכןאין

הבעל,איןזואלימותחמורהמהסוגשאינהמאפשרתלבית

זועילהלחיובבגירושיןבלאכתובה.

הדיןלשלוחאותםלבחינתשלום-בית,עקבהסכנההצפויה

על כן בנידון שבפנינו ,מאחר שהאירוע שהוקלט על ידי

לבעלמאשתו,ואיןמקוםלשלילתהכתובהבהעדרהתראה.

הבעל נעשה בעת שהזוג גרים בנפרד לאחר שהבעל כבר

הגם שהאלימות המיוחסת לאשה ,אינה יכולה להתקבל,

אינורוצהבהמשךהחייםהמשותפיםעמה.ואירועזהנתפס

והייתה בעייתית מאוד ,אך מאחר שאין מדובר באלימות

אצל האשה כהתנהגות שאינה ראויה ושיש בה שבירת

קשהומסוכנת,שאינהמאפשרתלבחוןתיקוןהליקויוחזרה

אימון ,ובצדק ,כשהבעל נתפס בשעת מעשה כשמקליט

לשלום-בית ,אלא הבעל קיבל החלטה עקרונית שבנסיבות

אותה כדי לתעד אותה ,תיעוד שנועד לשמש כנגדה.

אלו כבר אינו מסכים לבחון שלום-בית ,כשלדעתו אין דרך

בנסיבותאלו,למרותהביקורתביחסלביטוייםשיצאומפיה

חזרה לאחר ההתנהגות המתוארת ,אין בכך הפסד כתובה

בעת שהופתעה ממעשיו ,עדיין אין אלו מעשים המבטאים

בהעדרהתראה.

והמוכיחים את סגנון התנהגות של האשה בשגרת החיים

עטרתדבורה
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הרגילה ,ואינם יכולים להביא לפסיקה המבוקשת על ידי

והדרכה לשני בני הזוג ,ובכך האשה אינה מפסידה את

הבעל.

זכאותהלתשלוםהמזונות.

טענות אחרות של התובע שעלו בדיון ובסיכומים ,המייחס

מהחומר שהוצג בפנינו עולה כי לפי הצהרת הבעל לאחר

לאשהרצוןלגירושיןולחלוקתרכושהמיטיבהעמהאךלא

ניכוי חובות ותשלומי מזונותילדיםשכברנקבעו בערכאה

שלום-בית,אינןמבוססות,אלאביתהדין התרשםשהאשה

אחרת ,נותר בידו סכום של6,700שקל לחודש לעומת

מבקשתלהביאלשיקוםהנישואיןושלמותהמשפחה.

האשה ששכרה  3,500שקל לחודש .ובנסיבות אלו אנו

על כן אםהבעל יביע אתהסכמתו לבחינת תיקון הליקויים

מחליטים לחייב את הבעל לשלם לאשתו סך1,600שקל

וחזרה לשלום-בית ,יהיה מקום להורות על הליך יעוץ

לחודש,כהשלמתמזו נותאישייםעבורהנתבעת.

נישואיןתחתפיקוחביתהדין.

פסיקהזו נקבעתכדמימזו נותזמניים,והצדדיםיזומנולדיון

בהתאם לאמור ,בנסיבות הנוכחיות עלינו לפסוק בתביעת

נוסף שבו תידון תביעת המזונות לגופה תוך הצגת כל

האשהלמזונותיה.

הנתוניםהרלבנטיים.

על פי העיקרון שנקבע בשו"ע אה"ע סי' ע' סעיף יב ,ביחס

למרות האמור ובהתחשב בפירוד הממושך של שנה וחצי,

לזכאות האשה למזונות בעת פירוד בין בני הזוג ,בנידון זה

מומלץ לשני הצדדים להיכנס למו"מ אינטנסיבי במגמה

המניעה לחיים משותפים היא מהבעל שעזב את הבית,

להביאלהשלמתההליךהמקובלעלשניהצדדים.

ההחלטה שלא לשוב גם במסגרת יעוץ
לאחר שגמלה בלבו 
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תשלוםהכתובהבבעלאסירשדינולחיובבגירושי ן
בפנינו תביעת האשה לחיוב הבעל בגירושין ולתשלום

עייןבספר עטרת דבורה חלק ב' סי' צג נימוקים הלכתיים

הכתובה .התקיימו שני דיונים לבירור התביעות,התקבלו

מפורטים לביסוס חיוב הגירושין ,כשהבעל הורשע ונכלא

סיכומיהטענותמשניהצדדים,ולהלןפסקהדין.

לתקופהממושכתבגיןמעשיוהפליליים.האמורשםמצורף

הצדדיםנשואיםכשלושיםואחתשנים,ולהםתשעהילדים

כנימוקיםהלכתייםלפסקדיןזה.

מהם שניים קטינים .לפני כשנה וחצי הבעל נעצר בחשד

בנסיבות אלו לא היה מקום לקיים דיונים נוספים לחקירה

להתעללות מינית בשלושת בנותיו .לאחר השלמת ההליך

של האשה והצגת עדויות כפי שביקש ב"כ הבעל .מאחר

הפליליהבעלהורשעבניסיוןלמעשהסדוםבבתוובמעשים

ושניהצדדיםהביעוהסכמתםלהתגרש,וקיימתעילהלחיוב

מגונים בבנותיו ,ונגזרו עליו12שנות מאסרותשלום פיצוי

גירושין,איןטעםבעינויהדיןבדיוניםנוספים.

לשלושתהבנותשנפגעוממעשיו.

ביחס לתביעת הכתובה ,יש לדון בשאלה העקרונית האם

בין הצדדים מתנהל הליך לחלוקת הרכוש בבית המשפט.

הבעל חייב בתשלום הכתובה ,וכן בשאלת שערוך שווי

בפרוטוקול הדיון בביהמ"ש נאמר שהוסכם על פירוק

כתובהשבהנקובסכוםזהשל200זוזו200-זקוקים.

השיתוף בדירת המגורים ,אלא שהאשה ביקשה לעכב את

לשאלת חיובו של הבעל בתשלום הכתובה ,מאחר והבעל

מימוש ההליך מאחר והיא מתגוררת בדירה עם ילדים

במעשיו השליליים הביא עליו מאסר ממושך וגרם לפירוק

קטינים .הבעל הודיע על בקשתו לחלוקת הרכוש ופירוק

הנישואין,הרישהגירושיןיצאוממנוועליולשלםאתמלוא

השיתוףבדירתהמגוריםכברעכשיואועכ"פלחייבהאישה

הסכוםהנקובבשטרהכתובה.

בדמישימושבחלקו.

אמנם במקרה שמחייבים הבעל בגירושין בעקבות תביעת

בסיכומי טענותיו ,הבעל מביע הסכמה לגירושין ,ובלבד

האשה לגירושין ,בנסיבות מסוימות לא יהיה חיוב לתוספת

שהאישה תוותר על הכתובה ועל כל פיצוי אחר בגין

כתובהעליסודשיטתר"ח)בתוס'יבמותדףסה,בד"הכי(.

הגירושין.

אולם במקרה שלפנינו ,הגירושין אינן מכוח תביעת האשה

ביחס לחיוב הכתובה ,נציין כי בפניביה"ד עותק משטר

בלבד ,אלא תביעת הגירושין באה לעולם מפני מעשיו

הכתובה וממנו עולה כי הסכום הנקוב בשטר הכתובה הינו

השלילייםשלהבעל,ובנסיבותאלודבריר"חלאנאמרו.

200זוזועוד200זקוקים,וללאכלתוספתאחרת.

ביחסלשיטתר"חנצייןלשו"תרביעקיבאאיגרהחדשותסי'

לאחר שמיעת טענות הצדדים כמפורט בפרוטוקול הדיונים

נאשכתב:

ביה"ד מבהיר כי בנסיבות הנוכחיות שהבעל הורשע
במעשים המפורטים לעיל ונגזרו עליו12שנות מאסר ,הרי
שישבכךעילהלחיובהגירושין.

"כוונת תוס' כיון דידוע לו דנישאת רק ע"ד אישות הוי
כנתחייב לנהוג לה אישות ובאם לאו ראוי' לה להיות נפקעת
ממנו ,א"כ משום הכי לא מקרי מפקעת עצמה לומר לגביה

עטרתדבורה



אדעתא למשקל ולמיפק ,דכל שא"א לו לנהוג לה אישות כראוי
ראוי לה להפקיע עצמה ממנו".

כאן ,לכן גם לדעת הר"ח אין הבעל פטור לשלם התוספת .ואם
לא נאמר כן ,הרי לפנינו דרך לבעל מורד להתחמק מתשלום
הכתובה ,לא יזון אותה ויאלצנה על ידי זה לדרוש גט ,ויהיה
פטור לשלם הכתובה על ידי המרידה ,בטענה על דעת שתדרשי
גט לא התחייבתי ,דבר זה אין הדעת סובלתו",

החזו"א)אה"עסי'סטס"קכבד"ה"דיניתוספת"(כתב,וז"ל:

"והאומר אי אפשי אלא כמנהג הפרסיים )כתובות דף מח ,א(,
דאמר יוציא ויתן כתובה ,נראה דיש להן תוספת ]כתובה[ ,וכל
שכן ,במורד מתשמיש או אומר אינו זן ואינו מפרנס דמחייבינן
ליה לגרש ,יש להן תוספת ,וכן במדיר את אשתו )כתובות דף ע,
א( ,יש לה תוספת...Â˙Ú„Ï ‰‡ÈˆÂÓÎ ÈÂ‰ ,‰Ï ˜ÈÚÓ ‡Â‰˘ ÏÎ„ ,
ויש מקום לומר ,דאלו שכופין להוציא מודה ר"ח דיש להן ,דכיון
דאנוסה היא ,חשיב כמוציאה הוא ,ודלא כב"ש ס' קנ"ד סק"א
וכ"ש בנעשה מקמץ שלא לדעתה ...ומיהו במורד בבחירת לב,
כמו מדיר ונעשה מקמץ ,ודאי יש לה תוספת ...וגם בנעשה מוכה
שחין ,יש לומר דיש לה תוספת ,שזה אונס יותר גדול אצלה ,ואי
אפשי לה למיקם קמי' ולא מיקרי דאיהי מפקה נפשה".
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עדכאןמפסקהדיןהנזכר.
וכן דעת הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל בפד"ר ח"ח עמ',278
שכתב:

"אבל בגורם כזה שבידי הבעל להסירו כגון שהבעל רועה זונות
שבידו לעזוב דרכו ולהתייצב על דרך טוב ,בכה"ג לא הפסידה
מתנותיה ,ודינו כמגרש מרצונו ,ואף חייב לשלם לה תוספת
כתובה".
אמנם הגאון ר"ש ישראלי זצ"ל )שם ,עמ' (279חולק ,ואינו
מחלקביחסלתוספתכתובה ביןמקרהשבוהיהבידהבעל

ביחסלשיטתהב"שסי'קנדסק"אשהביאאתדבריר"חגם

להסיר את הגורם לחיוב הגירושין ,למקרה שאין בידו .אך

ביחסלעילותהמפורטותבאה"עסי'קנדס"א,עייןבתשובת

ראייתו מ"מאיס עלי" באמתלא מבוררת שפסק הרמ"א

נפתצופיםחלקאה"עסי'קי,ובפד"רכרךא'עמ'.216-222

כדינא דמתיבתא ואינה מקבלת כתובה ותוספת כתובה,

בפסקהדיןהנ"לבעמוד218כתבו:

אינהברורה.מאחרובנידוןהרמ"אאיןחיובגירושין,עלכן

"ברור הדבר ,כי גם לדעת הרא"ש יש הבדל  -כשהאשה דורשת
גט בגלל זה שהבעל אינו זן אותה  -בין אינו זן אותה מפני שאין
לו היכולת להשתכר ולזון אותה ,ובין אינו זן אותה מפני שאינו
רוצה להשתכר ולזון .כי רק במקום שאין לו היכולת לזון ,וכמו
במקום שאין לו היכולת לחיות חיי אישות ,דעת הרא"ש היא
שהוא פטור לשלם התוספת ,כי אף שסיבת הגירושין היא
בבעל ,והוא הגורם לגירושין ,אבל הרי סיבה זו היא שלא
באשמתו ואנוס הוא בדבר ,ולכן הגירושין הם לא מחמתו אלא
מחמת הנסיבות ,ויש לזקפם על חשבון האשה שביזמתה באו,
וזה נקרא כופין מחמתה ,והבעל פטור לשלם את התוספת כי על
דעת כן לא התחייב.
אבל אם הבעל אינו זן את אשתו מפני שאינו רוצה להשתכר
ולזון ,ובגלל זה היא דורשת גט ,הרי דרישת הגט באה בגלל
מרידתו של הבעל ,והגירושין הם באשמתו שהרי לא מאונס
אינו זן אותה אלא מרצון ,כי בזדון מרד באשתו ,ולו היה רוצה
הרי יש לו היכולת להשתכר ולזון אותה .ואף שבסוף פסיקת
הגירושין הם לפי דרישת האשה ,דרישה זו אינה אלא תוצאה
הגיונית מרצונו או אי רצונו של הבעל ,ולכן זה נקרא שמחמתו
באה הדרישה לגט .ולא יתכן לומר בכגון זה שהגט הוא
מחמתה .ומאחר שיסוד הפטור לר"ח הנך דכופין מחמתה נופל

למרות שמעשיו המאוסים של הבעל הביאו לטענת "מאיס
עלי" ,בפועל אין חיוב גירושין ,ובסופו של דבר הגירושין
יוצאים מדרישתה של האשה להתגרש .ואין זה דומה
למקרהבוהבעלחייבלתתגטעקבמעשיוהשליליים,שאז
בעקבות חיוב הגט רואים את הגירושין ,כגירושין שיצאו
ממנו.
לאור האמור בנידון זה שהגירושין הינם תוצאה ישירה
למעשי הבעל ,עליו לשלם את הכתובה במלואה ,ואינו
רשאי לדרוש ולהתנות מתן הגט בכפוף לויתור האשה על
הכתובה.
בוודאי שכך הדבר לדעת החולקים על תשובת מהרשד"ם
חלקאה"עסי'מא,והובאובספרעטרתדבורהח"בסי'צ"א.
אף לדעת המהרשד"ם ,בספר כפייה בגט עמ' עה הוכיח
מדברי התוספות כתובות עז,א )ד"ה סבורה הייתי( שאין
שומעיםלבעלשחייבלתתגטומבקשלהתנותאתמתןהגט
בויתורעלהכתובה),וע"עבעטרתדבורהשםעמ'.(649
מסקנתהדברים:
הבעל חייב לתת גט לאשתו ,וכן הבעל חייב במלוא הסכום
הנקובבכתובה.

סימן לא

ת
חיובהבעלבגירושיןעקבלינהנפרדתמאשתובקביעו 
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ושני הצדדים הציגו

לילה,אלאהואיכול להירדםרק ביום .אין ספק שזו שגרת

מציאות בעייתית מאד של חיים משותפים שבה שני בני

חייםמשובשת לחלוטין ,שאינה ניתנת לתיקון .וגם אם

הזוג ,במשך כל שנות הנישואין לא לנו יחד ,עקב בעיה

הבעיההיתהידועהלאשהעודקודםלנישואין,דברשטרם

פיסיולוגית שלהבעלהמונעתממנואתהיכולתלישוןשנת

התבררבפנינו,הריישבזהצערהגוףשאינוניתןלמחילה.

א
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נציין לדברי הרמב"ן פרשת משפטים פרק כא פסוק ג'.
הרמב"ןמביאמכילתאדרבישמעוןשבהנאמר:

"ויצאה אשתו עמו ,אל תפרישנו מאשתו",
ומבארהרמב"ן:

"ודרשו עוד ממילת עמו ,שלא תפרישנו מאשתו ומבניו ,לומר
שאין רבו יכול לומר לו עם השפחה שמסרתי לך תתייחד ותישן
בלילה ולא עם אשתו הישראלית ,אלא הרי הדבר ברשות
העבד".
כפי הנראה במכילתא פירשו "ויצאה אשתו עמו",היינו
אשתו הישראלית שגם בהיות עבדהיתה "עמו" גם היא
תצא יחד עמו .הרישאפילועבד עברי המשועבד לרבו לכל
דבר ,כשיש לו אשה ישראלית ,מאחר שדרכו של עולם

ובדרכימשהסי'תרלטהוסיףהרמ"אביאור,וכתב:

"ואם יניחו נשותיהן בביתן והאנשים יישנו בסוכה לפעמים הוי
מצטער ולא מקרי כעין תדורו וכבר אמרו )בעירובין סג ב( נשי
עמי תגרשון מבית תענוגיה )מיכה ב ט( זה הישן בחדר שאיש
ואשתו ישנים שם ואפילו אשתו נדה ,ואף יבטל על ידי זה מצות
עונה לפעמים ,או יבטל מה שנאמר )דברים יד כו( ושמחת אתה
וביתך כי לפעמים אשתו מצטערת על זה .ועל ידי זה נשתרבב
המנהג להקל בדבר  ...וכן אמרינן בריש פרק קמא דערכין )ג ב(
בהדיא דבמקום שלא יוכל להיות עם אשתו לא מקרי כעין תדורו
ופטור מן הסוכה .וכן משמע בפרק הישן )שם( גבי חתן שפטור
מן הסוכה וגבי נשים פטורות מן הסוכה )שם כח ב( ,ואף שיש
לדחות ,מכל מקום מזה נשתרבב המנהג וסברא גדולה היא".

שאשתו תהיה "עמו" ,האדון מנוע מלהורות לעבד שילון

הרי מבואר שהרמ"א כתב בפשיטות על יסוד הסוגיא

בלילהעםהשפחהשמסרלוולאעםאשתו.ומאחרוהאדון

בעירובין ,שזוהי הדרך של "תדורו" ,שהאיש ילון עם אשתו

מנוע מכך באופן כללי ולא רק בעת עונתה של אשתו

במשך כל ימות השנה ,כי הלינה הנפרדת ֵמסבה לה צער,

הישראלית של העבד ,הרי שזוהי הדרך המקובלת שהבעל

וכך יש לנהוג גם בשאר ימים שאינם חג) ,שהרי הענין של

ילון עם אשתו כדבר שבשגרה ,ויש לכך יסוד עפ"י תורה,

שמחת החג ,מופיע ברמ"א רק כטעם נוסף( .ואילו לא היה

שדרכו של איש ,שאשתו תהיה "עמו" ,והינו ללון עמה

טעם והכרח במנהג זה של לינה יחד ,הרמ"אלאהיה פוטר

בקביעות.

אותו ממצוות שינה בסוכה ,כשאינו יכול ללון שם עם

עודנצייןלגמראבמסכתעירוביןדףסג,:

אשתו .וגם החולקים על הרמ"א ,לא נחלקו אלא ביחס

"אמר רב ברונא אמר רב כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שרויין
בה עליו הכתוב אומר דנשי עמי תגרשון מבית תענוגיה .ואמר
רב יוסף אפילו באשתו נדה".
וכתבהמאיריבביאורגמ'זו:

"בכמה מקומות הזהירו חכמים שלא לסבב או לגרום שום
ריחוק בין אדם לאשתו .אף בסוגיא זו אמרו כל הלן בקילעה
שאיש ואשתו שרויין בתוכה עליו הכתוב אומר נשי עמי
תגרשון מבית תענוגיה ,כלומר שגורם לו לפרוש ,ולא עוד אלא
אף באשתו נדה כן שהרי מ"מ גורם לו להתרחק ממנה".
בספרמחציתהשקליורהדעהסי'קצההוסיףביאורוכתב:

"איתא התם ,אמר רב ברונא אמר רב כל הישן בקילעא שאיש
ואשתו ישנים בה עליו הכתוב אומר ]מיכה ב ,ט[ נשי עמי
תגרשון מבית תענוגיה .ואמר רב יוסף אפילו באשתו נדה
כלומר ,שאסורים בתשמיש ,מכל מקום מדברים זה עם זה והוא
להם לתענוג ,וכשאחר ישן שם הם בושים מפניו".
הרישנוהגזה,שהאדםילוןעםאשתו ,נועדלהביאלקירוב
ַ
בין איש לאשתו ,כשהתנהגות הפוכהמעצם טיבה מביאה

לסברא,שעליסודקביעהזושדרכושלאישללוןעםאשתו,
האדםפטורממצותשינהבסוכהבשבעתימיהחג.
ר ,ונציין לשו"ת
לכה זו השלכה גם בהלכות אבן העז 
לה 
הרשב"שסי'תרכדשדןמהיההלכהביחסלאדםהנשוישתי
ב:
נשיםבמקומותשהדברמותר,כיצדינהגבלינתהלילה.וכת 

"המנהג שנוהגין באלה הארצות לתת לכל אחת לילה אחד הוא
ממנהג הישמעאלים ,אבל נראה מהתלמוד שמנהגן היה לדור
שבוע אחד עם כל אחת ,ולפי זה אמרו בפרק החולץ שאסור לישא
יותר מארבעה נשים כדי שתבוא עונה אחת בחדש לכל אחת ,ולא
חלקו בגמרא בין טמאה לטהורה לפי שמותר להתייחד עם אשתו
טמאה כמו שאמרו בסנהדרין בפרק אחד דיני ממונות סוגה
בשושנים ,וכן בעירובין בפרק הדר אמרו שהישן בקילעה אחת
איש ואשתו עליו הכתוב אומר נשי עמי תגרשנה מבית תענוגיה,
ואפילו אשתו נדה כדאיתא התם .ולפי זה כיון שהנושא שתי
נשים אינו נושא אותן אלא על פי מנהג זה לתת לילה אחד לכל
אחת ,נראה שאם הנשים מקפידות על זה שחייב לקיים המנהג,
דבקפידה דידהו תליא מלתא.

לריחוק.

הרימבוארבתשובתהרשב"ששאיןהדברנקבערקעליסוד

והנה הרמ"א בשולחן ערוך אורח חיים סי' תרלט סעיף ב'

מצותעונה,אלאכלאשהזכאיתשבעלהילוןעמה,וכשהן

פסק:

שתינשיםעליולחלקאתלינתהלילהבחלקיםשווים.ובכל

"מה שנוהגין להקל עכשיו בשינה ,שאין ישנים בסוכה רק
המדקדקין במצות ,י"א משום צינה ,דיש צער לישן במקומות
הקרים .ולי נראה משום דמצות סוכה איש וביתו ,איש ואשתו
כדרך שהוא דר כל השנה ,ובמקום שלא יוכל לישן עם אשתו,
שאין לו סוכה מיוחדת ,פטור; וטוב להחמיר ולהיות שם עם
אשתו כמו שהוא דר כל השנה ,אם אפשר להיות לו סוכה
מיוחדת".

מקרההריהרשב"שסייםאתדבריו,וכתב:

"כיון שהנושא שתי נשים אינו נושא אותן אלא על פי מנהג זה
לתת לילה אחד לכל אחת ,נראה שאם הנשים מקפידות על זה
שחייב לקיים המנהג ,דבקפידה דידהו תליא מלתא",
פשיטא דהוא הדין במי שנשוי אשה אחת והיא מקפדת
שילון עמה כמקובל ,עכ"פ בימים שהוא בביתו ואינו לן
מחוץלביתולרגלעסקיו.

עטרתדבורה
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אף היא אומרת איני רוצה שתשיא שם רע עלי ,והדברים
נראין".

היה מקום לומר ,שהלכה זו תלויה במחלוקת מרן בשו"ע
והרמ"א אה"ע סי' ע' סעיף ב' האם יכול להשרותה על ידי
שליש שיזון אותה במקומו ,שלדעת הב"י רשאי ובלבד

עלכןאיןראיהמסוגיאזו שרשאישלאללוןבקביעות עם

שיאכל עמה בלילי שבת ,ולדעת הרמ"א אינו רשאי בניגוד

אשתו,מאחרשסוגיאזועוסקתביחסלמזונותבלבד,ואה"נ

לרצונה ,וגם את מזונותיה היא תקבל ביחד עמו .ומכיוון

שאינו רשאי להלינה בקביעות בבית אחר .ונראה שהטענה

שהבעל הוא מקהילות אשכנז שקבלו עליהם פסקי הרמ"א,

של שם רע שכתב המאירי אינה בדוקא ,שאם כן ,לא היה

כשם שאינויכול להשרותה על ידי שליש שיזון אותה כך

פוסק שאין ממש בנדרו של הבעל שאסר דירתו על אשתו,

לעניין האמור שדרך דירה איש ואשתו יחד ,וגם לעניין זה

שהרי יכול למצוא עבורה פתרון במקום שאין בו לינת גבר

אינויכוללהניחללוןלבד.

אחר .הרי שביחס ללינה ,עליו להסדיר לה לינה עמו ולא

אךגםאליבאדשיטתהרמב"םוהמחברבשו"ע ,נצייןלדברי

במקוםנפרד.

המאיריבמסכתכתובותדףסדע"בשכתב:

וע"ע אוצה"פ סי' ע'ס"ק ה' אות א' בשם ספר יד רמה

"אמר המאירי על ידי שליש ר"ל שאינו מפרנסה עמו בביתו
ולשון משרה פירושו מאכיל  ...והודיע דרך כלל שכל שאינו
רוצה שתאכל עמו ומספק לה מזונותיה כראוי שתהא אוכלת
ושותה לעצמה הרשות בידו ,ובלבד שיאכל עמה מלילי שבת
ללילי שבת ,כמו שיתבאר ,כך פירשוה גדולי המחברים .ומכל
מקום נראה מדברי גדולי המפרשים שאינו רשאי בכך אלא
משנה זו במי שמשתכר בעיר אחרת ,אם ללמד אם לאמנות
אחרת ומצד טורח מזונות ומתוך כך משרה אשתו על ידי
שליש .וכן נראה לי לפרש לשיטה זו שאף בעומד בעיר אפשר
לפרשה וכגון שאף אשתו מסכמת לכך ,וזהו לשון המשרה
ולא אמרו משרה אדם כלומר שאי אפשר לו בכך כל זמן
שמלאכתו בעיר אלא בהסכמתה .וכל שכן שאין יכול
להוציאה מביתו ולהשרותה על ידי שליש בבית אחר .ומכאן
יצאה לי הוראה למעשה באחד שאסר דירתו לאשתו ,ודנתי
בה מזו ומאותם שכתבנו למעלה נ"ח ב' בסוגיית המקדיש
מעשי ידי אשתו שאינו כלום .ואף קצת חברים הוסיפו על
דברי שאף לדעת גדולי המחברים כן ,שאף הם לא אמרו שיהא
יכול להשרותה על ידי שליש אלא בביתו ,שאם בבית השליש

)להר"רמאמאןזצ"ל(שכתב:

"מדברי מרן נראה דיכול שלא לדור עמה ולהניחה לבדה
בלילה ,מ"מ כיון דרגילים בזה ,אדעתא דמנהג המדינה נשאה.
וכן הוא בכל דבר שרגילים רוב בני העיר".
שדרך העולם
מסקנת הדברים:מתוך האמור עולה -מאחר 
שאשתו"עמו " ,דהיינודירתאישעםאשתוהואשילוןעמה,
ובכךקייםקירובביןאשתולאשתו,עלכן נאסרלאדםאחר
ללוןבחדרשאישואשתולניםכיבכךמביאלריחוקביןאדם
לאשתו)כלשונושלהמאיריבמסכתעירובין(.וכיווןשרגילים
בכךוהאשהמקפדתעלזה,אםהבעלאינומסוגללכך,זוהי
הלחיובו בגירושין .יש ללמוד הלכה זו מפסיקת הרמ"א
עיל 
סי'ע'ס"באםמשרהאותהלזונהעלידישלישבעלכרחהזו
עילה לחיוב גירושין ,ה"ה אם כופה עליה מציאות משובשת
שללינהנפרדתלאורךכלשנותהנישואין.
מאחרוהבעיהנובעתמליקויפיסיולוגי,שאינוברתיקון,אין
מקום ואין טעם לעכב את חיוב הגירושין עד לאחר
ההתראה.
בהתאםלאמורביתהדיןפוסקלחייבאתהבעלבגירושין.

סימן לב

ט
"מדורספציפי"בביתהדין,כשתביעתהמזונותוהמדורנידונהבביתהמשפ 
במקרה הנוכחי התובעתהגישה את תביעתה לדמי מזונות

נקדים כי ראוי ליתן את הדעת לדבריו של הרה"ג הרב

עבורהועבורהבתלביתהמשפטלעניינימשפחה,ובמסגרת

שלמה דיכובסקי שליט"א ,במאמרו "הסכמי ממון קדם

תביעה זו ביקשה סעד בכל הקשור לתשלום מזונותיה

נישואין" ,בקובץ תחומין כ"ד עמ' ,65כי אין זה ראוי שבית

ומזונות הבת לרבות הוצאות מדור .ולבית הדין הוגשה

הדין יתן לאישה צו למדור ספציפי במקרים שונים בהם

תביעהל"מדורספציפי".

פנייתהאישהאליובכלהקשורלסעד זהלוקהבחוסרתום

אמנם מההיבט המשפטי ,עקרונית ,אין מניעה משפטית
לפצלאתהדיונים ,כךשמכלולנושאהמזונותוהרכושיידון
בבית המשפט ,והתביעה ל"מדור הספציפי" תידון בבית
הדין.
אךביתהדיןאינומוצאלנכוןלהשתלבולהיותחלקמהליך
שיפוטי מעוות שהתובעת מבקשת לנהל .העיוות הוא:הן
מבחינת ההליך המשפטי התקין והסביר ,והן מצד ההיבט
ההלכתי.

לב,ואלודבריו:

"במקרים דלהלן אני מסתייג במפורש ממתן סעד של מדור
ספציפי :נישואין שהגיעו לקיצם ,ולא משנה באשמת מי .אין
אנו עוסקים בהחייאת מתים ,ואין טעם לתת הנשמה מלאכותית
לנישואין שגוועו .כאשר תביעת מזונות האשה הוגשה
לביהמ"ש ,וביה"ד מתבקש לעסוק רק בנושא המדור .אני רואה
בזה ניצול לרעה של הליכי ביה"ד .אפשר בדרך פלפול למצוא
מקום למדור ספציפי גם במסגרת שלום בית ,אולם כאשר
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האשה שמה מבטחה בביהמ"ש בנושא המזונות ,אין מקום
לביה"ד להסתפק בשיריים ,ולדון בענין המדור בלבד .כאשר
הבעל אינו מעוניין לקפח את אשתו בענין המדור ,ומוצע לה
הסדר הוגן וראוי".
להלןנוסיףלבאראתהעיוותיםהעומדיםלפתחינומהמהלך
המבוקש.
העיוותמצדההיבטההלכתי
הלכה פסוקה היא בשו"ע חו"מ סי' כו סעיף ב' שהתובע
בערכאותואח"כחוזרותובעבביתדיןאיןנזקקיןלו.ונאמרו
בהלכה זו שלשה טעמים ,טעם אחד מפני שבתביעתו
בערכאות קבל עליו את ההלכה הנוהגת בערכאות ואינו
יכול לחזור ולתבוע בבית הדין שיפסקו עבורו בהתאם
להלכהאחרת,וישאומריםהטעםמפניקנס,אומטעםמגדר
מלתא,עייןתומיםסי'כוסק"בוספראבןהשהםסי'נטוסי'
סב בתשובת השל"ה הקדוש שקבע שהטעם מפני "מגדר
מילתא"),הגרע"אבגיליוןשו"עסי'כו,צייןלתשובותאלו(.
אמנםבאשהשתבעהמזונותבביתהמשפטוסגרהאתהתיק
וחזרה ותבעה מזונות בבית הדין יש שקבעו בנסיבות
מסוימות שלא להחיל הלכהזו ,עיין פד"ר כרך יג עמ'274-
,281וכןבספריביעאומרחלקז'חחו"מסי'ה'.אךנידוןדנן
אינודומהלאותונידוןמכמהטעמים.
ראשית,בנידוןשם,התביעההוגשהלביתהדיןלאחרשכבר
הסתייםההליךבביתהמשפט,וקבעולפסוקכדעתמרןבב"י
שנזקקיןלו,מאחרשבניהזוגהצדדיםלאותודיוןהיומעדות
המזרח ,וכן מפני  שכבר החלו לדון בבית הדין בתביעת
המזונות.
בנידון דנן שפסיקת הרמ"א מחייבת את הצדדים דנן ,וגם
כעתעדייןההליךמתקיים בבית המשפט ,וטרם החל הדיון
ק
בביתהדיןלגופהשלהתביעהל"מדורספציפי",ואיןלהיזק 
לתביעהזו.
אמנם היה מקום לטעון ,שבנידון השו"ע סי' כו ,מדובר על
תביעהזההשהוגשהלביתהדין.
אבל בנידון דנן ,התביעה לערכאות אינה כוללת את מרכיב
ה"מדורהספציפי".
אך אין מקום לטענה זו מאחר שבעת הגשת תביעת מזונות
לבית המשפט ,התובעת מקבלת עליה את ההלכה הנוהגת
בבתי המשפט בנושא מזונות האשה ,על כל היבטיו ,ואין
לקבל פיצול מלאכותי המבוקש כעת מבית הדין .וכן הטעם
של "מגדר מילתא" כאמור יפה גם בנסיבות אלו ,שמטעם
מיגדר מילתא יש למנוע קיפוץ מערכאה לערכאה ,כפי
שנבהירלהלן.
אמנם לדעת הסובריםשהטעם בהלכה זו הוא מפני קנס,
יתכןשהיהמקוםלשקולבכלמקרהלגופו.

ביחסלהיבטהמשפטי
להלןקטעמהחלטהשכתבנובתיקאחר,וכדלהלן:
"במקרה הנוכחי ,הדיונים בענייני הממון בין הצדדים
מפוצלים בין שתי ערכאות .התביעה של האשה לתשלום
הכתובה נידונתבביתהדין,ומאידך,תביעתהלזכויותממון
מכחחוקיחסיממוןנידונתבביתהמשפטלעניינימשפחה.
ראשית נציין שפיצול הדיונים ביחסי הממון הנובעים
מהנישואין ,מעצם טבעו עלול להביא לעיוות הדין .כידוע
שתי ערכאות שיפוטיות אלו ,בית הדין ובית המשפט ,הן
שונות בטבען ,הן בדין המהותי עלפיו הן דנות ,והן בדיני
הראיותוסדריהדין.
אילו הפיצול היה בין נושאים שונים ,כגון דיון במזונות
בערכאה אחת ובחלוקת רכוש באחרת ,לא היה מקום לקבוע
כנ"ל.אךכשהפיצולהואבשאלתיחסיהממוןהנובעיםמעצם
הנישואין ולמיצוי זכויות הממון של אשה בעת הגירושין ,הרי
רעה חולה לקפץ מערכאה לערכאה בהתאם לנוחיות
שזו 
התובעת ולאחר שיקול דעת מוקדם היכן נוח לתבוע תביעה
אחתוהיכןתביעהאחרת,ולהפיקמכלערכאהאתהמירב,גם
אם היה ברור שבסופו של דבר לא תהיה התאמה בין פסקי
הדיןהשונים",עדכאןציטוטמאותההחלטה.
אשה המבקשת לקבל סעד משפטי להבטחת מזונותיה
ומדורה ,ופונה לבית הדין בתביעה מתאימה ,תוכל לצרף
לתביעה זו את התביעה ל"מדור הספציפי" ,וזאת מכיון
שפסיקה לזכותה של אשה נשואה ל"מדור הספציפי" היא
פסיקה במסגרת זכותה למזונות ומדור .כבר הארכנו
בהבהרת יסוד חיוב הבעל ב"מדור ספציפי" ,בפסק דין
שפורסםבספרעטרתדבורהח"אסי'לב,והבהרנושחובהזו
היאחלקמחובתובמזונותובמדור.
אךכשהאשההגישהאתתביעתהלמזונותוהוצאותהמדור
עבורה לבית המשפט ,אין מקום שתוגש בקשה לבית הדין
לדיוןבזכותהל"מדורספציפי".
כאמור זו רעה חולה לקפץ מערכאה לערכאה בהתאם
לנוחיות התובעת ,ולאחר שיקול דעת מוקדם היכן נוח
לתבוע תביעה אחת והיכן תביעה אחרת ,ולהפיק מכל
ערכאה את המרב ,גם אם היה ברור שבסופו של דבר לא
תהיההתאמהביןפסקיהדיןהשונים.
גם במקרה דנן ,בית הדין אינו אמור לעקוב ולבחון האם
סכומי הכסף שהתקבלו אצל האשה במסגרת ההליך בבית
המשפטאכןתואםאתזכותהלדמימזונותעלפיההלכה.
מסקנה:ישמקוםלדוןביןהצדדיםדנןבתביעתשלוםהבית,
אךאיןלקבלאתהבקשהלבודדסעיףאחדמתביעתמזונות
רחבה ומפורטת ,סעיף אחד מתוך מכלול תביעת המזונות
הנידונתבערכאהאחרת,ולבקשלדוןבובביתהדין.לכןלא
יוזמןמועדלדיוןבנושא"מדורספציפי".
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התנאיםלהפסדכתובהבטענתמאיסעלי
בבית הדין נידונה תביעת האשה לכתובתה ,בנסיבות

הרקעלסכסוךמושתתעלרצףשלטענותכמפורטלעיל,אך

שהבעל עזב את הבית והגיש תביעה לגירושין ולחילופין

ככל שהדבר נוגע לשאלת זכאות האשה לכתובתה ,אין

שלום בית .האשה הגישה תביעה לשלום בית ,ולאחר

הכרחשביתהדיןינהלדיוניהוכחותלבררכלטענהוטענה,

השלמת הדיון התברר שאין מנוס מגירושין ורק נותרה

מאחרשאיןבדיוניםאלונ"מבשאלתהזכאותלכתובה.

השאלהשלזכאותהאשהלכתובתה.

במסגרת פסק הדין הנוכחי בית הדין יברר רק את השאלה

הבעל בתגובתו לסיכומי טענות האשה טען שמתוךסיכומי

האם לאור ההלכה הפסוקה בשו"ע אה"ע סי' עז ס"ב

טענותיה אנו למדים שבפיה טענת "מאיס עלי" וכי היא

שהאשה הטוענת "מאיס עלי" הפסידה כתובה ותוספת

שונאת את הבעל ,ולכן נשללה ממנה את הזכאות

כתובה,הואהדיןבנידוןדנן.

לכתובתה .עלינו לברר טענה זו ,בהנחה שאכן כדבריו ,וכן

ונמקד את שני הנושאים הטעונים בירור הלכתי ,ובהתאם

יצוין שבדיון האשה טענה באמצעות ב"כ" :הוא נחוש

למסקנות נברר שבנידון דנן גם אם טענות הבעל בהיבט

להתגרש,והיאכשהתהליךהחל ,רצתהלהישאראיתו,אין

העובדתי יתקבלו במלואן ,עדיין לא נשללה זכאות האשה

לה מישהו אחר' ,טב למיטב ,'...היום כיון שהוא לא רוצה

לגירושין:

בההיאגםרוצהלהתגרש".

א .אשה האומרת לבעלה בתוך ביתם שמאסהבו ואינה

עלכןככלשהדברנוגעלבסיסהעובדתיהעומדביסודפסק

רוצה אותו ,ולאחר מכן הבעל מיוזמתו עזב את הבית וכבר

דין זה ,הוא מבוסס על כמה עובדות יסוד שאינן שנויות

אינורוצהאתאשתו,וכשהאשהמגיעהלביתהדיןשהתכנס

במחלוקתעובדתית,והן:הבעלעזבאתהבעלמרצונווהגיש

לדיון בתביעת הבעל לגירושין ,מתברר שהבעל נחרץ

תביעת גירושין ולחילופין שלום בית ,ולמעשה עומד על

בעמדתו להתגרש ,והוא תולה זאת בהתנהגות האשה,

תביעת הגירושין בטענה שאין לו שותפה מתאימה לשלום

והאשה אומרת שבנסיבות אלו אין מנוס מגירושין .האם

בית.מאידך,האשההגישהתביעהלשלוםבית,אךלמעשה

דבריה ה נזכרים של האשה ,שנאמרו בתוך ביתם עוד קודם

מבקשת להתגרש ,ומבהירה שרצונה בגירושין נובע מכך

עזיבת הבעל את הבית מחילים עליה דין האומרת "מאיס

שבעלהאינורוצהבה.

עלי"שנשללהממנההזכאותלכתובה.

הצדדים נשלחולהליךשליעוץ נישואיןאצלגורםמקצועי,

ב .אם נאמר שרק לטענת "מאיס עלי" הנאמרת בבית הדין

ולאחר שההליך לא העלה תוצאה חיובית ,הצדדים חזרו

ישמשקלהמביאלהפסדכתובה,האםהדיןכןגםכשבדיון

לביתהדיןומבקשיםלהשליםאתההליךבגירושין.גםביחס

בביתהדיןדבריהנאמריםבעתשכברבעלהאינוחפץבה.

להליךיעוץהנישואיןעלוטענותהדדיות.

בהלכההפסוקהבשו"עסי'עזבתחילתסעיףב',שבהנקבע

הבעל הקליט את דברי המשתתפים בהליך יעוץ הנישואין,

דינה של אשה האומרת "מאיס עלי" ,הבעל כלל לא הגיש

בהקלטתסתר.הגםשאיןבמעשיועבירהפליליתעפ"יחוק,

תביעהלהתגרש,ולאביקשלהתגרש,וככלשהדברתלויבו,

בהיותו שותף לשיחות שהוקלטו ,אך הבעל שמצא לנכון

הוא מבקש להמשיך לדור עם אשתו בשלום ,אלא שאשתו

להקליטאתההליךהטיפולישנועדלבחוןחזרהלשלוםבית,

מאסה בו ואינה רוצה בו ומבקשת להתגרש .מבואר

בהתנהלותו זו מחזק את הטענה שמלכתחילה הגיע להליך

בתשובתהריטב"א סי'מא,שטענת "מאיס עלי" או "בעינא

זה על מנת להשיג ראיות לביסוס טענותיו ,והציב סימן

ליה ומצערנא ליה" ,היא טענה הנאמרת בבית הדין דוקא,

שאלה אודות תום הלב והכנות ברצונו בהליך אמיתי של

וז"להריטב"א:

יעוץ נישואין שנועד לבחון חזרה לשלום בית .כשצד אחד
להליך הטיפולי ,דהיינו הבעל ,יודע שכל מילה שיאמר
מתועדת ,ותוכל לשמש כראיה בבית הדין ,דבריו נאמרים

"לא חזינו בה דין מורדת מתשמיש ,דהא לא אמרה לב"ד ולא
לשלוחיהם לא טענת מאיס עלי ולא טענת בעינא ליה ומצערנא
ליה".

מתוך שיקול דעת המכוון להליך המשפטי ולא בהכרח

וכך עולה מדקדוק לשון הראשונים בסוגיא )כתובות דף סג

לטובתטיפולשורשלפתרוןהבעיהביןבניהזוג.

ע"ב(,שהדיוןהינואודותדבריםהנאמריםבביתהדין.

יצוין ,למרות שהמטפלת לא היתה מודעת להקלטה ,היא

רש"יבסוגיאבכתובות)שם(באר:

קבעה בסיכום ההליך שהוגש לבית הדין ,שרצונו החד

"אבל אמרה מאיס עלי ,לא הוא ולא כתובתו בעינא".

משמעי של הבעל לגירושין ,ושלא הותיר מקום להצלחת

הרי שנוסח דברי האשה אינו נוסח הנאמר ישירות לבעל,

ההליך הטיפולי לסייע להם בהצלת הנישואין ובחזרה

"אינירוצהאותךולאאתכתובתך",אלאנוסחהנאמרבבית

לשלוםבית.

הדיןעלהבעל.וכןהואהלשוןברשב"אבר"ןוברא"ש.וכמו
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הנוסח הנאמר בגמ' "בעינא ליה ומצערנא ליה" שאינם

וכן בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )דפוס פראג סי' תתסה(

דברים הנאמרים ישירות מהאשה לבעל ,אלא לבית הדין

הובאה תשובת רגמ"ה שכתב באשה המבקשת להתגרש

אודותהבעל.
וכןברמב"םובשו"ע":מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו"
וברי"ףבסוגיא:

"הכי דיינינן במורדת  ‡È˙‡ „Îואמרה לא בעינא ליה".
ובהגהותמרדכי)סי'רצ(:

"הילך לשון רב אלפס הדין דינא דגמרא דמשהינא מורדת
תריסר ירחי שתא אבל ÔÓ˜ ‡˙‡ ÈÎ ‡˙·È˙Ó· ÈÈÈ„ ‡„È‡‰
מורדת ואמרה לא בעינא ליה ומאיס עלי יהבינן לה גיטה
לאלתר".
וכןעולהמדבריהרשב"אבתשובהחלקו'סי'עב,שכתב:

"האומרת מאיס עלי האמור בגמ' הוא כשהיא תובעת להתגרש
ואומרת מאיס עלי ואיני רוצה בו ולא בכתובתי ,אלא יתן לי גט
ואצא".

ואינהרוצהאתבעלה:

"ומשהי' לה י"ב חדשים אגיטא ,וצריכה התראה בב"ד קודם
לכן".
וכן דעתהרא"ש בתשובה כלל מג סי' י',כמ"שהחזו"א סי'
סטס"קכהבדעתהרא"ש.
וכןבשו"תראנ"חסי'מא,בדיןמאיסעלי:

"וכלל הדין בענין זה ,שאם אחר שהתרו בה על ידי בית דין
והשהו אותה ,עדיין עומדת במרדה ,אם בא להוציאה אין לה
עליו ,לא כתובה ולא תוספת".
עייןבספראוצרהפוסקים סי'עזס"קיזאותט'שהביאשכך
כתבועודהרבהאחרונים,שהובאובאוצרהפוסקיםשם.
הרי לדעת הראשונים והאחרונים הנזכרים ,אין די באמירת
"מאיס עלי" אלא יש צורך בהתראה ,וההתראה היא בבית

הרי שאין זה נוסח דברים הנאמרים מהאשה לבעל בתוך

הדין,כמפורשבתשובתרגמ"הובתשובתראנ"ח,ונראהשכן

ביתם ,אלא הנאמרים לבית הדין בעת הגשת תביעתה

הואדעתשארהסובריםשישצורךבהתראה,שהכל נעשה

להתגרש.

בביתהדין,כאמור.

עודיצויןלדבריהגמראבמסכתיבמותדףקטזעמודא:

"קטטה בינו לבינה וכו' .היכי דמי קטטה בינו לבינה ,אמר רב
יהודה אמר שמואל :באומרת לבעלה גרשיני .כולהו נמי אמרו
הכי".

עוד יצוין לדברי הריטב"א בתשובתו הנזכרת שהביאור
בהלכהזוהוא:מאחרשהפסדהכתובההינוקנס,איןמקום
לקנס זה אלא כשהדברים נאמרים בבית הדין ,ומדברי
הרמב"ם דייקהריטב"א ,שרק בעת מתן הגט ,כשכבר ברור

הרי שיש דברים שהאשהאומרת בבית מתוך כעס ובמהלך

שדבריההביאולגירושין,הפסידהאתהכתובה.

קטטה ,אבל פשיטא שכל האומרות כן,אין בכך שלילת

אמנם סברת הריטב"א שמטעם קנס אתינן ,אינה מוסכמת,

הכתובה ,אלא כשהאשה אומרת בבית הדיןשאינה רוצה

ויששבארוהלכהזומהטעםדאדעתאדלמשקלולמיפקלא

אתבעלהותובעתלהתגרש.

אקנילה,אךלהלןיבוארשטעםזהיוכללהיאמררקכשהיא

והנהבאשה האומרת מאיס עלי ותובעת להתגרש ,רבו

תובעתלהתגרש.

הראשונים שלא הפסידה כתובה אלא לאחר התראהשל

עוד יצוין לדברימהריק"ש בפירושו ערך לחם על דברי

בית דין שבוהתקיים הדיון והצדדיםהציגואת טענותיהם,

השו"ע סי' ע"ז ס"ב במורדת האומרת בעינא ליה ומצערנא

וכדיןעוברתעלדתשאינהמפסידהכתובהבלאהתראה.

ליה שכתב השו"ע" :שולחין לה מבית דין" וכו' ,וכתב

כך פסק בספרפסקי רי"ד מסכת כתובות דף סג ע"ב)הובא

מהריק"ש:

בשלטיהגבורים,וכןבתוספותרי"ד(:

"אבל אם אמרה מאיס עלי ואיני חפיצה בו כלל ויתן לי גט ואיני
חוששת מכתובתי לא כיפינן לה לעגנה ולעכבה שתפחות
כתובתה מעט מעט ,אלא אם רוצה הבעל ליתן לה גיטה ומפסדת
כתובתה מיד ,שהתובעת גירושין דינה להפסיד כתובתה ,אבל
מיהו צריך להתרות בה ולהודיעה שהיא מפסדת כתובתה ,אם
תחזור בה הרי טוב ואם לאו נותן לה גט ומפסדת כל כתובתה".
וכןבחידושיהריטב"אמסכתכתובותדףסדע"א:

"והאומרת מאיס עלי שאיני רוצה בו ולא בכתובתו אין לנו לזוז
משיטת הגאונים ז"ל שכתבו דקנסינן לה טפי ממורדת גמורה,
ואין ממתינין לה ארבע שבתות ‡ ‰· ÔÈ¯˙Ó ‡Ïואם לא תחזור
בה לאלתר הפסידה כל כתובתה".
ויתרהמכךכתבהריטב"אבתשובתוהנזכרתבסי'מא:

"והאומרת מאיס עלי אע"פ שלא הוזכר בה הכרזה לדברי הר"מ
במז"ל וחבריו ז"ל האומרין דיהיב לה גיטא לשעתו ,התראה
מיבעיא ,ואח"כ מגרש וקונסין אותה בכתובתה".

"מפשט לשון הפוסקים נראה שאין התראת הבעל כלום ,ולא
דמיא לעוברת על דת שמתרה בה אפילו בלא עדים ,כדאיתא
בסימן קט"ו סעיף ח' ,דהתם חטאה לה' יתברך והכל שלוחיו
וחטא זה בינה לבעלה לפיכך צריך בית דין שידונו ביניהם ,וזה
פשוט".
ועל יסוד דברי מהריק"ש כתב בשו"ת שואל ונשאל ח"ו סי'
מו שהובא באוצר הפוסקים סי' עז ס"ב ס"ק כח אות ג'

שצריך בית דין של שלושה דיינים ,וכי"נידון מורדת ,הוא
ביטול כח כתובתה בעל כרחה".
ולענין זה ,אין הבדל בין שלילת הכתובה בבעינא ליה וכו'
לביןמאיסעלי.
כיווןשכן הליךזהשלהפסדכתובההגוררקנסבכתובה,או
הפסד מטעם הסברא דאדעתא וכו' ההליך חייב להתקיים
בפניביתהדיןהפוסקעפ"יהנסיבותהמתבררותבפניובאותה
עת.יתירהמזוידועיםדבריהר"ןבתשובהסי'יגשכתב:

"המורדת אינה מבטלת מיד תנאי אישות שבינו לבינה אבל כל

עטרתדבורה



הפסדה הוא שבעה דינרים כל שבת ושבת מעיקר התקנה
ולפיכך כיון שקנסוה שתפסיד ז' דינרים בכל שבת ושבת דין
הוא שיהא זה ההפסד מוטל על כל נכסיה ...אבל האומרת מאיס
עלי אין עניינה כן שאין הבעל מרויח עליה דבר קצוב כדי
שנאמר שיהא ריוח הבעל והפסד האשה מוטל על כל נכסיה,
אלא הרי היא מבטלת תנאי אישות מיד והפסידה כל מה שיש
לה על הבעל".
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"ולענין גביית כתובה בחיי הבעל בזמן גירושין ,אם האשה היא
שמרדה על בעלה ותובעת גירושין וריצוה ולא נתרצת להתפייס
עם בעלה ,משפטה שתטול נדוניא בלבד מה שכתוב בכתובתה
שהביאה מבית אביה ...אבל מה שכתב לה הבעל בכתובתה
ממתנות עם מה שהתפיסה משלו אין נותנין לה ממנו כלום ,לפי
שלא הקנה לה אלו אלא על מנת שתעמוד לפניו ותשמשו ,לא
על מנת שתטלם ותצא .ועכשיו שמרדה אין לה בהן כלום".

ועיין באוצה"פ סי' עז ס"ק יז אות יג מכמה אחרונים שעם

הרי התבארושקיים הכרח שיתקיימו שלושה דברים בטרם

הפסד הכתובה התבטלו כל תנאי הכתובה וגם הבעל כבר

יפסקושלילתתוספתכתובה:

אינוזכאילפירותנכסימלוג.והיינועפ"ידבריהר"ןשבטענת

א".מרדה על בעלה".ב".תובעת גירושין",ג".ריצוה ולא

מאיס עלי האשה מבטלת תנאי האישות מיד .כיווןשכן,

נתרציתלהתפייסעםבעלה".ושניאלוהןתביעתהגירושין

הדבר ברור שלא יתכן לדון זאת על יסוד דברים כאלו או

והן הניסיון לרצות אותה וסירובה ,כל אלו הן הליכים בפני

אחרים שנאמרו על ידי האשה לבעל בתוך ביתם .ופשיטא

ביתהדין.

שאין אחד מהפוסקים שהורה לכתוב כתובה חדשה עקב

וכןמשמעותדבריהר"ןבסימןיג)שהביאהב"יאה"עסי'עז(

דיבור כזה או אחר בתוך הבית לאחר שהאשה חזרה בה.

שכתב:

זאת מאחרשרק לדבריםהנאמרים בבית הדין יש משמעות
של ביטול תנאי האישות והפסד הכתובה ותנאי הכתובה,
ושלילת זכותו של בעל לפירות .כל זאת אליבא דהסוברים
שאין המתנת י"ב חודש במאיס עלי ,כפסק השו"ע ,ובניגוד
לדעתהרבהראשוניםופוסקיםאחרונים,ואכמ"ל.
אמנם יש הסוברים שאין צורך בהתראה כתנאי להפסד
כתובהבמורדת ,ובספר יביעאומרח"האה"עסי'יגאותט'
כתב שכן עולה מפסק השו"ע סי' ע"ז ס"ב שלא הזכיר
התראה ,עכ"פגם אליבא דשיטה זו,הפסדהכתובהנובע
ממהשהאשהבאהלביתהדיןוטוענתשבעלהמאוסעליה,
ובכךהיאזוהגוררתאותולגירושיןואדעתאלמשקלולמיפק
לא יהיב לה.דהיינו ,גם אליבא דשיטה זו,ההליך שבו
האשה טוענת מאיס עלי ,מתקיים בבית הדין ,וכמו שעולה
מדברי המאירי במסכת כתובות דף סג ע"ב,ההולך בשיטת
הסוברים שאין צורך בהתראה לטוענת מאיס עלי ,ובאר
הלכהזו,וכתב:

"אם אומרת לא בעינא ליה ומאיס עלי ,כלומר ולעולם איני
נזקקת לו ,אין כאן עוד תוחלת שאין אחר המיאוס כלום ,ואף
כשהיא סבורה לקבל ,אינה יכולה לכוף את טבעה ,וכבר אמרו
אין מאיסא לית סיברא .ואחר שכן אטרוחי בי דינא בכדי לא
מטריחינן ,ומעתה אין משתדלין בה להכרזות ולהתראות ,וזהו
שאמרו לא כייפינן לה כלומר אין משתדלין להוכיחה בהכרזות
והתראות ולכופה במוסרים ותוכחות ובכמה מקומות הוזכר
בתלמוד לשון כפייה בדברים ותוכחות וכן אין נותנין לה מתון
להפסד כתובה דרך פחיתה אלא אם רוצה להוציאה איבדה
כתובתה מיד".

"כי מעולם לא הוזכרה הכרזה באומרת מאיס עלי ובגמרא לא
הזכירוה אלא גבי מורדת ,והטעם בזה לפי שזו האומרת בעינא
ליה כיון שאינו מאוס עליה אפשר שתתבייש ותחזור למוטב,
אבל אומרת מאיס עלי אין מכריזין עליה ,שמן הסתם אפילו
בכמה הכרזות לא תחזור בה דאין מאיסתא לית סברא".
ובביתיוסףסי'עזכתב:

"ובענין האומרת מאיס עלי כתב הרשב"א בתשובה שאינה
נאמנת במה שאומרת עד שנכיר מתוך דבריה שהוא מאוס
בעיניה כמו שאמרה עכ"ל".
ובתשובתהרשב"אחלקו'סי'עב:

"והאומרת מאיס עלי האמור בגמ' הוא כשהיא תובעת להתגרש
ואומרת מאיס עלי ואיני רוצה בו ולא בכתובתי אלא יתן לי גט
ואצא .זו היא שאנו אומרים שהיא ודאי באה מטענת המיאוס
ואנוסה היא זו דליבא אונסה".
הרי שגםאליבא דשיטת הפוסקים שאין צורךבהתראה
לאשההטוענת "מאיס עלי" כתנאי להפסד הכתובה ,עכ"פ
הנידון הוא שהאשה באה לבית הדיןתובעת להתגרש
ואומרת שבעלה מאוס עליה ושאינה רוצהבו ,ולאחר
שביתהדיןנוכחשכךהםפניהדברים ,ואיןזהסכסוךזמני
שיש תקווה להחזירם,כבראין טעם בהתראה,ואם הבעל
מוצא לנכון לגרשה בנסיבות אלו ,אינו חייב בתשלום
הכתובה.
מסקנה:הפסד הכתובה בטענת מאיס עלי ,כשהאשה אינה
מוחלתעלכתובתה,לדעתהריטב"אנקבעעלידיביתהדין
כקנס,ורקבנסיבותשהאשהטוענתכךבפניביתהדין.
גם לפי המבואר בתשובת הגאונים ובעוד ראשונים ,הטעם

משמעותדבריהמאירישאףשאיןטעםבהתראהבטרםיורו

שעל דעת למשקל ולמיפק לא התחייב בתוספת כתובה,

להפסידה כתובה ,עכ"פ היינו רק לאחר שבית הדין נוכח

עדיין שלילת תוספת הכתובה על יסוד הסברא דאדעתא

מדבריהאשה הנאמרים בפני בית הדין ,שקיימת מאיסות

למשקלוכו'מתקיימתרקכשהזוגהגיעלהליךהנעשהבפני

ואיןתוחלתלנישואיןאלו.

בית הדין שנוכח שאכן בעלה מאוס עליה ונעשה מאמץ

והדברים מבוארים בתשובת הגאוניםשערי צדק חלק ד'

לרצותה וללא הצלחה וכבר אין תוחלת לנישואין .בנסיבות

שערד'סי'טזשבהנכתב:

אלו לדעת הרבה מהראשונים והפוסקים יש להתרות בה,
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ובשו"ע לאהוזכרה התראה ,מאחר שאין טעם בהתראה
כשקיימתמאיסות.

אבל כל שהיא רוצה לעמוד תחתיו והוא מוציאה ,אף על פי
שבדין מוציאה ,יש לה תוספת".

כל זאת אליבא פשטות לשון מרן בשו"ע )סי' עז ס"ב,

לתוספת ביאור מן הראוי להוסיף את דברי הרמב"ן

שגם אם
שהשמיט מהשו"ע את תשובת הר"ן שהביא בב"י( ,

במלחמות במסכת כתובות בסוף פרק רביעי .המקור בגמ'

האומרת מאיס עלי ,תובעת כתובתה ,אין דינה כאומרת

דעתא למישקל ולמיפק נמצא
לסברא שלא הקנה לה א 

בעינאליהומצערנאליה,ודלאכרמ"אשפסקכתשובתהר"ן

בסוגיה במסכת כתובות דף נד עמוד א' בדין "אלמנה שמין

קבוע במורדת לא הפסידה כתובה ,מאחר
שבלא הסדר ה 

מהשעליה",ומבוארבגמראהטעם:

שאליבא שיטה זו ,המקובלת על הרבה פוסקים ,בנ"ד אין
מקוםלשאלהשאיןהפסדכתובהבלאהסדרהקבועבמורדת.
ביחס לנושא השני הנזכר לעיל כטעון בירור הלכתי ,עלינו
להקדים את ההלכה של הפסד כתובה באשה התובעת
להתגרש.הלכהזוהתבארהבטוראבןהעזרסי'קיחשכתב:

"מי שהיא תובעת לבעלה לגרשה ויצאו הגירושין ממנה ,אין
לה מן הדין לגבות זולתו מה שהיא טוענת ויתברר מסכום
נדוניתה .ולא נחוש למה שימצא כתוב ממנה בכתובה  ...ולא
יחוש הבעל לכתוב ולהוסיף על עצמו  ...לענין שתשאר נשואה
עמו ולא תבקש גירושין ,בענין כזה אמרו חכמינו ז"ל )כתובות
נד( כי כתב לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למיפק ולמיסב לא
כתב לה  ...ואם תבע הוא הגירושין ,אינו יכול לגרשה אלא
לרצונה או לאחר שיפרע לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא
ותוספת".

"כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה ,אדעתא למשקל ולמיפק לא
אקני לה".
וכתבהרי"ף:

"ושמעינן מינה דמאן דגריש לאתתיה מדעתא דנפשיה אין
שמין לו מה שעליה דלאו איהי בעיא למיפק אלא איהו בעי
לאפוקה".
ובארהרמב"ןבמלחמותאתדבריהרי"ף:

מבוארבדבריו,שאםהגירושיןיצאוממנולאחרשהואתבע

"אבל מגרש את אשתו כיון שהוא קנאה כדי לעמוד לפניו
ועכשיו היא יוצאת בע"כ תימא תנו לי בעלי ואעמוד לפניו,
דהא לאו למיפק קיימא ולטבועים הקנה אותם לה ,למה זה
דומה לנותן מתנה לחבירו ע"מ שישמשנו שמתנתו מתנה כיון
שהעכבה אינה שלו ,והא נמי מתנה גמורה היא".
הרי שכל עוד שהאישה אומרת ויכולה לומר":תנו לי בעלי
ואעמוד לפניו",אז כבר אין יסוד לסברת"כי אקני לה אדעתא
למיקם קמיה ,אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה".והדברים

את הגירושין"-אינו יכול לגרשה אלא לרצונה או לאחר

מתאימים לאמור לעיל שהכל תלוי בשאלה האם האישה

שיפרע לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא ותוספת".

מבקשתלהישארעמואותובעתלהתגרש.

משא"כ אם האשה תבעהלהתגרשויצאו הגירושין ממנה,

וכן בספר פרי האדמה )להג"ר רפאל מיוחס ז"ל( ח"ג דף לו.

לא תוכל לקבל את מה שהבעל התחייב לה כנגד הנדוניא,

כתב:

ולאתוספתכתובהאומתנות.
שה
הטור דייק בלשון וכתב "מי שהיא תובעת לבעלה לגר 
ויצאוהגירושיןממנה",דהיינואיןדיבתביעתגירושין,אלא
בנוסףלכך":יצאוהגירושיןממנה".
ויסוד זה כבר התבאר בדברי הרמב"ן בחידושיו עמ"ס
כתובותדףקאע"א:

"אבל בזמן שאינה רוצה זו ,אע"פ שיוצאה בדין כגון ששהתה
עשר שנים ולא ילדה ובאה מחמת טענה ,אע"פ שנוטלת
כתובה ,שמא לא זכה לבנות ממנה אין לה תוספת ,שעל מנת
לשמשו כתב לה מדעת עצמו ,כל זמן שתשמשנו בין כדין בין
שלא כדין הרי עמדה בתנאהÔÈ‡ ˙‡ˆÏ ‰ˆÂ¯ ‡‰˙˘ ÔÓÊ ÏÎÂ .
."‰Ï
הרישהרמב"ןכתבלהדיאשאםהאשהרוצהלהתגרשולכן
הבעלנאלץלגרשה,עלדעתכןלאכתבלה.
וכןהר"ןבמסכתכתובות),סוףפרקאלמנהניזונת,דףנט:
בדפיהרי"ף(כתב:

"מיהו כי אמרינן דיש להן תוספת ,דוקא כשמוציאה הוא ,אבל
אם היא רוצה לצאת ,אין לה תוספת ,דכי אקני לה אדעתא
למיקם קמיה .וכן הדין בשהתה עמו עשר שנים ולא ילדה
ורוצה לצאת ,ובאה מחמת טענה שאמרה דבעיא חוטרא לידה
)יבמות סה ,(:דאין לה תוספת ,כיון שהיא רוצה לצאת ממנו.

"מצאתי כתוב מכת"י הרב המובהק כמהר"ר משה מזרחי ז"ל
שהעתיק מכת"י הרב המופלג כמהרא"י ,דמ"ש הרא"ש הביאו
הטור סי' קי"ח באשה שנתגרשה נותנים לה כתובתה ותוספת
ומתנתה יע"ש ÔÈ˘Â¯È‚‰ ‰Ú·˙ ‡Ï ‡È‰˘Î ÂÈÈ‰„ ,וכמ"ש שם
להדיא ,ÔÈ˘Â¯È‚‰ ‰Ú·˙ ‡È‰˘Î Ï·‡ ,ודאי לא נתרצה הבעל,
וכמ"ש דאדעתא למשקל ולמיפק לא כתב יע"ש".
והנהבחידושי רבי אברהם מן ההר עלמסכת יבמות דףסו
א
תטענתבעינאחוטראלידאומר 
ע"אבאשההבאהמחמ 
לקבורה,שהדיןהוא:יוציאויתןכתובה,כתב:

"וכתב הר"ם פרק ט"ו דדוקא כתובה אית לה אבל תוספת לית
לה ,שלא כתב לה התוספת על מנת שתצא לרצונה ותטול .וכן
כתב הרי"ף דאדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה ,עד כאן.
ומסתברא דהוא הדין לאשה שאינה רוצה לעמוד תחת בעלה
ומצערת אותו עד יגרשנה שאין לה תוספת".
הדברברורשמש"כ"שאינהרוצהלעמודתחתבעלה"היינו
שהיאתובעתלהתגרש,דומיאהנידון ברי"ףוברמב"םבפרק
ט"ו ה"י מאישות שהביא ר"א הן ההר ,שכתבו שלילת
תוספת הכתובה מהטעם שאדעתא דלמשקל וכו' באשה
התובעתגירושין.שאםדבריר"אמןההר נסובורקכשהיא
מצערתאותוולאהגישהתביעתגירושין,אינהיותרמאשה
רעהשאינהמפסידהכתובהותוספת.

עטרתדבורה
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בהתאם לכל המבואר ,עלינו להשלים את הדיון בנידון דנן

המקרה בדינו של רבינו ירוחם הוא שהתביעה להתגרש

ולברר האם כשבית הדין שומע מהאשה שהיא מבקשת

החלהמצדהאשהשאינהרוצהאתבעלה,והפסדהכתובה

להתגרשלאחרשנוכחהשבעלהעזבאותהוכבראינורוצה

מנומק" :דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה" .אך אין

בה ,עדיין נדון בה דין שלילת זכאות לכתובה בהסתמך על

הדבר כן כשהבעל הוא התובע להתגרש ,ולאחר שהאשה

ההלכהשהטוענתמאיסעליהפסידהכתובה.

נוכחתשהבעלאינורוצהבה,היאאינהרוצהלהישארעם

עייןבתשובתהתשב"ץח"בסי'רצב,במש"כ:

בעל שמאס בה ואינו חפץ בה ,ובנסיבות אלו כבר אין את

"אם כתב תוספת מעצמו ,והיו הגירושין ברצון שניהן גובה
הכל",

הטעם"דאדעתאלמשקלולמיפקלאיהיבלה".
כששניבניהזוגכבראינםרוציםזהבזה,חיובהכתובהתלוי

הרי שהסכמת האשה להתגרש אינה שוללת את הזכאות

בשאלהמימבניהזוגגרםלגירושין בהגשתתביעתגירושין.

לכתובה.

אם האשה בתביעתהלגירושין הביאה למצב שבו הצדדים

ה"האםהאשה,לארקשמביעההסכמהלהתגרש,אלאגם

נאלצים להתגרש ,וכמו הנידון ברבינו ירוחם שבו ההליך

מאסהבבעלהשעזבאותהותבע גירושיןמאחרשאינורוצה

החל מתביעת האשה להתגרש ,הרי שהגירושין יצאו ממנה

בה,כבראין מקום להתראה לאשה שאם לא תחזור בה

והיא אינה זכאית לתשלום הכתובה ,וזאת עפ"י ההלכה

תפסיד כתובתה,שהרי אין לה למי לחזור,ואליבא דשיטת

העקרוניתהפסוקהבדבריהטור .אבלאםהבעלהביאלכך,

הראשונים והאחרונים הנזכרת שההתראה היא תנאי

ת הגוללעלהאפשרות
והואזהשבתביעתולהתגרש סתםא 

לשלילתהכתובה ,אםגרשהללאהתראה לאהפסידה,ואין

לשלום בית ,עליו לשלם את הכתובה במלואה.עיין בספר

יסוד לטעון שהאשה הפסידה כתובתהושהגירושין יצאו

עטרת דבורה ח"א סי' לו וחלק ב' סי' פט ,שם התבארו

ממנה.

המקורותבהלכהלקביעהזו,ומתוך דברינו יתבארשהמושג

לפישיטהזוק"ובנידוןדנן,שבסופושלדברהבעלתובעאת

"מורדים זה בזה" הנזכרבכמה פסקי דין שיצאו לאחרונה,

הגירושיןוכבראיןמקוםלהתראה.אלאגםאליבאדהשיטה

שגויומביא לטעות בפסיקת ההלכה ביחס לכתובה .מאחר

הסוברת שאיןצורךבהתראהכתנאילהפסדהכתובה ,היינו

שלאחרשהאשהמורדתבבעלה,מאסהבוותובעתגירושין,

דוקא שהיא טוענת בבית הדין טענת מאיס עלי ,בשעה

הבעלכבראינויכוללהיקראמורדבאשתושכבראינהעמו.

שהבעל עדיין רוצה בה ,ולולי טענתה יש לה בעל שתוכל

וכןלהיפךכשהבעלמורדבאשתומאסבהותובעלהתגרש,

לחזור אליו ובנסיבות אלו יש משקל לדבריה ונשללת

רקהוא המורד,ולא ניתן לקבוע את מעמדה של האשה

כתובתה.משא"ככשהואתובע,וההליךבביתהדיןלאהחל

א
כמורדת בבעלה שכבר אי נועמה,כשהוא במעשיו הבי 

מטענתהאשהמאיס עלי ,אלאמהפירוד שאירע לאחר

אותםלגירושין,לכןבדרךכלללאקיימתמציאותשהצדדים

שהבעל עזב את הבית ,בהתחשב בכך ובתביעתושל הבעל

מורדים זה בזה.זאת מאחר ש"מרידה"בהגדרתה,הינה

לגירושין ,בכה"גכבר אין אתהיסודלהפסדהכתובה שהוא

התנערותמחובהבדרךשלפשיעה,וכמ"שהמרדכיבמסכת

הטענה"דאדעתאלמשקלולמיפקלאיהיבלה".

כתובות פרק אע"פ ובהגהות האשרי פ"ה סי' כט אודות מי

ידועים דברירבינו ירוחם )בספר מישרים נתיב כגח "ח(
שכתבבלשוןזו:

"כתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל ,כי נראה לו שאשה
שאמרה לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה ,והוא אמר אנא נמי
לא בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנים
אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא דילמא הדרי בהו,
לאחר שנה כופין אותו לגרש והפסידה תוספת וכל מאי דיהיב
לה מדיליה דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה".
רבינו ירוחם מתייחס לנסיבות שבהן ההליך החל מתביעת
האשהלגירושין,שבאהלביתהדיןואמרה" :לאבעינאליה

שמחמתחוליאינויכוללקייםעונתו:

"לא מיקרי מורד אלא כשעושה מחמת שנאה וכעס ,דמורד הוי
פושע כמו הפשעים אלו המרדין".
וכשבעלה אינו עמה כבר אין אפשרות להגדירה כמורדת,
וכברהתבארהקביעהזובספרעטרתדבורהח"בסי'פט.
ועייןחזו"אאה"עסי'סטס"קכבשכתב:

"מיהו במורד בבחירת לב כמו מדיר ונעשה מקמץ ודאי יש לה
תוספת וכסברת ריצב"א דמידע ידע שאם לא יצא ידי חובתו
כנגדה למיפק קאי .וגם בנעשה מוכה שחין י"ל דיש לה תוספת
שזה אונס יותר גדול אצלה ,ואי אפשר לה למיקם קמיה ,ולא
מקרי דאיהי מפקה נפשה".

יתן לי גט וכתובה" ,ובתגובה הבעל אומר" :אנא נמי לא

לכןגםבנסיבותכגוןנידוןדנן,מאחרשהבעלהואזהשתבע

בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט".ביחס לשאלת חיוב

את הגירושין בתביעתו גירושין ולחילופין שלום בית

א
הגירושין ,הורהלכפותאתהבעלבגירושין,ונראהשאליב 

ולמעשה התבררשלא הותיר מקום לחזרה לשלום בית ,על

דרבינו ירוחם יש לפסוק לחייב אתהאשה בגירושין ,גם

כן ודאי ,בהתאם למש"כ החזו"א ביחס לבעל מורד ,ה"ה

בהיפוך הדברים ,דהיינו שהבעל יוזם הליך גירושין והאשה

שהאשה"איהימפקאנפשה".
בנ"דלאנקרא 

הודיעהשאינהרוצהאתבעלהאךאינהמסכימהלקבלגט.

מסקנה:תביעתהאשהלגירושיןובכללזאתטענתמאיסעלי

אךככל שהדבר נוגעלזכאות האשה לתשלום הכתובה,

הנאמרתבביתהדיןהשוללתאתזכאותהאשה,רקכשבעת
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שהדברים נאמרו על ידה ,מצד הבעל אין מניעה לחזרה

התוספות במסכת גיטין דף מח) :ד"ה וכתובת( בארו הטעם

לשלום בית .לא כן כשהדברים נאמרים בנסיבות שהבעל

שחכמיםתקנושכתובתאשהנגביתמהזיבורית.וכתבו:

כבר עזב את אשתו ותובע להתגרש ,ודברי האשה הנזכרים
נתפסיםכתגובהמתבקשתלהתנהגותהבעל.
על כןבמקרה הנוכחי,בדיונים בבית הדין האשה הביעה
רצון שלא לשוב לבעלה רק לאחר שכבר עזב את הבית גר

"טעמא דהפקיעו חכמים דינה ,כדאמר בגמ' )לקמן מט (.גבי
בעל חוב שלא יראה אדם לחבירו שדה נאה ויאמר אקפוץ
ואלוונו ,הכי נמי חשו חכמים באשה ,שמא תקניטנו כדי
שיגרשנה ותגבה כתובה".

ה
בנפרד ואינו רוצה לשוב והגיש לבית הדין את התביע 

הרי מבואר שגם אם האשה הקניטה את בעלה כדי

לגירושיןולחילופין לשלום בית ,שהובילה לגירושין.אמנם

שיגרשנה,ובעקבותכךגירשה,לאהפסידהכתובתה.

לטענתו עוד קודם להגשתהתביעה לגירושין,היו פרקי זמן

מאחר שלעניין דין זבורית ,תוספת כתובה דינה כדין עיקר

שהאשהנמנעה מטבילה במקוה ,גם אם אכן כדברי הבעל,

כתובה ,כמבואר במסכת כתובות דף נה ,.הרי שדברי

כידועאפילואשהמורדתהאומרתבעינאליהומצערנאליה

התוספותנאמרוגםביחסלתוספתהכתובה.

אינהמפסידהכתובהאלאלאחרשנעשהעמההסדרהקבוע

ועייןברא"שבמסכתמכותדףג).פ"אסי'א'(שכתב:

במורדת,ואםהבעלמגרשהקודםלכןלאהפסידהדבר,ואין
יסוד לשלול את כתובתה בטענהשהגירושין יצאו ממנה.
זאת כל עוד האשה לא קבעה את המציאות של גירושין,

"וקאמר רב חסדא דשמין בבעל  ...וכן לענין גירושין אם הוא
קפדן וותרן בממונו ,שאם תקניטנו יגרשנה ,או סבלן וחש
לממונא ולא יגרשנה".

מציאות הנובעת מתביעתה להתגרש .דוגמא קיצונית

הרי מבואר ברא"ש שאם האשה מקניטה את בעלה והבעל

לעיקרון זה מצויה במסכת יבמות דף סג ע"ב .על הפסוק

שהוא קפדן החליט לגרשה ,לא הפסידה כתובה ותוספת

באיכה"נתנניה'בידילאאוכלקום"",אמררבחסדאאמר

כתובה,עיי"שברא"ששכתבלהדיאחיובתוספתכתובה.

מרעוקבאברחייא,זואשהרעהוכתובתהמרובה".

מאידך ,הרא"ש במסכת כתובות פרק ח' סי' ט' בסוגיית

ונצייןלספרהתשב"ץחלקחוטהמשולש)טורא'סי'נד(שכתב

מוציאהוצאותעלנכסיאשתוכתב:

שאשה רעה הנזכרת בדברי מר עוקבא בר חייא ,היא אשה
שאינהרעהכלפישמיםאלארעהלבעלה,שלאזכהשאשתו
תהיהעזרכנגדווהיאפועלתכנגדו.וז"לחוטהמשולש:

"בודאי דהאי אשה רעה דקאמרי רבנן ז"ל ,לאו רעה בעיני
שמיא היא ,בעובדין דלאו כדאורייתא .דאי הכי הוה ,יכיל גברא
למיפטרה ,אע"ג דלא אית ליה כתובתה  ...דריעותא דאית בה,
היינו ריעותא עם בעלה ,דלא מותבא לה אדעתיה ,ועובדין דידה
לא אינן כרעותיה .ואשה רעה דאמרי רבנן מצוה לגרשה ,היינו
רעה בעיני שמים  ...אבל אי אינתתא דא ,אזלא באורחין
דאורייתא ,אע"ג דהיא רעה לגבי בעלה ,תהוי עמיה כלהו יומיה
כדאמרי רבנן )יבמות ס"ג ע"א( זכה כנגדו לא זכה מנגדתו .דאי
לא אית ליה חילא למיהב לה כתובתה דידה  ...עליו נאמר נתנני
ה' וכו' ולא אית לזו לבי דינא רשותא למיכרחא למיפק בלא
כתובה".

"מסתברא לן דמתניתין דקתני מה שהוציא הוציא ומה שאכל
אכל ,היינו כשהבעל רוצה לגרשה .אבל במורדת ותובעת גט
ומקנטת אותו עד שהוא צריך לגרשה ,בין אכל בין לא אכל
ישבע כמה הוציא ויטול .דלא יהא אלא מתנה דיהיב לה הא
אמרינן כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה ,אדעתא למישקל
וליפוק לא אקני לה".
הרי שהמציאות הנידונה ,הן בדברי הרא"ש במסכת מכות
והן בדבריו במסכת כתובות ,היא באשהשהקניטה את
בעלה ומתוך כך גירשה ,אלא שבמסכת מכות הנידון הוא
כשאינה מורדת בו ,על כן לא הפסידה דבר .אך אם בנוסף
להקנטה ,היא מרדה בבעלה ותובעת להתגרש ,הפסידה
מתנותיו,ותוספתכתובהשדינהכמתנה.
הרישבלאתביעתלגירושיןמצדהאשה,איןמקוםלקביעה
שהגירושיןיצאוממנה.

על כן ,אםהבעל מוכיח שהאשה אינה מתאימה לו ואינה
שומעת בקולו ,ואינה עוד "עזר" אלא "כנגדו" ,ומוגדרת

מסקנה:

כאשהרעהלבעלה,עדייןאיןזועילהלהפסידהכתובתה.

ר,בנידון דנן לא נשללה זכאות האשה
מכלהאמו 
העולה 

וכןמצינושאשההמקניטהאתבעלהוכתוצאהמכךהבעל

ת,והתביעהלגירושין
שהבעל עזב את הבי 
לכתובתה ,מאחר 

מבקש לגרשה ,לא הפסידה כתובה ותוספת כתובה .אמנם

שבסופו של דברקבע מציאות בלתי
הוגשה על ידי הבעל ,

בכלהמקריםהללו,פשיטאשביתהדיןיורהלהלנהוגבדרך

מתפשרת שאין חלופה אחרת מלבד גירושין.בנסיבות אלו

אחרת ,ויעשה מאמץ להדריכה בדרך ישרה ,הן ישירות והן

ש,ואין מצופה ממנה להביע
פשיטא שהאשה תרצה להתגר 

באמצעות אדם מתאים ,אך אין לכך השלכה על זכותה

רצוןלהישארעםבעלהמציגעמדהכזו,ואיןכליסודלדונה

לתשלוםהכתובה.

כטוענת "מאיס עלי לא בעינא ליה" ,או שהגירושין יצאו

הראשונים שכתבו שאף אם האשה הקניטה
ולהלן מדברי 

ה ,בהיעדר תביעת גירושין המוגשת ביוזמתה בעת
ממנ 

את בעלה ועקב כך הבעל החליט להתגרש ,לא הפסידה

שהבעל חפץ בה ,גם אם לאחר שנוכחה שבעלה אינו רוצה

כתובתהותוספתכתובה,כלעודלאנקבעמעמדהכמורדת

ה ,גםהיאכבראינהחפצהבו.כמוכן איןמקוםואיןצורך
ב

המפסידהכתובתה.

להיכנסלבירורעובדתיהאםאמירהכזואואחרתשלהאשה

עטרתדבורה
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בביתם,עודקודםהפירודמשתמעתכטענת"מאיסעלי".

יושלם בירור התביעה לבחון מה הן מקורות המימון

עלכןהצדדיםיזומנולדיוןשבויסודרהגט,ולאחרהגירושין

לתשלוםהכתובה,שבהנקובסך52,000דולר.

סימן לד

פסיקת"דינאדמתיבתא"וההשלכותהנובעותמפסיקהזו
ביןהצדדיםהתקיימודיוניםלבירורתביעתהאשהלגירושין.

ודברי הב"ח ברורים,מאחרשבדינא דמתיבתא אין מוזכרת

האשה עזבה את הבית עקב טענות קשות וחמורות ביחס

המתנתי"בחודש,עייןברי"ףפרקאע"פ":האידנאבבידינא

לבעל,והבעלנותרבביתהרשוםעלשםהאשהבלבד.

דמתיבתא הכי דייני במורדת ,כד אתיא ואמרה לא בעינא

לאחר שלושה דיונים במעמד שני הצדדים ,ניתנה החלטה

ליהלהאיגברא ,נתיבליגיטא,יהיבלהגיטאלאלתר".וכן

כדלהלן:

כתבהחזו"אאה"עסי'סטסק"ה.

א.ביחס לתביעת הגירושין ,התובעת מבקשת שעל יסוד

ביחס לסוג המאיסות המצדיקה לדון דינא דמתיבתא,

טענותיה ,בית הדין יפסוק לחייב את הבעל בגירושין ואף

החלקתמחוקקס"קכה,כתב:

לכפותאותובגט.מאידך,הבעלמבקשלדחותאתהתביעה,
לשלום בית ,וטוען שהאשה מושפעת
ולהורות על חזרה 
מאנשיםאחרים.

"אבל בנותנת אמתלא מבוררת וניכרת לבית דין שכנים דבריה
שראוי לה למאוס ,אז על זה תקנו הגאונים שלא לדון בדין
התלמוד",

טרם הושלם הדיון לבירור התביעה לחייב או לכפות את

וכןבב"שס"קכז.

הגירושין,כמבוקש על ידי האשה,ולכןבעת הזו בית הדין

ובשו"תחמדתשלמהחלקאה"עסי'נחס"קיבכתבשהגם

טרם פסקבשאלתחיובהגטאוכפייתהגט.פסקהדיןיינתן

שבדין התלמוד נידונה כטוענת מאיס עלי ,גם כשמאסה בו

לאחרהשלמתבירורהתביעה.

עקב קטטות וכיוצ"ב" ,אבל מ"מ לדינא דמתיבתא שתקנו

אךבלא לגרוע מהאמור,ועל יסוד מכלולהטענות שהאשה

תקנת בנות ישראל ,י"ל שפיר דלא תקנו רק היכא שמעשיו

הציגהבדיוניםולאחר שמיעת הצדדיםבשלושת הדיונים,

מקולקלין,כאותןשהזכירוהפוסקים".

ניתןלקבועבבירורשהאשהמאסהבבעלה.
במסגרתהנוכחית,איןמקוםלפרטאתמכלולהטענות,אלא
דילצייןשביתהדיןקבעשבפנינואשההטוענת"מאיסעלי",

ובתשובתביתאפריםהמובאתלהלן,הגדירזאת:

"שחכמי העיר יכירו וידעו שמחמת מעשים אלו ראוי הוא
למאוס בו".

כשבדיוניםהאשהכברפירטהאתהאמתלאות.

ובספרעזר מקודש אבן העזר סי'עזכתב על דברי הרמ"א,

הרמ"אאה"עסי'ע"זס"ג פסקלהלכהאתדינאדמתיבתא,

שגדרהמאיסותעלמנתלדוןדינאדמתיבתא,פחותהמגדר

וכתב:

טענת מאיס עלי המביאה את בית הדין לכפות גט אליבא

"אבל בנותנת אמתלא לדבריה ,כגון שאומרת שאינו הולך בדרך
ישרה ומכלה ממונו וכיוצא בזה ,אז דיינינן ליה כדינא שתקנו
הגאונים ונקרא דינא דמתיבתא".
מקורפסקהרמ"אבראשונים.עייןהגהותמיימוניותהלכות
אישותפרקידשכתב:

"וכ"פ מורי רבינו שיחיה בתשובה שאין בטענתה ממש אא"כ
נותנת אמתלא לדבריה וטענה הנראית לחכמי המקום למה הוא
מאיס עליה ,שברצון היתה נשארת תחתיו לולא זה הדבר
שטוענת ואומרת שממאיסו עליה".
הרישטענהשבההאשהמייחסתלבעל"שאינוהולךבדרך
ישרה ,ומכלה ממונו ,וכיוצא בזה" ,היא עילה מספיקה
לטענתמאיסעלי,ועליסודטענהכזודניםכדינאדמתיבתא.
בדינאדמתיבתאאיןהלכההמורהלהשהותי"בחודש,וכמו
שכתבהב"חאבןהעזרסי'עז:

"מתוך תשובת מהר"ם נראה שגם הוא פוסק כר"ת דלדין
התלמוד דמשהינן לה י"ב חדש באומרת מאיס עלי הוא ,אבל
לדינא דמתיבתא דדיינינן השתא בטלה השהייה ,ויהיב לה
לאלתר אם רוצה הבעל".

דשיטתהרמב"ם,וז"ל:

"אבל בנותנת אמתלא .אודות טענות מאוס עלי רצה אחד
להתעקש שהכוונה דוקא כשהוא מאוס עליה בהחלט בגדר
מיאוס ,מה שאין כן אשה שהרחיק בעלה ממנה עם כל
מעותיהם למדינה אחרת לרחוק ותפסוהו בדרך גם הי' ערך
רבע שנה שפירש ממנה במרד ,ואחר כך דרו כאחד והיו
ביניהם סכסוכים ואחר כך הרחיק כנ"ל ,וטוענת היא
שמתיראת להתערב עמו ,וכי לעולם ידורו בין אנשים שישמרו
מעותיהם ואשר להם שלא יברח עמם ומפיו נשמע שכמו
שעשה כנ"ל כשהיו לו ב' ילדות קטנות כן יעשה גם כשיהי' לו
ילדים רבים ,והיא טוענת לא בעינא גם כתובה .הנה גם שלשון
הרמב"ם ז"ל שאינה כשבויה כו' לשנאוי לה וכן הובא בטור
ופוסקים ז"ל בשמו מכל מקום נראה שבאמתלא ברורה כנ"ל
הוה ליה כשנאה כבושה .וגם אם נימא שאין כופין לגרש בכזה
גם להרמב"ם ז"ל ,מכל מקום לגבי דינא דמתיבתא פשיטא
שאין צריך גדר מיאוס דוקא ,רק כל שאומרת לא בעינא לא
ליה ולא הכתובה באמתלא ברורה ,גם מעוטה מכנ"ל ,ידה על
העליונה".
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ויצויןלפד"רחלקיאעמוד94בפס"דמביתהדיןת"אשכתב
הגרח"גצימבליסטשליט"א:

"כיון שאמרה האשה בפנינו שאינה יכולה לעשות שלום בית
בשום פנים ,ומעדיפה להתאבד מאשר להשלים עמו ,יש לראות
בזה כאילו אמרה מאיס עלי ,וכאשר בארנו בפס"ד שבכרך ט'
עמ'  182שכל שמסרבת בכל תוקף לחזור אליו ,אף שלא אמרה
את הלשון מאיס עלי ,דינה כמורדת דמאיס עלי עיין שם .והנה
במורדת מסוג זה כתב הרמ"א באה"ע סי' ע"ז ס"ג שדנים בה
דינא דמתיבתא ,והיינו שהבעל צריך להחזיר לה כל מה
שהכניסה לו בנדונייתה ,וכל שכן את נכסי המלוג שלה ,ועי'
בשבות יעקב ח"א סי' ק"ח ובחוט המשולש להגר"ח מוולוז'ין
סי' ב' שהעלו דמוציאים ממנו את הנכסים עוד לפני הגט )ודלא
כהטורי זהב ובית שמואל( וכ"כ בחזון איש סי' ס"ט סק"ט.
וא"כ ה"ה בנידוננו יש להוציאו מן הקיוסק אף לפני הגט".
גם בנידון שבפנינו האשה חוזרת על דבריה שהיא מעדיפה
למותמאשרלחזורלגורעםהבעל,ושוללתמכלוכלחלופה
שלחזרהלשלוםבית.
ביחסלטיבהשלהאמתלא,במקורההלכהבתשובתמהר"ם
כתב:

"נותנת אמתלא לדבריה וטענה הנראית לחכמי המקום למה
הוא מאיס עליה".
וכתבהב"חבדינימאיסעליבקצרה:

"אם נותנת אמתלא לדבריה וטענה הנראית לחכמי המקום למה
הוא מאיס עליה שברצון היתה נשארת תחתיו לולא זה הדבר
שטוענת ואומרת שממאיס עליה והיא טוענת בברי שכך הוא,
אף על פי שאינה יכולה לברר כלל אפילו ע"י עד אחד".
אךבחלקתמחוקקבסוףסי'עז,השיגעלהב"חוכתב:

"מ"ש בסעיף ב' והיא טוענת בברי שכך הוא אף על פי שאינה
יכולה לברר כלל וכו' ואז לאחר השבועה או החרם דיינין לה
בדינא דמתיבתא דנותנין לה כל מה שהכניסה לו ואפילו מה
שתפס הוא מוציאין מידו וכו' ,קשה דאיך תוכל להוציא ממנו
במה שטוענת ברי ,אם הוא טוען להפך ברי ששקר הוא ,ומאחר
שאינה יכולה לברר דבריה איך נאמין לה ומהר"מ בהגהות
מרדכי  ...כתב בזה הלשון ,אין בטענת מורדת ממש עד שתתן
אמתלא נראית וניכרת לטובי העיר וחכמיה וכו' ,משמע דלאו
בדידה תליא מילתא רק לחכמי העיר הדבר מסור ,ולא לה.
דאל"כ כל אשה תוכל לומר מום שבסתר ותטעון ברי .וכ"כ
התוס' בכתובות פרק אף על פי דף ס"ג ע"ב בד"ה אבל אמרה
מאיס עלי וכו' ,דאף לדין התלמוד לא מצי למטען מאיס עלי
אלא היכא דאיכא רגלים לדבר ,משמע דלאו מפיה אנו חיים".
והסכיםעמוהב"שבדינימורדתבקצרהשכתב:

"וכל זה איירי כשביררה טענה שלה למה הוא מאיס לה ואם
א"י לברר ע"פ עדים הוי טענה שאינו ברורה כמ"ש בסמוך.
ח"מ".
אך הבית אפרים בתשובה אה"ע סי' קכו,הכריע כב"ח,
וכתב:

"ועוד נראה דמ"ש הח"מ והב"ש דבעינן שתהיה מבוררת ע"י

עדים אין נראה כלל ,ועיקר כהב"ח בזה .ומה שדקדק הח"מ
מלשון הג"מ בשם מהר"מ שכתב אמתלא מבוררת וניכרת
לטובי העיר וחכמיה למה הוא מאיס עליה ,אין נ"ל דקדוק כלל
שכוונתו שחכמי העיר יכירו וידעו שמחמת מעשים אלו ראוי
הוא למאוס בו שלפעמים אף עפ"י שנותנת אמתלא שמחמת זה
מואסת בו מ"מ אינם רק מילי דכדי דבטלה דעתה אצל כל
אדם".
וכןהעלהבשו"תפריתבואהסי'מט.
ובתשובתחוטהמשולש)להגר"חמוולוז'יןזצ"ל(סי'ב'פסק
שדנים דינא דמתיבתא אף באמתלא שאינה מבוררת ,כל
עודאיןלחושלערמה,וז"ל:

"וכ"כ המהרי"ק להדיא שורש כ"ט וז"ל דהא ודאי לדעת הרי"ף
והגאונים דאית להו דכופין אותו להוציא במורדת דמאיס עליה
ואפילו בלי שום טענה כי היכי דלא תצאנה בנות ישראל
לתרבות רעה כו' אבל לדברי רבינו יעקב דפסק דאין כופין כו'
וכ"מ בש"פ דתקנתא דמתיבתא היא אף בלא אמתלא אף לענין
הכפי' וכ"ש בענין הממון רק מהר"ם מרוטנבורג הוא שהתחיל
להחרים ולחוש לערמה אף בענין הממון היינו אם נראה שיש
חשש ערמה בדברי' אבל אם מראה איזו טענה בריאה וטובה
לפ"ד אף שאינה יכולה לברר טענתה.
וכ"כ הרא"ש בתשובה )כלל מ"ג סי' ס"ו( הובא רוב דבריו גם
בב"י  ...והיינו שפוסק בענין הכפי' כר"ת כמ"ש סי' ח' שנראין
דברי ר"ת וראיותיו עקרים ,אבל מ"מ דינא דמתיבתא נראה גם
מדבריו שהיא אף בלא אמתלאות ,וכן הוא בהדיא בתשובת
מהר"ם וכו' עד ואפילו הכי השיב מהר"ם להחזיר לה מה
שהכניסה והיינו כדעת הב"ח הנ"ל...
היוצא מכל מה שכתבתי לדינא דדינא דמתיבתא הוא להוציא
ממנו אף שלא בשעת הגט ואף באמתלא שאינה מבוררת אם לא
שיש לחוש לערמה ואז אין נותנין לה כלום אא"כ תפסה
למזונותיה ממה שהכניסה".
עד כאן מתשובת הגר"ח זצ"ל ,והביאו הגאון רי"ש אלישיב
זצ"ל בכמה פסקי דין ,ומדבריו עולה שנקט להלכה כוותיה,
עיין פד"ר ח"ב עמ'5-6שהודפס בקובץ תשובות ח"א סי'
קע"ד( וכן בקובץ תשובות חלק א' סי' קע.ובפד"ר ח"ד עמ'
)180-181בקובץתשובותחלקאסימןקצז(,כתב:

"והנה כבר בהזדמנויות שונות הבאנו מ"ש בתשובת חוט
המשולש להגר"ח מוולוז'ין ז"ל סי' כ' )ראה פסקי דין של בתי
הדין הרבניים בישראל כרך ב' חוברת  1עמ'  6וחוברת  9עמ'
 (267-268ולרגל הדיון הזה נסתפק בהבאת דבריו בקיצור .וזו
לשונו ...:הוא הכה אותה וכ"כ עשה צער ובזיון עד שסוף
הדברים אומרת מאיס עלי והבעל ח"ו לא נגעתי בה ,הרי להדיא
דעובדא היה שלא יכולה לברר האמתלא שהרי כיחש לה ואדרבה
הוא אומר מי יעץ לה ...ואפ"ה השיב להחזיר מה שהכניסה...
היוצא מכל מה שכתבתי לדינא בדינא דמתיבתא הוא להוציא
ממנו אף שלא בשעת הגט ואף באמתלא שאינה מבוררת".
וכן בקובץ התשובות להגרי"ש אלישיב זצ"ל חלק ב' סי'
קעח.
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סיכומו של דבר ,אליבא דהב"ח הבית אפריםתשובת פרי
תבואהותשובת הגר"ח בחוט המשולש ,שפסקו כוותיה
בפסקי הדין הנזכרים ,בנידון דנן דנים דינא דמתיבתא,
המבוארברמ"אסי'ע"זס"ג,ובלאהמתנתי"בחודש.
אמנם במכלול התביעות התלויות ועומדות בפנינו קיימת
התביעהלכתובה,והב"שבדינימורדתבקצרהכתב:

"או שאמרה מאיס עלי ותובעת הכתובה ,בזו ליתא דינא
דמתיבתא אלא דינא דש"ס".
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"ונראה נכסי מלוג לא הפסידה אפי' בטענה שקר ,וכן משמע
בתרומת הדשן סי' ר"ך".
ובדינימורדתבקצרהחזרהב"שעלהלכהזווכתב:

"אם נראה דטענתה שקר הוא ,מוציאים ממנה נצ"ב ונותנים לו,
אבל נכסי מלוג אפילו אם תפס הוא מוציאים ממנו ונותנים לה,
ובשאר דינים נראה דדינה כמו מורדת בעינא ליה ומצערנא".
וכן הב"ש בסי' קסה סק"ט חזר על דבריו,ולאמצינו מי
שחולק על הב"ש בהלכה זו ,ופשיטא שהלכה זו אף לפני

אךיצוין שמלבד התיקלכתובה ש נפתח במזכירות בתחילת

הגירושין,דלאחרהגירושיןאיןצריךלפניםשהםשלה.

ההליך ,תביעה זו לתשלום הכתובה כלל לא עלתה לדיון

עודראוילהתייחסלטענתאחדהדיינים,שסברשישלקבוע

ולאהוזכרהבדיונים,ונראהשהאשהאינהמתייחסתלנושא

את מעמדה של האשה כטוענת טענת מאיס עלי רק אם

הכתובה .מלבד זאת,בתשובת חמדת שלמה אה"ע סי' נח

המאיסות בלתי הפיכה ,שאם לא כן ,דנים אותה כמורדת

סק"ז,לאהסכיםעםהב"ש,וכתב:

בעינא ומצערנא ליה ,אך דבריו אינם מחוורים.שהרי יש

"והמעיין בתשובת הרא"ש בדיני מורדת כתב להדיא שאף
בתובעת כתובתה איתא לדינא דמתיבתא .והטעם נראה פשוט,
כיון דצריכה לברר דבריה וצריך להיות אמתלא הניכרת
דבשבילה ראוי להיות מאיס בעיניה ,ע"כ אף בתובעת כתובתה
מהני ,כיון דניכרים דברי אמת שראוי להיות מאיס בעיניה ,וצ"ע
על הב"ש וכן מורה פשט הלשון של הרמ"א".
וכןהחזוןאישאה"עסי'סטס"קטזכתבעלדבריהב"ש:

"וכבר כתבנו לעיל סק"ד דכל שמתאמת דבריה ,וכההיא דדין
א' שכתב הב"ש לקמן באומרת מאיס עלי לא הפסידה כלום
במה שתובעת גם כתובה .וכל הפוסקים לא הזכירו תנאי זה,
והעיקר תלוי לפי ראות עיני הדיינים אם יש ריעותא במאי
דתבעה כתובה ,אבל אם נראין הדברים דמ"ע ,אלא שמבקשת
כתובה כדי שתוכל להתפרנס ,ולמה לה לותר על שלה כיון
שחייב לה כתובה ,אינה מפסדת בתביעתה ,וכש"כ באומרת
שיתנו לה כפי הדין המגיע לה שלא הפסידה בכך".

מרבותינוהראשוניםשפרשואתהתקנהלשהייתי"בחודש
שנקבעה בדינא דגמרא ,כתקנה שנאמרה ביחס לאשה
האומרת מאיס עלי ,וטעם התקנה פרש רש"י" :אולי תחזור
בה" .הראשונים שפרשו תקנת שהיית י"ב חודש באומרת
מאיס עלי ,הם הרא"ש מסכת כתובות פרק ה סימן לד,
שכתב:

"משהינן לה תריסר ירחי שתא ולית לה מזוני מבעל .תקנה זו
נעשית בימי האמוראים האחרונים כאשר ראו כי גבהו בנות
ישראל ודעתם זחה עליהם וכאשר היה להם כעס עם בעליהן
היו אומרות לא בעינא ליה ,והבעל מגרשה מיד כיון שפטרתו
מכתובתה ,ושוב היו הנשים מתחרטות ,תקנו שתשהה שנה ואם
יגרשנה בתוך השנה שלא תהא מחילתה מחילה ויצטרך ליתן
לה כתובה ,אולי יתפייסו בתוך השנה ,וכיון שתקנו כך לאומרת
מאיס עלי שהיתה ראויה להתגרש מיד בלא כפייה ,כל שכן
למורדת".

עלכן בנידוןזה ,שבדיוניםשהתקיימובביתהדיןהאשהאו

וכןשיטתר"ת,שהביאהב"חסי'עז)עמ'פחבהוצאותמכון

בא כוחה לא הזכירו מתביעת הכתובה ,אלא רק בכתב

ירושלים(,ושיטתהטוראה"עסי'עז.

התביעההדברצוין,ומדבריהאשהנראהשאינהעומדתעל

והר"ן על הרי"ףבמסכת כתובות פרק הבסוגית מורדת,

תביעת הכתובה ,ובכה"ג מסתבר שאף הב"ש אינו סובר

כתב:

שלאתידוןבדינאדמתיבתא.
עודיצויןלתשובתמהרלב"חסי'לו,שהובאבפסקיהדיןשל
הגרי"ש אלישיב זצ"ל הנזכרים ,שכתב את המשמעות של
פסיקתההלכהכדינאדמתיבתא,וז"ל:

"מכל מקום בחייה דינם שוה ,וכי היכי דלדינא דמתיבתא אין
לבעל עוד רשות על נכסיה בחייה הכי נמי לדעת הרא"ש .וכי
היכי דנעקר האישות מביניהם לענין שאין לה עליו עוד כתובה
ולא שום תנאי כתובה ,הכי נמי אין לבעל עוד עליה בחייה ולא
על נכסיה ,שום רשות".
עודיצוין ,הבעל טוען שלימדו את האשה לשקר ומכך

"אבל האומרת מאיס עלי כיון שאינה מתכוונת לצער אותו אלא
שהיה מאיס עליה כי הדרא בה הא חזינא דלא מאיס עלה וכבר
כתבתי מה שנראה לי דהאומרת מאיס עלי אינה מפסדת כלום,
אבל לדברי האומר מפסדת ,נ"ל שאין בידה לחזור דאגיטא
בלבד הוא שמשהין אותה לפי שחכמים מחזרין שלא יבא הדבר
לידי גט ושמא יעשו סעודה ויתפייסו ויכתוב בעל כתובה
מדעתו ,הא אם לא רצה ודאי הפסידתה".
ויעוייןבתשובתבחוטהמשולשח"אסי'ב'להגר"חזצ"לכתב
שמעשיםבכליוםשקיימתטענתמאיסעלי,ולאחרמכןיתכן
האשהחוזרתבה,ודןבשאלתהחובהלכתובכתובהחדשה,

נובעותטענותיה,ולפיטענתואיןלדוןדינאדמתיבתא,וזאת

אךהיהלוברורשבחזרתהלאנעקרמעמדהלמפרע.

עפ"יהמבוארברמ"אובח"מובב"שבמקרהשלימדוהלשקר.

הרימבוארבראשוניםשאיןבהגדרת"מאיסעלי",תנאישזו

אך יצוין למש"כ הבית שמואל ס"ק כז ,שככל שהדבר נוגע

מציאות בלתי הפיכה ,אלא להיפך ,מדינא דגמרא תקנו

לפירות נכסי מלוג ,אין נפקא מינה בשלושת החלוקות

להשהות י"ב חודש לפי מקצת מהראשונים ,כדי שאולי

הנזכרותבפוסקיםובכלגוונינכסימלוגשלה,וז"ל:

יתפייסו,כיבהגדרתמאיסעלי,איןהכרחשזומאיסותבלתי
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הפיכה,ויתכןשתסורהמאיסותמלבהכשיתפייסו,אע"פכן

ואכןבפסקידיןרביםבפד"ר,קבעושלאלפסוקחיובגירושין

בדינאדמתיבתא תקנו שלא להשהות י"ב חודש ,ודנים בה

במאיסעלילרבותכשהאמתלאמבוררת,ראהכרךז'עמ'4-

תקנתמתיבתא.

 ,5כרך ו' עמ' ,223-224כרך יב עמ'103וכן מעמ',324

לכן אם האשה שמאסה בבעלה ,מתנה את הפיוס בתיקון

ובפד"ר חלק ב' עמ')194ד"ה אלא שגם( ,וכן בספר עטרת

יסודישלהבעל,והבעלסירב,ומשוםכךנותרהבמאיסותה,

שלמה)להגרש"שקרליץזצ"ל(ח"אסי'לבסק"ו.

וכי יעלה על הדעת שנשללה בכך מעמדה כטוענת מאיס

וכ"כ בדעת ר"ת הגאון רח"ג צימבליסט שליט"א בספר

עלי,בראשוניםאנורואיםלהיפך.
מסקנה:כעתלאחרהדיוניםשבוהאשההתובעתהציגהאת
הראיות לחיזוקטענתה שמאסה בבעלה ,גם בטרם הושלם
בירור המשקל הראייתי שבחומר ביחס לפסיקת חיוב

"שורתהדין"ח"העמ'רלא,וכתב:

"וכבר נהיגי עלמא כדעת ר"ת ורוב הפוסקים שגם אין מחייבים
אותו לגרש ,אלא משתדלים ומשדלים אותו שיתן גט".
וכןדעתהגאוןרביי"שאלישיבזצ"לבפד"רכרךי"חעמ'24

הגירושין,עכ"פדי בחומר זה לבסס את טענת מאיס עלי

)סעיףו'(,וכןבפד"רכרךט'עמ'96ובקובץתשובותח"אסי'

שבפיהאשה ,ככלשהדברנוגעלהחלטהלדוןאתדינםשל

קעד .וכן בפסק דינו שניתן בבית הדין הגדול ערער י"ט191/

הצדדים שהם מבני אשכנז היוצאים ביד רמ"א ,כדינא

שהתפרסם בספר משפט איש )כרך תשי"ח-תשי"ט( עמ'

דמתיבתא.מאחרשאליבאדשיטתהב"חוהביתאפריםופרי

קעד-קעז .באותו נידון בית הדין האזורי בת"א דחה את

תבואהמעמדה של האשה כטוענת מאיס עלי באמתלא,

תביעת האשה לחיוב הבעל בגירושין בנסיבות של "מאיס

מספיקה לדון דינא דמתיבתא ,ועפ"י שיטת הגר"ח בחוט

עלי" ,ובפסק דינו של בית הדין הגדול מיום ו' אייר תש"ך

המשולש,שבפסקיהדיןהנזכריםראובושיטהעיקרית,אין

בהרכב הרבנים הגאונים נ"ע הגרי"מ בן מנחם זצ"ל הגר"ע

צורךבאמתלאמבוררת,ודיבכךשאיןלחוששמערמת.

הדאיא זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל ,אישרו את פסק הדין

גם אליבא דשיטת הח"מ והב"ש ,בנסיבות שהוצגו עד כה,
יתכן שניתן לדון דינא דמתיבתאבאמתלא מבוררת ,אךגם
אם הדברים אינם ברורים אליבא דשיטה זו ,עכ"פ ככל
שהדבר נוגע לענין זכותו של הבעל לפירות נכסי מלוג,
נשללה זכותו של הבעל ,כמבואר בב"ש ס"ק כז ובדבריו
בדינימורדתבקצרה.
כמוכן איןמוריםלאשהלשובלשלוםביתכמבוארברמ"א
סי'ע"זס"ג.ומאחרשנוכחנושהאשהמאדנחרצתבעמדתה
השוללת חזרה לשלום בית ,ואין צפויה חזרה לשלום בית,
אנו מודיעיםבזאתלבעל כי מן הראוי ומן הנחוץ להשלים
אתההליךבגירושיןגםבהיעדרפסיקתחיובגירושין.
אך יובהר:בעתהזו וכל עוד לא התבררו עילות לחיוב או
לכפייתהגט,איןמחייביםאתהגירושיןעליסודטענתמאיס
עלילרבותבאמתלא מבוררתבלבד ,וכדעת ר"ת שהובא
בשיטה מקובצת במסכת כתובות דף סד עמוד א' .זאת

וכתבו:

"אף שלדעתנו צודק בית הדין בפסק דינו המעורער שקבע שאין
לחייב את הבעל לפטור את אשתו בגט פיטורין ,בכל זאת אנו
מוצאים שאין יסוד לערעורו הנגדי של המשיב לחייב את
האשה לחיים משותפים עם הבעל ...דעתנו כי אחר שהאשה
באה בטענה שלא יכולה בשום אופן לשאתו ,ושאי אפשר
שיהיו בינם חיים משותפים שבין איש לאשתו וכמובא בחומר
שבתיקים ,ואחר שזה כבר שנים רבות שחיים בפרוד והיחסים
שביניהם מתוחים מאד בלי להיכנס כעת לקבוע מי היה הגורם
לכך בראשונה ,ניתן לומר שכל עוד שלא חלה מהפכה טבעית
בהרגשותיה של האשה לבעלה ,היא בדין אשה הטוענת "מאיס
עלי" באמתלא בעקבות הסכסוכים והמתיחות מזמן רב
שביניהם ,וכשכזה כותב הרמ"א בסימן ע"ז סעיף ג' וזהו בטור
בשם תשובת מוהר"ם ד"אין כופין אותו לגרש אותה ולא להיות
אצלו".

מאחר שפסיקה המורה לבעל שחובה עליו לתת גט ,ושאם

מדבריהםישללמודגםלנידוןדנן.

לא יתן גט יחשב עבריין על דברי חכמים ,חייבת להתבסס

למרות כל האמור ,ניתן להורות שמצוה על הבעל לגרש,

עלתקנתחכמיםלחיובהגירושין,אךתקנהכזואינהבנמצא

פסיקהשיסודהבתשובתתרומתהדשן,חלקפסקיםוכתבים

בש"סופוסקים.

סי'נחשכתב:

ואכן,בשולחןערוךאה"עסי'סזסעיףב'לאהסכיםלכפיית
הגירושין על הבעל וגם לא הזכיר דבר מחיוב הגירושין ,וכן
עולה מסתימת דברי הרמ"א סעיף ג' שכתב ביחס לטוענת

"מי שנשבע בנקיטת חפץ שלא לגרש את אשתו ,אי שרי להתיר
לו .נראה דאם הוא גט מצוה ,כגון משום דבר ערוה ,או אי
אמרה מאיס עלי ,וכה"ג ,אין להחמיר".

מאיס עליונותנת אמתלא לדבריה" :ואין כופין אותו לגרש,

הרי שהיה לתרומת הדשן פשוט שבנידון של טוענת "מאיס

ולא אותה להיות אצלו ".וכן העלה הבית אפרים בתשובה

עלי" מצוה לגרשה ,אף שאין חיוב גירושין .וכן פסק הגר"מ

חלק אבן העזר סי' קכט ,וכן החזון איש אבן העזר סי' סט

אליהוזצ"ל)משפטישאולסי'כ'(:

ס"קאכתב:

"אבל אחרי שהוכרע שאין כופין אותו אפילו במילי ולא מחייבינן
ליה לגרשה,"...ובסוף סק"ה כתב שאין כופיןלגרש במאיס
עליבאמתלאמבוררת.

"אע"פ שאין אנו דנים בזה כהרמב"ם שכופין ,אבל שמצוה
לגרשה ולא לעגן בת ישראל דין הוא" .וכן הגאון רח"ג
צימבליסט שליט"א בספר "שורת הדין" ח"ה עמ' רלא כתב
בדעת ר"ת שהורה על הרחקות ,מפני שמצוה לגרשה.

עטרתדבורה



סימןלד129

ב .דירתהמגוריםשבההצדדיםגרויחדעדלפירוד ,רשומה

ובנידון שם העלו ,ביחס לבני אשכנז היוצאים ביד רמ"א

על שם האשה בלבד .הגם שטרם הושלם בירור הטענות

שפסק דינא דמתיבתא ,שיש להוציאו מהקיוסק אף לפני

אודות הבעלות על הדירה ,ובמסגרת ההחלטה הנוכחית,

הגט,מאחרשכבראיןלבעלזכאותלנכסימלוג.

ובטרםהשלמתבירורהתביעותבנידון,ביתהדיןאינופוסק

עוד יצוין ,גם בלא פסיקת דינא דמתיבתא ובלא האמור

אתהפסיקההסופיתבנידון,אךעדלהשלמתהבירור,במצב

לעיל,בנידוןזהשאיןהצדדיםיכוליםלגורתחתאותהקורת

הנוכחי האשה מוחזקת שדירה זו שייכת לה באופן בלעדי,

גג ,ומהטעמים המפורטים לעיל ,מאחר שהאשה מוחזקת

בהתאם לרישום ,וכמ"ש בספר ישכיל עבדי חלק ה' חחו"מ

ת
שהדירה הרשומה על שמה ,היא שלה בלבד ,והיא תובע 

סי'יאסק"י,ובפסקידיןרביםנוספים,ועלכןזכותהמגורים

לממש את זכותה לגור בדירה ,ובעת הזו הבעל יכול לבוא

הבלעדיתבדירההיאשלהאשהבלבד.

רק מכח הטענה לזכותו לפירות ,מאחר שעפ"י דין ,הפירות

אמנם הבעל טען לזכותו בפירות נכסי מלוג של האשה ,אך

של הבעל לרווח ביתא בלבד ,הרי שבנידון דנן שהאשה

כאמורעםפסיקתההלכהשלדינאדמתיבתא,מתקייםפסק

נאלצה לצאת מהבית בנסיבות שהובהרו בדיונים ,אין

הרמ"אשהורה:

מתקייםבפירותנסימלוגרווחביתא.

"ונכסי מלוג שלה ,אם הם בעין או דבר הבא מכחם ,נוטלתן".
ובפד"רחלקיחבעמוד,298כתבו:

"ועוד יש לזכות את האשה במחצית הדירה מיד מדינא דמתיבתא
שהביא הרמ"א בסימן ע"ז שהאשה לוקחת מה שהביאה והוכיח
החוט המשולש בסימן ג' דמדינא דמתיבתא האשה זוכה מיד עוד
לפני הגט ,ואפילו באמתלא שאינה מבוררת".
ובפד"ר חלקטעמוד  136התייחסולנידוןהקרובמאדלנידון
דנן,וכתבו:

"הצדדים בעל ואשה התדיינו בתביעת האשה לגירושין בפני
כב' ביה"ד בחיפה .התיק הובא לפנינו בגלגולו האחרון לאחר
מתן פסק דין על ידי כב' ביה"ד שדן בענין וכב' ביה"ד הגדול
לפיו :מקבלים טענת האשה שהבעל מאוס עליה וחל הדין של
דינא דמתיבתא וזכאית לקבל לזכותה הבלעדית נכסי מלוג
שלה ,ומאחר שהדירה בה גרים הצדדים רשומה על שם האשה
בלבד ובזמנו נתקבלו סכומים ניכרים מקרוביה בארה"ב למימון
דמי המפתח על הדירה ,לכן יש להניח שאכן הדירה היא רכושה
הבלעדי ,ועל כן על הבעל לעזוב את הדירה .פסק דין האמור
בוצע ,והבעל הוצא מהדירה".
וכן בפד"ר חלק יא ,הנזכר לעיל ,הדיון היה אודות קיוסק
שהבעלרשםעלשםהאשה,וכתבובעמ':91

"ראשית כל ,יש לעיין מי הוא עכשיו בעל הקיוסק .ונראה שכיון
שהבעל כבר העביר את הקיוסק על שמה ,הרי עכשיו היא בעלת
הקיוסק ,שאפילו אם נאמר שבשנים הקודמות כשהיא העבירתו
על שמו היה הקיוסק שלו ,כי יש לראות את ההעברה על שמו
כמתנה שנתנה לו ,הרי עכשיו כשחזר ורשמו על שמה ,הרי זו
מתנה שנתן הוא לה  ...שהרי ההסכם היה שיעביר הקיוסק על
שמה ,ומה גם שכבר עשה מעשה וכבר העביר הקיוסק על
שמה ,בודאי אינו יכול לדרוש שתעבירנו בחזרה על שמו .ויש
להוסיף עוד שהעברתו על שמה ,לא נעשתה על ידו מתוך
נדיבות לב גרידא ,אלא הוא קיבל בתמורת זה את הדירה  ...ויש
מקום לראות את העברת הקיוסק כעיסקא בפני עצמה )ללא
קשר עם הגירושין( :תמורת עזיבתה את הדירה ואי תביעת
מזונות ממנו והמסעדה שנשארה בבעלותו הבלעדית .ומכל
הדברים האלה שהם לזכותו אין הוא מבקש לחזור כלל ,וא"כ
איפוא לא יוכל לחזור גם מן הקיוסק שעבר על שמה".

במסכתכתובותדףפע"ב,מבוארשפירות נכסימלוג ניתנו
לבעללצורךרווחביתא,ובאררש"י:

"משום רווח ביתא  -שיכניס הפירות לביתו ויהא מזון הבית
מצוי וייטיב לה".
ובשיטה מקובצת)כתובות שם(בשם רבינו יהונתן הכהן
כתובבזההלשון:

"רווח ביתא כלומר שיהו שניהן מתפרנסין בכבוד יחד מן
הפירות שיצאו מהן בכל יום ויום".
ובפד"רחלק ב'עמ'276בפסק דין שכתב הגאון רי"ש
אלישיבזצ"ל,נכתב:

"אכן ,לכאורה יש לדון דהרי אמרינן בכתובות פ' ע"א :כי
תקינו ליה רבנן פירות לבעל משום רווח ביתא ופירש רש"י:
שיכניס הפירות לביתו דיהא המזון מצוי וייטיב לה ,הרי
מבואר דזכות הבעל בפירות נכסי מלוג הוא לא רק לטובתו
הוא אלא שזה לטובת הבית כולו שיהא המזון מצוי וייטיב
לה .וכן כתב שם בשיטה מקובצת :כי תקינו רבנן פירות לבעל
תחת פרקונה דוקא היכא דאיכא רווח ביתא כלומר שיהיו
שניהם מתפרנסין בכבוד יחד מן הפירות שיצאו מהן בכל יום
ויום ...לפי זה יתכן לומר שרווח ביתא שייך רק כשיש לבעל
ולאשה בית משותף וחיים משותפים ושניהם מתפרנסין ביחד,
אבל במקרה שהבעל גירש את אשתו מביתו או שעזב אותה
באשמתו לא תקינו לו זכות בפירות נכסי מלוג שלה כיון שאין
זה לרווח ביתא .וגם לדעת הר"ן והרא"ש שהמורד יש לו
פירות היינו אם הוא מורד בה רק מחיי אישות אבל הוא גר
עמה בבית אחד ומתנהג עמה לכל יתר הדברים כבעל ואשה,
אבל כשאינו גר עמה בבית אחד אין לו זכות בפירות נכסי
מלוג שלה שהרי אין כאן משום רווח ביתא .ואם כי אין לנו
ראיה לדבר אבל זכר לדבר יש לנו דכתב בחדושי הריטב"א
בכתובות דף ק"ג ע"א :ואפילו לדברי האומר שיש מזונות
למורדת גמורה התם יושבת עמו בבית שמצערתו מתשמיש...
אבל כשאינה יושבת עמו ...אין לה דין מזונות .הרי מבואר
דאף להאומר שמורדת יש לה מזונות זה רק כשיושבת עמו
בבית אבל כשאינה יושבת עמו אין לה דין מזונות .א"כ הכא
נמי יש לומר דאף להאומרים דמורד יש לו פירות נכסי מלוג
זה רק כשיושב עמה בבית והפירות הוא לרווח ביתא של ביתם

ה
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המשותף ,אבל כשאינו יושב עמה בבית אין לו דין פירות כיון
שאין כאן משום רווח ביתא .ועיין בשו"ע אה"ע סימן פ"ה
סעי' י"ט וברמ"א ובב"י שם.
עכ"פ מבואר שיש דעה האומרת שהמורד אין לו פירות נכסי
מלוג וכש"כ במקרה שהבעל גירש את האשה מהבית שאין לו
זכות בפירות נכסי מלוג שלה".

לדבריו סק"ח שאף במטלטלין אין צריך תפיסה וכן דעת
שאר הפוסקים עי"ש ביאור הגר"א סק"ט ,אך עכ"פ בקרקע
לכו"עהדיןכןמהטעםהנזכרבב"ח.
וכןכתבהגרח"גצימבליסטשליט"אבפד"רחלקי"אהנזכר,
בעמ'95במקרההדומהלנידוןדנן:

"וה"ה בנידוננו שהקיוסק רשום עכשיו על שמה ,הרי היא
המוחזקת בו ,ואף שהוא מנהל את הקיוסק אין הוא נחשב
למוחזק ,דקרקע בחזרת בעליה עומדת .נמצא דאין להוציא
ממנה פירות הקיוסק ועליו לעזבו .ומה שכתבנו דאמרינן הכא
קרקע בחזקת בעליה עומדת ,לכאורה יש לדחות ממ"ש
בנתיבות המשפט סי' כ"ה ,בדיני תפיסה אות כ"ב דבפלוגתא
דרבוותא אין מוציאים מיד המוחזק אפילו בקרקע .אולם נראה
דלא איירי שם בנה"מ אלא כשטוען על גוף הקרקע שהוא שלו,
וכגון הא דב"ב ל"ב ע"ב בתד"ה והלכתא )שהוא מקור הדין של
נתיבות המשפט ,עיין שם היטב( ,משא"כ בנידוננו שגם אם
יאמר קים לי כהני רבוותא שהמורד אוכל פירות ,מ"מ גוף
הקרקע פשיטא שהוא שלה ,לכן שפיר אמרינן הכא קרקע
בחזקת בעליה עומדת ואין הוא נחשב למוחזק כלל".

עדכאןמאותופסקדין.
נראה שככל שהדבר נוגע לענין הזכאות בפירות נכסי מלוג
שנועדו לרווח ביתא ,אין הבדל בין אם הבעל גירש את
אשתו ,או שאשתו שנוכחה במעשיו הקשים והחריגים,
מאסה בו וגם חוששת לשוב למגורים משותפים עמו ,שמא
יפגעבה.
על כן לאחר שקבענו שמצד האשה אין אפשרות למגורים
משותפים עמו ,וזכות המגורים היא לאשה בלבד ,היא
זכאיתשלאלהסכיםשהבעלימשיךלגורעמהבדירהזו.על
כןמכחזכאותהלמגוריםבדירההמוחזקתכנכסשלהבלבד,
יש להורות לבעל לצאת מהדירה ולאחר מכן האשה תשוב
למגוריםבדירה.
ה :אין לבעל טענה לזכותו לפירות נכסי מלוג משני
מסקנ 
טעמים ,הן מאחר שבדינא דמתיבתא נשללה זכותו לפירות,

מסקנה:

והן עפ"י פסיקת הב"ש שגם אם לימדוה לשקר אין לבעל

א .בעתהזוובטרםהושלםבירורהתביעה,ביתהדיןאינו

פירות .וגם לולי דינא דמתיבתא,מאחר שבמקרה זה יכולתו

פוסק לחייב אתהבעל בגירושין,אך מחליט שמעמדה

ליהנותמהפירותהיארקבעתשהאשהמנועהמהן,ואיןכאן

של האשה כאשה הטוענת מאיס עלי באמתלאות

עבורהרווחביתא,ובכה"גלאתקנולבעלפירותנכסימלוג.

נכונות ,ויש לדון כדינא דמתיבתא המבואר ברמ"א סי'

גםלוהיהספק,עייןבספרמחנהאפריםהלכותזכיהומתנה

ע"זס"ג,ומןהראויונחוץשיתגרשוללאדיחוי .כמוכן

סימןיב,שכתב:

אין לבעל זכאות לפירות נכסי מלוג ,וזכות המגורים

"כיון דהוי הדבר מחלוקת אין הבעל יכול להוציא מיד האשה,
מכיון דאין לבעל זכות בנכסי אשתו כי אם לפירות והגוף הוא
שלה והיא גופיה מתקנתא ,ולא אתי ספק תקנה דפירות ומוציא
מיד האשה ,דאיהי ודאית והוא ספק".

בדירההרשומהעלשםהאשהבלבדהיאלאשהבלבד,
ודרישתהלהורותלבעללצאתמהדירהמתקבלת.
ב .בהיעדרהסכמה,יושלםבירורתביעתהגירושיןלגופה,
ועםהשלמתהבירורינתןפסקהדין.

ובנידוןדנןשהדיוןהוא ביחסלקרקע,ההלכההיאשבספק,

ג .מאחר שהאשה דורשת לממש את זכותה למגורים

קרקע בחזקת בעליה עומדת ,אין יתרון למחזיק בקרקע

בדירה הרשומה על שמה בלבד ,ואינה יכולה לגור עם

כמבואר בב"מ דף קב ע"ב ,ועיין ש"ך סי' שיב ס"ק טז

בעלה תחת אותה קורת גג,ניתן בזאת צו ולפיוהבעל

ונתיבות המשפט סי' שי"ז סק"ב ובכללי תפיסה סק"ג.

חייב לפנות את הדירה תוך שלושה ימים ממועד

ובהתאםלדבריהםמבואריםדבריהב"חאה"עסי'עזבדיני

החלטה זו ,והוא רשאי ליטול עמו את חפציו האישיים

מאיסעליבקצרהשבסוףסי'עזשגםבאינהנותנתאמלתלא

בלבד,וביחסלשארהתכולה,יתקייםדיוןבמועדאחר.

לטענת מאיס עלי שנכסי מלוג שלה דוקא אם תפסה",אבל
בתים וקרקעות בחזקתה הם דכאילו תפסה מטלטלין בידה דמי".

וכןהדיוןבטענותהבעללזכותובמחציתהדירה,יושלם

והגם שהחלקת מחוקק ,בסק"ג מהשגותיו על הב"ח ,וציין

בדיוןהבא.


סימן לה

הרחקותדרבינותםבטוענת"מאיסעלי"
להלןקטעמפסקדיןשניתןבנידוןשלטענת"מאיסעלי",אך

במסגרת ההלכתית של "הרחקות דרבינו תם" גם בטרם

ללאאמתלאמבוררת:

ניתנהפסיקהלחיובהבעלבגירושין.וזאתמאחרשעודקודם

יובהר,אין מניעה לנקוט ביחס לבעל צווי הגבלה ככל שהן

פסיקת חיוב הבעל בגירושין ניתן להורות שמצוה על הבעל

עטרתדבורה
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לגרש ,פסיקה שיסודה בתשובת תרומת הדשן ,חלק פסקים

כלספקשהאשהמאסהבבעלהוכברלאתשובאליו",הדבר

וכתביםסי'נחשכתב:

ברור שהדרך הישר היחידי הוא לעשות גמר לפוטרה בג"פ.

"מי שנשבע בנקיטת חפץ שלא לגרש את אשתו ,אי שרי להתיר
לו .נראה דאם הוא גט מצוה ,כגון משום דבר ערוה ,או אי
אמרה מאיס עלי ,וכה"ג ,אין להחמיר".

וכלסחבתבזהאינה אלארשעותלהרעלעצמוולאחרים...
הבעל גופי' ודאי צריך למיחש ולהיות חרד מפשע רב
ולעשותגמרבגטפיטורין".

הרי שהיה לתרומת הדשן פשוט שבנידון של טוענת "מאיס

מאחר והבעל עומד עיקש בעמדתו ,ניתן לנקוט ביחס לבעל

עלי" מצוה לגרשה ,אף שאין חיוב גירושין .וכן פסק הגר"מ

צוויהגבלהשהםבכלל"הרחקותדרבינותם".אמנםבנידון

אליהוזצ"ל)משפטישאולסי'כ'(:

זה בית הדין עדיין לא פסק" :יוציא ויתן כתובה" ,דהיינו

"אע"פ שאין אנו דנים בזה כהרמב"ם שכופין ,אבל שמצוה
לגרשה ולא לעגן בת ישראל דין הוא".

פסיקה לחיוב הבעל בגירושין ,אך מצוה על הבעללתת גט.
גם בנסיבות אלו ובהעדר פסיקת חיוב גירושין ,ניתן לפסוק

וכ"כבדעתר"תשהורהעלהרחקות,הגאוןרח"גצימבליסט

"הרחקותדרבינותם",כפישפסקרבינותםבספרהישרסי'

שליט"אבספר"שורתהדין"ח"העמ'רלאשמצוהלגרשה.

כד את דינו במקרה של טענת "מאיס עלי" ובהעדר חיוב

אמנם עיין תשובת הר"ן סי' י"ז במש"כ" :שאין שבועה זו

הבעלבגירושין.

לקייםאתהמצוהושלאלעבורעליה",עיי"שבהמשךדבריו,

ובתשובת רבינו פרץ שהביא בספר זכרון יהודה )לר"י בן

אךהיינומצדעצםתביעתהגירושין,משא"ככשמתחשבים

הרא"ש( סי' ק"י ,לאחר שהורה שאין לכוף בגירושין בטענת

מההשלכותהשליליותהנובעותמהפירודהממושך.

"מאיסעלי",כתב:

והובהרו הדברים היטב בתשובת אגרות משה חלק יורה
דעהחלקד'סי'טואותב'וזולשונו:

"בדבר איש ואשה שזה הרבה שנים שליכא שלום בית וכבר
שנה וחצי דרים במקומות מופרדים ,וכבר ישבו בית דין חשוב
ולא עלה בידם לעשות שלום ביניהם ,וראינו גילוי דעת חתום
מהבית דין שלא הועיל כל השתדלותם לעשות שלום .וכנראה
מזה שהבית דין סובר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם .אז
מדין התורה באופן כזה מוכרחין להתגרש ואין רשות לשום צד
לעגן ,לא הבעל את אשתו ולא האשה את הבעל ,בשום עיכוב
מצד תביעת ממון .אלא צריכים לילך לפני בית דין לסדר
התביעות בענייני ממון ולסדר נתינת וקבלת הגט".
עוד יצוין לתשובת הגאון רי"י קנייבסקי זצ"ל )קריינא
לאגרתאב'סי'תשל"א(,שכתבבלשוןזו:

"כעת לאחר ארבע שנים אשר גבה טורא בינותם ובאופן טבעי
האשה לא תחזור בשום אופן לדור עמו לאחר שעבר עלי' מצדו
כל מה שעבר כו' הדבר ברור שהדרך הישר היחידי הוא לעשות
גמר לפוטרה בג"פÚ¯‰Ï ˙ÂÚ˘¯ ‡Ï‡ ‰È‡ ‰Ê· ˙·ÁÒ ÏÎÂ .
 ÌÈ¯Á‡ÏÂ ÂÓˆÚÏכו' באמת לדעת הרמב"ם ז"ל האומרת מאיס
עלי כופין אותו לגרש ולאו יחידאה הוא הרמב"ם ז"ל שכ"ה
דעת כ"פ עיין מהרש"ם ז"ל ח"ג סי' צ"ג .וכש"כ נד"ד אשר
ידוע היטב לרבים התגלגלות הדברים ושיש לה עבור מה לטעון
טענה הנ"ל ,ואם כי למעשה אין כח בב"ד לכוף במקום
מחלוקת הפוסקים ,איהו ˘ÁÈÓÏ ÍÈ¯ˆ È‡„Â 'ÈÙÂ‚ ÏÚ·‰
."ÔÈ¯ÂËÈÙ Ë‚· ¯Ó‚ ˙Â˘ÚÏÂ ·¯ Ú˘ÙÓ „¯Á ˙ÂÈ‰ÏÂ

"אך כל רבותינו שוין בדבר שיגזרו בכל חומרא על כל איש
ואשה מזרע ישראל שלא יהא רשאי לדבר עמו ולישא וליתן
עמו".
הרילנותשובתרבינופרץ,ש"כלרבותינושויןבדבר"הלכה
זו של הרחקות דר"ת ,וכן בתשובת מהריב"ל ח"ב סי' י"ח
כתבשלאמצינומישחולקעלר"תבזה.
וכן הלכה זו נפסקה במהרי"ק שהביא הב"י אה"ע סי' קל"ד
ובלבוש סי' קל"ד ס"י ,שהורו שניתן לפסוק הרחקות דרבינו
תםגםבהעדרפסיקתחיובהבעלבגירושין.
מקורותהלכתייםנוספיםלפסיקתהרחקות דר"תגםבהעדר
חיובגירושין,כתבנובפסקדיןאחרשהתפרסםבספר"עטרת
דבורה" ח"ב סי' פ' ,ועיי"ש סי' פ"א פ"ב .פסק הדין הנ"ל
אושר בבית הדין הגדול בהחלטה )בתיק(022553515-21-1
מיום כ"ב כסלו תשנ"ח ) ,(21.12.97שניתנה ע"י הרבנים
הגאונים ,הדיינים הרב משה טופיק שליט"א הרב ח"ג
צימבליסטשליט"אוהרבז"נגולדברגזצ"ל.
וכן בספר "קונטרס הברורים" ,להגאון ר"א הורביץ זצ"ל
)מח"ס דבר הלכה( האריך בהלכה זו ,מצד אחד ,לאחר
שהביא את שיטות הגאונים והראשונים שפסקו לכוף את
הבעל בטענת "מאיס עלי" ,העלה )בהקדמתו לקונטרס(
שלמעשה אין לזוז מפסק השו"ע שאין כופין ,למרות זאת
האריך לברר ,וכן הסיק הלכה למעשה שאין מניעה לפסוק
הרחקות דר"ת ,וכן שיכולים לומר לבעל שהרחקות אלו הן
מאחרשאינונותןגט,והםבתוקףעדשיגרשה.

בנסיבות המתוארות ,לאחר שבכל הדיונים האשה חוזרת

עודיובהר:ההכרחב"אמתלאמבוררת"לטענת"מאיסעלי",

וטוענת טענת "מאיס עלי" ,וכבר חלפה שנה וארבעה

נקבע בפוסקים ככל שהדבר נוגע לדינאדמתיבתא שנפסק

חודשיםמיוםהגשתהתביעה,הצדדיםגריםבפירודמוחלט,

ברמ"אאה"עסי'ע"זסעיףג'.משא"כביחסלהוראהלנקוט

שנה וחצי בדירות נפרדות ,ועוד קודם לכן שנתיים או יותר

הרחקותדר"ת,הוראהזואינהמותניתבקיומהשל"אמתלא

בפירוד בתוך הבית ,והבעל עומד בעמדתו הנחרצת שלא

מבוררת",אלאבכךשאיןזיווגםעולהיפה,ולאנמצאפתרון

לתתגט,ביתהדיןפוסקשמצוהעלהבעללתתגט.גםביחס

לעיגון האשה הנובע מסרבנות הבעל לתת גט ,ובכפוף לכך

לנידוןזהנאמרודבריהגאוןרי"יקנייבסקיזצ"לשמאחרואין

שביתהדיןקובעשסרבנותזואינהמוצדקת.

עטרתדבורה
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נציין שהלבוש בספרו חלק אה"ע סי' קל"ד ס"י קבע שניתן

ה"ה בנידון זה מאחר שאין ספק שזיווגם של בני הזוג לא

להורות על הרחקות דר"ת הן באשה הטוענת "מאיס עלי",

עלהיפה,והדברברורששלוםביתכבראינומעשיעבורם,

אוגםבטענותאחרות,ולאחרשביתהדיןנוכח"שאיןזיווגם

והאשהמאסהבבעלהומצווהלגרשה.

עולה יפה" .הטעם בדבריו הוא מפני שהרחקות אלו לא

במקרההנוכחיביתהדיןאיננומקבלאתעמדתהבעלשניתן

נקבעו כהלכה המותנית בטענת "מאיס עלי" עם אמתלא

להשתמש בעיכוב הגירושין כקלף מיקוח לתיקון העיוות

מבוררת ,אלא זו הוראה כללית להנהגת הציבור עם הבעל

שנוצרבכלהכרוךבהסדרתביקוריהילדים.בזמןהרבשחלף

בנסיבות של עיכוב גירושין ללא הצדקה כשלא שנמצא

עדכה,נוכחנושלאהיתהתועלתבעיכובהגירושין.אדרבה,

פתרוןלעיכובזה.וז"להלבוש:

שמתהאשה.עלכןמןהראוי
המצברקהולךומחמירולאבא 

"אע"פ שאין כופין עכשיו שום איש לגרש את אשתו ,היינו שאין
מטילין עליו חרם שיגרשה ,אבל אם רואים ב"ד לפי ראות עיניהם
שיש תקנת האשה בדבר ,כגון שטוענת מאיס עלי וכה"ג שיראה
להם שאין זיווגם עולה יפה ,ואע"פ שאין האיש מאותם שכופין
להוציא ,מכל מקום יכולין הב"ד להטיל חרם ביניהם על כל איש
ואשה לגזור באלה חמורה שלא יהיו רשאים לדבר עמו ולישא
וליתן עמו ולהרויחו ולהאכילו ולהשקותו וללוותו ולבקרו
בחוליו וחומרות אחרות כפי רצונם ,על כל אדם ,אם לא יגרש
אותו האיש ויתיר את אשתו בגט כשר ,שבזה אין כפייה עליו".

ששניהצדדיםלאישארופרקזמןנוסףבפירודהנוכחי,ויוכלו
לפתוח דף חדש .התעקשות הבעל ,גורמת להמשך העיגון
עבורוועבוראשתוואיןבהתועלת.
בית הדין אינו מקבל את הטענה להסיר מהפרק אמצעים
אלו על יסוד שיטת מהרשד"ם חלק אה"ע סי' מ"א ,כפי
שכברנטעןבעברעלידיהבעלבאמצעותב"כ,וזאתמאחר
שרבוהחולקיםעלשיטתהמהרשד"ם,במקרהזהישמקום
להורות כדעת רוב הפוסקים ,כשהאפשרות החילופית היא
עיגוןשניהצדדיםלפרקזמןנוסף.וכפישהלכהזוהתבארה

יצוייןכיבדבריהלבושהללובסי'קל"דלאנזכרה"אמתלא

אצלינו בפסק דין אחר שכתבנו והתפרסם בספר "עטרת

מבוררת" ,כפי שנכתב בדבריו בסי' ע"ז ס"ג בעת שפסק את

דבורה" ח"ב סי' צא.וכן להלן סי'עט ,מהעוד שבהתאם

דיני חלוקת הרכוש עפ"י "דינא דמתיבתא" .אלא הלבוש

למבואר בפסק הדין הנ"ל שכתבנו ,באמצעים שיינקטו לא

קבע את הגדר להטלת הרחקות דר"ת" :אם רואים ב"ד לפי

יהיה משום עישוי הבעל להביאו לגירושין ,אלא הרחקה

ראות עיניהם שיש תקנת האשה בדבר ,כגון שטוענת מאיס

מהבעלבלבד,עקבהמשךעיגוןהאשהללאהצדקה.

עלי וכה"ג שיראה להם שאין זיווגם עולה יפה" ,ולפי דרכו

סימן לו

ת
החזרמתנותשניתנועלידיהוריהבעלכשהאשהמורד 
הצדדים התגרשו בבית הדיןבלא הסכם גירושין המסדיר

בלבד .לטענתו ,החזר המשכנתא שולם על ידי הוריו וכן

את חלוקת הרכוש ,ולהלן פסק הדין בתביעה לחלוקת

יתרת הסכום שהיה נחוץ להשלים לאחר שניטלה הלוואה

הרכוש ,הניתן לאחר השלמת שמיעת טענות הצדדים ועיון

המשכנתא ,כך שלטענתו ,בסופו של דבר הנכס במלואו

בסיכומיהטענות.

נרכש במימוןמלא של הוריו .מלבד זאת ,בהתייחס לחוק

המחלוקת העיקרית בין הצדדים נסובה ביחס לדירת

יחסי ממון ,התובע מבקש לראות ברישום הנכס כאמור,

המגורים שנרכשה זמן קצר לאחר הנישואין שהצדדים גרו

הסכם ממון בין בני זוג המחייב את חלוקת הרכוש עפ"י

בהעדלפירוד.

ההסכםדהיינובהתאםלרישום,ושלאבחלוקהשווה.

במקוםמגוריהםאיןרישוםטאבו,אלאהנכסרשוםבחברה

בנקודהזו,הנתבעתמבקשתלדחותאתטענתהתובעשדין

המשכנת ,וברישום זה נקבע ש80%-מהדירה של הבעל ו-

הרישוםכדיןהסכםממוןביןב ניזוג,מאחרוגםאםנתייחס

 20%שלהאשה.הנתבעתמבקשתלהורותעלחלוקתהנכס

לרישוםכהסכם,הרישההסכםלאאושרבביתדיןאובבית

בחלקים שווים בין הצדדים וטוענת שבהתאם לחוק יחסי

משפטכמתחייבעפ"יחוקיחסיממון.

ממון בין בני זוג ,דינו של הנכס כרכוש שנצבר לצדדים

עוד טען התובע,שיש להורות על החזר מתנות ,מאחר

בתקופת הנישואין .לדבריה ,מאחר שהנכס נרכש בסך

שמעמדה של האשה כמורדת הטוענת "מאיס עלי",ועפ"י

616,000שקל ,ומתוך סכום זה ,סך446,000שקל שולם

ההלכה הפסוקה באה"ע סי' עז סעיף ב' ,המתנות שקיבלה

מהלוואתמשכנתא,הרישביחסליתרהשהיא  27.6%מערך

חוזרות.

הנכס ,גם אם אכן שולמה על ידי הורי הבעל ,עדיין החלק

ביחס לשאלת החזר מתנות במורדת ,יצוין להחלטה קודמת

הארי של הנכס ,הינו מסכום כסף שהתקבל אצל הצדדים

שבה הובהרשמעמדהשל האשה כטוענת "מאיס עלי" ,וכי

בשווהכהלוואהמשכנתא.

ההלכההמורהעלהפסדמתנותבמורדת ניתנתליישוםגם

מאידך ,התובע מבקש להורות שהנכס במלואו שייך לבעל

בתוך י"ב חודש ,כמבואר בהחלטה הנזכרת ממקורות רבים.

עטרתדבורה



אךכברבהחלטההנ"לביתהדיןרמזשלאברורשישמקום
להחילכאן את ההלכה של הפסד מתנות במורדת .בנידון
זה ,נטעןשאביהבעלשילםעבורהדירה,אתיתרתהסכום
מלבד הלוואה המשכנתא ,ויש לדון האם יש לסכום זה
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נתן לה בעלה מעולם העומד בעין ,וכל אשר ניתן לה מחמת
אביה ומחמת קרוביו ובשעת נישואין או אח"כ ,וכן הסבלונות
אשר נתן לה בעלה או אביו ,וכל שבח אשר שבחו נכסים ,יש
להחזיר ,רק תטול נדונייא בעיניה ואשר ימצא בעין".

מעמד של מתנה ,החוזרת במורדת ,עפ"י ההלכה הפסוקה

דברי מהר"י וויל הובאו בדרכי משה סי' עז ס"ק יד ,אך

באה"עסי'ע"זס"ב.

ברמ"א על השו"ע לא הביא מדברי מהרי"ו ,ובספר אגודת

הרשב"א,בתשובהשבספרתשובותחכמיפרובינציאסי'עג,

אזובמדברי,שבאוצה"פס"קכבאותיז,הביאמהפמ"גכללי

ולאחרונה הודפס בשו"ת הרשב"א מכתב יד )הוצאת מכון

הוראת או"ה אות ט' ,ביחס להלכה שהובאה בדרכי משה

ירושלים(סי'קע"ו,כתב:

והשמיטההרמ"אבשו"ע,מהשמטהזומשמעשסברשאינה

"ומיהו בתשובת הריא"ף ורבינו האיי ז"ל נמצא שדנו שאפילו
מתנה לחוד דבתר נישואין מפסדה ,וכן דעת הרב ר' יוסף הלוי
אבן מיגש ,ולפי דבריהם איכא למימר דהתם קמ"ל דאפילו
תוספת מפסדת וכ"ש מתנה שנתן לה הוא ,אדעתא למשקל
ולמיפק לא יהיב לה .וכן תרץ לדעתם הרמב"ן ז"ל ,ומ"מ אכתי
משמע במתנה שנתנו לה אחרים לא הפסידה כמו שכתבתי,
ומינה בנכסי מלוג בכל כלל לא מפסדא".

להלכה.אבלהב"שסק"טהביאמדברימהרי"ו.
אך מאחר שמהרי"ו והב"ש לא ראו את דברי הרשב"א
הנזכרים,י"לשאילוהיורואיםהיוחוזריםבהם.וזאתעפ"י
דברימהרי"קשנפסקוברמ"אסי'חו"מסי'כה,שכתב" :אם
נמצאלפעמיםתשובתגאוןולאעלהזכרונועלספר,ונמצאו
אחרים חולקים עליו ,אין צריכים לפסוק כדברי האחרונים,
שאפשרשלאידעודבריהגאון,ואיהוישמיעלהוהויהדרי

וכןבנוסחדומהנמצאבחי'הרשב"אעמ"סכתובותדףסג,ב.

בהו".

הרי שיש לחלק בין "מתנה שנתן לה הוא" ,לבין אחרים

בנוסף,בספרביתיעקבתמהעלדיןזהשלמהרי"ו,וכתב:

שנתנומתנה,ומסתימתדבריוברורשאיןחילוקביןאחרים
שהם קרובי הבעל לאחרים שאינם קרוביו ,שאל"כ היה
הרשב"א מפרש את הדבר ,ולא היה נותן מקום לטעות
בדבריו.
וכןבתשובתנוספת שלהרשב"א שהובאה בספר כפתור
ופרחפרקי'כתבדבריםדומים,אךבניסוחמעטשונה,וז"ל:

"אבל הבאה בטענת מאיס עלי אין כופין אותה בכפיית ההכרזה
של בתי כנסיות ובתי מדרשות לפי שאנוסה היא שלבה אונסה,
אבל משהין אותה י"ב חדש שמא יסור המיאוס מלבבה
ותתרצה לו ,ותוך י"ב חדש לא אבדה מכתובתה כלום .ואם
גירש הבעל מרצונו תוך י"ב חדש גובה כל כתובתה שהרי זה
גרש מרצונו ,והיא לא תפסיד כלום לפי שאנוסה היא ,וכן פי'
רבינו חננאל ז"ל .ואם המתין עד י"ב חדש ולא חזרה בה
הפסידה כתובתה ,ותוספת ,ונכסי צאן ברזל .ובתשובות רבינו
האיי והרי"ף ז"ל שאפילו מה שכתב לה הבעל מתנה לאחר
נישואין מפסדת ,וכן כתב גם הרב רבי יהוסף הלוי אבן מגאש
ז"ל ,וכן בדין ,שלא כתב לה על דעת שתטול ותצא ותאכל עם
איש אחר .ואף הרמב"ן ז"ל כן כתב .ואין הפרש בין שכתב לה
מתנה באחריות ובין שלא כתב לה ,דאדעתא למישקל ולמיפק
לא יהיב לה .וכל שכן במתנה לחוד שעשה לה בשעת נישואין,
שזה בכלל תוספת הוא .אבל נכסי מלוג דידה לא הפסידה ,וכן
מה שנתנו לה אחרים יראה שלא הפסידה ,אלא תטול ותצא".
הרישגםבתשובהזו,הורההרשב"אשמתנהשאחריםנתנו
לאשה,אינהחוזרת.גםבתשובהזו,הדבריםנכתבובסתמא,
ומשמעשאיןחילוקביןאחריםמעלמאלקרוביהבעל.
אמנםבתשובתמהר"יוויילסי'כ'כתבבדינהשל האומרת
"מאיסעלי":

"אמנם כל המותר הנמצא בידה או ביד אביה או ברשותה ,יתר
על מה שהזכרתי לעיל ,חפצים ומטלטלין כסף ושוה כסף אשר

"קשה לי דהא מבואר לקמן סי' צ"ט דמה שנתנו לה אחרים דין
נכסי מלוג יש לה ,דאחרים כשנותנים מתנה צריכים להתנות
בדין תנאי ע"ש ומה"ת ישתנה הדין במורדת .ומהרי"ו שכתב זה
אפשר שכתבו לדידן דדיינא בדינא דמתיבתא ותקנה הוא זה
שיהא הוא זוכה בשלו ושל קרוביו והיא בשלה ושל קרוביה
משא"כ לדינא דהש"ס מה"ת לא יהא לה בדין נ"מ .ועוד דהא
ע"כ א"צ להחזיר לבעל אלא לקרוביו דהא הקרובים לא נתנו לו
רק לה וזה נגד הסברא דלא מרדה בקרוב".
ובספר משפטי שאול סי' יז בפסק דינו של הגאון רי"ש
אלישיב זצ"ל ביטל פסק דין של בית דין אזורי שפסק
כמהרי"ו,וכתב:

"ואיכא למימר נמי דהאי אומדנא דאדעתא דתיקום קמי' נתן
לה ,לא נאמרו אלא במתנות שנתן לה הבעל ,ואיהו אדעתא
דתיפוק לא נתן לה ,משא"כ בהוריו או בקרוביו כיון
שמוציאים הדבר מרשותם גמרי ומקני וכדשדרו ממתיבתא:
"דכמה פעמים אדם נותן מתנה לאוהבו אטו יעמיד לו ערב
שיהיה אוהבו לעולם וכי ס"ד שאם ישנאהו אח"ז יחזיר לו
המתנה" ,בתמי'".
וכן למעשה פסקו שם בבית הדין הגדול שלושת חברי
ההרכב :הגרי"ש אלישיב זצ"ל הגר"א גולדשמידט זצ"ל
והג"רשאולישראליזצ"ל.
אמנם בפד"ר כרך י"ח עמ' ,282הג"ר שמואל שפירא זצ"ל
פסקדלאכביתיעקב,וסמךעצמועלהמנהג,וכתב:

"וכן פשוט היום ,שאם נתן אבי החתן לכלתו מתנה חצי דירה,
כשהיא מורדת חוזרת המתנה לבעל .וא"כ כיוון שכך המנהג,
יש לילך אחריו ,אפילו לדעת הבית יעקב".
אך יש לפקפק אם אכן למעשה קיים מנהג ,כפי האמור
בפסק הדין הנזכר ,מאחר ונראה שהמנהג הוא שלא לחרוג
מהרישום.
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מכלהאמור,ישלפסוקכהוראתהרשב"א,לאחרשכןפסקו

חוב המשכנתא ,על כן מן הצדק והיושר שבנידון זה יופעל

בספרביתיעקבובפסקדינושלביתהדיןהגדולהנזכר,הגם

סעיף (2)8לחוק יחסי ממון ,מאחר שבמקרה זה התקיימו

שדבריהרשב"אלאהיולפניהם,ולאכדברימהרי"ושביחס

נסיבות

לתשובתוי"לשאילוראהדבריהרשב"אלאהיהחולקעליו.

המתחשביםבמימוןהמלאשבסופושלדבר ניתןמצידושל

מסקנה :בנידון זה אין ליישם את ההלכה של החזר מתנות

הבעל ,ולפסוק חריגה מחלוקה שוויונית של יתרת הנכס

שנתן הבעל ,מאחר שגם אליבא דטענות הבעל ,אביו שילם

שלא מומן ממתנה שניתנה מהורי הבעל ,אלא לפסוק

את יתרה התשלום לאחר שלקחו משכנתא ,וגם לקח על

שדירת המגורים תחולק בהתאם לרישום שהוסכם על שני

עצמואתפירעוןחובהמשכנתא.

הצדדיםבעתרכישתהנכס,דהיינו20%חאשהולבעל.80%

כיווןשכן,מאחרשהנכסנרשםבחלוקהשל80%ו20%-הרי

יצוין לפסק דינו שלביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ תיק

שבעת רכישת הנכס,הנכסנרכש במתכונתשלשותפות זו,

1370/18שבונכתבכדלהלן:

והשותפות  במתכונתה הנזכרת נותרה בעינה גם כעת,
מאחרשלא נמצאהעילהלשנותמחלוקהזו.
כךהואהדיןעפ"יההלכה.
כעת אתייחס לשאלת חלוקת הנכס עפ"י חוק .ביחס
למחלוקת הצדדים אודות יישומו של חוק יחסי ממון בנידון
זה ,צודק ב"כ האשה ,מאחר שעפ"י סעיף)5א( ) (3חריגה
מחלוקה שווה בעת איזון המשאבים ,חייבת להיות
באמצעות הסכמה בכתב ובתנאי שבמסגרת הסכמה זו
ייכתב בפירוד שנכס זה לא יאוזן או יאוזן בחלוקה שאינה
שיוויונית ,ואילו בנידון דנן אין הסכם כזה ,ואין ברישום
הנכסבחברההמשכנתבחלקיםשל80ו20-אחוזים,תחליף
להסכם בכתב המתייחס בפירוש לאיזון בעת פקיעת
הנישואין ,מאחר וברישום זה איןהסכמה אלא על הרישום
ולאעלהאיזוןבעתחלוקתהרכוש.
מאידךבסעיף)5א()(1לחוק יחסי ממון:הוחרגו מחלוקה
שווה נכסים שאחד הצדדים קיבל במתנה בתקופת
הנישואין ,וביחס לסכום הכסף שניתן לצדדים במימון הורי

מיוחדות

המאפשרות,

דהיינו

שיקולי

צדק

"כידוע ,הפעלת הסמכות לפי סעיף  (2)8לחוק נתונה לשיקול
דעתו של בית הדין הרבני בהתאם לנסיבות הפרטניות של
המקרה הנדון לפניו .בית הדין השתית בפסק הדין את החלטתו
לסטות מחלוקה שוויונית של נכסי הצדדים על הנסיבות
הקונקרטיות של המקרה הנדון ,ובהן העובדה שהמשיב הטמיע
את כל כספי הירושה שלו ברכוש המשותף של הצדדים ולא
צפויים לו מקורות כלכליים עתידיים משמעותיים .לפיכך ,נקבע
כי יש להגדיל את חלקו של המשיב באיזון המשאבים וזאת
משיקולי צדק והגינות".
ויצויןלפסקדינושלשופטביהמ"שלעניינימשפחהבנצרת
אסףזגוריבתיקתמ"ש)נצ'(810-04-15הסוקראתפסקהדין
המתייחסים לחלוקת הדירה ושוללים את האפשרות
להתעלם מהרישום של הדירה בחלקים שווים על שם שני
בני הזוג עקב מימון עודף של צד אחד .ומדבריהם עולה
בבירור שאין מניעה להתחשב ברישום הבלתי שיוויוני
בנסיבותשלמימוןעודףשלצדאחד.
להלןקטעמפסקהדין:

הבעל בדירה שנרשמה בחלוקה הנזכרת ,יש לראותם

"עד הלום ,פסיקת בתי המשפט המחוזיים ובתי המשפט

כמתנה שניתנה לצדדים בחלקים שאינם שווים אלא

לענייני משפחה לא אפשרה לפרק שיתוף בדירת מגורים

כמפורטברישום,דהיינו80%לבנםו20%-לאשתהבן.

באופן בלתי שוויוני מקום שהיא נרשמה על שם שני בני הזוג

עוד יצוין לטענת הבעל שאביו פרע את חוב המשכנתא

בחלקים שווים ,וזאת ללא כל קשר כיצד נרכשה ו/או מומנה

השוטף ,וגם האשה ,בחקירתה בבית הדין הודתה בכך,

ובלבד שלא נערך הסכם ממון בעניינה.

והניסיון לחזור מהודאה זו לאחר הדיון אינו מתקבל.על כן

.32כב' הנשיא שמגר קבע בע"א  66/88תמר דקר נ' פליקס

בנסיבותאלושבסופושלדבר,מהצדשלהאשהלאהתקבל

דקר ,פ"ד מג) (1989) 127 ,122 (1כך:

מימון לרכישת הדירה אלא שנלקחה הלוואת משכנתא

"כאשר הסכם לרכישת נכס נעשה על-ידי שני בני-זוג ,יש

משותפת שגם היא בסופו של דבר נפרעה על ידי הצד של

בכך ביטוי לרצונם לחלק את הזכויות ביניהם באופן שווה,

האיש,ישלאשרגםכעתבעתחלוקתהרכושאתהסכמתם

יהא חלקו בהשקעה של כל צד אשר יהא .ישנם מצבים

בעת הרכישה ,ולפיה לבעל יש80%מהנכס ולאשה20%

תדירים ,בהם בני הזוג הנישאים רושמים דירה על שם

מהנכס.ולאחרשהנכסהיהשייךלצדדיםבחלקיםאלובעת

שניהם ,והכסף ניתן על-ידי צד אחד בלבד .האם פירוש

רכישת ה נכס ,ואין כל אינדיקציה למעשה המוכיח כוונת

הדבר ,שאחרי שנים ניתן יהיה לגלגל את העניין אחורה

שיתוף החורגת מהיחס הנ"ל ,יש להותיר על כנו את

ולבטל שיתוף ,שביטויו ברישום מקובל מאוד במציאות

השיתוףבחלקיםאלו.

הישראלית ,בהסתמך על המקורות הכספיים ששימשו כל

לכאורה עפ"יבסעיף)5א() (1לחוק יחסי ממון בין בני זוג,

צד במועד כלשהו בעבר? סבורני ,כי יש להשיב על כך

היה מקום להורות שאותו חלק שניתן במתנה מהורי הבעל

בשלילה .כאשר בני-זוג רושמים נכס בבעלות משותפת ,הרי

יישאר בחלוקה של80מול ,20והיתרה תחולק בחלקים

ההנחה היא ,שבני הזוג התכוונו לאיזון ולשוויון ,וכל תרומת

שווים,אךמאחרוהתבררשבסופושלדברמלואהנכסמומן

יתר של צד אחד היא בגדר ויתור או מתנה של צד זה לצד

עלידיהצדשלהבעל,הןבתשלוםראשוניכאמורוהןבחזר

האחר .תרומה כזו קשורה עם הנישואין ,והיא מוצאת את
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ביטויה בהסכמה על רישום הבעלות המשותפת .גישה

משנרכש נכס במשותף ונרשם במשותף אין כלל מקום

אחרת תרוקן את הרישום המקובל של שיתוף ברכוש בדירה

לחקור מהו מקור הכספים אותם השקיע כל אחד מן הצדדים

של בני-זוג מתוכנו ותהפוך אותו לאות מתה".

בנכס .בנסיבות הללו ,ככלל לא תישמע טענת אחד הצדדים

.33פסיקה זהה נוספת מכל הערכאות מצאנו גם בע"א

כי השקיע יותר מחברו ברכישה וכי בשל כך עומדות לזכותו

 343/87פרי נ' פרי  ,פ"ד מד) ;(1990) 164 ,154 (2ע"א

זכויות בעלות ביותר מאשר מחצית הנכס".

 384/88זיסרמן נ' זיסרמן ,פ"ד מג) ; (1989) 205 (3תמ"ש
)ב"ש(  18489-02-12ח' נ' ח' ) ,19/4/2015פורסם
במאגרים ]פורסם בנבו[(( ; )תמ"ש )י-ם(  16622/06ו.א .נ'
כ.מ) .פורסם במאגרים ]פורסם בנבו[(; תמ"ש )י-ם(
 21230/07נ .ק .נ' ל .ק) .פורסם במאגרים] ,פורסם בנבו[,
) ; ((06/10/2011תמ"ש )חי'(  14560/01ז.כ .נ' ג.כ) .פורסם
במאגרים ]פורסם בנבו[( ; תמ"ש )ת"א(  15271/96שלף נ'
שלף )פורסם במאגרים] ,פורסם בנבו[.((8/11/2001) ,
 .34בעניין שלף לעיל שלל כב' השופט גייפמן אפשרות
החלת הוראת סעיף  (2)8לחוק יחסי ממון בין בני זוג
התשל"ג  ,1973 -מקום שדיני המתנה אינם מעניקים
תרופה.
 .35הפסיקה העכשווית והמנחה בסוגייה היא זו שניתנה
בבית המשפט המחוזי בחיפה מפי כב' השופט סארי ג'יוסי
בעמ"ש )מחוזי  -חי'(  61008-06-13נ.מ.א .נ' נ.י.א.
) ,11/6/2014פורסם במאגרים ]פורסם בנבו[( .במקרה
האמור נקבע מפורשות ,כי השקעה בלתי שוויונית ברכישת
הדירה מהווה למעשה מתנה שהושלמה מקום שהדירה
נרשמה בחלקים שווים והדבר מקים מחסום מלתבוע החזר
המתנה .כך היו דברי כב' השופט ג'יוסי באותו עניין:
"השקעת כספים עודפים על ידי מי מבני הזוג לצורך רכישת
דירה ,שנרשמה בחלקים שווים על שם שני בני הזוג,
נשלטת על ידי דיני המתנה .במצב בו בני זוג השקיעו בדירה
ביחס שונה ,אך רישום הבעלות בדירה לא משקף יחס שונה
זה ,אלא רישומה של הדירה נעשה שווה בשווה ,מדובר
במתנה שהושלמה עם נתינת הכספים ורישום הדירה,
שהעניק מי שהשקיע כספית יותר ואין הוא יכול כעת לדרוש
אותה חזרה .בהתאמה ,אף בענייננו אין התובעת יכולה
לדרוש את ההון שהשקיעה בדירה המשותפת משזו נרשמה
שווה בשווה על שם שני הצדדים".
 36עוד הודגש באותו עניין ,כי על פי ההלכה הפסוקה,

בהתאם למקורות המשפטיים הנזכרים בפסק דין זה עולה
בבירור שרישום ברור של80%מול20%מהווה הסכמה
לחלוקת הנכס בדרך זו ,לכל הפחות בנסיבות שהצדק
והיושר מחייבים זאת עקב השקעה של הורי צד אחד בנכס
והחזרהמשכנתאהשוטף.
ביחסלטענתהבעלשישלשלולאתחלקהשלהאשהברכוש
עקבמעשההכיעורשהתבררבביתהדין,יובהרשלאהתברר
שהתקיימו יחסי אישות בין האשה לגבר זר אלא התנהלות
פילו בנידון של בגידה )שכאמור לא
שיש בה כיעור ,וא 
התבררה(נאמרבגמ'במסכתכתובותדףקא,ב"אםהיאזינתה
כליה מי זינו" ,ובכך קיימת הוראה שלא לקנוס את האשה
ברכושהעקבבגידה,ק"ובמעשהשהואפחותמבגידה.
על כן מוטב שדברי הבעל בנידון זה לא היו נכתבים מאחר
וכל הכפשה נוספת של האשה פוגעת באם ילדיו ,ואינה
במקומה.
סיכומו של דבר :בית הדין מבסס את פסק דינו על אדני
ההלכה שעל פיהם יש לרישום מעמד מחייב כל עוד לא
התברר שהרישום נעשה משיקולים צדדים בלבד ,ולאחר
שנקבעשאיןליישםבנידוןזהאתההלכהשלהחזרמתנות
במורדת ,והן על עקרונות החוק שעל פיהם מתנה שהבעל
קבלמהוריולאתתאזן,ובנידוןזהתתאזןבחלקיםהתואמים
לרישום ,וביחס ליתרת המימון  ,במקרה הנוכחי ,הצדק
והיושר מחייבים ליישם את סעיף (2)8לחוק יחסי ממון בין
בני זוג ,ולפיהם גם שאר הנכס יחולק עפ"י הרישום מאחר
והמימון נעשה באמצעות החזר חוב משכנתא של הורי
הבעל.
מסקנה :הנכס נרשם בחלוקה של80%ו20%-ובית הדין
פוסק שהרישום קובע את חלקו של כל צד בנכס .על
הצדדים לפעול לפירוק השיתוף בדרך זו .בהיעדר שיתוף
פעולהייקבעהמשךההליךבהתאם.

סימן לז

ה
בעלשעזבאתהביתלבקשתאשתו,ואינומסכיםלשוב,האםיחויבבכתוב 
בני הזוג נישאו בחו"ק לפני שנים ספורות ולהם שני ילדים,

להתגרש ,והגם שהאשה הגישה תביעה לשלום בית ,היא

ומזה כשנתיים שבני הזוג מתגוררים בנפרד .הדיונים בין

תסכים להתגרש בכפוף לפיצוי ראוי ,כגון תשלום הכתובה.

הצדדים בבית הדין החלו בתביעת האשה לשלום בית

בשטרהכתובהנקובסך500,000שקל.

ולמזונות ,ולאחר מכן הוגשה תביעת הבעל לגירושין ,ובה

להלן פסק הדין ביחס לזכאותה של האשה לתשלום

נכרכה תביעה לחלוקת הרכוש ולאחר מכן הוגשה תביעת

הכתובהעםהגירושין.

האשה לתשלום הכתובה .יצוין כי הבעל נחרץ בתביעתו

מהחומר שבפני בית הדין עולה כי לפני כשנתיים ,על רקע
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סכסוך שהתעורר בין הצדדים ,ובעת כעס ,האשה דרשה
מהבעל שיצא מהבית ,והבעל נעתר למבוקש ויצא .לאחר
פרק זמן הבעל חזר לבית לפרקי זמן קצרים ,ובעיקר לבקר
אךלאשבלמגוריקבעבביתו,למרותשהאשה
אתהילדים ,
בקשה וחזרה ובקשה ממנו לשוב לבית .כעבור מספר
חודשים,הבעלעברלגורבדירהמשותפתעםאשהאחרת,
ולטענתו,הקשרעמהאינואלאקשרידידותלרבותריקודים
משותפיםולאקשררומנטי.
ראשית ,יש לקבוע כי אמנם  לא היה נכון שהאשה תדרוש
מהבעללצאתמהבית.גםאםלדבריה,באותומעמדהבעל

הואלנו להאמין שהיתה הקטטה על כך ,מי מפיס אם היא מרדה
עליו ומאסה בו ,או כיונה לצערו ,שיש בזה הבדל רב נוסף על
מה שזכרנו .כי אמנם המצערת צריך להכריז עליה בבתי כנסיות
ובבתי מדרשות ארבע שבתות רצופות ,וישלחו להתרות בה
לפני הכרזה ולאחריה ,ושוב נמלכים בה הדיינים עצמם שלא
על ידי שליח כדברי הר"ן ,ואם לא תשמע אליהם אז יכתבו לו
עליה אגרת מרד כדין וכהלכה .ובלי שמירת כל הסדר הזה אינה
מפסדת כלום .וה"מ נמי ,כשהקפיד הבעל וקבל לפנינו עליה.
והנה לא שמענו עד כה ,ואפשר ג"כ שהוא מרד עליה ,או פירש
ממנה מחמת חולי או תשות כח".

נהג עמה שלא כראוי ,והביא אותה לכעוס על דבריו

בהתאםלדבריהרמ"עמפאנו,בנידוןשבפנינואיןמקוםלדון

הבוטים ,עדיין לא היתה הצדקה לדרוש מהבעל לצאת

אתהאשהכמורדתעקבאירועהוצאתהבעלמהבית,וזאת

מהבית ,דרישה שבדרך כלל אין בה כדי להביא לתיקון

משניטעמים,

המצב בין בני זוג.עלינו לברר האם ניתן לקבוע ,כי מאחר

ראשית,גםכשהאשהאכןמורדתמסוג"בעינאליה

שהאשה היא זו שבזמנו יזמה את הפירוד והוציאה את

ומצערנאליה"),כשאינהתובעתלהתגרשואינהטוענת

הבעלמהבית,בכךתיחשבכמורדתהמפסידהאתהכתובה.

"מאיסעלי"(,איןהפסדכתובהבלאשמירתהסדרשל

האם ניתן לטעון שהבעל לא היה חייב לעזוב את הבית,

הכרזההתראהוהמלכה.

ובכך עזיבתו את הבית תיחשב כעזיבה מיוזמתו .האם ניתן

שנית,ההליךלהכרזתהכמורדתיוכללהתחילכשהבעלקובל

לקבועשבנסיבותהמתוארות",הגירושיןיצאוממנה",ובשל

על אשתו בפני בית הדין עקב מרידתה ומבקש להחזירה

כך היא כבר אינה זכאית לתוספת הכתובה וזאת על יסוד

לקדמותה .אך אם הבעל מתרצה בפירוד וכלל אינו קובל

דבריהטורבאה"עסי'קיח.

כנגדה עקב המרידה ,לא היה מקום לקבוע את מעמדה

הלכה זו של האשה המוציאה את בעלה מהבית התבררה

כמורדת הראויה לסדר הקבוע במורדת.זאת מאחר ,וסדר זה

בתשובתהרמ"עמפאנוסי'נה.בנידוןשבתשובהזו,זמןמה

נקבערקלאחרשהבעלמבקשללחוץעליהלשובלשלוםבית.

לאחרהפירודהבעלשבקחייםלכלחי,ועלתהלדיוןשאלת

על כן בנידון שבפנינו ,אמנם דרישתה של האשה מהבעל

זכאות האלמ נה לתשלום הכתובה מהעזבון .אחת הטענות

לעזובאתהבית,היתהדרישהשאינהמוצדקת,ולאהיהבה

שטענו היורשים היתה שעוד בחייו אביהם היה מתרעם

מענה לבעיה שהתעוררה באותו מעמד ,אך דרישה כזו

לפעמים" ,שאשתו היתה מגרשתו מביתו".באותו נידון

ה
לכשעצמה ,אין בה כדי לשלול מהאשה את זכאות 

הרמ"ע מפאנו התייחס לחוו"ד של אחד מגדולי הדור,

לתשלום הכתובה ,אלא אם הבעל תבע שלום בית והאשה

שניתנהביחסלמקרהזה,וקבעה

סירבהוהיאהוכרזהכמורדת.

"כי לאשה שמרדה על בעלה בשב ואל תעשה בלבד ,אולי יש
תקוה שע"י התראה והכרזה תשוב ותתפייס ,אבל כיון
שהתריסה כולי האי ,ודאי לא תשמע לקול מוריה ,ואטרוחי בי
דינא בכדי להכריז ולהתרות לא מטרחינן  ...יש חלוק בין
מורדת בפועל ,למורדת בשב ואל תעשה".

עוד נוסיף ,כי במקרה זה ,שלאחר פרק זמן שחלף מאותו
אירוע,הבעלסירבלבקשתאשתולשובלביתולפעוללמען
יישוב ההדורים באמצעות צד שלישי ,הודיע על סירובו
לשוב לביתם ,תבע גירושין ופירוק השיתוף בנכסי הצדדים,
ובחרלהתגוררעםאשהאחרת,גםאםאכןאופיהקשרהוא

לפי חוו"ד זו כשהאשה הוציאה את בעלה מהבית בניגוד

כנטען על ידו וכמפורט לעיל ,הרי שנסיבות אלו מביאות

לרצונו ,דינה כמורדת בפועל ותפסיד כתובה ללא כל

למסקנה שהפירוד הקבוע והגירושין הצפויים בקרוב ,לא

התראהוהכרזה.אךהרמ"עמפאנודחהדעהזו,וכתב:

יצאו מהאשה אלא ממעשיו של הבעל ,ואין יסוד לשלול

"לנו בפשיטות תשובתו בצדו שזה כלל גדול בתורה אין
עונשין אא"כ מתרין ,ועוד דבריו אלה הנה הנם חידוש הלכה
אחר סוף הוראה ,כי אין להם עיקר בגמרא ולא בתקנות
הגאונים ולא בהסכמות הקהילות ולא בשום מנהג ,ואין גם אחד
מן הפוסקים שזכר מכל זה כלום ,ואם באנו להפסידה כתובתה
באומדנא בעלמא ,ואנן הדיוטות אנן ,האם עדיפנן אפילו
מנשיא שבא"י שאין כחו יפה אלא בקנסות המפורש בתורה
ובגמרא ,לא תהא כזאת בישראל".
עודכתבהרמ"עבתשובהזו:

"לא שמענו אלא קטטה שביניהם לא מרד מתשמיש ,ולו

מהאשהאתהכתובהותוספתהכתובה.
בכתבי טענותהבעל ,הן בכתב ההגנה והן בסיכומים ,וכן
בדיון,עלוטענותרבות,ביחסלאשה,אךביחסלטענותאלו
יש לקבוע אחת מהשנים ,או שאין בהן כדי לשלול את
זכותה של האשה לתשלום הכתובה ,או שאין אחיזה
לטענותאלו.
הבעל טען להתנהגות קשה ומשפילה מצד האשה ביחס
אליו במשך שנות הנישואין .אין מקום שבמסגרת בירור
התביעה הנוכחית בין הדין יכנס לבירור טענה זו ,בהעדר
זיקהביןטענהזולזכאותהכתובה.

עטרתדבורה
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לדוגמא בעלמא ,המובאת להבהרת ההיבט העקרוני בלבד,

היו יכולים לקבל מענה ראוי בכניסה למסגרת של יעוץ

אך אינה מביעה דבר ביחס לנידון שבפנינו ,נציין לדברי

נישואיןוהדרכהמתאימהעלמנתלהביאםלתיקוןהלקויים.
טענות המייחסות לאשה בעיות רפואיות-נפשיות קודם

הגמראבמסכתעירוביןדףמא,א:

"שלושה אין רואין פני גיהנם  ...ויש אומרים אף מי שיש לו
אשה רעה ,ואידך ,אשה רעה מצוה לגרשה ,ואידך ,זימנין
דכתובתה מרובה".

לנישואין שהועלמו מהבעל ,לא הוכחו ,וגם בחומר הרפואי
שהוצגבפנינו,לאנמצאוסימוכיןלטענהזו.
ביחס לטענה על חובות שהיו לאשה קודם לנישואין ,ועמדו

הרי שיתכן מצב שבו אשה שהוגדרה "אשה רעה" ,ואף

על סך כ70,000-שקל ,ביחס לחובות אלו יאמר:הבעל

"מצוה לגרשה" ,אך הגירושין התעכבו עקב העדר שלילת

אינו מחויב דבר לפירעון חובות אלו או חלק מהן ,וגם אם

זכאותהאשהלגבייתשטרהכתובה.

חובות אלו הועלמו מידיעת הבעל קודם לנישואין ,העלמה

על כן ככל שהדבר נוגע לזכאות האשה לתשלום הכתובה

שאינה במקומה ואינה ראויה ,אין בכך להביא למסקנה

בעתהגירושין,איןנפקותבטענותהמשחירותאתפניאשה

המבוקשתעלידיהבעלבדיוןהנוכחי.

והמייחסותלהמעשיםבעייתים,כלעודלאהתקיימהאחת

סיכומו של דבר ,לאחר שבני הזוג יתגרשו ובהעדר הסכם

העילות שיש בה לשלול את זכאות האשה לתשלום

גירושיןוהמסדיראתהנושאהכתובה,תינתןהוראהלחיוב

הכתובה,וכלעודהיוזמהלגירושיןאינהמצידהשלהאשה.

הבעלבתשלוםמלואהסכוםהנקובבשטרהכתובה.

הקשייםהנטעניםעלידיהבעל,ושאירעועודבטרםהפירוד,

סימן לח

ה
מזונות"מעוכבתמחמתו"באשהשנאסרהלבעל 
התקיים דיון בבקשה לחיוב הבעל ב"מזונות מעוכבת" עקב
סירובו להתגרש .לאחר שמיעת טענות הצדדים ביה"ד
החליטשבנסיבותהמתוארות ישמקוםלהיעתר לתביעהזו.
ר:
בעקבותטענותשהעלתהב"כהבעלביה"דהבהי 
"מזונות מעוכבת" נקבעו עקבכך שהבעל מעכב את אשתו
מלהינשא אחר שכבר חויב בגירושין ,ומסרב לתת גט ללא
הצדקה.יסודהלכהזובתשובתמהרי"טח"אסי'קי"ג.

"הלכה פסוקה באה"ע סי' ע' ,אין האיש חייב במזונות אשתו
אלא כשהיא עמו  ...אמנם במקרה והבעל חייב לגרשה אז חייב
במזונותיה מדין מעוכבת להנשא מחמתו ,עיין מהרי"ט )ח"א
סי' קי"ג( באשה שאחרי נישואיה נודע לה שיש לבעל חולי
הנופל ,כיון שחייבוהו חכמים ,מזונות נמי נראה דיש לה כל זמן
שאינו מוציאה בגט ,כמגורשת ואינה מגורשת שבעלה חייב
במזונותיה".

מקובללפרשאתדברימהרי"ט,שבדבריואלוקבעאתהדין

והוסיף הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל בפסק דין אחר שגם אם

לחייב מזונות כשהבעל מחוייב על ידי ביה"ד לגרש ,עיין

האשה נאסרה עליו ,לא הפסידה את זכאותה למזונות

פד"ר ח"א עמ'74וח"ד עמ' .161עיי"ש בפד"ר ח"א הנזכר

מעוכבת מחמתו .וז"ל בפד"ר כרך ד' עמ'  162ובקובץ

שכתבו:

תשובותחלקב'סי'עא:

"אמנם נראה דחיוב זה שחידש המהרי"ט לחייבו במזונות
משום דהיא אגידא גביה ומעוכבת להנשא על ידו ,אינו נובע
מתנאי הכתובה שהבעל מתחייב בהו ע"י קשר הנישואין ,אלא
זהו חיוב חדש מתקנת חז"ל שהוא מחויב במזונותיה כל זמן
שהיא מעוכבת להנשא על ידו ,וכמו במגורשת ואינה מגורשת,
דמדין תנאי כתובה אי אפשר להוציא ממנו כלום ,ועיין רש"י
כתובות צ"ז ע"ב שגם במגורשת ואינה מגרושת כשהיא ארוסה
חייב במזונות .וא"כ ה"ה בנמצא בו מום והיא לא ידעה אעפ"י
שיש ספק בעצם הקידושין לדעת הבי"ש ,מ"מ הוא חייב
במזונותיה כל זמן שלא גירשה משום שהיא מעוכבת להנשא
על ידו".
בתשובה מהגרי"ש אלישיב זצ"ל ,שהודפסה בספר משנה
הלכות-גט מעושה בערכאות ,וכן בקובץ ישורון חלק ח'
)תשס"א( עמ' תקל"ו ,הביא את דינו של מהרי"ט כהלכה
פסוקה,וכתב:

"מכיון שלפי דבריה זינתה ברצון הרי הפסידה כל תנאי
הכתובה .אמנם נראה בזה ,ודאי חיוב המזונות המבוסס על
תנאי כתובה )ע' כתובות נ"ג ברש"י ורא"ש ,ובאה"ע סי' צ"ג(,
או הנובע מקשר אישות ,חיוב זה פקע בזמן שאשתו זינתה עליו
ברצון ,אולם חיוב מזונות הנובע מדין אגידא ביה ומעוכבת
להנשא מחמתו ,בזה י"ל דלא הפסידה את זכותה כל עוד
והבעל מסרב להוציאה בגט .וכמו בגירשה ולא נתן לה כתובתה
 לדעת הרא"ש  -שהוא חייב במזונותיה ,הרי פשוט שלאתפסיד מזונותיה גם אם תזנה אח"כ ,וכן נראה במגורשת ואינה
מגורשת .ומהני תרי מילי הרי למד המוהרי"ט לנדון דידיה למי
שחייב מן הדין לגרש את אשתו ומסרב לפוטרה בגט ,שהוא
חייב במזונות מדין זה של מעוכבת להנשא .ולפי"ז י"ל דאחרי
שחויב במזונותיה לא פקע חיובו בזה שהיא אומרת אח"כ
טמאה אני לך".
ובספרבניןאב)להגר"אבקשידורוןזצ"ל(ח"גסי'סגכתב:

עטרתדבורה
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"וכן פסק למעשה בשו"ת מהרי"ט סימן קי"ג שבנכפה אע"פ
שאין כופין אותו לגרש יש לה מזונות מדין מעוכבת ,וכן הגר"י
הרצוג זצ"ל בקונטרס שנדפס בסוף כרך ב' של אוצר הפוסקים
מביא להלכה סברא זו גבי אשה שזנתה שגם אם אין כופין את
בעלה לגרשה ,יש לה מזונות מדין מעוכבת להנשא מחמתו,
והסכימו עמו הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ועוד ,ועיין בפסד"ר כרכים
א' ג' ד' ,וכן נהגו בבתי הדין לחייב מזונות באשה מעוכבת
להנשא מחמתו בשעת הצורך".

איסור שנישאו באיסור סוטה שנישאה לבועלה ,וכתבו שם
בעמ':49

"מזונות אלו הם מדין מיוחד על שמעכבה להנשא וכאילו קנסו
לבעל שיתחייב במזונותיה עד שיגרשנה גירושין גמורים ולא
תהיה יותר מעוגנת על ידו ,ולפי כל זה אפשר וקרוב הדבר לומר
דגם באשה האסורה על בעלה ואשר אין לה על כן דין של
מזונות עליו ,מ"מ יהיה חייב במזונותיה אם מעכבה מלהנשא
ע"י שאין ברצונו לגרשה ולשחררה ,ובדיוק כאשר בספק
מגורשת מן האירוסין".

לכאורה היה מקום לומר שאין מקום לחיוב מזונות עפ"י
תשובת מהרי"ט ,אלא כשעילת חיוב הגירושין בעטיו של

עיין עוד בספר עטרת דבורה ח"א סי' מ' שם התבאר הטעם

הבעל בלבד ,כגון בעל מום שדינו לחיוב הגירושין ,משא"כ

שב"מזונותמעוכבת"איןמתחשביםבמעשיידיהשלהאשה.

כאשרחיובהגירושיןנובעממעשיםשגםלאשהחלקבהם.

לאורהאמור,בנידוןזהגםאילוהיומתבררותטענותהבעל

אולם זה אינו כמבואר בתשובת בנין אב ,מאחר והעילה

אודות בגידת האשה ,אין הצדקה לעיכוב הגירושין ,ויש

לחיוב המזונות היא שהבעל חייב בגירושין ואינו ממלא

לחייבוב"מזונותמעוכבת".

חובתולתתגטובכךאשתומעוכבתמלהנשא,לכןאיןמקום

בנסיבות שבפנינו ,אמנם קיימת הצדקה לחיוב הבעל

להכנסלחילוקיםולבררמהיהעילהלחיובהגירושין,מאחר

ב"מזונות מעוכבת" ,אולם אין מקום לכפל חיובים בגין

שבסופו של דבר בית הדין פסק לחייבו בגט והבעל אינו

מזונות האשה .פסיקת מזונות מעוכבת תינתן רק לאחר

מצייתלהוראתביה"ד.

שיתברר שאין פסיקת מזונות אשה בערכאה אחרת .עם

כךקבעובפד"רח"געמ'  46-57לפסוק "מזונותמעוכבת"גם

הצגתאסמכתאותשאיןפסיקתמזונות אשהבביתהמשפט,

כשחיובהגטאינובעטיושלהבעלבלבד,אלאבשלנישואי

ישליםביה"דההליךביחסל"מזונותמעוכבת".

סימן לט
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כתובהשנקובבהסכוםגבוהמאו 
לעיתיםעולהלדיוןתביעתהאשהלתשלוםהכתובה,לאחר

"אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה ,אם רצה
להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף".
ושםבגמ'עלמשנהזושואלתהגמרא":פשיטא",הרישחיוב

מיליוןשקל,שאלוסכומיכסףגבוהיםמאוד,האםלחייבאת

זה של מאה מנה הרשומיםבשטר הכתובה מחייב,והדבר

הבעלבתשלוםכתובהבסכוםכהגבוה.

פשוט לגמרא ,ולא עלה על דעת הגמ' או הראשונים לבאר

שנקבעה זכאותה לכתובה ותוספת הכתובה ,ומתעוררת
השאלה האם כשבשטר הכתובה נקוב סך חצי מיליון או

שישלדברקצבה,וכשאםבשטרהכתובהנקובסכוםהגבוה
הכתובהמחייבתככלשטר,אףשנקובבהסכוםגבוהולבעל

מאותה קצבה ,אינו חייב מפני ריעותא של אסמכתא או

איןיכולתכלכלית

ריעותאאחרת.

נקדיםונקבעכימבחינהעקרונית,שטרהכתובההואמסמך

ומצאתי שכך מפורש בתשובתמהרי"קשרשפא ,שכתב,

בר תוקף ומחייב ,גם אם הסכום הנקוב שווה ערך לכל

וז"ל:

רכושושלהבעל,עייןבמשנהבמסכתנדריםדףסהע"א:

״מעשה באחד  ...והיתה כתובתה ארבע מאות דינרים ,ובא לפני
רבי עקיבא ,וחייבו ליתן לה כתובתה .אמר לו :רבי ,שמונה
מאות דינרין הניח אבא ,נטל אחי ארבע מאות ואני ארבע מאות,
לא דיה שתיטול היא מאתים ואני מאתים? אמר לו רבי עקיבא
אפילו אתה מוכר שער ראשך ,אתה נותן לה כתובתה.״

"דההיא תוספת הנזכרת בתלמוד ובפוסקים ,היינו שמוסיף לה
לפי דעתו וחיבתו עמה ¯˘‡ ˘È‡ ÏÎ ‡Ï‡ ‰·ˆ˜ ¯·„Ï ÔÈ‡Â
 ,Â·Ï Â·„Èוהיא התוספת הנזכרת בכל מקום בתלמוד כההיא
דריש פרק אעפ"י )דף נו( דאם רוצה להוסיף אפילו מאה מנה
מוסיף".
ובפירוש מלאכת שלמה על המשניות במסכת כתובות ריש

הרי שאותו בעל חויב בתשלום מלוא סכום הכתובה,

פרקאע"פ,הביאאתדברימהרי"ק.

למרות שזהו כל רכושו ,ולא עלה על דעת רבי עקיבא

כידוע "מאה מנה" שווה ערך למאתיים זוז כפול חמישים.

לקבוע אומדנא שעל דעת כן לא התחייב ,שיאלץ להעביר

וכתבהר"ש)פאהפרקחמשנהח(:

את כלרכושו ,או אף את שער ראשו ,כתשלום עבור
הכתובה.
וכןנצייןלמשנהבתחילתפרקאףעלפי)כתובותנדע"ב(:

"מאתים זוז  -שיערו חכמים שזהו שיעור הוצאתו במזונות
ובמלבושיו לשנה".
וכןבפירושהרא"ש)פאהשם(:

עטרתדבורה



"מאתים זוז  -שיערו חכמים שזהו הוצאת אדם לשנה למזון
ולפרנסה".
וכןבפירושרביעובדיהמברטנורה)שם(:

"מאתים זוז  -קים להו לרבנן שאלו מספיקים לשנה אחת
לכסות ולמזונות".
ובפירושתפארתישראל)שם(כתב:

"בזמן הש"ס הוה סגי בהכי לפרנס את עצמו בהן ובכך סגי ליה
לשנה לכסות ומזונות ,ומצאתי כתוב דלהכי תקנו מאתיים זוז
לבתולה ,שלא תצטרך לצדקה שנה תמימה".
וכןבשו"תהרשב"ש)סימןשסא(כתב:

"ופרשו המפרשים דמאתיים זוז ששנינו שערום חכמים כדי
מזונות ומלבושין לשנה".
לפי זה ,בזמן חז"ל ,כשהחתן התחייב לכלה מאה מנה ,זו
היתההתחייבותשלפרנסתאדםלמשךחמישיםשנה,ואף
עלפיכןשנינובמשנהשזוהתחייבותברתתוקף,ולאפקפק
בכך אדם מעולם לטעון שההתחייבות של מאה מנה אינה
מחייבת בהיותה מופרזת ,מאחר שנעשתה לכבוד בלבד ,או
שהיאבגדר"אסמכתא"וכיוצאבזה,טענותשעלוכעתלדיון
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ושם( ,אבל אותו שאין לו היאך ישתעבד נכסיו שיקנה אחרי כן,
כיון שלא נתחייב לה היינו דבר שלא בא לעולם .ושאל ר"י
לרבי אליהו והשיב לו דמצינו כענין זה בפרק השוכר את
הפועלים )בבא מציעא דף צד ע"א( דתניא מתנה שומר חנם
להיות כשואל ופריך במאי בדברים ומשני בשקנו מידו משמע
בכל ענין אף על פי שאין מקנה לו שום נכסים אלא שמשעבד
גופו לזה החוב מעתה ולכשיהיו לו נכסים חל שעבודו מעתה".
וכןכתבבספרשיטהמקובצת)עלהמשנהשם(:

"ומיהו נהגו שכותב החתן לכלה מאה ליטרין אף על גב שאין
לו שוה פרוטה וכו' ,עיין בתוספות ובפסקי הרא"ש ז"ל".
ובמסקנתו זו דחה השטמ"ק את ההו"א שהעלה קודם לכן
במהשכתב:

"מכל מקום יש לדחוק לישנא דמתני' ולמימר דלא איירי מתני'
אלא דוקא ביש לו והא דקתני אפילו מאה מנה לאשמועינן אף
על גב דאיכא כיסופא טובא דזה כתובתו מרובה וזה מועטת".
וכידוע מעשים שבכל יום שאין נוהגים לחייב בכתובה רק
אתהסכוםשכברהיהלחתןבעתעומדותחתהחופה,אלא
כמסקנתהשיטהמקובצתעפ"יהתוס'והרא"ש.

עלכמהדיינים.

העולה מהאמור :אותו חתן המוזכר בדברי התוספות היה

דין
והנההרמב"םבהלכותאישותפרקי'הלכהז'הביאאת 

גבראערטילאי,שאפילושווהפרוטהאיןלו ,ואףעלפיכן:

המשנה,ובמקום"מאהמנה"כתב:

אם יכתוב לכלה סך מאה ליטרין ,שהוא ודאי סכום מאד

"ואם רצה להוסיף לה אפילו ככר זהב ,מוסיף".

מופרז עבור חתן חסר-כל ,הכתובה בתוקף ,ולא עלה על

והנה משקל ככר זהב המוזכר בתורה הוא42.5ק"ג וכן

דעת אדם מעולם לבטל כתובה כזו בטענה שעבור חתן זה

עולה מדברי רבי אברהם בין הרמב"ם על שמות פרק לח

הכתובה היא מופרזת ,וכי הסכום נכתב לכבוד בעלמא או

פסוקכושהככרהואמשקל  3000סלעיםשכלאחדמשקלו

שזואסמכתא.ועייןבשיטהמקובצת )שם( שדבריהתוספות

חמשה דרהם ,והדרהם של הרמב"ם משקלו83.2גרם ,הרי

עולים מלשון המשנה ,בה נכתב שאפילו "מאה מנה" יכול

שמשקלהככרעומדעל42.5ק"ג.

להתחייב בכתובה ,ומשמע שהחיוב בתוקף גם אם אין לו

ועיין בספר מדות ושיעורי תורה עמ' תמד שככר של חול

סכום כזה והוא עבורו גבוה מאד ,ולא מצינו שהראשונים

הואבין  21ק"גל 25ק"ג.ובמחירהזהבכיוםערכהשלככר

התנואתתוקףהחיובבכפוףלמנהגשנהגולהתחייבבכך.

זהבשל25ק"געומדעלסך4מיליוןשקלבקירוב.וגםביחס

אילו סברו הראשונים והפוסקים שיש לבטל תוקף כתובה

לככרהמצריהנזכרבפירושר"אבןהרמב"ם,שיתכןשאליו

מופרזת לאהיו סותמים הדברים ,והיו מגלים אוזנינו שעל

כיווןהרמב"ם,הרישביחסאליוכתבהר"אבןהרמב"םשם:

כלפניםצריךלעייןבכלמקרהלגופו,אםזהוסכוםמופרז.

"שהככר המצרי מאה רטל מצריי והרטל מאה וארבעים
וארבעה דרהם ובכן יתרון הככר של התורה על הככר המצרי
ארבעה רטלים ושתי אונקיות של מצרים".

מסתימת דבריהם מוכח ללא ספק שאין גבול לגובה סכום
הכתובה.והדיןכןמאחרשלאמצינואףפסיקהאחתבפסקי
הראשונים והשולחן ערוך ונושאי כליהם לביטול התחייבות

לפיהחשבוןעולהשהככרהמצריהוא11.952ק"גזהב,שגם

עקבהפרזה.

הוא עומד כיום על כשני מיליון שקל ,ופשיטא שגם בזמן

כןנצייןאתמאמרושלהגאוןהרבדודלבנוןשליט:אאב"ד

הרמב"ם היה סכום עצום ביותר ,והמתחייב בו בכתובה,

ביתהדיןבאשקלון )שורת הדין ח עמודים ער-רצג( שהאריך

חייב ,ללא בחי נה מוקדמת של מעמדו הכלכלי ,בחינה

ם
בנושא זה ,והעלה שיש תוקף לכתובה שבה נקוב סכו 

שאינה מוזכרת במשנה ובגמ' ובכל הפוסקים .אלאאדרבה,

מופרז ,וכן פסקו בבית דינו לאחר התייעצות עם הגאון רבי

בתוספות)כתובותנדע"בד"האףעלפי(כתבו:

יוסףשלוםאלישיבזצ:ל.

"תימה דעכשיו נהגו שכותב חתן לכלה מאה ליטרין אף על פי
שאין לו שוה פרוטה ,דבשלמא כשיש לו הוא משעבד נכסיו
לזה החוב והואיל ונתחייב אפילו נאבדו אלו הנכסים וקנה
אחרים הם משתעבדים אף על פי שאין אדם מקנה דבר שלא בא
לעולם מכל מקום אדם משעבד דבר שלא בא לעולם כיון דכתב
ודעתיד אנא למיקני כדאמרינן במי שמת )בבא בתרא קנז ע"א

טענתאסמכתאאינהרלבנטיתבכתובהשנקובבהסכום
ה
גבו 
ההתחייבות לתוספת כתובה בתוקף גם אם התחייב בסכום
גבוה מאוד ,והלכה זו אינה דומה לסוגיית "אם אוביר ולא
אעבידאשלםאלפאזוזי")בבאמציעאקד(.
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איןללמודמהאד"אםאובירולאאעבידאשלםאלפאזוזי",

וכן בחידושי מהרי"ט)כתובות דף ט ע"ב(קבע שהחיוב

מפנישבאותונידוןייחשבאסמכתא,וקיימאלן"כלדאיהוי

והשעבודהםבעתהאירוסיןאוהנישואין,וזולשונו:

אסמכתא" .אבל בכתובה ,ההתחייבות אינה התחייבות של
"דאי"-דהיינו התחייבות שתבוא לעולם רק אם ולאחר
שיארע מאורע כזה או אחר-אלא זו התחייבות מוחלטת
להשתעבד ולהתחייב כבר במעמד הנישואין ,כנגד התמורה
המתקבלתבעתהנישואין.להלןנבססקביעהזו.
חיובהכתובהחלמעתהנישואין
הרמב"ם)פרקטזמאישותהלכהג(כתב:

"כבר הודענו שחכמים תקנו כתובה לאישה ודין התוספת כדין
העיקר ,ולא תקנוה לגבותה כל זמן שתרצה אלא הרי היא כחוב
שיש לו זמן ,ואין הכתובה נגבית אלא לאחר מיתת הבעל או אם
גירשה".
וכן היא לשון שולחן ערוך )אבן העזר סימן צג סעיף א( -

"הכתובה הרי היא כחוב שיש לו

זמן"וכן משמעות מהלשון

"כל שכן שכבר נתחייב בשעת אירוסין ובא עכשיו להיפטר
בטענה שלא מצאה בתולה ,לא כל הימנו להפקיע חיובו דהך,
כי היכי דלא מצי למטען טענת פירעון או מחילה".
וכןבספרהפלאה)כתובותפאע"א(כתב:

"לכאורה היה נראה דכיון דדרשינן מדרש כתובה דאין החיוב
אלא לכשתנשאי ,ואם כן בחיי הבעל אין התחלת החיוב,...
מיהו אינו נראה לפרש כן ,דודאי משמע בדוכתא טובא דחיוב
הכתובה מתחיל משעת נישואין ,היא כמו שאר חובות ,אלא
דלא הגיע זמנה לפרוע ,ובאינו יודע אם פרעתי חייב".
ובהפלאהברישפרקאףעלפי)כתובותנדע"ב(,כתב:

"באמת השעבוד מיד הוא ,דגובה משעת הנישואין כדאיתא
לעיל דף מ"ד ובכמה דוכתי ,ומה נפקא מינה שהתשלומין אינו
אלא לכשתתאלמן או תתגרש".
ובספרביתמאיר)אבןהעזרסימןקעחסעיףטו(כתב:

בגמרא )כתובות דף פא ע"א("-לא ניתנה כתובה ליגבות
מחיים",ומשמע שרק הגבייה לא ניתנה להיגבות מחיים,

"לגבי הבעל עצמו ,מה בכך שהיה קינוי וסתירה והיא אינה בת
שתייה ,אכתי היא טוענת ברי ואיהו שמא ,דהוי נתחייבתי ואיני
יודע אם פרעתי דלכולי עלמא חייב".

ליכי"וכו' וכן שאר הנוסח

וכןבביתיעקב)כתובותטע"בעלתוספותד"האילמיתב(.

מוכיח שכעת ומעכשיו החתן נותן ,ולכן הדברים מנוסחים

וכןבספרבנייעקב)לרבייעקבששון,דףצגע"א(כתבביחס

בלשון הוה ולא בלשון עתיד .ועל פי זה מתבארים דברי

לטיבהשלההתחייבותבשטרהכתובה:

אבלהחיובעצמוהואמחיים,והדיןנותןכךשהריבכלשטר

כתובה הנוסח הוא"ויהיבנא

הבית שמואל )סימן קטו ס"ק ח( שבספק אם אירע אירוע
שיש בו לשלול את זכותה לכתובה ,דינו של הבעל כטוען
"אינייודעאםפרעתיך",מפנישהחובוודאיוהפירעוןספק.
וכן עולה מדברי הרי"ד שהביא השיטה מקובצתבמסכת
כתובותדףעבע"א,בסוגייתעוברתעלדת,שכתבוז"ל:

"קשיא לי בעל נמי אם נודר ואינו מקיים יוציא ויתן כתובה
שקובר את בניו .ועוד שקובר את אשתו דכתיב אם אין לך
לשלם למה יקח משכבך מתחתיך .ונראה לי דכ"ש הוא האשה
שהיא מפסדת דינה ומה שראוי להנתן לה המשועבד לה בעת
שנשאה ,קנסינן לה שתצא בלא כתובה ,כ"ש בעל דלא מפסיד
מידי ,אלא מה שנשתעבד לה דיוציא ויתן כתובה".

"מעכשיו הוא מחויב ,אלא דאין זמן הפירעון עד שתתאלמן או
תתגרש .ואם מתה בחייו יורשה ,שהרי ברשותה היא ,שהרי הוא
חייב לה ,אלא שאם תמות בחייו נפטר מן החיוב .ואם כן
מוכרת דבר שהוא שלה היא .דאטו מי שהלוה לחבירו מנה על
מנת שאם ימות הלווה בחיי מלוה ]נראה שצ"ל :המלווה בחיי
הלווה[ יפטר מן החיוב ,מי נימא דאין יכול מוכרו לאחר את
שטר החוב ,הא ודאי ליתא ,אלא דאם ימות מלוה בחיי לוה שוב
אין עליו חיוב לפרוע ,והכי נמי דכוותה ,שהרי מחוייב הוא
מעכשיו כמבואר ,והכריח כן בראיות הרב מהר"י קולון ז"ל
שורש פ"ט ,אלא דזמן הפירעון אינו אלא לאחר שיגרשנה או
ימות".

הרי שהיה פשוט להרי"ד שחיוב כתובה לאשה מעת

ובספרברכת אליהו)להג"רברוךרקוברז"ל,חושן משפט

הנישואין הוא כבר משועבד לה וזהו הפסד ממשי של דבר

סימןקלאהערה(8כתבלבססקביעהזווכדלהלן:

השייךלה,כשמפסידהאותובהיותהעוברתעלדת,לעומת
בעלעובדעלדתהמחויבבכתובה,אינו"מפסידמידי"בעת
קביעתחיובו,כיהסכוםהנקובבשטרהכתובהכברמשועבד
לאשה.וכןהואבדבריובתוספותרי"ד)בסוגיאשם(.
וכן בספר פני יהושע)כתובותפאע"א(קבע שמועד חיובו
של הבעל הוא מועד כתיבת שטר הכתובה בעת הנישואין,
וזולשונו:

"על כרחך דאפילו למאן דדריש מדרש כתובה ,לאו משום דאין
החיוב חל אלא בסוף .דודאי עיקר החיוב חל מעיקרא משכנסה,
אלא שקבעו זמן הפרעון לכשתתאלמן או תתגרש .ואם כן ,הוא
הדין לבית הלל נהי דלאו כגבוי דמי ,אפילו הכי מודה בהאי
סברא דהחיוב חל מעיקרא".

"ויש להביא ראיה  ...מהא דאיתא בבבא קמא )פט ע"א( ועוד
מקומות שהאישה יכולה למכור כתובתה ,ואם נאמר שחיוב
הכתובה נוצר רק לאחר מיתת הבעל או לאחר גירושין ,אם כן
הוי דבר שלא בא לעולם ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.
ומוכח שהחיוב הוא מיד .וכן יש להוכיח מהדין שמועילה
מחילת הכתובה בחיי הבעל ,ואם נאמר שחיוב הכתובה לא
חל מחיים ,אם כן הוי דבר שלא בא לעולם וכנ"ל ,והרי פסק
הרמ"א )בסימן רמ סעיף ד( "וכשם שאין אדם יכול להקנות
דבר שלא בא לעולם כך אינו יכול למחול דבר שלא בא
לעולם" ,ואם כן איך מועיל מחילת הכתובה בחיי הבעל.
ומוכח שחיוב הכתובה הוא גם בחיי הכעל ,ורק זמן הגבייה
הוא אחרי שמת או אחרי שגירש את אשתו וכנ"ל .וזה דומה
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לחוב שלא הגיע זמן פרעונו ואפילו הכי יכול למחול ,ולא
נקרא דבר שלא בא לעולם .וגם התוספות בגיטין )לד ע"ב ד"ה
אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה( ובבבא בתרא
)ה ע"ב ד"ה ואפילו מיתמי( כתבו שבחיי הבעל הכתובה
נקראת "תוך זמנו".
אחרכךראיתימעיןדברינוהנ"לאיתאבמהרי"ק)שורשפט(
ששםכתבלעניןהלואהוזולשונו:

'דפשיטא דלא חשיב חוב שלא הגיע זמנו לגבות בדבר שלא בא
לעולם שלא תועיל בו המחילה בתוך זמנו ,אלא פשיטא דחשיב
דבר שבא לעולם מאחר שכבר נעשה השעבוד ונתחייב הלוה
ושיעבד נכסיו משעת עשיית השטר וכו''
והביאראיהלדבריומכתובהוזולשונו:

'שהרי בכמה מקומות בתלמוד מוכח שהאישה יכולה למכור
כתובתה בחיי בעלה וכו' ואף על גב דלא ניתנה כתובתה לגבות
מחיים אלא על ידי מיתה או על ידי גירושין ,אלמא דאף על גב
דעדיין לא ניתנה לגבות אפילו הכי יכולה למכור וכל שכן
למחול ,והכא נמי לא שנא"'.
וכןהעלהבספרמנחתשלמה)תניינאסימןקלז(.
ובחזוןאיש)אבןהעזרסימןנוס"קטז(כתב:

"יש לעיין אי חיוב כתובה הוא מחיים ,והאם שאם מתה בחייו
אינה נוטלת כתובה ,הוא משום שבתנאי זה הפקיעו חכמים
עכשיו כתובתה ,או דלמא שאין חיוב כתובה כלל מחייב אם
מתה בחייו ועל מנת זה לא נתחייב ...ומהא דכתובות )נו ע"א(
דמהני התקבלתי ופירשו הראשונים ז"ל דהתקבלתי חשיב
מחילה ולא תנאי ,משמע דכבר נתחייב מהשתא .ומהא דאמר
בבא קמא )פט ע"א( דגובין מכתובתה דמילי דמזדבני בדינרי
נינהו ,משמע קצת דהוא חיוב מוחלט עכשיו ,אלא שאם תמות
בחייו נפקעת כתובתה ,דאי לא נתחייב כלל ,נמצאת שלא מכרה
ללוקח כלום אלא שנתן לה מתנה ,וצריך עיון".
אמנםהחזוןאישסייםב"צריךעיון"אךכאמור,הפוסקים  -
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לגבות אבל החיוב חל מיד עם הנישואין ,ומכמה דוכתי מוכח
דגם החיוב אינו חל אלא אחרי הגירושין או מיתה ולא מחיים.
ואמר הגר"ח זצ"ל דחיוב כתובה הוא בגדר חוב של חוב,
דבאמת נתחייב מיד עם הנישואין ,אבל אינו חיוב ממון אלא
חיוב של חוב ,והחיוב ממון ממש אינו מחיים ,ודו"ק".
מסקנת הדברים ,הלכה למעשה נקטינן כמבואר ברמב"ם
בטור ובשולחן ערוך ,שחיוב הכתובה הוא חיוב שהחתן
מתחייבבעתהנישואיןוהשעבודחלכברמאותהעת.
ביאור הלכה זו הוא-הבעל משתעבד בעת הנישואין כנגד
תמורה המתקבלת אצלו כבר באותה עת .והנה בירושלמי
)כתובותבתחילתפרקה(דנו בשאלהמה היא התמורה
המתקבלת.
שפרקאף
ביחס לחיוב תוספת כתובה המבואר במשנה)רי 
עלפי(שאלובירושלמי:

"במה הוא מתחייב לה ,לא כן רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש
תריהון אמרין הכותב שטר חוב על חבירו בחזקת שהוא חייב
לו ונמצא שאינו חייב אינו חייב ליתן לו".
דהיינו שהשואל ה ניח שההתחייבות לשלם תוספת כתובה
היאכמתנההניתנתללאתמורה,ועלכןשאלוביחסלתוקף
השטר.והשיבהירושלמי:

"רוצה הוא ליתן כמה ,וליקרות חתנו של פלוני .עד כדון
בשפסק מן האירוסין ,פסק מן הנשואין .רוצה הוא ליתן כמה
בתשמישה שהוא ערב .עד כדון כשבעל ,לא בעל ,רוצה הוא
ליתן כמה על קניינו שהוסיף .פסק מן האירוסין ,פסק מן
הנישואין ,ולקרות חתנו של פלוני כבר הוא ,בראוי תשמיש אין
בו קניין לא הוסיף מיכן ,רוצה הוא ליתן כמה ולא תחזור בה.
ויכולה היא ,לא כן תני האיש אינו מוציא אלא לרצונו ,אמר רבי
אבין מעיקא היא ליה הוא משבק לה".
הרי מבואר בירושלמי שהחיוב של תוספת הכתובה הוא
כנגד תמורה המתקבלת כבר בעת החתימה על שטר

מהרי"ט ,פני יהושע ,בני יעקב ,הפלאה ,בית מאיר ,בית

הכתובה  -שיקראחתנושל פלוניאומשוםחיבתביאה או

יעקב ,ומנחת שלמה  -כתבו בפשיטות שההתחייבות

כדי להבטיח שהאישה תישאר עמו ולא תכביד עליו כדי

והשעבודהםכברבעתהנישואין.

שיסכיםלתתגט.

ועיין בדברי הרא"ש במסכת כתובות)בתחילת פרק אף על

עודראוילהוסיף,מספרכתובהנלמד,מנוסחשטרהכתובה

פי( במהשכתב" :אין משעבד עצמו לחוב זה שיתחייב מיד אלא
לכשתתאלמן או

מבטא שכעת החתן מקנה לכלה את כתובה ותוספת

תתגרש",ולכאורה משמע שחולק על כל

הכתובה,ולכןאינומנוסחבלשוןעתידכמו":אםאובירולא

האמור לעיל .אך נראה שיש מקום להידחק ולפרש בדברי

אעבידאשלםאלפאזוזי",אלאכגוןהנוסחשהביאהרמב"ם

הרא"ש שאינו מתחייב מיד ,היינו בתשלום ,אך לא ביחס

)הלכותיבוםוחליצהפרקד(ומקובלעדהיום:

לגוף השעבוד וההתחייבות ,דאם לא כן הרא"ש חולק על
הרמב"ם ,וגם קשה מאד שהטור באבן העזר)ריש סימן צג(

"ויהיבנא ליכי מוהר בתוליכי כסף זוזי מאתן ...ורצה והוסיף לה
תוספת על עיקר כתובתה עד משלם כך וכך",

סתם דבריו כהרמב"ם ולא הזכיר שאביו חולק ,ובהכרח

הרישהכלבלשוןהוהולאבלשוןעתיד,כיכעתהחתןנותן

שהיהפשוטלהטורשאיןכאןכלמחלוקת.

לכלהאתשעבודהכתובהותוספתהכתובה.

כמו כן ניתן לפרש בדברי הרא"ש על פי מה שכתב הגאון

וכןמנוסחשטרהכתובהאנולמדיםששעבודהכתובההיא

רבי חיים סולובייצ'יק)בחידושיהגר"ח סטנסיל סימןקכו(

שעבודנכסיםכעתהניתןכנגדהסכמתהאשהלנישואין-

שכתבכדלהלן:

"האחרונים מקשים דיש סתירות בחיובי כתובה ,דמכמה דוכתי
מוכח דלא ניתנה כתובה להיגבות מחייו ,היינו רק דלא ניתנה

"ויהיבנא ליכי מוהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דאינון מזוזי כספא
עשרין וחמשה דחזו ליכי ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומיעל
עליכי כאורח כל ארעא ,וצביאת פלונית דא והות ליה לאנתו
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לפלוני דנא ,ורצה והוסיף לה תוספת על עיקר כתובתה עד
משלם כך וכך".

שבהם אכן כל עניינה שלההתחייבות לתשלום הקנס היא
התחייבות מותנית שנועדה לחול רק במועד עתידי של

דהיינו רצונה של האשה להינשא משולב בנוסח בעקבות

הפרתההסכם,וכךאמנםמפורשבשטרהתנאים.מהשאין

שעבוד עיקר הכתובה ,ומידלאחרשהסכימהלהינשא כנגד

כן בשטר הכתובה ,אין זו התחייבות מותנית אלא מפורש

זההואמשתעבדכברכעתבתוספתהכתובה.

בשטר הכתובה שהשעבוד הוא בקניין מעכשיו ,וכמבואר

על כן אינו עניין לסוגיית "אם אוביר ולא אעביד אשלם"

ת כברבעת
לעילשזהושעבודכעתכנגדהתמורההמתקבל 

וכו',שםכעתקיימתרקהתחייבותמעכשיו,אבללאשעבוד

הנישואין,ואיןבשטרכלרמזלתנאי.

נכסיו כעת ,כמו בהתחייבות בכתובה שנכסיו משועבדים

ועיין בהגהות מרדכי)בבאמציעאפרקאדף טז ע"א,סימן

לכתובה כנגד תמורה ,שכבר כעת קיבל את התמורה

תכג(שכתב:

המבוארת בירושלמי ,והם כבר כעת עומדים לגביית חוב
הכתובה,בכפוףלמיתתהבעלאוגירושין,כמושעבודנכסי
לווהלמלוהכנגדההלוואהשקיבל.ואינודומהלאםאוביר

"ותימא מאי שנא מטובת הנאה דכתובה שיכולה אישה למכור
שאם תתגרש ...וי"ל ...אבל התם גבי כתובה לאו אסמכתא היא,
דמיד היא שלה הכתובה ,אלא שהוא יורש ממנה".

שקיימת התחייבות מעכשיו ,התחייבות שאינה כנגד דבר

הרי להדיא שהגהות מרדכי כתב בפשיטות שבכתובה אין

שהתקבלכעת,אלאתחללבואלעולםרקבמועדעתידי עם

לדון דיני אסמכתא ,מכיוון שהשעבוד חל מיד ואינו שעבוד

התקיימותהתנאי,כשיתבררשגרםנזקלנכסיבעלהשדה.

מותנה.אמנםדבריהגהותמרדכימצדעצמםטעוניםביאור,

עוד יצוין לתשובת הרמב"ם )מהדורת בלאו(סימן שסה

ולהלן מה שכתב על דבריו בספר פרי האדמה)הלכות

שדחהטענהלשלולכתובהעקבסירובהאשהלעלותלארץ

מכירהפרקכבהלכהה(:

ישראל כשהבעל מבקש לעלות לארץ ישראל אך בדרך
עלילהלהיפטרמכתובה,וז"ל:

"כי כל מי שמבקש עלילות להפטר מחיובו אשר נתחייב בו כמו
כובש שכר שכיר והוא העושק כמו הגזלן .ואין הבדל אצלי בין
מי שמשתעבד בשכיר לאחרית היום ואח"כ יבקש עליו עלילות
דברים להפסידו שכירותו ובין מי שעושה עם אשתו ככה
לשתניח לו המאוחר שלה .ולכן מה שלמדתנו התורה בענין
יהודה עם הקדשה באומרו הנה שלחתי הגדי הזה וגו' וזה
המעשה היה מותר אצלם קודם נתינת התורה כי שכר הקדשה
באותו זמן היה אצלם כדין המאוחר של האשה בזמננו זה.
ואמנם הוקל על רוב בני אדם לצער נשותיהם לפוטרם
מכתובתם ,וראוי להשמר מזה העון ולמנוע הפועלים אותו
שבור זרוע רשע ורע והצילו עשוק מיד עושקו".
הרי שהיה פשוט לרמב"ם שהכתובה היא בתמורה להנאה
שהבעלמקבל,וחיובוהואכשכרשכירהמשולםבגיןעבודת
השכיר .ופשיטא שהרמב"ם לא היה כותב זאת ביחס
להתחייבות לתשלום קנס עתידי שהבעל קונס עצמו

"תמיהה לי בדברי המרדכי במה שתירץ דבמה שאירש וכו'
היינו מטעם אסמכתא דשמא לא יירש ,אבל בכתובה מיד הוא
שלה הכתובה והוא יורש ממנה .שהרי תינח כשהיא עצמה
מוכרת ,כיון דמשעבדא לה ,מיד הוא שלה .אבל כשהבן מוכר
מכח ירושת אמו ,הלא שייך נמי לומר התם שלא יירש,
שתמכרנו אמו או תתננו או תמות בחיי בעלה ,נמצא דהוי
אסמכתא יותר מהא דמה שאירש מאבא".
על כל פנים גם הפרי האדמה הסכים עם הגהות מרדכי

ביחסלאישהעצמה":כשהיא עצמה מוכרת ,כיון דמשעבדא לה,
מיד הוא שלה".ואינובגדריאסמכתא.
וכן עולהלהדיאמתשובת הרב לחם משנה בתשובת לחם
רבסי'נחשדןבשאלהכדלהלן:

"לאה אלמנה נשאת לשמעון ,ובכלל תנאי הכתובה נתחייב
שמעון שלא יוכל לגרשה בגט כריתות ,ואם יגרשנה בגט
שיחוייב לתת ולפרוע לה נוסף על סכי כתובתה שלשת אלפים
לבנים ללאה הנזכרת ,ושלשת אלפים לבנים ליתומיה".
ולאחר שהעלה להלכה למעשה שהאשה זכאית לכתובה

בתשלוםשיחויבאםימותאויגרשה.

ותוספת,כתבביחסלהתחייבותבשלושתאלפיםלבניםלה

לכןאיןיסודלטענת"אסמכתא",מאחרשההתחייבותבשטר

וכןלבניהאםיגרשה:

הכתובה היא התחייבות כנגד תמורה המתקבלת לאלתר,
ואינההתחייבותבתנאישיארעכךוכך.
לא מצינו שיש מקום לריעותא של אסמכתא לשלול תוקף
מקחששולםעבורוסכוםגבוהביותר,אלאבמקחכזהדנים
ביחס לאונאה בלבד)נידוןשאינורלוונטיכאן( ,על כן אין
יסוד לבטל כתובה שנקוב בה סכום מופרז בטענה של
אסמכתא.
אמנםבספרביתמאיר )אבן העזר סי'  נ' סעיףו'( כתבשאם
בשטר התנאים נקבע ביחס לצד המבטל את השידוך קנס
גבוה הרבה יותר מדמי בושת ,ייחשב אסמכתא,כמו "אם
אוביר אשלם אלפא זוזי" .אך היינו דווקא בשטר תנאים

"אבל מצד אחר יש לזכותו ,דתנאי זה הוי אסמכתא ,ואם אין
שם כלל התנאים המסלקים האסמכתא לדעת כל הפוסקים,
וכמו שנתבאר באורך בדברי הרב ב"י ]חו"מ[ סי' ר"ז ,יכול
שמעון לפטור עצמו מטעם זה ,ומפני שלא הוזכר בשאלה טעם
זה איני נושא ונותן בו ,ועוד כי הדברים ברורים מפי סופרים
ומפי ספרים ,ובסימן הנזכר נתבארו כל הדברים בפרטות יע"ש.
ואין לומר דמשום דהוי בשעת כניסה לחופה אין כאן אסמכתא,
ודמי למאי דכתב הרמב"ם ז"ל בפי"א מהל' מכירה ]הט"ז[
דאע"ג דאין אדם מחייב עצמו בדבר שאינו קצוב ,מ"מ פוסק
עם אשתו לזון את בתה מפני שפסק בשעת נשואין ,והדבר
דומה להדברים הנקנים באמירה ,וכבר ראיתי מי שרצה לומר כן
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ואינו נראה בעיני .וכן ראיתי להרב מהר"ר אליה מזרחי ז"ל
בפסקיו סי' כ"ז גבי ראובן שקדש את בת שמעון ובשעת
הקדושין עשו תנאים ביניהם ,וכתב שם דיש שם אסמכתא אם
לא קנו בב"ד חשוב ומעכשו יע"ש .לכן אני אומר דאם אין שם
תנאים מסלקים האסמכתא מדין אסמכתא זכה שמעון ,אבל
מהטעם הנז' בשאלה לא זכה כלל".
הרי שביחס לתוספת הכתובה לית דין ולית דיין שחייב,
ואינוכאסמכתא,ורקביחסלהתחייבותהנוספתשאינהחלק
משעבודהכתובה,ותגיע לידי מימוש עם הגירושין,העלה
שהיא אסמכתא בהיותה התחייבות המותנית בגירושין.
והחילוקביניהםמבוארבדברינו.
שלילתהטענהלהיעדרתוקףבהתחייבותמופרזת
ושההתחייבותלכבודבעלמא
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אלא אומדנא הברור ,אבל בספיקא לא אמרינן אומדנא .ומהאי
טעמא בשכיב מרע שכתב כל נכסיו ועמד אינו חוזר דשמא יש
לו נכסים במדינה אחרת )בבא בתרא קמח ע"ב( ,והוא הדין
הכא בהנך בעיות דהקדש וחילק לעניים כיון דשכיב מרע
שחוזר אינו אלא משום אומדנא ובהנך דלא ברירי אומדנא אינו
חוזר ע"ש .ונראה ביאור דברים משום דקיימא לן )נדרים כח
ע"א( דברים שבלב אינן דברים ,והא דמהני אומדן דעתיה
שהיה לזה התנאי אף על גב דלא פירש ,היינו משום דכיון
דאומדנא כך הוה ליה דברים שבלב כל אדם דמהני ,וכמו
שכתב במרדכי )כתובות סימן רנד( גבי נדרי אונסין באומר
בלבו היום ,ועיין ממה שכתבתי בסימן י"ב סק"א ע"ש ,ואם כן
היינו דוקא אומדנא דברירי הוה ליה דברים שבלב כל אדם,
אבל באומדנא דמספקא ,אף על גב דהנותן מחשבתו היה
לתנאי ,הוה ליה דברים שבלב ,כיון דאינו בלב כל אדם".

מלבד זאת ,ביחס לשאלה מהו "סכום מופרז" בנסיבות אלו,

וכן יצוין לתשובתמהרשד"ם חלק חושן משפט סי'רצט

ידועיםדבריהריב"ש)סימןקכז(שכתב:

שכתב:

"אבל לכוף האיש לגרש אשתו בקבלת מעות ,לא נאמר אגב
אונסא וזוזי גמר ומגרש ,ואפילו בכל ממון שבעולם ,דאין דמים
לאישה".
לפי זה בכל ממון שבעולם שהבעל יתחייב כדי שאשתו
תישארעמו,איןזהסכוםמופרזיחסיתלתמורההמתקבלת.
לו")שיר
ּבוז יָבּוזּו ֹ
ה ָבהֹ ,
ּב ַא ֲ
יתו ָ
הון ֵּב ֹ
ּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל ֹ
ו"אם ִי ֵ
ִ

"נראה ודאי שלא כל האומדנות שוות אלא דוקא אומדנא גדולה
כההיא דש"מ מספיק לבטל המתנה ,אבל מתנת בריא אעפ"י
שהיה נראה שהיה נותן מפני חוביו כו' ואח"כ עשה פשרה,
עכ"ז לא נתבטלה המתנה אלא אם נתברר בפי' שלא נתן אלא
מטעם זה .אך אם יש בו ספק ואפשר לתלות שהמתנה לא היה
בסיבה זו מתנתו קיימת".

השיריםחז(.

ופשיטא שגם בנידון דנן קיימת אפשרותשכוונתו להתחייב,

ובשו"ת רבי בצלאל אשכנזי סימן טוהביא מדברי הריב"ש

בכךאיןזואומדנאכלל.

וכתב" :והיא סברא נכונה" .ובשו"ת תורת חייםלמהרח"ש

וכןבשו"תהריבשמיםמהדורארביעאהסי' קמ,הסכיםעם

חלק ב',בקונטרס מודעא ואונס ,הוסיף" :דהא אין דמים

דבריקצותהחשןוכתב:

ה".
לאשהולאנתןלהכלשיווי 
ובשו"תאגודתאזובחלקאבןהעזרסי'יט,הוסיף:

"טעמו של הריב"ש בזה דלא מהני קבלת מעות בגט משום דגם
בתלוה וזבין נמי בעינן שיקבל מעות כל דמי שיווי השדה וא"כ
באשה לא יועיל כל ממון שבעולם דאין דמים לאשה דמי יודע
עד כמה היא שוה בעיניו ,וכיון שאין כאן דמי שיווי לא גמר
ומגרש".
ביטויזהש"איןדמיםלאשה",מצויגםבמאיריבבאבתרא

"אמנם אנכי אינני רואה שיהי' זה שבנ"ד אומדנא דמוכח והוא
מוטל בספק האיך הי' דעתו ובענין מסופק הא לא אמרי'
אומדנא כלל כמ"ש הרא"ש הובא בח"מ סי' ר"נ ס"ג ובקצה"ח
שם סק"ה הסביר הדבר משום דאנן קיי"ל דברים שבלב ל"ה
דברים ורק באומדנא ברורה הו"ל דברים שבלב כל אדם דמהני
להכי בעינן דוקא אומדנא גלוי' וברורה ,אבל אומדנא דמספק
אף על גב דהנותן מחשבתו הי' לתנאי ,הו"ל דברים שבלב כיון
דאינו בלב כל אדם ע"ש".

דףקמהע"א.

וכן בספר באר יצחק )להגאון רי"א מקאוונא זצ"ל( חלק

עוד יצוין להנחיית הרבנות הראשית לרבנים שניתנה

אה"ע סי'י'ענפיםד'-ו'העלהשבספקבמציאותכו"עמודו

למסדרי קידושין שלא יכתבו בכתובה יותר ממיליון שקל,

דהוידבריםשבלב.

הרי שגם הרבנות הראשית לישראל לא סברה שסכום זה

והוא הדין בנידון דנן :אין בפנינו אומדנא ודאית שאין בה

בטלבהיותוגוזמאבעלמא,וזהומהטעםהנזכרבריב"ש.

ספק כלל שכוונתו הייתה לכבוד בלבד .שהרי ייתכן מאד

ביחס לטענה שסכום זה נכתב לכבוד בעלמא,אין מקום

שבאמת כוונתו להתחייב לכבוד ,דהיינו לכבד את אשתו

לטענה זו .ראשית ,עלינו לשמוע את הבעל שיטען כך

בהתחייבות בסכום גבוה ומופרז ,אך ברת תוקף ,וזאת כדי

להדיא,אךגםאםיטעןכן,אלודבריםשבלבשאינםדברים.

להראות לה את חיבתו ,אלא שהיה בטוח בלבו שלא יגיע

ופשיטאשאיןאלודבריםשבלבוובלבכלאדם,ושאיןמקום

לידי גבייה .ובשל כך :לידי דברים שבלבו ובלב כל אדם-

לקבועשאיןספקכללבאומדנאזו.ועייןקצותהחושן )סימן

שמלכתחילה לא הייתה כוונת התחייבות-לא הגענו .ועוד

ר נס"קה(שכתב שאם קיים ספק באומדנא ,הרי שאין בה

שהריאםתבוטלהכתובהמכלוכל,בכךהתבררשנשאאת

ממש:

אשתוללאכלתוספתכתובה,ושכלמעמדקריאתהכתובה

"ובאשר"י הטעם משום דלא אמרינן אומדנא לבטל המתנה

היה אחיזת עיניים בעלמא ,ובאלו הנוהגים להשביע את
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החתן תחת חופתו ביחס לכתובה ,הרי שהיתה זו שבועת

וביחס לטענה שקיים מנהגכזה,שקביעת הסכום הגבוה

שקר ,ומנלן שזה היה רצונו לבטל מעיקרא כל ההתחייבות

בכתובהחסרתוקףוכיהכל נעשהלכבודבעלמא,אמנם זו

ולהיהפךלמאחזעיניקרוביוואוהביובשעתחתונתוושמחת
ֵ

היתה דעתו שלהרה"גהרב יקותיאל כהןשליט"א ,בדעת

לבו,ולהשאירהבביזיוןללאכלתוספתכתובה.גםזוסברא

מיעוט ,כשדןבבית הדין הגדול בתיק842107/1בערעור

המערערתאתהטענהשזואומדנאמוחלטתשאיןבהספק.

אשה על שפסק לה בית הדין האזורי120,000ש"ח כדמי

עלכןבהעדראומדנאדמוכחושאיןבהספק,איןאלודברים

כתובתה,בעודשהיהכתובבהסך,₪1,000,000וכתבבפסק

שבלבו ובלב כל אדם ואין לבטל את ההתחייבות בשטר

דיןמיוםכ"דסיוןתשע"א):(26/06/2011

וקניין.
בנוסף ,מאחר ומבואר בירושלמי הנזכר לעיל שהתחייבות
הבעל אינו מתנה חד צדדית ,אלא ניתנת כנגד תמורה
המתקבלתמהאשה,בנסיבותאלולאניתןלטעוןלבטלחיוב

"כיום נפוץ וידוע לרבים המנהג שבו רגילים רבים לכתוב
ב"תוספת הכתובה" סכומים מופרזים ,אשר מסכומם הגבוה
ברור לכולם שאין החתנים מתכוונים בהם אלא לכבוד וליקר
בלבד" .

זה על יסוד טענת אומדנא בעלמא .שהרי מבואר בתוספות

אך באותו פסק דין נותרה דעתו כדעת מיעוט ,ואת דעת

)כתובות דף מז ע"ב ד"ה שלא( שבמקח שבו קיימות

הרוב כתב הרה"גהרבח.ש.שאנןזצ"לשניסח את דעת

התחייבויות הדדיות והתחייבותו של צד אחד נובעת

הרובשלוושלהרה"גהרבציוןבוארוןשליט"אשקיבלהאת

מהתחייבות נגדית של הצד השני ,אין דנים אומדנא ,עיין

ערעורהאשהוחייבהאתבעלהלשלםאתכלדמיכתובתה

תזכייההלכהא( שהאריךבזה,
במשנהלמלך )פרקומהלכו 

בסךמיליוןשקל ,ובדבריו תוקףבחריפות אתדעתהמיעוט,

וזאת מפני שאומדן דעת של צד אחד אינו בהכרח האומדן

וזהלשונו:

דעתשלהשנישגםהואחלקמהעסקה,ואינודומהלמתנה,
שבהרקצדאחדמבצעאתההקנאה.
אמנם במשנה למלך הביא משו"ת פני משה שגם בדבר
התלוי בדעת שניהם ,אם האומדנא היא "גדולה עד מאוד"
אזלינןבתר אומדנא של צד אחד .ועיין עוד בנודע ביהודה
)קמאחלקיורהדעהסימןסט ד"ה נמצא( שכתבכסברהזו,
ובשו"תדבריחיים )חלקאאבןהעזרסימןג( כתבבלשוןזו:
"רבים ושלמים סבירא להו דבאומדנא גדולה אפילו בדבר
התלוי בדעת שניהם אמרינן אומדנא" ,וכן הסכים בשו"ת
בריתאברהם )חלקחושןמשפטסימןכטס"קי(.אךבנידון
שבפנינו,כפיהמבוארלעיל,איןאומדנא"גדולהעדמאוד",
מאחר שיתכן מאד שהחתן רצה להיות מחויב בסכום גבוה
מאד,ותלהתקוותושלאייאלץלממשהתחייבותזו.
עוד יצוין כי בנסיבות של כתובה שבה נקוב סכום מופרז,

"עברתי על דברי חברי ,הרה"ג ר' יקותיאל כהן שליט"א ,והם
עוררו בי התנגדות חריפה .חידוש המנהג ˘] ‡ˆÓÂ‰ההדגשה
במקור[ בפסק הדין הארוך אין לו כל מקום ויסוד בפסיקה -
בחז"ל ,בראשונים ,באחרונים ואף לא בפוסקי זמננו .וכל בתי
הדין מתייחסים לתוספת כתובה כהתחייבות של ממש ,לבד אם
הצדדים התפשרו ,בגלל מכלול שיקולים רחב של הצדדים ,וזה
מה שקורה בדרך כלל .המצאת מנהגים חדשים היא דבר חמור
העלולה לקעקע את יסוד ההלכה הכתובה והמסורה והנוהגת".
ואצייןלדבריהרמב"םהלכותאישותפרקכגהי"ב:

"הנושא סתם כותב ונותן כמנהג המדינה ,וכן היא שפסקה
להכניס נותנת כמנהג המדינה וכשתבא לגבות כתובתה מגבין
לה מה שבכתובתה כמנהג המדינה ,ובכל הדברים האלו וכיוצא
בהן מנהג המדינה עיקר גדול הוא ועל פיו דנין ,והוא שיהיה
אותו מנהג פשוט בכל המדינה".

עולהלעתיםהטענהשהחתןהתחייבבסכוםזהעקבאילוץ

מהרשד"םחלקאבןהעזרסימןקלא הביאמדבריהרמב"ם,

כזהאואחר,כגוןהמנהגשנהגולכתובכתובהמופרזת,אך

וכתבשדבריומוסכמים,וז"ל:

ללא כוונה רצינית להתחייבות זו .אך עיין בגמרא מסכת
בבא קמא)דף קד ע"ב("מקום שנהגו ] [...לכפול-גובה
מחצה" וברש"י" :מקום שנהגו לכפול  -לשום את מה
שמכנסתלוכפלייםבדמיו בשבילכבוד".הרידווקאכשזהו
מנהג ברור וידוע שבעת השמאות של הנדוניא כופלים
הסכוםשמכניסהלומפניהכבוד.אבלבלאשישמנהגידוע
ביחס לתוספת הכתובה ,אין יסוד להעלות טענה שהדברים
נכתבומפניהכבוד.
סביריותרלקבועשהחתןמשעבדעצמולהתחייבותשבשטר
הכתובה ,ומתכבד בהתחייבות זו השרירה וקיימת ,ולא

"וכמ"ש הרמב"ם הלכות אישות פרק כ"ג וז"ל הנושא סתם
כותב ונוהג כמנהג המדינה כו' עד ובכל הדברים כיוצא בהם
מנהג המדינה עיקר גדול הוא ועל פיו דנין והוא שיהיה אותו
מנהג פשוט בכל המדינה עכ"ל ומוסכם זה מכל הפוסקים".
והכסףמשנההלכותאישותפרקכבהלכהלהכתב:

"וכבר כתב הוא ז"ל בפרק שאחר זה שיש מנהגות רבות
בנדוניא חלוקים זה מזה וכל הכונס סתם כונס כמנהג המדינה
וכו' עד והוא שיהיה אותו מנהג פשוט בכל המדינה ,הרי ביאר
שאם אין המנהג פשוט בכל המדינה ,אין הולכים אחריו כנגד
דין הגמ'".

שבלבו ובלב כל אדם שזו התחייבות חלולה ריקה מתוכן,

וכןבריב"שסי'כא.

שאם כן איזה כבוד יש שבמעמד כה חשוב ומכובד החתן

ביחסלדעתו הנזכרת של הרה"ג יקותיאל כהן שליט"א ,יש

מהתלבכלתוובנוכחיםומתחייבבסכוםגבוהשאיןבוממש,

לצייןלמהרשד"םחלקאבןהעזרסי'קלד,שכתב:

וכידברכזהמוסיףכבודלחתןולכלהאולמימהנוכחים.

"אמנם כבר סיים בלשונו והוא שיהיה אותו המנהג פשוט בכל

עטרתדבורה



המדינה ,ביאר שאם אין המנהג פשוט בכל המדינה ,אין הולכים
אחריו אלא יקוב הדין את ההר .ולא מפני שיאמר חכם אחד או
שנים כך נהגתי אני ,יתן או יוסיף".
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היכול להפקיע תוקף שטר חתום וקניין בעדים ,וכן את
השבועהבקהילותשנהגולהשביעעלההתחייבויותשבשטר
הכתובה.

עלכןאיןכלערךלכך,שדייןמעידעלעצמושכךנהג,אין

העולה מדברינו:שטרהכתובהשנקובבומיליוןשקלשריר

זההופךלמנהגפשוטבכלהמדינה.וכיווןשכן,איןזהמנהג

וקיים.

סימן מ

חובתהבעלבתשלוםהכתובהכששניהםרוציםלהתגרשזהמזה
בפני בית הדין נידונה תביעת האישה לגירושין ולתשלום
הכתובה.
ת
המקרהוהטענו 
הצדדים נשואיםמיום,...ולהםשבעהילדים.לפניכשנתיים
פירט את הרקע לתביעה,
הגיש הבעל תביעת גירושין שבה ֵ
מרידתהאישהוהתנכרותהילדיםאליו.
בדיוןהראשון בין הצדדים תבע הבעל להתגרש ,והאישה
הביעהאתהסכמתה.
בהחלטהשניתנהלאחרהדיון,נכתב:

בפני בית הדין תביעת הבעל לגירושין ותביעה לפסיקת דמי
מזונות ,והתקיים דיון ראשון לבירור התביעות.
בית הדין נוכח כי הצדדים בנפרד כחודשיים וחצי לאחר
שהבעל עזב את הדירה המשותפת והוא נחרץ בדעתו שאין
מנוס מגירושין .גם האישה הביעה את דעתה שאין מנוס
מגירושין ,וכי לא ניתן להחזיר את השלום לביתם.
בנסיבות אלו בית הדין הורה לצדדים לנהל מו"מ במגמה
להסדיר הסכם גירושין שיהיה מקובל על שניהם.
לאור האמור מחליט ביה"ד:
קובעים מועד לדיון נוסף שבו יוצג הסכם גירושין חתום,
ובהיעדר הסכם יושלם הדיון לבירור התביעות לגירושין
ולפסיקת דמי מזונות .הדיון יתקיים ביום...
התקיימו שלושה דיונים נוספים לבירור תביעת האישה

ובין חלק מהילדים והאב .לטענת הבעל ,יצא מהבית לאחר
שהתייעץעםרבשהורהלושבנסיבותאלומןהראוישיצא
מהבית.
בדיוןהראשוןלאחרשהבעלהביעאתתביעתולהתגרש,גם
האשה הודיעה שהיא מסכימה להתגרש וטענה שגם לולי
תביעתו הייתה יוזמת את הגירושין ,וכפי שאכן פעלה עם
סגירתהתיקשלתביעתהבעללגירושין.
התנגדותו של הבעללהתגרש נובעת מכך שאינו מסכים
לתת גט אם כתוצאה מכך יחויב לשלםלאשתו את הסכום
הנקוב בכתובה .לטענתו ,הוא גורש מביתו ולא יתכן
שבנסיבותאלויחויבבגירושיןעםתשלוםהכתובה.מאידך,
האישהטוענתשסבלהמהתעללותממושכתשהביאהאותה
להחליטשאיאפשרלהמשיךיחד.
מאחר ודבריו של הבעל אודות שלום בית אינם כנים
לחלוטין ,אין להתחשב בהם,אלא בדבריו בדיון הראשון,
שבונידונהתביעתולהתגרש.
כבר מתחילת הדיונים הפירוד בין הצדדים היה ברור ,לא
היהמעשילבחוןחזרהלשלוםבית,לצדדיםטענותהדדיות
קשותזהעלזה,ובמועדהדיוניםבביתהדיןבעתשהצדדים
כבר היו בפירוד ובנתק מוחלט ,היה קשה לברר למפרע מי
מהצדדים אשם יותר בכך שהצדדים הגיעו למשבר שאין
ממנומוצאאחרמלבדגירושין.
עלכןבפנינושניבניזוגשמאסוזהבזה,כלאחדמהסיבות

לגירושיןולכתובה,וכןהתקבלהעדותשלעדמטעםהבעל.

המפורטות בטענותיו ,ועלינו לברר כיצד לפסוק בתביעת

בדיונים אלו התברר ששני בני הזוג בפירוד ממושך ואינם

הגירושיןוהכתובה.

רוציםזהבזה.האישהטענהשהתנהגותהבעלבביתםהייתה

במקרה זה הבעל טוען שאשתו מורדת ,אך אין טעם

קשהוכללהאלימותמילולית,וכןתארהאותוכאדםהשותה
ֵ

בהכרזות ובסדר הקבוע במורדת באה"ע סי' עז ס"ב ,וזאת

לשוכרה עם כל ההשלכות הנובעות מכך .אמנם הבעל מצא

מאחרשגםהואאינורוצהבהואיןטעםללחוץעליהלשוב

לנכון להודיע על חזרתו מהתביעה שהגיש ,ומבקש שלום

לבעלהשכבראינומעונייןבשלוםביתעמה.

בית ,אך התנהלותו מוכיחה שגם לאחר שביקש לסגור את

אמנם בדיון האחרון הודיעה האישה שהיא מוותרת על

םבית ,ודבריו אודות
תביעתו לגירושין לא פעל לחזרה לשלו 

הכתובה ובלבד שייתן גט ,ומאידך ,הבעל הודיע שאינו

רצונובשלוםביתנאמרורקמחשששתביעתגירושיןעלולה

מסכים לתת לאישה גט ,אך בסיכומי הצדדים הביע הבעל

להביאולמצבשיחויבבתשלוםהכתובה.

את הסכמתו לתת גט,וטען שהאשה אינה זכאית לכתובה,
והאישהחזרהלתבועאתהכתובה.

דיון

סיכומושלדבר,בנידוןזהאיןצורךלפסוקלחייבאתהבעל

במקרה שבפנינו הבעל עזב את הבית לפני שנתיים ותבע

בגירושין ,מאחר שהבעל מסכים לתת גט ,אך עלינו לפסוק

להתגרשעקבמצבקשהשלסכסוךבתוךהביתביןבניהזוג

בתביעתהכתובהקודםשהצדדיםיוזמנולסידורהגט.
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לכאורה היה מקוםלטעון ,לאחר שקבענו שחזרתו מתביעת
הגירושיןאינהכנה,מאחרשההליךלתביעתהגירושיןהחל
ביוזמתהבעל,ובנוסףהבעלהואזהשעזבאתהדירהועבר
לגורבמקוםאחרובכךקבעשהפירודשביניהםהואעובדה
מוגמרת ,בנסיבות אלו ובהיעדר הליך הכרזת מורדת,
לכאורה היה מקום לקבוע שהבעל חייב בכתובה ותוספת
כתובה במלואה .אך להלן נברר בעז"ה שמאחר שהתברר
שהאישה כבר לא רצתה את בעלה ,מאסה בו ולא הייתה
מעוניינת בחיים משותפים עמו ,ולא התברר שמעשים
שליליים שלו יצרו את הפירוד והמאיסות ,על כן ,למרות
הנסיבותהמתוארות,איןלחייבובכתובהותוספתכתובה.
ה
בירורהתנאיםלחיובתוספתכתוב 
השאלה מה הן הנסיבות לחיוב הבעל בכתובה ובתוספת
כתובה עולה תדיר על שלחן בתי הדין ,ההגדרה היא
מורכבת ורבתה המבוכה בנסיבות בהן שני הצדדים
מסכימים להתגרש .בזמנו זכינו בס"דלברר הלכה זו בספר
עטרת דבורה ח"א סי' לו ,וידידי הדיין המצוין אב"ד באר
שבעהרה"גאריאלאדרישליט"אבספרושחראורךח"אסי'
י' הוסיף לבאר הלכה זו ,אך נחזור ונשנה בעז"ה הלכה זו
מפניתוספתביאורשמצאנולנכוןלבארבה.
ההגדרה היסודית בדין תוספת כתובה מבוארת בראשונים
במסכתכתובותסוףפרקאלמנהניזונת.
במשנהבמסכתכתובותדףק'עמודב'נאמר:

"הממאנת השניה והאילונית ,אין להן כתובה ולא פירות".
ובגמראדףקאעמודא'

"אמר שמואל ל"ש אלא מנה מאתים ,אבל תוספת יש להן.
תנ"ה נשים שאמרו חכמים אין להן כתובה ,כגון הממאנת
וחברותיה אין להן מנה מאתים ,אבל תוספת יש להן".
ובחידושיהרמב"ןעמ"סכתובות)שם(כתב:

"ופרישו הכא בגמרא אין להן כתובה אבל תוספת יש להן.
ופרישו רבינו הגדול והגאונים ז"ל אפילו אאילונית ,ובודאי
גמרא משמע הכי דקאמר שניה וחברותיה .אלא שהדבר תימא,
כיון דבלא הכיר בה עסקינן ,היאך יהא לה תוספת מקח טעות
עבד ,ודעתם רחבה מדעתינו וקבלתם נקבל ,שהם אמרו כל
שמדעת עצמו מוסיף ולא חשש לשמא תמצא אילונית ועקרה
רצה ליזוק בנכסיו וכל זמן שתרצה לישב עמו יש לה .אבל בזמן
שאינה רוצה בו אף על פי שיוצאה בדין ,כגון ששהתה עשר
שנים ולא ילדה ובאה מחמת טענה ,אף על פי שנוטלת כתובה
שמא לא זכה ליבנות ממנה ,אין לה תוספת שע"מ לשמשו כתב
לה מדעת עצמו כל זמן שתשמשנו בין כדין בין שלא כדין הרי
עמדה בתנאה .וכל זמן שתהא רוצה לצאת אין לה ,וכן הדין
באלמנה ,וכל שדינן שאין להם כתובה ,בין הכיר בהן ובין לא
הכיר בהן".

אם היא רוצה לצאת ,אין לה תוספת ,דכי אקני לה אדעתא
למיקם קמיה .וכן הדין בשהתה עמו עשר שנים ולא ילדה
ורוצה לצאת ,ובאה מחמת טענה שאמרה דבעיא חוטרא לידה
)יבמות סה ,(:דאין לה תוספת ,כיון שהיא רוצה לצאת ממנו.
אבל כל שהיא רוצה לעמוד תחתיו והוא מוציאה ,אף על פי
שבדין מוציאה ,יש לה תוספת".
וכןבחידושירבינוקרשקשעמ"סכתובות)שם(כתב:

"באילונית היה לו לבדוק ומדלא בדק גמר ויהיב ויש לה
תוספת .וה"מ כשמוציאה הוא ,אבל כל זמן שהיא רוצה לצאת
אין לה תוספת שלא כתב לה אלא על מנת לשמשו .וכן הדין
בכל הנשים ,ואפילו בבאה מחמת טענה ,כגון שהתה עמו עשר
שנים ולא ילדה ורוצה לצאת משום דבעיא חוטרא לידא דשמא
לא זכה ליבנות ממנה ,כיון שהיא רוצה לצאת אין לה תוספת.
אבל כל שהיא רוצה לשבת תחתיו ואיהו הוא שמוציאה ,אף על
פי שבדין מוציאה יש לה תוספת .וכן הדין באלמנה לכהן
ממזרת ונתינה לישראל ,שכולן אף על פי שלא הכיר בהן יש
להן תוספת ,כדעת רבותינו הגאונים ז"ל וכן עיקר".
ובנימוקייוסף)שם(כתב:

"אין להן כתובה ,אמר שמואל לא שאנו כו' פירוש שאמרו
חכמים אין לה כתובה ,לאו בלשון אין להם או בלשון תצא
תליא מילתא ,אלא הכי קאמר נשים שאמרו חכמים שאין להן
כתובה מתחילתן שנשאו בטעות או באיסור היינו מנה מאתים
אבל תוספת יש להם דכיון שמדעת עצמו הוסיף ולא חשש
לטעות ולאיסור רצה ליזוק בנכסיו ,וכל זמן שתרצה לישב עמו
יש לה ,אבל בזמן שאינה רוצה בו אף על פי שיוצאה כדין כגון
ששהתה י' שנים ולא ילדה ובאה מחמת טענה אף על פי
שנוטלת כתובתה שמא לא זכה להבנות ממנה אין לה תוספת
שע"מ לשמשו כתב לה מדעת עצמו כל זמן שתשמשנו בין כדין
בין שלא כדין הרי עמדה בתנאה ,וכל זמן שתהא רוצה לצאת
אין לה .וכן הדין באלמנה ובכל שדינן שאין להן כתובה בין
הכיר בין לא הכיר בהן .ונשים שאמרו חכמים יוצאות וכו'
דהיינו שזנו או שחטאו וצריכין להוציאן מתחת ידי בעליהן אין
להן תוספת דקלקלו מעשיהן ולאו אדעתא דהכי כתב לה ואין
להן שום תנאי מתנאי כתובה .זהו שיטת רבינו אלפסי ז"ל וכל
הגאונים והרמב"ן ז"ל ורוב האחרונים ז"ל וכן נראה מן
הירושלמי שאפילו מאותן שהכיר בהן מיירי".
דבריהר"ןהובאובביתשמואלסימןקיזסק"ה,שכתב:

"ועיין בר"ן סוף פרק אלמנה ניזונת שכתב על מתני' הממאנת
ושניה ואיילנות וכו' יש לה תוספת ,דוקא כשהוציא הוא אבל
אם היא רוצה לצאת אין לה תוספת ,אבל כשהיא רוצה להיות
עמו והוא מוציאה אף על גב בדין מוציאה יש לה תוספת".
ולתוספת ביאור בשיטת הרמב"ן וסיעתו ,מן הראוי להוסיף
את דברי הרמב"ן במלחמות במסכת כתובות בסוף פרק
רביעי.

וכן הר"ן במסכת כתובות) ,סוף פרק אלמנה ניזונת ,דף נט,ב

המקורבגמ'לסבראשלאהקנהלהאדעתאלמישקלולמיפק

בדפיהרי"ף(כתב:

נמצאבסוגיא במסכתכתובותדף נדעמודא'בדין"אלמנה

"מיהו כי אמרינן דיש להן תוספת ,דוקא כשמוציאה הוא ,אבל

שמיןמהשעליה",ומבוארבגמראהטעם:
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"כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה ,אדעתא למשקל ולמיפק לא
אקני לה".
וכתבהרי"ף:

"ושמעינן מינה דמאן דגריש לאתתיה מדעתא דנפשיה אין
שמין לו מה שעליה דלאו איהי בעיא למיפק אלא איהו בעי
לאפוקה".
ובארהרמב"ןבמלחמותאתדבריהרי"ף:

"אבל מגרש את אשתו כיון שהוא קנאה כדי לעמוד לפניו
ועכשיו היא יוצאת בע"כ תימא תנו לי בעלי ואעמוד לפניו,
דהא לאו למיפק קיימא ולטבועים הקנה אותם לה ,למה זה
דומה לנותן מתנה לחבירו ע"מ שישמשנו שמתנתו מתנה כיון
שהעכבה אינה שלו ,והא נמי מתנה גמורה היא".
הרי כל עוד שהאישהאומרת "תנו לי בעלי ואעמוד לפניו",
םקמיה,אדעתא
האדעתא למיק 
איןיסודלסברת "כיאקני ל 
למשקלולמיפקלאאקנילה".והדברים מתאימים לאמור
לעיל,שהכל תלוי בשאלה האם האישה מבקשת להישאר
עמואומבקשתלהתגרש.
הלכה זו שבגרושה אין שמין,נפסקה בשו"ע אה"ע סי' צט
ס"א,וכתבהחלקתמחוקקסק"ב:

"מדברי המ"מ בפי"ו מה"א שכתב שאם היא יוצאה בע"כ כגון
אלו שכופין אותו להוציא ודאי שמין ,משמע הא אם אין כופין
אותו אף שיש לו טענה ,מ"מ אי בעי לא מפיק לה ,אין שמין לה
הבגדים ,וכן משמע פשט לשון הרי"ף והרא"ש דסתם גירושין
אינה בלא טענה כמבואר לקמן סי' קי"ט ,דאין הלכה כר"ע אלא
כב"ה".
ובביתשמואלסק"בכתב:

"ונראה דאין חילוק בדין זה אפי' בזה"ז דאיכא חר"ג דאין
מגרשי' בע"כ ,מ"מ אף על גב דהי' מרוצה מ"מ אם הוא לא
היה רוצה לגרשה אין רצונה להתגרש ,תו לא שייך הטעם
למשקל ולמיפק לא אקני לה .והמגיד פ"ז מה"א כתב אם היא
יוצאה בע"כ ,כגון אלו שכופין אותם לצאת ,ודאי שמין ,וכתב
בח"מ דפליג על העיטור .ואפשר העיטור איירי אף אם הוא
מגרש אותה ,מ"מ כיון דהיא גרמה שמין ,והמגיד איירי אפילו
כשהוא הגורם ,כגון שהוא מא' שכופין אותו לגרש והיא
מבקשת הגט שמין".
הרי שהב"ש מבאר דאיירי בכהאי גוונא שהאישה אינה
רוצה להתגרש ,לכן אין את הטעם שעל דעת שתצא ממנו
ם
לא הקנה ,ולכן די בכך שהבעל מבקש לגרשה ,אף "דסת 
גירושיןאינםבלאטענה",כמ"שהח"מ.
העולה מדברינו שדברי הראשונים ברור מללו" :כלזמן
ל
שהיארוצהלצאתאיןלהתוספת,שלאכתבלהאלאע 
מנתלשמשו.וכןהדיןבכלהנשים" ,כלשונו של רבינו
קרשקש,וכןפשיטאששארהראשונים,הרמב"ןהר"ןונימוקי
יוסף,סברושמאחרשזהוהכללהנכוןבכלהנשיםהואהדין
באילוניתוחייבילאוין.
םהלכותאישותפרקכדה" ג
והדברים מפורשים ברמב" 
שכתב:
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"ולמה אין להן עיקר ויש להן תוספת ,העיקר שהוא תקנת
חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה הואיל ולא הכיר
בה אין לה עיקר אבל התוספת שהוא חייב עצמו בה כל זמן
שתרצה ותעמוד לפניו הרי עמדה בתנאי שלה והרי הקנתה לו
הנאתה והרי היא עומדת אבל התורה אסרה אותה עליו ומה היא
יכולה לעשות לפיכך יש לה תוספת שאין מעשיה הן הגורמין
לה להאסר אחר הנישואין אלא אסורה הייתה מקודם".
והוסיףהכסףמשנה:

"דוקא אם הוא מוציאה יש לה תוספת ,אבל אם היא רוצה
לצאת אין לה תוספת ,דאדעתא למיפק לא אקני ליה".
ף
וכןבספרצמחצדקחאה"עסי'קלזהוסיףעלדבריהכס 
משנה:

"שלא הקנה לה התוספת ,אלא על דעת שתהיה עמו ותהיה
אשתו".
והנההרמב"םבהלכותאישותפרקטוהלכהח'כתב:

"שהתה עשר שנים ולא ילדה ,והרי הוא יורה שכבת זרע כחץ,
חזקת החולי ממנה ותצא שלא בכתובה ויש לה תוספת ,לא
תהיה זו פחותה מאילונית שלא הכיר בה ,שיש לה תוספת כמו
שיתבאר .ואם אינו יורה כחץ ,חזקת החולי ממנו בלבד,
וכשיוצא יתן הכתובה כולה עיקר ותוספת".
לעומתזאתמידלאחרמכןבהלכהי'כתב:

"האישה שבאה לתבוע בעלה לגרשה אחר עשר שנים מפני
שלא ילדה והיא אומרת שאינו יורה כחץ שומעין לה ,אף על פי
שאינה מצווה על פריה ורביה צריכה היא לבנים לזקנותה,
וכופין אותו להוציא ויתן עיקר כתובה בלבד ,שלא כתב לה
התוספת על מנת שתצא לרצונה ותטול".
לכאורה היה מקום לבאר שבהלכה י' מאחר שכופין אותו
להוציא אין תוספת כתובה מה שאין כן בהלכה ח' שאין
כפייתהבעלבגירושין,לכןמקבלתתוספתכתובה.אךבספר
זרע אברהם)להג"ר אברהם יצחקי ,ראש רבני ירושלים
וחברו של הפרי חדש(חלק אה"ע סי' יב ,כתב לבאר את
דברי הרמב"ם בהלכה ח' שאין הפסד תוספת כתובה רק
מפנישהאישהאינהמבקשתלהתגרש,וז"ל:

"מה שכתב שיש לה תוספת ,מיירי ודאי בענין שהיא רוצה
לעמוד לפניו שאינה רוצה להתגרש ממנו .ואף על פי שהיא
אומרת שאינו יורה כחץ ,או בחלוקה השניה שנתאמת הדבר
אצלינו שהחולי הוא ממנו ,עם כל זאת סברה וקבלה על עצמה
לסבול צערה ,ולא תבעה ממנו להתגרש .תדע דבהכי מיירי
הרמב"ם ,שהרי כתב דאף על פי שהחולי ממנה יש לה תוספת
כדין אילונית שלא הכיר בה ,ותיקשי לך שהרי כתב לקמן דאף
על פי שהיא נאמנת במה שהיא טוענת שאינו יורה כחץ ,תוספת
אין לה משום דאדעתא למישקל ולמיפק לא כתב לה ,וכ"ש
הכא דאתחזק הדבר שהחולי הוא ממנה למה יש לה תוספת אם
היא רוצה להתגרש ממנו ,נימא דאדעתא למישקל ולמיפק לא
כתב לה וכדכתב לקמן .אלא ודאי שהדבר מוכרח מעצמו דהכא
מיירי שאין רצונה להתגרש ממנו ,בין שהחולי ממנו בין
שהחולי ממנה ,רוצה לעמוד לפניו ,ועל שתי החלוקות כתב
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וכשיוציא יתן עיקר כתובה ותוספת שהרי היא לא תבעה
להתגרש אלא הוא מגרשה מעצמו ...אבל בבבא שלאחריה
מיירי שהיא תבעה מבעלה להתגרש ממנו ,וכמו שמפורש
להדיא בדברי הרב ז"ל ,ולזה כתב שאין לה תוספת מטעמא
שלא כתב לה התוספת על מנת שתצא לרצונה ותטול .ודקדק
הרב בלשונו לומר שתצא לרצונה ותטול ,דמאי לרצונה שכתב,
אלא ודאי שכוונתו רצויה לרמוז מ"ש שם שחיוב התוספת הוא
מפני שהוא חייב עצמו בתוספת כל זמן שתרצה לעמוד לפניו
שהרי הקנתה לו הנאתה .וזו היא שכתב לא שתצא לרצונה
ותטול ,משמע להדיא דלעיל מיירי שאינה תובעת להתגרש".
העולה מהאמור ,הרמב"ם הרמב"ן הר"ן רבינו קרשקש
והנימוקי יוסף ,לאחר שקבעו שגם לאילונית יש תוספת
כתובה למרות שלא הכיר בה ,מצאו לנכון לבאר את הגדר
היסודיבדיןתוספתהכתובה,שזכאותהאישהמותניתבכך
שהיא רוצה לשבת עמו ,וכלשהיארוצהלעמודתחתיו
והוא מוציאה ,אף על פי שבדין מוציאה ,יש לה תוספת .מה
ה
שאיןכן אם היא רוצה לצאת אין לה תוספת ,דכי אקני ל 
אדעתאלמיקםקמיה,דאדעתאלמיפקלאאקניליה.וסברא
זו עומדת ביסוד חיוב תוספת הכתובה ,לרבות כשאין חיוב
על הבעל לגרש ,שדבר זה כלל לא הוזכר בדבריהם כתנאי
לשלילת תוספת הכתובה .ובארו רבותינו הראשונים שגם
באיילונית נאמרה אותה הלכה הנכונה בכל הנשים .שאם
היא מסכימה להישאר עמו והוא מגרשה חייב בתוספת
כתובה,אךלאכשהיאתובעתלהתגרש.וכןהואבמישאינו
יורהכחץ,שגםאם"חזקתהחוליממנה"לאתפסידתוספת
כתובה כל עוד היאמבקשת להישאר עמו .וכשתובעת
להתגרש ,מאחר שאינה מסכימה להישאר עמו ,זו מצד
עצמהעילהלהפסדתוספתכתובה.
דינושלרבינוירוחם

ידועים דבריו של רבינו ירוחם )בספר מישרים נתיב כג ח"ח(
המתייחס למקרה ששני בני הזוג אינם רוצים זה בזה.
רבינוירוחםכתב:

"וכתב מורי הרב רבי אברהם בן אסמעאל כי נראה לו שאישה
שאמרה לא בעינא ליה ,יתן לי גט וכתובה ,והוא אמר אנא נמי
לא בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנים
אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא דילמא הדרי בהו,
לאחר שנה כופין אותו לגרש ,והפסידה תוספת וכל מאי דיהיב
לה מדיליה ,דאדעתא למישקל ולמיפק לא יהיב לה".
בירור שיטת רבינו ירוחם תסייע בבירור שאלת זכאות
האישהלכתובתהבנידוןדנן.
בפד"ר כרך ח' עמ'323-325בפסק דין מבית הדין הגדול

שכופין את הבעל לגרש ,וכי רק מפני כך הפסידה תוספת
כתובה,וזאתעליסודשיטתר"חשהביאוהרי"ףוהתוספות
במסכת יבמות סוף פרק ששי .אך בהמשך דבריו חזר בו
וקבע שגם בנסיבות שאין חיוב על הבעל לגרש,ייתכן שלא
יחויבבתוספתהכתובה,ובאראתדברירבינוירוחםוכתב:

"במקום שהאישה היא המורדת בבעלה והבעל רוצה באשתו,
הרי כל ההכרזות והתראות שנאמרו במורדת ,וכל התקנות הללו
לא באו אלא ללחוץ עליה שתמלך בדעתה ותשוב לחיי שלום
עם בעלה ,ולכן אם הבעל מגרשה בטרם נגמרו כל הפעולות
הללו חייב לשלם לה כתובה ותוס' כתובה ,מה שאין כן במקרה
וגם הבעל לא רוצה בה הרי אין מקום לתקנה זו וממילא קם
דינא שמכיון שהיא לא רוצה אותו ,הרי אדעתא למשקל ולמיפק
לא יהיב לה תוספת כתובה".
בקובץתשובותח"גסי'קצחמצויהתשובהבאותונידוןאך
בנוסחמעטשונה,שכפיהנראהנכתבהלאחרמכן )ביוםיב
חשון,לעומתהנוסחהקודםשנכתבביוםב'חשון(,ובהכתב
הגרי"ש אלישיב זצ"ל ביחס לפירוש הראשון שהכל תלוי
בכפייתהבעלבגירושין:

"ברם דבר זה לא ניתן לאומרו לא מגמרא ולא מסברא ...אילו
היה הבסיס להלכה זו הואיל וכופין את הבעל לגרש מוכרח
לגרשה הוי ליה להזכירו ועיקר חסר מן הספר .גם מצד הסברא
לא נראה כן .דהנה זה נראה פשוט אף לדעת הר"ח בכל אלו
שכופין להוציא פטור מלשלם תוספת כתובתה ,זה דוקא בבאה
מחמת טענה שאינו מסוגל להוליד והיא באה מחמת טענה ,או
מוכה שחין ובעל פוליפוס בזה יכול לטעון אדעתא דהרי כו'
אבל במקרה והבעל נעשה רועה זונות ובגלל זה האישה דורשת
גט באופן שכופין אותו ,על זה האיך שייך לומה בזה אדעתא
דהכי לא יהיב לה ,הרי בידו להיטיב דרכיו ,ואם בידו להתייצב
על דרך טוב ולא רוצה לבחור בדרך זו והוא ממשיך באיולתו,
כמוהו כמגרש מרצונו ובודאי חייב לתת לה כל המתנות שנתן
לה וכמו כן התוספת כתובה .ולפי זה אי אפשר לפרש דמשום
האי טעמא מפסידה תוספת כתובתה במורד הואיל וכופין
לגרשה ,שהרי ברצונו לשוב ממרדו".
לאחרונה התפרסמה חוות דעת מאחדהדיינים ,שהעלה
כדרך הראשונה שכתב הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל ,ובמסקנת
דבריוכתב:

"סוף דבר ,לא מצאנו בדברי הראשונים והפוסקים שתפסיד
תוספת כתובה מכח הסברא של אדעתא למשקל ולמיפק לא
כתב לה אלא במקום שכופים להוציא אבל במקום שאין כפיה
והאישה תלויה ברצון בעלה וברצותו מגרש וברצותו מקיים,
לא איתמר האי סברא כלל וכלל .ואילו היה הדין שהפסידה
תוספת בכהאי גוונא לא היו שותקים הש"ס ,הפוסקים ,מסכמי
ההלכות והשו"ע מלחדש חידוש מבהיל שכזה ,מלבד מה
שמפורש בדבריהם להיפך".

בראשותהגאוןרי"שאלישיבזצ"ל )וכןהועתקלספרוקובץ

לפידרכו,בכלמקרהשאיןעילהאחרתלהפסדכתובהואין

תשובותח"בסי'פז(בתחילההגאוןרי"שאלישיבזצ"לכתב

פסיקת חיוב או כפיית גירושין יש לחייב תשלום כתובה

שהפסד תוספת הכתובה בדינו של רבינו ירוחם נובע מכך

ותוספת.
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אך כבר ראינו ברמב"ם וברמב"ן בסוף פרק אלמנה ניזונת
ה",
ל ולמיפק לא יהיב ל 
א למישק 
וסייעתושהסברא"דאדעת 
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אם תחזור בה ,והיינו כפיה דידיה שהוא היה רוצה טפי
שיפסידוה כל כתובתה לאלתר ,כדי שיוכל לגרשה".

עומדתבשורשחיובתוספתהכתובה,ומלכתחילההבעללא

וכןבר"ןכתובותעלהרי"ףבסוגיתמורדת)דףכז,בבדפי

התחייב אלא אם הוא יגרום לפירוק הנישואין ,ולא

הרי"ף(כתב:

כשהנישואין לא התפרקו בעטיו ,שאז אינו חייב בתוספת
הכתובהלרבותבנסיבותשאיןחיובהבעלבגירושין.
ם מן ההר עלמסכת יבמות דף סו א
וכןבחידושי רבי אברה 
א
באישה הבאה מחמת טענת בעינא חוטרא לידא ומר 
לקבורה,שהדין-יוציאויתןכתובה,כתב:

"וכתב הר"ם פרק ט"ו דדוקא כתובה אית לה אבל תוספת לית
לה ,שלא כתב לה התוספת על מנת שתצא לרצונה ותטול .וכן
כתב הרי"ף דאדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה ,עד כאן.
ומסתברא דהוא הדין לאשה שאינה רוצה לעמוד תחת בעלה
ומצערת אותו עד יגרשנה שאין לה תוספת".

"דאי הוי תוספת כמתנה ,כי מגרש מתוך מרדה הפסידה לאלתר
משום דלא אקנו לה מעיקרא אלא אדעתא למיקם קמיה ,אבל
השתא דאמרי' דדמי לכתובה ,לא מפסדה מיניה לתנא דמתני'
אלא בפחיתת שבעה שבעה".
וכתבהעיטוראותמ'מרד:

"שאין הבעל יכול לומר אתן לה גט מעכשיו ואפסיד לה
כתובתה",
מכיווןשגםבמקריםאלושהבעל מסכים לתת גט,קיימת
תקנת חכמים שנועדה ללחוץ על האישה לשוב לבעלה ,אך
דברי העיטור נאמרו רק כשהבעל מבקש לתת גט,אך אם

הרישדבריותואמיםלמפורשברמב"ןוסייעתו.

תחזורבהיקבלה,אבללאבנסיבותשבדינושלרבינוירוחם

בהתאםלכך,בהכרחלבארשמצדעיקרהדיןולולי התקנות

שהבעל כבר אינו רוצה בה גם אם תחזור ממרידתה ,ולכן

ה
שתקנו חז"ל במורדת ,בכל גירושין היוצאים כתוצא 

בנידון של בעל העיטור עדיין קיימת התקנה שנאמרה

ת
ממרידתהאישה,ביןבאומרת"מאיסעלי"וביןבאומר 

במורדת.

ד
"בעינאליהומצערנאליה",הייתה האישהצריכהלהפסי 

ש
עלכן,גם בדינו של רבינו ירוחם ,לפישיטתו ,תוך י"ב חוד 

תוספתכתובה,מאחרש"הגירושיןיצאוממנה",למרות

אינהמפסידהתוספתכתובהמאחרשגםבמקרהשלמרידת

ה
שאין חיוב או כפיית גירושין על בעל .כי מלכתחיל 

האישה כשהבעל כבר אינו רוצה בהאליבא דרבינו ירוחם

ההתחייבות בתוספת הכתובה אינה במקרה שהאישה

בחודש,לכןאםיגרשנהבתוך
קיימתהתקנהלהשהותי" 

מורדת או מואסת בבעלה ובמרידתה מביאה לפירוק

פרקזמןזהדינהכמתגרשתשלאברצונהמכוח התקנה.

הנישואין.וכמ"שבחזו"אאה"עסי'סטסק"ד:

שלשיטתוגםבמקרהזהתקנוהמתנתי"בחודשובכך
מאחר 

"כיון דהיא מואסת בו ודאי היא יודעת דאין לה זכות לתבוע
כתובה דאיהי מגרשת לי' לדידי' וכהאי גוונא ראוי שתתן לו
כתובה וכדאמר גיטין מ"ט ב'".

ר
תיקנולדוןשאיןהגירושיןיוצאיםממנה.אבלמידלאח 
ש,וכבראיןכלתקנה,ואזהפסדתוספת
שחלפוי"בחוד 
א
הכתובה נובע מכך שהגירושין יוצאים ממנה ,ואדעת 

אלא שבמורדת קיימת תקנת חכמים ללחוץעליהלחזורבה

דלמישקלומיפקלאאקנילה ,אך לא מפני חיוב הבעל

ה.
תהגירושין,בכלמורדתלפיהלכותי 
ממרידתה ולעכבא 

בגירושין.

כלעודמחמתהתקנההגירושיןמעוכבים,הרישמכוח

א
מ"א סי' עז סעיף ב' שכתב במורדת דבעינ 
ויצויןלדברי הר 

התקנהבלבדהאישה אינהמפסידהכתובתהותוספתעד

ליה:

שיושלמוהתנאיםשנקבעובתקנה.
כך מפורש ברא"ש במסכת כתובות פרק אףעלפי בסוף סי'
לד.
וכןבחידושיהרא"העלמסכתכתובותדףסג,בכתב:

"ודאי בין במורדת בין באומרת מאיס עלאי שורת הדין הייתה
בשתיהן להפסיד כתובתן לאלתר ,וכל דכן הוא מהא דמנינן
לקמן דיוצאות בלא כתובה .אלא דבמורדת דאמרה בעינא
ליה ומצערנא ליה ...חסו חכמים עליה שלא להפסידה כל
כתובתה לאלתר ולפוטרה בלא כלום .ולהטיל שלום ביניהן
קנסוה לפחות מכתובתה שבעה דינרין לכל שבת שמא תחזור
בה".
וכןבחידושירבינוקרשקשעלמסכתכתובותסג,בכתב:

"כיון דמורדת היא ,דודאי שורת הדין הייתה להפסיד לה לזו
כתובתה לאלתר טפי מכמה דאמרי לקמן דיוצאות בלא כתובה,
אלא משום דאמרה בעי' ליה ומצערנא ליה חסו חכמים עליה
שלא להפסידה כתובתה לאלתר וקנסוה מעט מעט כדי לראות

"ואם רוצה לגרשה בתוך י"ב חודש נותן לה צ"ב שלה
וכתובתה ,אבל לא מה שכתב לה".
ה
וכך היא הגירסא ברמ"א דפוס ראשון ,וכן הוא בדרכי מש 
סק"ח:

"אבל לא מה שכתב לה ,מאחר שהיא תובעת ממנו גט".
הרישהרמ"אלא כתבשהפסד תוספת כתובה נובע מכוח
קנס מורדת,שהריהנידוןהואבתוךי"בחודשוטרםהושלם
א רק מפני תביעת
ההליך להפסד מלוא הכתובה ,אל 
הגירושין הפסידה את התוספת,מפנישלפי דרכו גם בתוך
י"בחודשאנודניםהגירושיןיצאוממנה.
וכןבספרמקורברוך)לר"בקלעי(סי'יז)הביאובאוצה"פסי'
עזס"קמטאותב(כתבכדבריהרמ"א,וז"ל:

"ואם תאמר שמדין התלמוד שאם היה מגרשה היה נותן מתנות
ותוספת אם גירש בתוך שנים עשר חדש .זה ודאי אינו ,דאדעתא
למיפק לא יהיב לה .והטור לא כתב אלא ואם מגרשה בתוך
שנים עשר חדש יש לה כתובה ,משמע כתובה דוקא .איברא
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דלמטה כשגירשה אחר שנים עשר חדש כתב וכשיוצאת לאחר
השנה אין לה כתובה ולא תוספת ,משמע הא תוך שנים עשר
חדש יש לה ,מ"מ הדעת נותן דלאו דוקא".
וכןבלבושהביאמדבריהרמ "אכאמור,וכתבבסי'עזס"ב:

"ואם רוצה לגרשה תוך י"ב חדש נותן לה צאן ברזל שלה
וכתובתה מנה ומאתים אבל לא מה שכתב לה ,שלא כתב לה על
דעת שתצא ממנו".
ובספרבת נעותהמרדות )אםבמרדפ"ג( בדינהשלאומרת

הפסידהתוספתמהסבראדאדעתאדלמיפקלאאקנילה,
הקיימתגםכשאיןכפייה,כגוןכשהבעלאינומורדבה.
אמנם יש להעיר שלכאורה אין דברי רבו של רבינו ירוחם,
במש"כשאינהמפסידהעיקרכתובה,מוסכמים.
השו"ע בסי' ע"ז ס"ב פסק שבאומרת "מאיס עלי" אינה
זכאית לכתובה .ומבאר הבית יעקב שלמרות שהאישה
אנוסה בכך שמאסה בו ואין לקונסה ,גם כשלא מחלה על
כתובתהלאיחויבבעיקרכתובה,וז"ל:

"דמאי טעמא תיקנו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו
להוציאה ...כיון שהיא מורדת ומבקשת גט ,ודאי ג"כ שלא
שייך הטעם שלא תהא קלה".

"מאיסעלי",שלפידרכוישלהשהותי"בחדש,כתב:

"אם הבעל רוצה לנוח ולגרשה מיד בלתי שהיית הגט י"ב חודש
עליו לשלם לה כתובתה דהיינו כל מה שהכניסה לו בנדוניתה...
וכל תכשיטין שהכניסה עמה בכלל הנדוניה ...וכן עיקר
כתובתה שהם מנה מאתים ,כל אלו תטלם ותזכה בהם ,שכל
אלה באו מכח של האישה .אבל מה שנתן לה הבעל מדיליה
בגדים או תכשיטין שקנה לה מכיסו ,וכן תוספת ומתנה שכתב
לה הבעל בכתובתה ...כל אלו צריכה להחזיר ,כי אדעתא
למישקל ולמיפק לא יהיב לה .באופן שכל דבר שהוא של הבעל
לא תטול מהם כלום".
אמנםישחולקיםבזהוסובריםשהמורדת לאהפסידה

וכידועטעםזהשלאתהאקלהבעיניולהוציאה,מתייחסרק
לעיקר כתובה ,וכמו שכתבהר"ימגאשבמסכתכתובותדף
פב:

"מ"ט תקינו לה רבנן כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא
קלה תהא בעיניו להוציאה .ואין ספק שאין דבריהם אלו על
עיקר כתובה שהוא הוא שתיקנו לה רבנן ,ולא על התוספת".
וכן בשו"ת הר"י מגאש סי' קלט.וכןברמב"ם בפרק כ"ד
מאישותהלכהג'שכתב:

"העיקר ,שהוא תקנת חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו
להוציאה ...אבל התוספת"....

תוספתכתובהאםמגרשהבתוךי"בחודש,כןהואבמגיד
ם
ח בשיטת הרשב"א ,ועיין ש 
משנה פי"ד מאישות ה" 
ה ראשונים הסוברים כן וכן בחזו"א סח
באוצה"פ שהביא כמ 



יט.אךפשיטאשטעמםהואמאחרשמבוארבמסכתכתובות

נשובלהלכהזושלהפסדתוספתכתובהעל יסודהאומדנא

רישפרקאף על פישתנאיכתובהככתובה,ונפקא מינה

שאדעתאלמשקלולמיפקלאהתחייב.

למורדת,הרישדיןתוספתכתובהכדיןכתובהלדינימורדת,

ר"א בן אסמעאל תלמידו של הרשב"א עומד בשיטת

אשלאתפסידכתובהותוספתתוךי "ב
ההי 
וממילאהתקנ 

ך
םבמאיסעלי,א 
הרשב "אוסייעתושישהמתנתי"בחודשג 

חודש.ומטעםזהבפרק זמן זהאיןאתהסברא"דאדעתא

ל
מרן הב"י בשו"ע סעיף ב' ,הגם שלא פסק שכופיןאתהבע 

ש,גםכשאין
למיפקלאיהיבלה".אךמידלאחרי"בחוד 

לגירושיןבמאיסעליפסקהפסדכתובהלאלתר.וכןהוא

מחילהעלכתובה,לכולי עלמאקיימתסבראזו,למרות

לדינאדמתיבתאשפסקהרמ"אבסעיףג',הגםשאיןכפיית

שאיןכופיןעלהגירושין.

ה'
מ"א,ועייןבספריביעאומרחלק 
גירושיןלפיפסקהר 

וכןמפורשבחידושיהרשב"אבסוגייתמורדתשכתב:

"וכן כתב ר"ח ז"ל שאם רצה הבעל לגרש תוך זמן זה וליטול
כתובתה אין שומעין לו וכשיוצאה הפסידה עיקר כתובה
ותוספת וכל מה שנתן לה הבעל משלו ,שלא כתב ולא נתן לה
אלא אדעתא למיקם קמיה אדעתא דלמשקל ולמיפק לא כתב
לה".

אה"עסי'יגאותח'.
בהלכהזושלאומרת "מאיסעלי"כתבוהחלקתמחוקק
סק"ד,הב"חבדינימאיסעליבקצרהאותה'ועודאחרונים
ה"פ ס"ק טו אותב' ,שהאומרת"מאיסעלי"היא
שהביא אוצ 
תובעתגטבסתםואינהמזכירהדברמהכתובה.הרי שגם
בסתמאובלאמחילה,אינהזכאיתלכתובהותוספתכתובה.

הרישביחס לתוספת כתובה ,שהעילה לחיובו הוא מפני

ה"פ סי' עז ס"ק
בספר שו"ת פרי תבואה סי' מט )שהביא אוצ 

שכתב לה ,הפסידה לאחרי"בחדש לאמכוחקנסשקנסו

יז אות א'(הסכים לדעת הח"מ ודחה את דברי ההפלאה

את המורדת,אלאמפניהסבראשלאעלדעתכןהתחייב
בתוספת,למרותשאיןחיובגירושיןבמאיסעלילשיטת
הרשב "א.
עלכןבדינושלרבינוירוחם,ביחסלעיקרכתובה,מכיוון
שאיןטעםבהכרזותכשהבעלאינורוצהבה,לאהפסידה,
ה
המפסידה בהיות 
ואילו ביחס לתוספת ,בתוך י "ב חודש אינ 
בתוךפרקזמןשלתקנתחכמיםוכשיטתהראשוניםהנזכרים
א
הסוברים כן ,ומסתמא ר "א בן אסמעאל סובר כרבו הרשב " 
בהלכהזו,אךלאחרי"בחודש,שכבראיןכלתקנה,

שתמהעליו,וכתב:

"ולי נראה עיקר כדעת הח"מ .שהרי כתב הש"ך בח"מ סי' כ"א
ס"ק ג' בראובן ושמעון שנתקשרו בקנס על שידוכין שביניהם
בתנאי מפורש שיהי' החתונה בזמן ידוע .ובהגיע הזמן אירע
לשמעון אונס שאינו יכול לעשות החתונה באותו הזמן ,אע"ג
דשמעון פטור מהקנס דאונס רחמנא פטריה ,אפילו הכי אין
לחייב את ראובן בקנס כשחוזר בו מהשידוך ע"י כך ,דמ"מ לא
נתחייב ראובן בקנס אלא באם יחזור בו הוא מרצונו ,אבל
כשאין החזרה אלא מחמת שמעון שאינו יכול לקיים תנאו ,אף
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על פי ששמעון אנוס הוא ,מ"מ פטור ראובן ממה שנתחייב
לשמעון .ואף אנן נימא כן בנידון דידן ,הא לא נתחייב הבעל
ליתן כתובה לאשתו מחיים בלא גירושין ,דכתובה לא ניתנה
להיגבות מחיים ,אלא באם ירצה הוא לגרשה מרצונו נתחייב
ליתן לה כתובה .ומאחר דאין הבעל מגרשה מרצונו ובחירתו
רק מחמת שהאשה אינה יכולה לקיים תנאי האישות ,אף על פי
שהיא אנוסה ,פטור הבעל ממה שנתחייב כנגדה ,ואפילו לא
מחלה האישה כלל פטור הבעל ,דבנידון דמיירי בי' הש"ך פטור
ראובן אפילו אין שמעון מוחל לו .ולפי זה קשה על הר"ן מה
ראה על ככה להקשות על הרמב"ם דמחילת אונס הוא ,הא י"ל
דפטור הבעל גם בלא מחילת אשתו עפ"י סברת ש"ך הנ"ל...
אלא דקושיית הר"ן מתורץ גם זולת זה ,די"ל דהרמב"ם ס"ל
דגם התוספת שמוסיף הבעל הוא ע"ת אישות ,ושאני ממאנת
כדאמרינן בגמ' מכדי ידע דקטנה היא ותמאן ותצא ,וע"כ
התוספת שנתן לה נתן לה משום חיבת ביאה".
הרי לפי דרכו,אףלשיטתהרמב"םהפסדתוספתכתובה
אלשיטתובדין
אינונובעמכפייתהבעלבגירושין,כפישהו 
מאיסעלי ,אלא מהסברא שעל דעת כן לא התחייב )אךעיין
מהרלב"חסי'פ'במהשכתבבשיטתהרמב"ם(.
ובספראבנימשפטעלאה "עסי'עזכתבבסק"דבביאור
סברתהחלקתמחוקק:

"ואף דאין כופין אותו לגרש ,סוברת )האשה( דכל זמן דאגידא
גבי' לא יתנו לו אחרת ובעל כרחו יגרשנה ,כמו שמוזכרת
בתוס' סברא זו ,ולכן אין לה כתובה".
למחילתכתובה
להסובריםשאיןכל 
םש 
הרילפידרכ 
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וכןבתשב"ץח"גסי'פוכתב:

"אבל באומרת שלא לעלות אינו דין שיתן לה תוספת ,שאפילו
במקום שאמרו יוציא ויתן כתובה .אם היא תובעת גירושין כגון
חוטרא לידא אמרי' דדוקא כתובה נוטלת אבל תוספת דאדעתא
למיקם קמיה כתב לה .אדעתא למשקל ומיפק לא כתב לה.
כמ"ש הרי"ף ז"ל בפרק הבא על יבמתו ,כ"ש בזו שאין לה
כתובה מפני סרבנותה שמפסדת תוספת".
הרישלאמחמתקנסהפסידה מורדתתוספת,אלאמפני
אהתחייב,כשהגירושיןיוצאים
הסבראשאדעתאדהכיל 
ה
ממנה ,וכמו שהגדיר זאת התשב"ץ ,שמפני סרבנות 
מפסידהתוספת,שחייבתללכתאחריוומסרבת,ובכךדינה
כתובעתלהתגרש.
א ב"כל
כאמור,התשב"ץ קבע שהפסד כתובה במקרהזה הו 
שכן"מאותומקרהשלכפייתהבעלבגירושין.
ובתשובת הרשב"ש סי' ב' הוסיף בביאור תשובת אביו,
וכתב:

"ראיתי בגליוני א"א הרשב"ץ ז"ל שאין לה תוספת לפי
שמעשיה גרמו לה .ודבריו נראין אמת ,שהרי בספר הזכות כתב
הרמב"ן ז"ל דטעמא דיש לה תוספת הוא לפי שהוא הפסיד
אנפשיה שהיה לו לבקש ולחפש אם היא אילונית ,וכיון דלא
בדק רצה ליזוק נכסיו ,אבל בזו מה היה לו לבדוק ולא עלתה
על דעת להתנות עליה ,דכשם שהוא חייב לעלות כך היא
חייבת ,על כן לא היה לו להתנות ,ולא עלתה על דעת שתמרה
את פי בעלה ,על כן כיון שהיא רוצה להתגרש ,מעשיה גרמו לה
ומאבדת אף התוספת ,ואין לה אלא בלאותיה הקיימים".

באומרת "מאיס עלי" ,אפ "ה הפסד תוספת כתובה אינו מפני
המחילהוגםאינומפניהקנסשקנסומורדת,הקייםרק

ה
תשובתמהרש"ךח"אסי'מ 

ר הקבוע
במורדת בעינא ליה ומצערנא ליה לאחר הסד 

ש"ך חלק א סימן מה ]א[ שהובאבבארהיטבסי'קיז
המהר 

במורדת,אךגםאינומפניכפייתהגירושין,שאיןבמאיס

סק"ה כתב בדין רואה מחמת תשמיש ,שלא מתחילת

א
עלי.אלארקמפנישהגירושיןיצאוממנה,שבמעשיההי 

הנישואין ,שאינה מפסידה תוספת כתובה ,וחלק על חכם

ה
גורמתלגירושין,שקבעה את המציאות ,שהבעליגרש 

אחדשכתבשאינהמקבלתתוספת,ובתוךדבריוכתב:

אמוחלת
סעליהי 
מדעתו.וגםלשיטתהסובריםשבמאי 
הכדין"מאיס
להכתובה,היינושבתנאיזהדינהיהי 
להדיאע 
עלי"שאיןבהאתהסדרהקבועבמורדת,שהריתובעת
כתובהדינהכאומרת"בעינאליה"וכו',אךגםלפידרכם,
לאחרשייקבעשדינהכאומרתמאיסעלי,גםבלאמחילה,
הפסדהכתובהנובעממהשהגירושיןיצאוממנה.
ראיה נוספת שהפסד תוספת כתובה אינו מותנה בחיוב
הבעל בגירושין היאמההלכה של אישההמסרבתלעלות
לארץישראלאולעבורלגור במקוםאחרכשהדיןמחייבה
הכמורדת,על כל פניםהפסד
לעבור עם הבעל,אףשדינ 
תוספת כתובה נובע מסברא זושל"אדעתאדלמיקםקמיה"
וכו',וכמ"שהר"ןעלהרי"ףבסוףכתובות:

"ובכל מקום שהוא יכול להוציאה אם אינה רוצה לצאת תצא
שלא בכתובה ומשמע דאפי' תוספת אין לה דלא כתב לה אלא
אדעתא למיקם קמיה בכל מקום שהדין נותן שתלך אחריו".
וכןבחידושירבינוקרשקש)שם(.

"גם מה שרצה לצדד ,דאפשר לומר שאפילו אם תמצי לומר
שחייב לתת לה כתובה ,אם דוקא אותה כתובה היא לבד מה
שהכניסה לו בנדוניא ,ופטור מעיקר כתובה ותוספת ,או חייב
בעיקר כתובה ופטור מתוספת ,לפי שכפי הנראה הדין נוטה
שיהא חייב בעיקר הכתובה ,שהוא המנה מאתים דחזו לה
מדאורייתא ,ולא התוספת ,לפי שהתוספת הושם לקנס פן
יגרשנה שלא מרצונה ,ועכשיו שהתורה אסרה לו להשהותה
עמו ,מה יוסיף ומה יתן וכו' .לא ידעתי מאין ראה אלו הדברים,
שהתוספת הושם לקנס פן יגרשנה ,שא"כ לא יתחייב בתוספת
אחר מותו ,ולפי סברתו א"כ אפילו מנה מאתים לא יהיו לה,
לפי שתקנת מנה מאתים הוא ,כדי שלא תהא קלה בעיניו
להוציאה ,א"כ מה יעשה זה שהוא מוכרח להוציא ,שלא לעבור
על ד"ת ...שהכל תלוי במה שכתבתי ,שכיון שאירע לה קלקול
אחר שנשאת ,נסתחפה שדהו ,ונהי שאסור להשהותה ,מכל
מקום חייב לפרוע לה כל סכי כתובתה .זהו הנראה לפסוק על
פי הטענה הראשונה".
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אמנם מהרש"ך כתב" :לאידעתימאיןראהאלוהדברים,

הטורדןבכלמרכיביהכתובה,וכמושמפורשבדבריובסיפא

שהתוספתהושםלקנספןיגרשנה" ,אךאין בתשובהזו

לסכום
ביחסלחיובהבעלהתובעלהתגרשהמחויבב"כ 

פירכא לכל האמור לעיל ,מאחר ומהרש"ך רק דחה את

כתובתה עיקר ונדוניא ותוספת ומתנת כתובתה" ,ואףעלפי

הטענה שחיוב הבעל בתוספת הכתובה הוא מכח קנס ,וכי

כןברישאביחסלאישה"שהיאתובעתלבעלהלגרשהויצאו

עקבכךבכלמקרהלגופועלינולשקולאםישמקוםלקונסו.

ה
הגירושיןממנה"כתב"-איןלהמןהדיןלגבותזולתימ 

אלא מהרש"ך באר שחיוב זה הינו מדינא מכח התחייבות

שהיא טוענת ותברר מסכום נדונייתה ,ולא נחוש למה

הבעלבעתהנישואין,והתשלוםמיוסדעלחובהלפרועאת

תהסברא
שימצאכתובהממנהבכתובה",ובזהכתבהטורא 

השטר ,אולם אין חיוב במקרה שמלכתחילה לא התחייב

"דאדעתאלמיפקולמיסבלאכתבלה" .

עליהן ,שאז שלילת התוספת אינה מפני שאין מקום לקנס

ה
םזולתימ 
רמללושאינהגובהכלו 
הרידבריהטורברו 

אלא מאחר ומלכתחילה אין חיוב .וברואה דם מחמת

אשתוספתכתובהבכללזאת,וכן
שהתבררכנדוניא.פשיט 

תשמישאליבאדמהרש"ךאיןעילהלקנוס,וגםאיןלהפסיד

פשיטאשהלכהזומתיישבתעםההלכהבסי'ע"ז,מכיוון

לאשה כשהכל מוגדר כנסתחפה שדהו של הבעל .אבל גם

הבגלל
השחז"לעיכבואתגירושי 
שאיןכאןנידוןבאש 

מהרש"ךמודהשבאותםמקריםשקיימתסבראשל"אדעתא

היותהמורדת,אלאבאשהשאינהבכללהתקנה.

דלמשקלולמיפקלאאקני",סבראזומיוסדתעלאומדןדעת

כמה אחרונים הביאו להלכה את דברי הטור כהלכה פסוקה

ביסוד החיוב ,ויש ליישם זאת כשהאשה תובעת גירושין

)ושללואתהאפשרותשדבריהטורנקבעוכתקנהשאינה

מחמתמרדה.

ררפאלמיוחסז"ל(ח" גדף
מהדין(-בספרפריהאדמה)להג" 

ועיין עוד בחלקת מחוקק סי' קיז סק"ה שלא כתב

לו,.בספרחקומשפט)לה ג "רחייםטולידאנוז"ל(סי'קפה

כמהרש"ך ,אלא אם היא תובעת גירושין אינה זכאית

ובספרפנייצחקח"ב)דףנב.(:בספר פני יצחק ובספר חק

לתוספתכתובהאףעלפישאיןהכרחשהאשמה בה,ועיין

משפט מבואר שדין תוספת כתובה תלוי בשאלה זו של

בבית יעקב סי' קיז סעיף א')ד"ה שם כתובה כולה(שגם

ההכרעההאםהגירושיןיצאוממנואוממנה.

כששניהם אנוסים בפירוד ,כגון כשהוא חולה ששה

דבריהטורטעוניםביאורמהיהגדרת"הגירושיןיצאוממנה"

חודשים שדינו להוציא וליתן כתובה ,עכ"פ ביחס לתוספת

שכתב,ואלונסיבות מצדיקות קביעה זו.שהרי לעיל ראינו

הכתובה עדיין קיימת הסברא דאדעתא דלמיפק לא אקני

חיוב תוספת כתובה באיילונית שלאהכיר בה ,וכן ברמב "ם

לה ,כי העיקר תלוי במה שהאשה רוצה לצאת ממנו ,אף

בהלכותאישותפרקטוהלכהח'באישה ששהתה עשר

שאיןעליהאשמהברצוןזה.

שנים ולא ילדה ואין לבעל בעיה שאינו יורה כחץ ונקבע
שחזקתהחוליממנה,ואףעלפיכןזכאיתלתוספתהכתובה,

ביאורדבריהטוראה"עסי'קיח

ובהכרח הטעם כמו שביאר בספר זרע אברהם הנזכר לעיל

הגדרהנוספתבהלכהזו,מצויהבדבריהטוראבןהעזרסי'

הטעםמאחרשאינהתובעתגירושין,ומבקשתלהישארעמו,

קיח.שכתבבלשוןזו:

למרות שהיא אשמה בבעיה המביאה לגירושין ,מאחר

"מי שהיא תובעת לבעלה לגרשה ויצאו הגירושין ממנה ,אין
לה מן הדין לגבות זולתו מה שהיא טוענת ויתברר מסכום
נדוניתה .ולא נחוש למה שימצא כתוב ממנה בכתובה ...ולא
יחוש הבעל לכתוב ולהוסיף על עצמו ...לענין שתשאר נשואה
עמו ולא תבקש גירושין ,בענין כזה אמרו חכמינו ז"ל )כתובות
נד( כי כתב לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למיפק ולמיסב לא
כתב לה ...ואם תבע הוא הגירושין ,אינו יכול לגרשה אלא
לרצונה או לאחר שיפרע לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא
ותוספת".
מבואר בדבריו ,שאם הגירושין יצאו ממנו לאחר שהוא תבע
אלרצונה,אולאחר
אתהגירושין "-אינויכוללגרשה,אל 
שיפרעלהכלסכוםכתובתהעיקרונדוניאותוספת".מה
שאין כןאםהאישהתבעהגירושיןויצאוהגירושיןממנה,

שניתןלהמשיךבחייםמשותפיםאיןהאשמההופכתלעילה
להפסדתוספתהכתובה.
עוד יש לבאר בדברי הטור שהנידון הוא באשה התובעת
להתגרשותביעתה היא המביאה לגירושין ,מאחר שכבר
אינה רוצה בו .מה שאין כן כשתביעתה לגירושין הוגשה
כאילוץמפנימעשיוהשלילייםשלהבעל,שאינםמאפשרים
להמשיךבחייםמשותפים.
הדברים מפורשים בטור סי' קנד ,שהביא מתשובת אביו
הרא"שבתשובהכללח'סי'ז' אודות מי שנשא אשה על
אשתו:

"ואם הראשונה תובעת גט ,צריך לגרשה ,כיון שאין לו לפרנס
שתיהן ויכתוב שטר עליו ככל הכתוב בשטר כתובתה ,כתובה
ונדוניא ותוספת וכאשר תשיג ידו יפרע".

לא תוכל לקבל את הסכום שהבעל התחייב לה כנגד

הרי אף שהאשה היא זו התובעת את הגירושין ,לא תפסיד

הנדוניא,ולאתוספתכתובהאומתנות.

תוספתכתובה.ובתשובתפנייצחקהנזכרתכתב:

ה
הטורדייקבלשונווכתב"מישהיאתובעתלבעלהלגרש 
ויצאו הגירושין ממנה" ,דהיינו אין די בתביעת גירושין ,אלא
בנוסףלכך"-יצאוהגירושיןממנה" .

"שיכולה לטעון עליו הא פטור אותי בגט ואח"כ תקיים המצוה
א"כ ודאי צריך לפרוע כל הכתובה וגם התוספת ,כיון דמן הדין
מחייבינן ליה לגרשה קודם שישא אישה אחרת עליה".
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ובשולחן ערוך סי' קנד סעיף ז'פסקלהלכהתשובתהרא"ש

ה
חדש(ח"בחלקאה"עסי'ה',שכתבשלאדיבכךשהאש 

כללמבסי'יב,וכתב:

תובעתלהתגרשוהבעלמצידומצהירעלרצונובשלוםבית,

"אם טוענת אין לו גבורת אנשים לבא עליה ,ושואלת גט ,והוא
מכחישה ,י"א שהיא נאמנת )ואפי' לא שהתה י' שנים( )טור(,
וכופין אותו להוציא מיד ,ולא יתן לה כתובה .ואם מגרשה
מעצמו בלא כפייה ,יתן לה כתובה".
וכתבהב"שס"קיט:

"ולא יתן לה כתובה .כיון דהוא מכחישה .ואם הוא מודה צריך
ליתן לה הכתובה ותוספת כתובה".
ובס"'כ'כתב:

"ואם מגרשה מעצמו וכו' .יתן לה כתובה ,ולענין תוספת כתובה
משמע מתשובת הרא"ש שהביא הטור דצריך ליתן לה כיון
דמגרש מעצמו".
הרישגםכשהאישהתובעתלהתגרש,אםהבעלמודהשאין
לו ג"א ,חייב בתוספת כתובה .ובאר בתשובת זרע אברהם
הנזכרת:

"מודה הרא"ש דיש לה תוספת משום דמימר אמרה הרי מסרתי
עצמי לך מה בידי לעשות עוד ,ודמיא למאי דאמרינן בפרק
האומנים גבי היכא דשכר חמרים להביא תבואה והלכו ולא
מצאו תבואה ,פועלים להשקות את השדה והלכו ומצאו שדה
כשהיא לחה ,דקי"ל דנותן להם שכרם משלם ...היכא דלית לה
עונה ודאי דיש לה תוספת דאדעתא דהכי נשאת לו מתחילה
ואין לך מקח טעות גדול מזה ,והרי היא מסרה עצמה ומה בידה
לעשות עוד".
ובפד"ר חלק א עמ' 219-221בפס"דמהגאוןר"אגולדשמידט
זצ"ל,הביאתשובתרבהאיגאוןשהתבטאבלשון:

"נעשה כמי שאינו מבקש את אשתו ,ונותן לה כתובה ותוספת
ונדוניא ...ומגרשה".
ובהתאםלכךביאראתתשובתהרא"ש,וכתב:

"הרי שאף שהאשה תובעת את הגירושין ...מכיון שהבעל הוא
בעצמו שהביא לזה שאין לו לפרנס ,על ידי שלקח את השניה,
הרי זה כאילו מגרשה ברצון ...אולם זהו במקרה שעילת
הגירושין נולדה שלא מרצונו של הבעל ,חולק הרא"ש על
הכלל נעשה ,לא אומרים נעשה כאילו הגירושין הם מרצונו -
כמי שאינו רוצה באשתו ,אבל אם העילה נולדה ברצונו ,כגון
בנדון הרא"ש ,שאין לבעל לפרנס מפני שלקח אישה שניה ,או
כגון בנדון דידן שברצות הבעל היה נותן מדור לאשתו
והנישואין קיימים ,וברצותו אינו נותן ,מבטל את אחד התנאים
היסודיים בחיי נישואין  -כלכלת האישה ,וחיי הנישואין
מופרים .הרי באופן כזה אין לחדש הלכה :נעשה כמי שאינו
רוצה את אשתו ,אלא הבעל ,בהנהגתו מרצונו ,במציאות אינו
רוצה בקיום הנישואין ,לא נעשה אלא ממש אינו רוצה את
אשתו .ואם כן הרי הגירושין הם מחמתו ולא מחמתה ,ולכן
מודה גם הרא"ש ופוסק בתשובה הנ"ל שעל הבעל לשלם
העיקר והתוספת".
ריוסףבןחייםמשה הלוינזיר,
ועייןבספרמטהיוסף)להג " 
להפרי
שהיהאב"דבמצריםואגפיה,והיהחברושלבע 

ל
כדילקבועשנשללהזכאותהאשהלכתובתה,אלאמוטלע 
בית הדין לרדת לשורשי הסכסוך ולאמודאת דעת הצדדים,
האםאכןהצהרתושלהבעלעל רצונו בשלוםביתהינה
הצהרהשישבהכנות.



ולהלןמדבריהשואלבתשובהזו:

"על ענין המריבה שנפלה בין איש לאשתו ,וכשבא לגרשה
דיבר האדון עמו דברי פיוסין והפציר בו בדברים טובים לשים
שלום ביניהם ,והוא נתן כתף סוררת ולא אבה להתפייס בשום
אופן ,וגמר בדעתו לגרשה .ואחר כך ברוב הימים חזר בו ובא
לפני פלוני ואמר לו שתלך האשה לביתה ,ואמרה היא אין
כוונתו אלא להרע לי ולהצר לי ולענות אותי ,מאחר שכן טוב לי
שאתגרש ,והוא סירב לגרש אלא רוצה שתחזור לביתו .א"ל אם
דעתו רצויה עמה יפייסה בדבר מה ,אמר הוא ח"ו לא אפייסה
אלא תבוא לביתה ככלבתא .אז אמר האדון אם כוונתך לעשות
שלום פייס אותה ,ואם אין אתה רוצה בה גרש אותה ...אמר ח"ו
אני איני רוצה אותה כי כבר שנאתיה ואיני רוצה להחזירה אלא
כדי להתנקם ממנה ,והלכו להם".
בתוךתשובתוכתבהרבמטהיוסף:

"לענ"ד פשוט דבתר מעיקרא אזלינן שהוא רוצה לגרש ,דהא
איכא ידים מוכיחות כי עדיין מחזיק ברשעתו שהרי גילה דעתו
לומר כי לבו בל עמה ואינו רוצה להחזירה אלא להנקם ממנה.
א"כ אומדנא דמוכחא שכל מה שאומר עתה שאינו רוצה לגרש
הוא ברשע כדי להפסידה התוספת ...ואף דהאידנא לא בקיאין
בשיעור האומדנא ,מ"מ באומדנא דמוכחא טובא שאין בה
לנטות ימין ושמאל עבדינן עובדא וכמ"ש הרא"ם בתשובה
ח"א סי' ט"ז ...כיון שמגרש מרצונו ,אף שהוא על ידי טענתה
שטוענת עליו שאינו יורה כחץ ורוצה להתגרש ממנו ,כיון
שהוא נדרש לשאלתה ומתרצה לגרשה ,חייב ליתן לה התוספת,
דהא לא שייך למימר דאדעתא למשקל ולמיפק לא אוסיף לה,
שהרי היא אינה יוצאה שהרי לא עשתה לו שום כפיה אלא הוא
רוצה לגרש ,לכן יתן לה גם התוספת .וכן משמע ממה שכתב
הרא"ש בתשובה כלל מ"ג סי' י"ב ...אם בלא כפיה נאות
לגרשה יתן כתובה כיון דמדעתו מגרשה ...וכן כתב הרב בית
שמואל סי' קנ"ד ...מדברי הרא"ש משמע דכל שרוצה לגרש אף
שהיא ג"כ רוצה להתגרש יש לה תוספת ...שהרי הוא הגורם
בגירושין ,והוא נתן אצבע בין שיניו מחמת הקטטה ומריבה עד
שהוכרחה לבוא עליו בטענה זו לפני בי"ד שיכפוהו לגרש כדי
להינצל ממנו ,כי אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת ,אינו מן
הראוי שיהא חוטא נשכר ,ויאכל הלה וחדי ,ובודאי שחייב ליתן
לה תוספת .ובפרט בנידון כזה כי הגדיל לעשות ,ובא לפני בית
דינו הצדק לגרשה על לא חמס בפיה ,והוסיף על חטאתו
פשע ...דבר על לבו דברי פיוסין שישוב מדרכו הרעה ויעשה
שלום עמה ,והוא נתן כתף סוררת ולא אבה שמוע לדבריו
הנחמדים ,וכסיל שנה באיולתו וגמר בדעתו לגרשה .וכראות כי
לא יצא מחשבתו לפועל ,העלה טינא וחשב מחשבות לשים
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דמי מלחמה בשלום קטיעא ובפיו מלא לאמר שאינו רוצה
לגרשה אלא לענותה תחת ידו ולעשות בה נקמה על לא דבר
רע .וכראות האשה עניה סוערה את רוע לבבו הוכרחה לגלות
מסתורין שבלבבה להודיע את צערה ...ואם בעלה היה מפייסה
ומדבר על לבה דברי שלום ואמת כדת מה לעשות עם אשת
בריתו ,אנן סהדי שהיא לא הייתה תובעת להתגרש ,והיתה
מתרצה לעמוד תחתיו כהלכת גוברין יהודאין .וכיון שכן
פשיטא ודאי דאשה זו אין לה דין באה מחמת טענה ,שהרי היא
אינה רוצה להתגרש אלא הוא המגרש .וא"כ אף את"ל שבאמת
חזר בו ואינו רוצה לגרש אלא לשבת עם אשתו בשלום יחדיו
בהשקט ובבטחה ,אפ"ה כיון שהיא לא תבעה להתגרש אלא
מחמת רוע לבבו עמה והיא רואה כי עדיין הוא מחזיק
בטומאתו וברשעתו שאינו רוצה להכניע את לבבו ולפייסה
ובדבר טוב ישמחנה ,ודאי כי הוא נקרא המגרש ,שהוא רוצה
לגרש ולא היא ,ולכן אין להפסידה התוספת .כ"ש שכבר כתבנו
דלענ"ד ברור ופשוט שלא חזר בו וככחו אז כחו עתה ועדין
הוא רוצה לגרש ,אלא בראותו כי היא באה בטענה נתחכם לומר
שאינו רוצה לגרש כדי להפסידה התוספת ,וא"כ לאו כל כמיניה
להפסידה ...ועל כיוצא בדברים אלו הולכים הדיינים אחר אומד
הדעת כפי אשר יראו כוונת בעל הדין אם לעקל
עקלקלות...דכיון שמעשיו מוכיחים כן ,ודאי שנדון אותו כדין
נותן עיניו לגרשה ,ואין להסתפק שמא חזר בו שהרי ניכר
מחשבתו מתוך מעשיו הרעים ,וא"כ פשיטא לן כביעתא
בכוחתא שחייב ליתן לה הכתובה כולה עיקר ותוספת בלי
מגרעת שום דבר".
ה
העולהמתשובהזו,שאםתוךכדיסכסוךביןהבעללאש 

לאלמנה .ומה שנמצא בשטר כתובתה שהכניסה לו נדוניא
והתוספת אשר הוסיף לה משלו הכל כפי דין התלמוד .אך אם
לא יהי' הגירושין ברצונו ושלא ברצונה אין לה תוספת כלל".
ובביאורתקנהזוכתב:

"עוד כתוב בתקנה הנזכר שאם לא יהיו הגרושין ברצונו ושלא
ברצונה אין לה תוספת כלל .ופירוש זה שאם היו הגרושין
ברצונה כמו ברצונו שהיא תובעת גט .או שלא ברצונו כגון
שחייב לגרשה מן הדין מפני מאורעות שלא ברצונו אין לה
תוספת כלל .לפי שלא תקנו התוספת בתקנה זו אלא כדי שלא
תהא קלה בעיניו להוציאה .שאינו מן הדין שישאנה בתולה
ויגרשנה אח"כ וזה אינו אלא כשהוא מגרשה ברצונו ושלא
ברצונה כמו שכתב הרי"ף ז"ל בפרק הבא על יבמתו .וכן
הרשב"א ז"ל כתב בתשובה שהתובעת גט מתוך מרד אין לה
תוספת ,דאדעתא דלמישקל ולמיפק לא כתב לה .ואף על פי
שלולי התקנה אם כתב תוספת מעצמו והיו הגירושין ברצון
שניהן גובה הכל .כיון שתקנו כן הוי כתנאי שבממון וקיים .ולא
כתבו אלא ע"מ כן".
לכאורה דברי התשב"ץ צ"ע ,שהרי אם הגירושין ברצונה
כמוברצונו,היינושהיאתובעתגטכמפורשבדבריו,אםכן
מדוע כתב שלולי התקנה אם הגירושין מרצון שניהם גובה
הכל .שהרי כשהאשה תובעת גירושין מדינא אינה זכאית
לתוספת,וכמושהביאהתשב"ץמדבריהרשב"אבתשובה.
ובהכרח צריך לומר שהרשב"א בתשובה שהביא התשב"ץ
כתב "שהתובעתגטמתוךמרדאיןלהתוספת,דאדעתא
אכתבלה" ,דהיינו שזו תביעה שברקע
לולמיפקל 
דלמישק 
לתביעהעומדתמרידתהאשהבבעל,וגםאםלאתקבלגט

ם
למאשתולצאתמהבית,א 
ובמהלךמריבהביקש הבע 

תישארבמרידתהזו,ובכךהגירושיןיוצאיםממנה.מהשאין

לאחר שהאשה נאלצה לצאת מהבית ותובעת גירושין

כן במש"כ התשב"ץ" :שלולי התקנה אם הגירושין מרצון

וכתובההבעלמודיעבביתהדיןעלרצונושהאישהתחזור

שניהםגובההכל",היינובכהאיגוונאשאיןמרידההמביאה

לשלוםבית,הואילוביתהדיןנוכחשליבואינועמו,ובקשתו

לתביעת הגירושין ,אלא גם בעת בקשתה להתגרש אין

אינה משקפת באופן אמיתי את רצונו ,שהרי לא ראה לנכון

מרידה.וכעיןמש"כמהרלב"חבתשובהסי'פ'שאםהאשה

ם
לפייסה",ואםבעלההיהמפייסהומדברעללבהדברישלו 

מבקשת להתגרש מחשש שהבעל ימות ותזקק ליבום או

ואמת כדת מה לעשות עם אשת בריתו ,אנן סהדי שהיא לא

חליצה ותתעגן ,והבעל מגרשה ,אין הפסד כתובה ותוספת

הייתהתובעתלהתגרש,והייתהמתרצהלעמודתחתיו

כתובה.וכתב:

כהלכתגובריןיהודאין",איןלדוןשהגירושיןיצאוממנה,
ואינהמפסידהאתהכתובהבמלואה.
יובהר שאמנם באומרת "מאיס עלי" ,לרבות כשיש לה
אמתלא מבוררת ,אינה זכאית לכתובה ותוספת כתובה ,אך
היינו מפני שהגירושין אינם מחויבי המציאות ,אלא יצאו
מתוך החלטה לגיטימית של האשה .מה שאין כן כשהבעל
במעשיוקובעמציאותשהגירושיןבלתינמנעים,וכגוןהנידון
בשתיתשובותהרא"שנזכרותובתשובתמטהיוסף.

"כי לו הונח שהאשה בעצמה הייתה המדברת לבעלה ומתחננת
לפניו שיגרשנה כדי שלא תשאר זקוקה אין עליה אשם כלל כיון
שלא היה בדרך מרד בבעל ...כ"ש אסתר זאת שמעולם לא
מרדה מתשמיש אדרבא כי מי יודע אם כשהיו שני בריאים איש
ואשתו אם הייתה משדלתו בדברים יותר מהנשים הכשרות
תחת התפוח ,ואם כן פשיטא ופשיטא דלא הפסידה דבר
מכתובתה .גם לא הפסידה דבר מכתובתה בשביל שהתחננה
לבעלה שיגרשנה בגט".
ויצויןלדבריהגמ'במסכתיבמותדףקטזעמודא:

ביאורתשובתהתשב"ץח"בסי'רצב
כתבהתשב"ץחלקב'סי'רצב:

"תקננו שאם יגרש הבעל ברצונו ושלא ברצונה שיפרע לה כל
הכתוב בשטר כתוב' עיקר כתובה שהוא מאתים לבתולה ומנה

"היכי דמי קטטה בינו לבינה ,אמר רב יהודה אמר שמואל
באומרת לבעלה ג ְַרשֵ ני .כולהו נמי אמרי הכי".
על כן פשיטא שאין באמירה של האשה המבקשת גירושין
הפסדמכתובתה,ולכןדייקהתשב"ץבלשונו":שהתובעתגט

עטרתדבורה
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א
קל 
התוספת,דאדעתאדלמישקלולמיפ 
מתוךמרדאיןל 

תוספת כתובה כשניתן הגט בהסכמה ,ובמקרה זה

כתבלה" .ובזה גם לולי התקנה הפסידה .אלא שהתקנה

נאמרו דברי התשב"ץ שאם הגירושין ברצונה כמו

מתייחסתלנידוןכמובתשובתמהרלב"ח,שאיןמרידהברקע

ברצונו דהיינו הגירושין מרצון שניהם גובה הכל)לולי

לתביעה ,לכן לולי התקנה לא הפסידה דבר ,ורק מכח

התקנהשהזכירבתשובתו,שאינהקיימתכיום(.

התקנהאינהזכאיתלתוספתכתובה.
ם מןההר עלמסכת יבמות דף סו א,
וכןבחידושי רבי אברה 
הנזכרלעיל,כתב:

"ומסתברא דהוא הדין לאשה שאינה רוצה לעמוד תחת בעלה
ומצערת אותו עד יגרשנה שאין לה תוספת".

ה .כשהאשה מצידה הייתה רוצה להמשיך בנישואין עם
בעלה ,אך מעשיו השליליים הביאו אותה לתבוע
גירושין ,אם ברור לבית הדין שהוא הגורם לתביעה,
אינהמפסידה תוספת כתובה .אך היינו דווקא כשבפי
האישה טענה עקרונית "תנו לי בעלי ואעמוד לפניו",

מדויק מלשונו שאין לה תוספת בנסיבות "שאינה רוצה

כלשון הרמב"ן במלחמות ,על כן מאחר שלולי מעשיו

לעמודתחתבעלה",לכןבמקרהכזהכשהזוגמגיעלגירושין

השליליים של הבעל האישה נשארת עמו ,ואילו מצד

בהסכמה,אינהזכאיתלתוספתכתובהמאחרשהאישהכבר

תאשתו",לכן כבר
הבעל "נעשהכמישאינומבקשא 

אינהרוצהלהמשיךבנישואיןעםבעלה,ודיבכךכדילקבוע

אין יסוד לסברת"כיאקנילהאדעתאלמיקםקמיה,

שאדעתאדהכילאהתחייבלה.

אאקנילה " ,ודינו כמגרשה
קל 
אדעתאלמשקלולמיפ 
מרצונוובעלכורחה,וכןכתובבפד"רחלקח'עמ'.278

העולהמדברינו

ו .אםמתבררלביתהדיןשבעקבותהסכסוךהקשהשבין

א .בשורש התחייבות הכתובה ,הבעל התחייב בתוספת

בני הזוג בכל מקרה האשה כבר אינה רוצה בו ,ואין

כתובה על דעת שהאשה תמשיך עמו ,ואם היא

הדבר תלוי בתיקון ליקוי כזה או אחר ,מאחר ששניהם

מבקשת להמשיך להיות אשתו ,הגם שהיאזו שבה

רש ושוללים כל אפשרות לחזרה לשלום
רוצים להתג 

התגלתההבעיה ,כגון איילונית או שהתה עשר שנים

ביתאינהזכאיתלתוספתכתובה.וביחסלעיקרכתובה,

וחזקת החולי ממנה ,אף על פי כן כל עוד האשה

לדעתר"ארבושלרבינוירוחםלאהפסידה,אךנראה

מבקשת להמשיך עם בעלה ואין הכרח שמעשיה

שדינה כאומרת מאיס עלי ועפ"י פסיקת השו"ע סי' עז

מביאיםלפירוקהנישואין,לאתפסידתוספתכתובה.

ס"באינהזכאיתגםלעיקרכתובה.

ב .לא כן כשהאשה אינה רוצה את בעלה ,וזאת מאחר

לכן,בנידוןשבפנינושניהצדדיםתובעיםלהתגרשושוללים

שסברת" :אדעתא דלמשקל ולמיפק לא אקני" ,היא

על הסף כל אפשרות לשלום בית ,האשה טענה באמצעות

סבראהעומדתביסודשלילתהזכאותלתוספתכתובה,

ב"כ" :האשה לא ראתה אפשרות לחזור ולאחות את

באותם מקרים שהאשה תובעת להתגרש ואינה רוצה

הקרעים.איןשוםיכולתלתקןאתהמצב כפישהואכיום".

בבעלה וגם הגירושין יצאו ממנה .לכן אם תובעת גט

במצב כזה אין נפקא מינה מי הגיש ראשון תביעת גירושין,

מחמת מרדה ,ובנסיבות שגם אם לא יתן גט האשה

אלא מאחר ששניהם מעוניינים בגירושין ושוללים שלום

אינה חוזרת לשלום בית ,אם הבעל גם הוא תובע

בית ,וגם מצד האשה בכל מקרהכבראינה רוצה בו ,ואין

להתגרש ואינו רוצה שלום בית ,אין טעם בהכרזות

הדבר תלוי במעשה כזה או אחר מצד הבעל ,אלא היא

ולדעת ר"א רבו של רבינו ירוחם לא הפסידה עיקר

נחרצת מאוד שעליהם להתגרש ,ואומרת שלמעשה היא זו

כתובה אלא תוספת ,וההפסד אינו נובע מחיוב

שהייתה צריכה לנקוט יוזמה לתבוע את הגירושין .על כן

הגירושין אלא מהטעם שעל דעת כן לא התחייב,

בנידון זה קיימת הסברא שהבעל לא התחייב בתוספת

והערנושלפיפסקהשו"עסי'עזס"בשבמאיסעליאינה

כתובהעלדעתשאשתולאתרצהלהמשיךעמו,ואינודומה

זכאיתלאלעיקרולאלתוספת,הואהדיןבנידוןרבושל

לנידוןשבתשובתמטהיוסף.

רבינוירוחם.

יש לציין ,שבנידון שבפנינו לא התברר בפנינו שהבעל

ג .גםבמקרהשהאישהאינהתובעתגירושין,אךבמעשיה

במעשיו הביא למצב שהפירוד היה בלתי נמנע ,הואיל וגם

היא מביאה בהכרח לפירוק הנישואין ,כגון כשאינה

בטרםעזבאתהביתהסכסוךכברהיהבעיצומו,ולאעזיבת

מסכימה לעבור עמו למקום שהדיןמחייב ,הפסידה,

הבעל את הבית הביאה לרצונה של האשה בגירושין ,אלא

מפני"אדעתאדלמשקלולמיפקלאהתחייב".

רצונהבגירושיןקדםלעזיבתהבעלאתהבית.

ד .אםהאשהמבקשתלהתגרשוהבעלנעתרלבקשה,אך
ידועשגם לאינתן הגט ,היאתמשיךלדורעמובשלום,
וכגון בנידון תשובת מהרלב"ח הנזכרת ,אינה מפסידה

לאור האמור אין לחייב הבעל בדמי כתובה ,לא עיקר ולא
תוספת.

עטרתדבורה
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זכאותלכתובהלאחרשהבעלביקשמאשתולצאתמהבית
הצדדים נישאו בחו"ק כדמו"י לפני שלוש וחצישנים ,ולהם
שני ילדים.קודםלכןניתןפסקדיןבתביעתהבעללגירושין.
תביעת הגירושין התקבלה וניתן פסק דין לחיוב האשה
בגירושיןולאחרמכןהושלמוהדיוניםלבירורתביעתהאשה
לתשלוםהכתובהשבה נקובסך  360,000שקל,וכעתלאחר
סיום הצגת הטענות החקירות וסיכומי הטענות ,להלן פסק
הדין.
השתלשלות האירועים בין הצדדים הובהרה בקצרה בפסק
הדין הנזכר ,ובו בית הדין קיבל את תביעת הבעל לגירושין
לאחר שהתברר ששני הצדדים כבר אינם רוצים זה בזה.
להלןהקטעהעיקרישלפסקהדין:

"ככל שהדבר נוגע לחיוב הגירושין ,כאמור כיום המצב הוא
שאין ספק ששני הצדדים כבר אינם מעוניינים זה בזה .מעשיהם
ודבריהם בבית הדין מוכיחים זאת ,הגם שהם נרתעים מלחזור
בהם מעמדתם המוצהרת התומכת בשלום בית.
ההליכים שננקטו על ידי האשה בבית המשפט ,כאמור
בהחלטה הנ"ל ,משתלבים היטב בעמדתה שאין מנוס
מגירושין ,לכן דינה של תביעת הבעל לגירושין להתקבל.
מאחר שעמדת האשה היא כפי המפורט בטענותיה ,ולפי
תפיסתה את הבעל ,הבעל הינו אדם מסוכן עבורה ,והיא
חוששת ממנו אף כשיבקר אצלה לשבת בבית הוריה ,הרי שבכך
היא מנציחה את הפירוד ,ולא יתכן להותיר על כנו מצב קבוע
שבו אין שלום בית ואין גירושין ולאחוז בטענה בעלמא שעל
הבעל לעבור טיפול ,ועל יסוד טענה זו להותיר את הפירוד
לפרק זמן בלתי מוגבל.
לפיכך מאחר והאשה אינה מעוניינת בשלום בית עם בעלה עמו
נישאה כפי שמכירה אותו עם תכונותיו ומידותיו ,אין מנוס
מגירושין ,ותביעת הבעל לגירושין מתקבלת".

שלותה ...ומה שטען שהוא לא שלחה מביתו ,אינה טענה,
שהרי הוצרכה לצאת אצל אביה שמשתדל ברפואתה ,ואפילו
היה חמיה משתדל ברפאותה מה הנאה יש לראובן בין עומדת
כאן בין עומדת כאן והיא אינה מורדת ...ולפי שלא נתבאר לי
מלשון השאלה מה שהיא טוענת שתשוב לבית בעלה אם יביאה
אל ביתו ויפרע מה שלותה ,ונסתפקתי אם היא מתעכבת בלבד
מחמת שהוא אינו קורא לה או שאינה רוצה לשוב אליו עד
שיפרע מה שלותה ואחר כך יביאנה ואז תשוב אליו .על כן אני
אומר שאם מחמת שהוא אינו רוצה להביאה ולקרוא לה,
מסתברא שאינה מפסדת על זה כלום ,לפי שהוא אינו רוצה
בשימושה כי שמא בושה ממנו אחר שלא הראה לה פנים בעוד
שהיתה חולה ואחר שנתרפאת מפני שיצאה שלא ברשות ,ואין
כאן מרד כלל לא מתשמיש ולא ממלאכה ,ועוד שאם יבוא הוא
אצלה אינה מונעתו מכלום .אבל אם היא מעכבת אף מחמת
פירעון מה שלותה בזה יראה שאינו חייב לזונה דקרוב הוא
בעיני לומר שזה אחד מדרכי המורדת באומרת בעינא ליה
ומצערנא ליה דכל האומרת כך טענה יש לה על הצער שהיא
רוצה לצערו וגם זו עילה מצאה לצערו ותולה בפרעון מה
שלותה".
תשובתהרשב"אהובאהבדבריהרמ"אבסי'פ'סעיףיח,אך
בשי נויקל.

"אשה שהלכה מבית בעלה מכח קטטה ,ואינה רוצה לשוב
לביתו עד שיקרא לה בעלה ,לא הפסידה משום זה מזונותיה,
דבושה ממנו לשוב ,מאחר שיצאת בלא רשותו ואינו מראה לה
פנים ,ואם הוא יבא אצלה אינה מונעתו מכלום ,אבל אם אינה
רוצה לבא אצלו עד שיפרע מה שלותה ,אבדה מזונותיה ,דהוי
כמורדת ,דכל מורדת טענה אית לה".

אך ביחס לשאלת זכאות האשה לתשלום הכתובה ,אין

דהיינו לעומת הרשב"א שהשיב אודות אשה שיצאה מבית

זכאותזו נשללתאתלאחרשהושלמותנאיםמסוימיםוכפי

אבי בעלה כשהבעל הניחה שם והלך חוץ לעיר ,הרי

שיבוארלהלן:

שהרמ"א כתב הלכה זו בנסיבות של אשה שהלכה מבית

במקרהזה,איןמעמדהשלהאשהכאשהמורדת.כברבזמנו

בעלה מכח קטטה .וכבר העיר הערה זו בספר מנחת פתים

לפני שנה לא היה בעזיבת האשה את הבית משום מרידה,

אה"עסי'פ'סי"ח.

מאחר שהבעל דרש ממנה לעזוב את הבית ונאלצה לעזוב,

בנידון שבפנינוהאשהעזבהאתהביתלאחרויכוחביניהם,

ומאחר שהבעל כפה את הפירוד לא נשללה זכאותה

במהלכו אמר הבעל שהוא מבקש ממנה לעזוב את הבית.

לתשלוםמזונותאשה.

בנסיבות אלו מיד לאחר מכן ,לא היה די בבקשה בעלמא

להבהרת הדברים נקדים מתשובת הרשב"א שהביא הבית

מצדהבעללשובהביתה,אלאהיהמוטלעלהבעללעשות

יוסףאבןהעזרסי'עז,וז"להביתיוסף:

את הנדרש כדי לפייס את אשתו כמתחייב ,ולהראות לה

"כתב הרשב"א בתשובה על אשה שהניחה בעלה בבית אביו
והלך חוץ לעיר וחלתה והלכה לבית אביה ולותה למזונותיה
ולרפואתה ,הדין עמה וכל שלותה לצורך מזונותיה ורפואתה
בעוד שלא היה בעלה בעיר בודאי חייב הבעל לשלם מה

פנים)כלשוןהרשב"א(.ק"ומהנידוןבתשובתהרשב"אשבו
האשה עזבה מיוזמתה את בית חמיה שבו גרה עם בעלה
בעת שהבעל היה מחוץ לעיר וחלתה ,והעדיפה לשהות
בביתאביהבזמןהחולי.
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בנידון דנן ,הגם שהבעל ביקש מאשתו ,באמצעות רבו הרב
 ,...לשוב לבית ,הרי שבדיון שהתקיים לאחר אירוע זה,
נוכחנו שהבעל מתבטא בנוקשות לאשתו ,ומביע את
דרישותיוביחסאליהבדרךשאיןבהלקרבאלאלרחק,אך
לא מצא לנכון לנהוג עמה כבעל המבקש לפייס את אשתו.
האשה גם הביעה את תחושתה בפנינו שהבעל מנסה
להשתלט עליה ולהכתיב לה את אורח החיים ,דבר שתרם
לריחוקביניהם.
ובשו"ת הגם שאול חלק ב' סי' כב לאחר שהביא מדברי
הרמ"אכתב:

"תמצית ההלכה הזאת :הליכת האשה בלי רשות בעלה מאיזה
סיבה ,קטטה ,או חולי ,או בעלה אינו בעיר וכדומה חייב הבעל
לשלוח לה להשיבה ולהראות לה פנים ,ואם לא עשה כן חייב
במזונותיה אף שאינה עמו".
בהתאם לכך ,בהחלטה קודמת בית הדין מצא ל נכון לקבוע
שאין עילה לשלול מהאשה את זכאותה למזונות אשה,
ומהנימוקיםהמפורטיםבאותההחלטה.
ביה"דמבהירכיאיןמקוםלדוןאתהאשהכמורדת,מאחר
ומרידה הינה התנערות מחובה בדרך של פשיעה ,וכמ"ש
המרדכי במסכת כתובות פרק אע"פ ובהגהות האשרי פ"ה
סי'כטאודותמישמחמתחוליאינויכוללקייםעונתו:

"לא מיקרי מורד אלא כשעושה מחמת שנאה וכעס ,דמורד הוי
פושע כמו הפשעים אלו המרדין".
גםבנידוןזה,בלבהאשהנכנספחדורתיעהמהבעל,ובחרה
שלא לשוב אליו מפני שלא מצא מסילות ללבה לשכנעה
שאיןיסודלחשששלהממנו.
עייןבתשובתמחנהחייםחלקב'אה"עסי'מא,שלאהסכים
לדוןאשהכמורדתכשנשארהבביתהוריהולאשבהלבעלה
כשבעלה עדיין לא הסדיר עבורם מדור ראוי ,והביא
מתשובתהרשב"אהנ"ל,וכתב:

"מדבריו נתבונן איך שהחליט שהוא אינו רוצה בשימושה יען
שאינו קורא לה ,כי יש לדון אותה לכף זכות שמא היא בושה
ממנו אחר שלא הראה לה פנים ,וא"כ היא לא מרדה לא
מתשמיש ולא ממלאכה ...אין זה כי אם רע לב בעלה שלא חפץ
בשימושה ואין כאן מרד מהאשה כלל כי לא נקראת בשם ,ונדע
שלא ביקש אותה אמת ובלב שלם ...והגם שאפשר שהבעל לא
פשע כי לא היו בידו מעותיו ,עכ"פ אונס רחמנא לא חייבי',
ומה פשעה ומה חטאה כי ידלקו אחריה ליתן עליה דין מורדת,
הלא אין מורד אלא מזיד ופושע מלשון מורדים ופושעים,
כמבואר במרדכי הובא בהגהת אשרי בכתובות דף ס"ג".
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אלו"  -משמע דוקא כיוצא באלו שהם אך נקמה על העבר ,אבל
לכופו על העתיד במה שהדין עמה  -אינה מורדת".
גם בנידון שבפנינו לא ניתן לקבוע שהאשה אינה דוברת
אמת כאשר מביעה פחד וחשש מבעלה ,וגם הבעל עצמו
בהתנהלותווביחסואליהלאהשכיללהסירחששזהבדרך
ראויה.למרותשלאהתבררשאכןקייםחששמבוססלסיכון
פיזי לאשה במחיצת הבעל ,כנטען על ידה .אך המדד אינו
רק הסיכון הפיזי ,אלא גם היחס הראוי והמכבד שצריך
להיותמצדהבעללאשתו,מהשלאהיהבמקרהזה.
עוד יצוין כי בסיפא של תשובת הרשב"א הנזכרת ,בנידון
שהאשה נמנעת מחזרה לבית בעלה ומתנה תנאיםשאינם
מתקבלים,פסקהרשב"אשאינהזכאיתלמזונות,וכתב:

"שזה אחד מדרכי המורדת באומרת בעינא ליה ומצערנא ליה
דכל האומרת כך טענה יש לה על הצער שהיא רוצה לצערו וגם
זו עילה מצאה לצערו ותולה בפרעון מה שלותה".
ונחלקושניגדוליהדורהאםבנידוןכזהכשםשאינהזכאית
למזונות,ה"השתפסידכתובתה.
בשו"ת פני משה ח"א סי' נוכתב שאינה מפסידה כתובתה,
והוכיח זאת מהמשך לשון הרשב"א באותה תשובה שבאר
שחיוב מזונות אינו בהכרח תלוי בחיוב הכתובה ,ומשמע
מדבריו דפשיטא לרשב"א שבנידון זה הגם שהטענה
להתעכבמלשובלביתםאינהמתקבלת,עדייןאינהמפסידה
כתובתה,וז"להפנימשה:

אך מה שנלע"ד לומר הוא דמעולם לא הוזכר בתלמוד דין
מורדת או מאיס עלי אלא בשנותנת כתף סוררת לכל ימי עולם
ולא שמה גבול מוגבל ,שאז מפסדת כתובה כדין המוזכר בגמ'
ומפסדא מזוני נמי לדעת הרי"ף והרמב"ם .אבל בנותנת גבול
מוגבל עד שיעשה בעלה כך וכך והוא דבר שאפשר להעשות,
כגון הך דהרשב"א שאפשר לפרוע החובות שלוותה ,כל כי האי
לאו מורדת מקרי לענין הפסד כתובה כיון שעוד תשוב לביתה.
אך לענין הפסד מזוני דמאי דביני ביני אותו הזמן שעומדת
במרדה ,כל כי האי מפסדא מזוני ,כיון שכשתחזור לביתו יחזור
להתחייב במזונותיה משם ואילך".
לעומת זאת,רבי חסדאי הכהן פרחיא בעל ספר תורת חסד
בתשובתו בספר עדות ביעקב סי' לה ,חלק על הפני משה.
אך גם לפי דרכו ,עדיין אינה אלא מורדת האומרת בעינא
ליה ומצערנא ליה ,שלא תפסיד אלא לאחר הסדר הקבוע
במורדת.
לכן גם אם עמדת הבעל היתה מתקבלת שיש להורות
לאשהלשובלביתללאתנאים,והיינופוסקיםכתשובתושל

יסודזהבהגדרתמורדת,כברכתבבספרביתמאירסי'קנד,

בעלספרתורתחסד,עדייןבנידוןכזהשלילתהכתובהתוכל

שהביאהפת"שסק"ו:

להתבצע רק במסגרת הליך הכרזת מורדת ,והליך כזה אינו

"אינה מורדת בכהאי גוונא שאינה מורדת כדי לצערו ,כי אם
לכופו לזונה כראוי ,דהא קי"ל בחושן משפט )סי' ד'( עביד
איניש דינא לנפשיה ,ואם כן מי יכריחנה לילך לבית דין לכופו
אם היא תוכל לכופו במרדה ,וכן מורה הלשון בסימן ע"ז סעיף
ב'" :ואם מרדה כדי לצערו מפני שעשה לי וכו' וכיוצא בדברים

רלבנטי כשהבעל למעשה אינו רוצה באשתו ,על כן לא
נמצא כל יסוד לקבוע שלילת תוספת הכתובה .וזאתמאחר
שבסופו של דבר הצדדים הגיעו למצב ששניהם כבר אינם
רוציםזהבזה,וכפישנכתבפסקהדיןהנזכר.ובנסיבותאלו
ככל שהדבר נוגע לשאלת זכאות האשה לכתובה ותוספת

א
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הכתובה ,הדבר תלוי בשאלה מי מבני הזוג הביא לפירוק

ברור שפירוק הנישואין הוא בעטיה של האשה ,אין יסוד

הנישואין,עייןבדבריהטורסי'קיחשכתבשהכלתלויממי

לשלילתזכאותהאשהלכתובתה.

יצאו הגירושין .על יסוד קביעה זו ,רבינו ירוחם )בספר

לכן מקרה זה אינה דומה לנידון ברבינו ירוחם ,שם היוזמה

מישרים נתיב כג ח"ח( התייחס לשאלה זו של פירוד

לתביעה הגירושין היא מצד האשה שהודיעה שאינה רוצה

המתקיים ביוזמת האשה ,כאשר בתגובה לכך גם הבעל

את בעלה ,ורק כתוצאה מכך הבעל הודיע שגם הוא אינו

מבקשלהתגרש.

רוצהבה.אךאיןכךפניהדבריםבנידוןדנןוכמושהתבאר.

רבינוירוחםכתבבלשוןזו:

"כתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל כי נראה לו שאשה
שאמרה לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה ,והוא אומר אנא נמי
לא בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנין אותה
במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא מיהו
משהינן לה תריסר ירחי אגיטא דילמא הדרי בהו ,לאחר שנה
כופין אותו לגרש והפסידה תוספת וכל מה דיהיב לה מדיליה,
דאדעתא למישקל ולמיפק לא יהיב לה" ,עכ"ל.
בכמה פסקי דין ,הביאו את דברי רבינו ירוחם בלא חולק,
ודנו בדבריו בלא לפקפק במסקנתו ,עיין פד"ר ח"ו עמ',13
ופד"רח"חעמ',323ופד"רחי"אעמ'95ועמ'.255
מדברי רבינו ירוחם אנו למדים ,שאם האשה יזמה את
הגירושין והודיעה שאינה רוצה בבעלה ,וכתוצאה מכך גם
הבעל אינו רוצה בה  ,אין מקום לחייב את הבעל בתשלום
תוספתהכתובה.
רבינו ירוחם קבע "אין דנין אותה כמורדת להפסידה כלום
מעיקר כתובה ונדוניא" .זאת מאחר שהבעל הודיע שאינו
רוצה בה ,ואין לה בעל שתוכל לשוב אליו ,אין זו מרידה
משמעותית,ומאותו מועדשהבעלאינורוצהבה,איןלייחס
לאשה מרידה הגובלת בפשיעה ומהתנערות מחובותיה
לבעלה,לכןלאתפסידעיקרכתובה.
למרות זאת ,הפסד תוספת הכתובה מיוסד על הסברא
"דאדעתא למישקל ולמיפק לא יהיב לה" .שלילת הזכאות
לתוספת הכתובה מתקיים בכל מקרה שהאשה קבעה את
המציאותשלהפירודוהגירושיןהנובעיםכתוצאהמהפירוד.
זאת על יסוד העיקרון העולה מדברי הטור אה"ע סי' קי"ח,
שאם הגירושין יצאו ממנה ,אינה זכאית לתשלום הכתובה.
כאמור הפסד תוספת הכתובה מיוסד על הסברא  שלא
התחייב על דעת כן שהאשה תעזוב אותו ותקבל תוספת
כתובה.
אבלבנידוןזהשניהצדדיםבמקבילגיבשואתעמדתםשאין
מקום להמשיך יחד ,אך הפירוד החל ממעשיו של הבעל
שביקשמאשתולעזובאתהבית ומכךהחלהפירוד.ונוכחנו
שדבריו לאחר מכן על רצונו שתשוב,היו מן השפה ולחוץ
בלבד ,והוכיח זאת בבירור כשלאשיתף פעולה בהליך יעוץ
הנישואין שנקבע בהחלטת בית הדין הקודמת .על כן
בנסיבות אלו אין בפנינו את אומדן הדעת  "דאדעתא
למישקל ולמיפק לא יהיב לה" ,כשהאשמה בכך שהצדדים
הגיעו לחוסר רצון לשלום בית,נובעת ממעשיו של הבעל
כמתוארלעיל.
בהיעדר קביעת מעמדה של האשה כמורדת,ובהיעדר מצב

ועייןבספר מטה יוסף )להג"ר יוסף בן חיים משה הלוי נזיר
ז"ל,שהיהאב"דבמצריםואגפיה,והיהחבירושלבעלהפרי
חדש( ח"ב חלק אה"ע סי' ה' ,שכתב שלא די בכך שהאשה
תובעתלהתגרשוהבעלמצדומצהירעלרצונובשלוםבית,
כדילקבועשנשללהזכאותהאשהלכתובתה,אלאמוטלעל
ביתהדיןלרדתלשרשיהסכסוךולאמודדעתהצדדים,האם
אכןהצהרתושלהבעלעלרצונובשלוםביתהינההצהרה
שישבהכנות.
ולהלןמדבריהשואלבתשובהזו:

"על ענין המריבה שנפלה בין איש לאשתו ,וכשבא לגרשה
דיבר האדון עמו דברי פיוסין והפציר בו בדברים טובים לשים
שלום ביניהם ,והוא נתן כתף סוררת ולא אבה להתפייס בשום
אופן ,וגמר בדעתו לגרשה .ואחר כך ברוב הימים חזר בו ובא
לפני פלוני ואמר לו שתלך האשה לביתה ,ואמרה היא אין
כוונתו אלא להרע לי ולהצר לי ולענות אותי ,מאחר שכן טוב לי
שאתגרש ,והוא סירב לגרש אלא רוצה שתחזור לביתו .א"ל אם
דעתו רצויה עמה יפייסה בדבר מה ,אמר הוא ח"ו לא אפייסה
אלא תבוא לביתה ככלבתא .אז אמר האדון אם כוונתך לעשות
שלום פייס אותה ,ואם אין אתה רוצה בה גרש אותה ...אמר ח"ו
אני איני רוצה אותה כי כבר שנאתיה ואיני רוצה להחזירה אלא
כדי להתנקם ממנה ,והלכו להם".
בתוךתשובתוכתבהרבמטהיוסף:

"לענ"ד פשוט דבתר מעיקרא אזלינן שהוא רוצה לגרש ,דהא
איכא ידים מוכיחות כי עדיין מחזיק ברשעתו שהרי גילה דעתו
לומר כי לבו בל עמה ואינו רוצה להחזירה אלא להנקם ממנה.
א"כ אומדנא דמוכחא שכל מה שאומר עתה שאינו רוצה לגרש
הוא ברשע כדי להפסידה התוספת  ...ואף דהאידנא לא בקיאין
בשיעור האומדנא ,מ"מ באומדנא דמוכחא טובא שאין בה
לנטות ימין ושמאל עבדינן עובדא וכמ"ש הרא"ם בתשובה ח"א
סי' ט"ז  ...כיון שמגרש מרצונו ,אף שהוא על ידי טענתה
שטוענת עליו שאינו יורה כחץ ורוצה להתגרש ממנו ,כיון שהוא
נדרש לשאלתה ומתרצה לגרשה ,חייב ליתן לה התוספת ,דהא
לא שייך למימר דאדעתא למשקל ולמיפק לא אוסיף לה ,שהרי
היא אינה יוצאה שהרי לא עשתה לו שום כפיה אלא הוא רוצה
לגרש ,לכן יתן לה גם התוספת .וכן משמע ממה שכתב הרא"ש
בתשובה כלל מ"ג סי' י"ב  ...אם בלא כפיה נאות לגרשה יתן
כתובה כיון דמדעתו מגרשה  ...וכן כתב הרב בית שמואל סי'
קנ"ד  ...מדברי הרא"ש משמע דכל שרוצה לגרש אף שהיא ג"כ
רוצה להתגרש יש לה תוספת  ...שהרי הוא הגורם בגירושין,
והוא נתן אצבע בין שיניו מחמת הקטטה ומריבה עד שהוכרחה
לבוא עליו בטענה זו לפני בי"ד שיכפוהו לגרש כדי להינצל
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ממנו ,כי אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת ,אינו מן הראוי
שיהא חוטא נשכר ,ויאכל הלה וחדי ,ובודאי שחייב ליתן לה
תוספת .ובפרט בנידון כזה כי הגדיל לעשות ,ובא לפני בית דינו
הצדק לגרשה על לא חמס בפיה ,והוסיף על חטאתו פשע ...
דבר על לבו דברי פיוסין שישוב מדרכו הרעה ויעשה שלום
עמה ,והוא נתן כתף סוררת ולא אבה שמוע לדבריו הנחמדים,
וכסיל שנה באיולתו וגמר בדעתו לגרשה .וכראות כי לא יצא
מחשבתו לפועל ,העלה טינא וחשב מחשבות לשים דמי מלחמה
בשלום קטיעא ובפיו מלא לאמר שאינו רוצה לגרשה אלא
לענותה תחת ידו ולעשות בה נקמה על לא דבר רע .וכראות
האשה עניה סוערה את רוע לבבו הוכרחה לגלות מסתורין
שבלבבה להודיע את צערה  ...ואם בעלה היה מפייסה ומדבר
על לבה דברי שלום ואמת כדת מה לעשות עם אשת בריתו ,אנן
סהדי שהיא לא היתה תובעת להתגרש ,והיתה מתרצה לעמוד
תחתיו כהלכת גוברין יהודאין .וכיון שכן פשיטא ודאי דאשה זו
אין לה דין באה מחמת טענה ,שהרי היא אינה רוצה להתגרש
אלא הוא המגרש .וא"כ אף את"ל שבאמת חזר בו ואינו רוצה
לגרש אלא לשבת עם אשתו בשלום יחדיו בהשקט ובבטחה,
אפ"ה כיון שהיא לא תבעה להתגרש אלא מחמת רוע לבבו עמה
והיא רואה כי עדיין הוא מחזיק בטומאתו וברשעתו שאינו רוצה
להכניע את לבבו ולפייסה ובדבר טוב ישמחנה ,ודאי כי הוא
נקרא המגרש ,שהוא רוצה לגרש ולא היא ,ולכן אין להפסידה
התוספת .כ"ש שכבר כתבנו דלענ"ד ברור ופשוט שלא חזר בו
וככחו אז כחו עתה ועדין הוא רוצה לגרש ,אלא בראותו כי היא
באה בטענה נתחכם לומר שאינו רוצה לגרש כדי להפסידה
התוספת ,וא"כ לאו כל כמיניה להפסידה  ...ועל כיוצא בדברים
אלו הולכים הדיינים אחר אומד הדעת כפי אשר יראו כוונת בעל
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הדין אם לעקל עקלקלות ...דכיון שמעשיו מוכיחים כן ,ודאי
שנדון אותו כדין נותן עיניו לגרשה ,ואין להסתפק שמא חזר בו
שהרי ניכר מחשבתו מתוך מעשיו הרעים ,וא"כ פשיטא לן
כביעתא בכוחתא שחייב ליתן לה הכתובה כולה עיקר ותוספת
בלי מגרעת שום דבר" ,עכ"ל.
העולה מתשובה זו ,שגם אם תוך כדי סכסוך בין הבעל
לאשה ובמהלך מריבה הבעל ביקש מאשתו לצאת מהבית,
אם לאחר שהאשה נאלצה לצאת מהבית ותובעת גירושין
וכתובה,הבעל מודיע בבית הדין על רצונו שהאשה תחזור
לשלוםבית.הואילוביתהדיןנוכחשליבואינועמו,ובקשתו
אינה משקפת באופן אמתי את רצונו שהרי לא ראה לנכון
לפייסה",ואםבעלההיהמפייסהומדברעללבהדברישלום
ואמתכדתמהלעשותעםאשתבריתו,אנןסהדישהיאלא
היתה תובעת להתגרש ,והיתה מתרצה לעמוד תחתיו
כהלכת גוברין יהודאין" ,אין לדון שהגירושין יצאו ממנה
ואינהמפסידהאתהכתובהבמלואה.
בנידוןדנןהבעלמודעלכךשעליולהצהירעלרצונובשלום
ביתשאםלאכןיחויבבדמיבכתובה,לכןהבעלמצאלנכון
להצהיר כך ,אך למעשה התנהלותו ויחסו הבלתי סביר
לאשתו,חייבוהליךרצינישלטיפולמשפחתישיביאלתיקון
יסודי שיאפשר חיים משותפים .משבחר הבעל שלא לשתף
פעולה עם הליך יעוץ הנישואין שנקבע בהחלטת בית הדין
ולא מצא לנכון לפייס את אשתו בדברי שלום ואמת ,הרי
שאיןספקשבלבוגמרבדעתולגרשה,ואיןלבואבתלונהעל
האשה שאינה נעתרת להצהרת הבעלשאין מניעה שתשוב
למגוריםמשותפיםעמו.עלכןאינהמפסידהאתהכתובה.
מסקנה:תביעתהאשהלכתובתהמתקבלת.

סימן מב

ה
גדרימורד,מורדתו'יצאוהגירושיןממנה'לעניןכתוב 
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין והתקיימו שלושה

דעתה כתבה":בהתאםלזאת ובצער גדול איני רואה מקום

דיונים לבירור תביעה זו ,והתביעה לתשלום הכתובה ,שבה

לנסות לחדש את הטיפול הזוגי ולהביא ליחסים טובים בין

נקובסך200זוזועוד520,000שקל.

הבעלוהאשה,עקבהנאמרלעיל".

הצדדים נשואים שלוש שנים וגרים בנפרד כשנתיים.

העולה ממכלול הדיוניםשהאשה הגישה תביעה לגירושין

בהחלטהשניתנהלאחרהדיוןהראשון,נכתב":הצדדיםיפנו

ולכתובה ,לאחר שהצדדים התגוררו בנפרד מספר חודשים,

ליועצתהנישואיןרחל נועה לויעלמנתלבחוןאתאפשרות

והחל מהדיון הראשון תבעה להתגרש ,וגם הבעל מצידו

חזרת הצדדים לשלום בית .התשלום ליועצת יחול על

הודיעעלהסכמתולהתגרש.

הצדדים בחלקים שווים .נרשמה הסכמת הצדדים להסרת

מתוךדבריהמטפלתהזוגית בעדותהבביתהדין,שהצדדים

חיסיון מהליך הטיפול שהיה אצל המטפלת ,ויועצת

קבלו אותה כנאמנת עליהם כשני עדים ,במהלך ההליך

הנישואיןתעבירלביתהדיןאתסיכוםההליךעםסיומו".

הטיפולי התגלו פערים רבים וקשיים בהתנהלות השוטפת,

הצדדים חזרו למטפלת הזוגית רחל נועה לוי ,ולאחר מכן

כמתואר בחוות דעתה ובעדותה ,והיא המליצה להם

הוגשהחוותדעתה.

להיפרד לשבוע ,ואכן נפרדו ,ולאחר מכן הבעל מצאלנכון

יועצת הנישואין הציגה אבחון מעמיק של המשבר,ממנו

שלא לשוב לבית.כיון שכן,עלינו לברר האם בנסיבות

עולההפערהעצוםשביןהצדדים,באופי,במזגובהתנהלות

המתוארות שהבעל עזב את הבית במסגרת הליך ליעוץ

השגרתית,פערשאינומאפשרחייםמשותפים,ובסיוםחוות

נישואיןובהסכמת האשה כדי לבחון אם הפירוד יסייע

160סימןמב

עטרתדבורה

לתיקון המצב ,עזיבה זו גוררת אחריה חיובו בכתובה,

שגררו התנהלות שלילית של שניהם ,לרבות מצד האשה

כשלבסוףעפ"יחוותיועצתהנישואין,כבראיןטעםבחזרתו,

שהתפרצה צעקה וקיללה .ולמעשה כששני הצדדים הגיעו

עקב בעיות הנובעות מחוסר התאמה יסודי ,היורד לשרשי

לביתהדין,היהזהלאחרשניהםכברמאסוזהבזה ,לאחר

הקשרביןבניהזוג,שהפךאותולבלתיאפשרי.

שגםההליךהטיפוליכשל.

הלכה זו של שאלת הזכאות לתשלום הכתובה ,התבארה

עזיבת הבעל את הבית נעשתה כחלק מההליך הטיפולי

בטוראבןהעזרסי'קיח,שכתב:

ובהסכמה ,אלא שבעת שהבעל נוכח שאין בסיס לחזרה

"מי שהיא תובעת לבעלה לגרשה ויצאו הגירושין ממנה ,אין
לה מן הדין לגבות זולתו מה שהיא טוענת ויתברר מסכום
נדוניתה .ולא נחוש למה שימצא כתוב ממנה בכתובה  ...ולא
יחוש הבעל לכתוב ולהוסיף על עצמו  ...לענין שתשאר נשואה
עמו ולא תבקש גירושין ,בענין כזה אמרו חכמינו ז"ל )כתובות
נד( כי כתב לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למיפק ולמיסב לא
כתב לה  ...ואם תבע הוא הגירושין ,אינו יכול לגרשה אלא
לרצונה או לאחר שיפרע לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא
ותוספת".

לבית ,מאחר והיה ברור שהבעיות יחזרו ,בחר שלא לשוב,
בחירהשגיבלהגיבוימקצועישליועצתהנישואין.
בעל המורד באשתו החייב במלוא כתובתה ,היינו כשהבעל
עזב במהלך המבטא התנערות מחובותיו ,התנערות שאינה
מוצדקת ,אך במקרה הנוכחי ,לאחר שגם ההליך הטיפולי
כשל ,ולא עלה בידי המטפלת להביא לתיקון יסודי של
הבעיותשהתבררובפניה,בחירתושלאלשובלביתשבובני
הזוגיחזרולהתעמת,עימותהעלוללהיגררלתבערה,היתה
בחירהנכונהואיןמקוםשיוגדרכ"מורד".

מבוארבדבריהטור,שאםהגירושיןיצאוממנולאחרשהוא

גםבדיון ,נוכחנובבני זוגשוניםמאדבטבעם,שוניהמכביד

תבע את הגירושין "-אינו יכול לגרשה אלא לרצונה או

מאד על יכולתם להמשיך לנהל חיים משותפים .בני הזוג

לאחרשיפרעלהכלסכוםכתובתהעיקרונדוניאותוספת".

פעלונכוןכשפנולהליךטיפולישהתנהלאצלאשתמקצוע,

משא"כ אם האשה תבעה להתגרש ויצאו הגירושין ממנה,

במשך ארבעה חודשים באופן אינטנסיבי ,והיא הגיעה

לא תוכל לקבל את מה שהבעל התחייב לה כנגד הנדוניא,

למסקנהשהפעריםהגדוליםביניהם,כמתוארומפורטבחוות

ולאתוספתכתובהאומתנות.

הדעת ,אינם מאפשרים את המשך החיים המשותפים.

כאמור ,הטור דייק בלשון וכתב "מי שהיא תובעת לבעלה

מאחרועליסודמצבזההאשההגישהתביעתגירושין,הרי

לגרשה ויצאו הגירושין ממנה" ,דהיינו אין די בתביעת

שהגירושין יצאו מכך שהיא הראשונה שהגיעה למסקנה

גירושין,אלאבנוסףלכך":יצאוהגירושיןממנה".

שעליהם להתגרש,וכי נכון להגיש תביעה שתביא למימוש

עפ"י יסוד זה המבואר בטור ,כתב רבינו ירוחם )בספר

הגירושין ,ובתביעתה הודיעה שאינה רוצהאת הבעל ,עקב

מישריםנתיבכגח"ח(בלשוןזו:

הקשייםששניהםחוו.

"כתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל ,כי נראה לו שאשה
שאמרה לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה ,והוא אמר אנא נמי
לא בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנים
אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא דילמא הדרי בהו,
לאחר שנה כופין אותו לגרש והפסידה תוספת וכל מאי דיהיב
לה מדיליה דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה".

אילוהמצבבביתםהיהמצבסבירהמאפשרחייםמשותפים
כראוי ,והאשה היתה מגישה תביעה לשלום בית ,שהיתה
מתקבלת ,והבעל היה מסרב לשוב אך ללא הצדקה ,היה
מקום לקבוע את דינו כמורד באשתו ,המחויב בתשלום
הכתובה ותוספת הכתובה .לא כן בנידון דנן שסירובו לשוב
לביתם,מתבקש ,מוצדקונכון,הןלפידבריהמטפלתהזוגית
שהמציאות ביניהם מחייבת גירושין ,והן לפי הבנת האשה

רבינו ירוחם מתייחס לנסיבות שבהן ההליך החל מתביעת

שחזרתובמצבהנוכחיאינהיכולהלהביאלתיקוןהמציאות

האשהלגירושין,שבאהלביתהדיןואמרה":לאבעינאליה

המשובשת שהתגלה בתקופת הנישואין הקצרה ,כשברור

יתן לי גט וכתובה" ,ובתגובה הבעל אומר" :אנא נמי לא

שלאשה חלק משמעותי מאד שבני הזוג פתחו מערכת

בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט" .אמנם ביחס לשאלת

היחסים עכורה כמתואר בחוות הדעת הנזכרת ובפרוטוקולי

חיוב הגירושין ,הורה לכפות את הבעל בגירושין ,מאחר

הדיונים.

ששניהם כבר אינם רוצים זה את זה ,אך ככל שהדבר נוגע

יובהר :המועד המשמעותי לקביעת מעמדו של כל אחד

לזכאות האשה לתשלום הכתובה ,בנידון של רבינו ירוחם

מהצדדיםביחסלנישואין,האםקיימתמרידהשלהבעלאו

שהתביעה להתגרש החלה מצד האשה ,שכבר אינה רוצה

של האשה ,אמורה להתברר בראש ובראשונה בדיון

את בעלה ,הפסד הכתובה מנומק":דאדעתא למשקל

הראשון ,ולמעשה בנידון זה בדיון הראשון המצב שהתברר

ולמיפק לא יהיב לה" ,כפי הטעם בנידון שבדברי הטור,

בפנינו דומה מאד לנידון ברבינו ירוחם :באה אשה ותובעת

כשהגירושיןיצאומהאשה.

גירושיןמאחרשכבראינהרוצהאתבעלה,ובתגובההבעל

במקרההנוכחייועצתהנישואין,בעדותהבביתהדין,פירטה

מודיע שגם הוא אינו רוצה בה .ובמצב זה לפי פסיקתו של

את ההתנהגות הבעייתית של כל אחד מהצדדים ,שכבר

רבינוירוחםהאשהאינהזכאיתלתוספתהכתובה,מהטעם:

מתחילת נישואיהם חשו את הפערים הגדולים ביניהם,

"דאדעתאלמשקלולמיפקלאיהיבלה".פשיטאשגםבאותו
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נידון שהביארבינו ירוחם התעוררו קשיים כאלו ואחרים

והמופנמות של הבעל מצד אחד אל מול האימפולסיביות

בחייהנישואיןשהביאולתביעתהאשהלגירושין,אךמאחר

והמוחצנותשלהאישהמצדשני(,אעפ"כ,האשההמשיכה

שבסופו של דבר האשה תביעה את הגירושין ,בעת שלא

לחזר אחרי הבעל בדרכים רבות ושונות ,שכללו גם מכתבי

היה מקום לקבוע את מעמדו של הבעל כמורד ,מעמד

אהבה שמוצגים בתיק ,והמשיכה ללכת למקוה ,וכו' )וזאת

המחייבו בכתובה במלואה ,ולא התבררה עילת גירושין

עלאףתגובותהדחייהשלהבעלממנה,פעםאחרפעם,מה

אחרתביחסלבעל,נפסקשאינהזכאית.

שלאהוכחשעלידו(,התנהלות,שמעידהעלרצוןלהמשיך

במקרההנוכחי ,העזיבהשלהבעלאתהביתהיתהבמסגרת

את הנישואין ולשמור עליהם ,ובשום פנים ואופן ,זו לא

ההליךהטיפולי,ובמגמהלבררהאםתהיהזו"ירידהלצורך

אשה ,שמבקשת לסיים את מערכת הנישואין )בשלב הזה(,

עליה" ,ולבסוףאכן התבררשלאהיהטעםבחזרתו,כשהיה

וכפישמעידההמטפלתהזוגית,שהצדדיםקיבלואתעדותה

ברורשהבעיותישובולקדמותן.

כשניעדים.

ייאמרלזכותושלהבעל ,גםלאחרהדיוןהראשוןשבוהוצע

כלהחיזוריםאחרהבעל,נענובדחייהובניכורעלידיהבעל,

לפנות פעם נוספת למטפלת למפגש ,לא הציג מראית שווא

ובהימנעות מוחלטת ויזומה מצידו ,לחיי אישות ,ואף אמר

למראית עין בלבד כדי לצבור יתרון בדיון,אלאאמר את

להמפורשות,שהואמואסבה,ושהיאדוחהאותו)מהשלא

עמדתו לאשורה בלא כחל ושרק ,וטוב שכך נה ג.ומדברי

הוכחש על ידו בדיון( .לאחר שהבעל עזב את הבית

שניהם נוכחנו עד כמה הפערים ביניהם עמוקים ולטובתם

המשותף ,לתקופת ניסיון ,הבעל בחר להנציח את הפירוד

ראוישיתגרשוולאימשיכולסבולתחתאותהקורתגג.

ולאלחזורלבית,ולאחרשהאשההבינה,בצדק,שאיןסיכוי

בהתאם לאמור התביעה לתשלום תוספתהכתובה אינה

כל שהוא לחזרתו של הבעל ,וכפי שהצהיר בעצמו בדיון

מתקבלתוייקבעלצדדיםמועדקרובלסידורהגטבהסכמה.

הנ"ל,רקאזהאשההגישהאתתביעתהגירושין.

עדכאןמפסקהדין.

בנסיבות שכאלה ,זה ברור  ,שתביעת הגירושין לא מבטאת

האשה ערערה לביה"ד הגדול ,ובית הדין הגדול קיבל את

מרידהבבעלאלאקריאהנכוחהשלהנסיבות,שמהםעולה,

הערעור,וכתב:

שהבעלהואזהשמורדבה,ולאההיפך,וממשיךלמרודבה

"בנסיבות התיק הנוכחי ,לדעתנו ,הגשת תביעת גירושין על

עלאףחיזוריה,וממילא,איןסיכוישיחזוראליה.

ידיהאשה,הייתהביטוילרצוןההדדישלהצדדיםלהתגרש,

לכן,לדעתנו,איןמקוםלפרשאתהנסיבותכמרידההדדית

וכפישעלה מתגובת הבעל כבר בדיון הראשוני .אמנם,

שמקורהבחוסרהתאמהביןהצדדים,שמצדיקהלהחילאת

לאחר שנודע לבעל שזה יכול להוביל לחיובו בתשלום

פסקו של רבנו ירוחם ,אלא כמרידה של הבעל שהובילה

הכתובה הוא נסוג והסכים לפנות לטיפול זוגי ,שלא צלח,

למרידה של האישה .תביעת הגירושין של האישה בעצם

ומכלמקום,גםהאשה נתנהאתהסכמתהלהליךהטיפולי.

יצאהמהבעל,וממנויצאוהגירושין,בשלמרידתובה.

אבל בסופו של הליך ,שלא צלח ,חזרנו לנקודת ההתחלה

לפיכך ,הבירור שצריך להיעשות הוא סביב השאלה ,האם

של תביעת הגירושין של האשה ,שאת המניע שעומד

למרידתו של הבעלבאשה הייתה הצדקה עד כדי ההובלה

מאחוריה ,מחובתנו לברר ,ומבירור זה ,יהיו תוצאות דבר,

לפירוקהנישואין.

לשאלתהזכאותלכתובה.

הבעל נימק את התנהגותו והצדיק אותה בטענות שעניינם
סביב

ההתנהגות

האימפולסיבית

של

האשה,

בית הדין האזורי בפסק הדין נשוא הערעור הגיע למסקנה,

הוא

שהגשת תביעת הגירושין על ידי האשה נבעה ממסקנתה

בהתפרצויותשלזעםכנגדו,באופןלאמידתי.

)בהמלצת המטפלת הזוגית ,להבנת ביה"ד האזורי( ,שהם

טענות מעין אלו ,לדעתנו ,מבלי לנקוט עמדה בשאלת

כבניהזוגלאמתאימיםזל"ז),ביןהיתר,בגללהפערביניהם

הנכונות שלהם ובאמיתותם )כי איננו דנים בכך( הם לא

באופי( ,והואיל וכך ,מדובר בתביעת גירושין שמבטאת

נכנסות לקטגוריה של מרידה בבעל אלא של 'אשה רעה',

מרידה בבעל ,ובחוסר נכונות להמשיך את חיי הנישואין,

שהחייםבמחיצתהקשים.

וממילא ,האשה הפסידה את התוספת ,על אף שגם הבעל

כידוע ,גירושיה של אשה רעה ,גם אם הוכחו רעותיה ,לא

אינוחפץבהמשךהנישואין,וכדברירבנוירוחם.

מובילה להפסיד את כתובתה )למעט מקרים קיצוניים,

אולם ,לדעתנו ,הפרשנות להתנהלות של המערערת כפי

כלהלן( ,ומזל דידיה גרם ,ואין מזווגין לו לאדם אשה אלא

שהיאעולהמעדותהשלהמטפלת,וכפישעולהמפרוטוקולי

לפימעשיו.מבחינהזו,איןהבדלאםהבעלהואזהשגירש

הדיון היא אחרת .העובדה שהצדדים לא התאימו זל"ז,

את האשה בפועל בשל רעותיה ,והגיש תביעת גירושין

כשלעצמה,לאהיתהמובילהלתביעתהגירושיןשלהאשה,

כנגדהאושהואמרדבהבתשמיש,עזבאתהבית,וכדומה,

ורבים מהזוגות לא מתאימים זה לזה ,ואעפ"כ הם לא

מה שהוביל לתביעת הגירושין שלה )כבנידו"ד( ,ובכל מצב

מתגרשים.

הואיחוייבבכתובה.

ואדרבה ,בשלב הראשון של הסכסוך ,על אף השוני הגדול

ובכן' ,אשה רעה' לא מפסידה כתובתה ,גם אם החיים

באופי והפער בצורת ההתנהגות שבין הצדדים )השתקנות

במחיצתה הם קשים ,ורק כאשר הם בלתי נסבלים ,עד כדי
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הגדרתהמצב,כ'איןאדםדרעםנחשבכפיפה',רקאזהוא

החלטתנוהנזכרת,בבית הדין האזורי,מיוסדת על הקביעה

נפטרמכתובתה,כיאיןאנחנודורשיםמאדם לדורעםנחש

שבנסיבותהמיוחדותשלמקרהזה,איןלהחילדיןמורדלא

בכפיפה ,ואכמ"ל' .אשה רעה' ,שגורמת למצוקה מתמדת

עלהבעלולאעלהאשה.ונבאראתדברינו.

בחיים השוטפים ,היא לא תוגדר כמורדת רק בגלל

כידועבסוגייתמורדת,כתובותדףסגע"ב,נעשתהההבחנה

שבנסיבותשהיאיצרהסביבה,החייםבמחיצתהלא נוחים,

ביןשניסוגימקרים:

כי סוף סוף ,היא אינה מורדת לא מתשמיש )ובנידו"ד ,הרי
היא הולכת למקוה ,ומוכנה לחיי אישות עם בעלה ,ורוצה

"היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא
ליה ,אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה".

בהם( ולא ממלאכות )ובנידו"ד ,הרי היא מכבסת ,ומבשלת

דהיינו מרידה ביסודה היא כשהאשה אומרת "בעינא ליה

וכו'(...סוף דבר ,לדעתנו ,הפרשנות שיש ליתן להתנהלות

ומצערנאליה".

האשה היא ,שהאשה לא מרדה תחילה בבעלה )גם אם

ובפסקיהרי"ד)שם(כתב:

הייתה בעייתיות בהתנהגותה שלה ,אין זה יותר מ'אישה
רעה'( ,ורק לאחר שהוא מרד בה באופן שלא היה סיכוי
אמיתי להחזירו לשלום בשל התנהגותו שלו ,רק אז הוגשה
על ידה תביעת הגירושין .ומאחר ועצם הגשת התביעה על
ידיהאשה,כשלעצמה,היאאינההגורםלהפסדתהכתובה,
ולכן אם מי שהוביל לצעד הזה ,זהו הבעל בהתנהגותו ,אין
סיבה להפסידה את כתובתה ,ואין מקום להחיל את דברי
ירוחםבנסיבותאלו.
ונוסיףלהבהיר.
אילו תביעת הגירושין על ידי האשה הייתה רק בעקבות
התנהלות קלוקלת של הבעל ,שאין בה כדי לחייב אותו
בגירושין יחד עם תשלום הכתובה ,היינו מחשיבים את
תביעת הגירושין ,והעמידה עליה ,כמרידה בבעלה,
שמפסידה אותה את כתובתה ,וגם אם הבעל הסכים
להתגרש ולא התנגדלתביעה ,וגם הוא אינו חפץ בהמשך

"דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה ,אבל אי אמרה מאיס עלי לא
כיפינן לה .פי' אם שאלו אותה למה את עושה כך אינך חפיצה
בבעליך ,והיא אומרת בעינא ליה ואי איפשי שיגרשני ,וזה שאני
מורדת בו כדי לצערו ולייסרו במרד הזה".
ובחידושיהרשב"א)שם(כתב:

"כגון דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה ,דכיון שמתכוונת
לצערו ומרד זה אינו בא אלא מצד רוע הלב ,ושמא עיניה נתנה
באחר ,דין הוא שנכוף אותה להפסיד כתובתה מיד או כולה או
מקצתה ולביישה באסיפת עם .אבל אמרה מאיס עלי ,לא
כייפינן לה כלל להכריז עליה ולגנותה בבתי כנסיות ובבתי
מדרשות ולא לפחות מכתובתה כלל עד שיעברו עליה י"ב
חדש ,ואם חזרה בה בינתים לא הפסידה כלום מכתובתה,
דאנוסה היא זו ,ואין כאן חשש שמא נתנה עיניה באחר דכיון
שרוצה לצאת ממנו בלא כתובה רגלים לדבר שאין כאן רמאות
של כלום".

הנישואין ,וממילא גם הוא עתה מורד באשה ,אעפ"כ הוא

ולפי זה דנו האחרונים מהי העילה להפסד כתובה באומרת

לא יחוייב בתשלום הכתובה .כי  זה ברור ,לכל בר דעת,

מאיס עלי .הניחא לשיטת הר"ן )על הרי"ף בסוגית מורדת(

שלא כל קטטה ומריבה אמורה להוביל לתביעת גירושין,

שכתב:

שאין ממנה חזרה ,ולכן ,האישה נחשבת מורדת להפסד
הכתובה .אבל תביעת גירושין שבאה בעקבות מרידה של

"אבל אמרה מאיס עלי אין קונסין אותה כלום ,שהרי אנוסה
היא ,ולפיכך אם רוצה להוציא יתן כתובה".

הבעל באשה ,אין זו מרידה כלל של האשה אלא התרגום

אבל מאחר ושאר הראשונים והשו"ע פסקו שאינה זכאית

ההלכתי והמעשי של המצב שנוצר ,ולא למצב שכזה כוונו

לכתובה ,לכאורהישלתמוה ,לאחרשאנוקובעיםשהאשה

דברי רבנו ירוחם ,אף שהתוצאה זהה בשני המצבים.

אנוסה ,מהיהעילהלהפסדהכתובה .יתירהמכך ,בהלכהזו

בשניהםישתביעתגירושיןשלהאשה,ובשניהםישמרידה

של אומרת "מאיס עלי" כתבו החלקת מחוקק סק"ד ,הב"ח

הדדית .ההבדל הוא שבמקרה הראשון מדובר במרידה של

בדיני מאיס עלי בקצרה אות ה'ועוד אחרונים שהביא

האשה ,שהובילה למרידת הבעל ,ואילו בשני מדובר

אוצה"פס"קטואותב',שהאומרת"מאיסעלי" ,תובעת גט

במרידהשלהבעלשהובילהלתביעתהגירושיןשלהאשה...

בסתם ואינה מזכירה דבר מהכתובה .הרי שגם בסתמא

בהתאםלאמור,לדעתנו,בהעדרסיבהשתפטוראתהמשיב

העל הכתובה ,אינה זכאית לכתובה ותוספת
ובלא מחיל 

מהכתובה ,היה מקום לחייבו בתשלום הכתובה במלואה.

כתובה.

אולם,המערערתהןבתביעתהבביתהדיןהאזורי,והןבכתב

בספרשו"תפריתבואהסי'מט)שהביאאוצה"פסי'עזס"ק

הערעור גילתה בדעתה ,שתסתפק גם בחלק מהכתובה,

יז אות א'( הסכים לדעת הח"מ,דחה אתדברי ההפלאה

והואילוכך,אםדעתיתתקבל,ישלקבלאתהערעורולחייב

שתמהעליו,וכתב:

את המשיב בתשלום הפשרה שהוצעה על ידנו עוד לפני
שנתגבשהעמדתנובערעור,וכלהלן...
עדכאןמהחלטתביתהדיןהגדול.
אך לאחר העיון בדבריהם,סבורנישאיןמקום למסקנה
שהגיעולהורותעלחיובהבעלבכתובתה.

"ולי נראה עיקר כדעת הח"מ .שהרי כתב הש"ך בח"מ סי' כ"א
ס"ק ג' בראובן ושמעון שנתקשרו בקנס על שידוכין שביניהם
בתנאי מפורש שיהי' החתונה בזמן ידוע .ובהגיע הזמן אירע
לשמעון אונס שאינו יכול לעשות החתונה באותו הזמן ,אע"ג
דשמעון פטור מהקנס דאונס רחמנא פטריה ,אפילו הכי אין
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לחייב את ראובן בקנס כשחוזר בו מהשידוך ע"י כך ,דמ"מ לא
נתחייב ראובן בקנס אלא באם יחזור בו הוא מרצונו ,אבל
כשאין החזרה אלא מחמת שמעון שאינו יכול לקיים תנאו ,אף
על פי ששמעון אנוס הוא ,מ"מ פטור ראובן ממה שנתחייב
לשמעון .ואף אנן נימא כן בנידון דידן ,הא לא נתחייב הבעל
ליתן כתובה לאשתו מחיים בלא גירושין ,דכתובה לא ניתנה
להיגבות מחיים ,אלא באם ירצה הוא לגרשה מרצונו נתחייב
ליתן לה כתובה .ומאחר דאין הבעל מגרשה מרצונו ובחירתו,
רק מחמת שהאשה אינה יכולה לקיים תנאי האישות ,אף על פי
שהיא אנוסה ,פטור הבעל ממה שנתחייב כנגדה ,ואפילו לא
מחלה האישה כלל פטור הבעל ,דבנידון דמיירי בי' הש"ך פטור
ראובן אפילו אין שמעון מוחל לו .ולפי זה קשה על הר"ן מה
ראה על ככה להקשות על הרמב"ם דמחילת אונס הוא ,הא י"ל
דפטור הבעל גם בלא מחילת אשתו עפ"י סברת ש"ך הנ"ל...
אלא דקושיית הר"ן מתורץ גם זולת זה ,די"ל דהרמב"ם ס"ל
דגם התוספת שמוסיף הבעל הוא ע"ת אישות ,ושאני ממאנת
כדאמרינן בגמ' מכדי ידע דקטנה היא ותמאן ותצא ,וע"כ
התוספת שנתן לה נתן לה משום חיבת ביאה".
הרי לפי דרכו ,אף לשיטת הרמב"ם הפסד תוספת כתובה
אינו נובע מכפיית הבעל בגירושין ,כפי שהוא לשיטתו
שכופיןבמאיס עלי ,אלא מהסברא שעל דעת כןשאשתו
תמאסבולאהתחייב.
ובספר אבני משפט על אה"ע סי' עז כתב בסק"ד בביאור
סברתהחלקתמחוקק:

"ואף דאין כופין אותו לגרש ,סוברת )האשה( דכל זמן דאגידא
גבי' לא יתנו לו אחרת ובעל כרחו יגרשנה ,כמו שמוזכרת
בתוס' סברא זו ,ולכן אין לה כתובה".
הרי לפי דרכם של הסוברים שאין כלל מחילת כתובה
באומרת"מאיסעלי",אפ"ההפסדתוספתכתובהאינומפני
המחילה,וגם אינו מפני הקנס שקנסו מורדת ,הקיים רק
במורדתבעינאליהומצערנאליה,ולאבמאיסעליהנחשבת
אנוסה ,אך גםאינומפניכפייתהגירושין,שאיןבמאיסעלי.
אלארקמפנישהגירושיןיצאוממנה,שבמעשיההיאגורמת
לגירושין ,שקבעה את המציאות ,שהבעל נאלץ לגרשה
מדעתו.
עודיצויןלמש"כ בספרישועותיעקבאה"עסי'קס"הסק"א,
שנראהשנטהמהביאורהנזכרבהלכהשלמאיסעלי,וז"ל:

"באשה שאמרה שבעלה מאוס עליה מפסדת כתובתה ,משום
שעיקר החיוב שנתחייב בעלה ליתן לה הכתובה ,הוא רק אם
ימות או יגרשנה מדעתו ,אבל אם הגירושין הוא מחמתה לא
נתחייב .ואף אם האמת שמאיס עליה עד שאי אפשר לה לדור
עמו היה מגיע לה הכתובה ,מ"מ כיון שבעלה מסופק בדבר הוי
כמו אינו יודע אם נתחייב לה בכתובה".
ולפי דרכו אפילו במאיס עלי ,אילו היה ברור לבית הדין
שאכן קיימת מאיסות וזו מציואת ברורה שאינה מאפשרת
חיים משותפים ,לא היתה מפסידה את כתובתה ,אך
בסתמאהדבראינוברור.
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נחזורלנידוןדנן.נבהירשאיןלדוןאחדמהצדדיםכמורד.
אין מקום לדון את האשה כמורדת ,מאחר ומרידה הינה
התנערותמחובהבדרךשלפשיעה,וכמ"שהמרדכיבמסכת
כתובות פרק אע"פ ובהגהות האשרי פ"ה סי' כט אודות מי
שמחמתחוליאינויכוללקייםעונתו:

"לא מיקרי מורד אלא כשעושה מחמת שנאה וכעס ,דמורד הוי
פושע כמו הפשעים אלו המרדין".
"עודיצויןלתשובתרבייצחקב"רמרדכישבתשובותחכמי
פרובינציהסי'עטשכתבביחסלמורדת:

"דלא מפלגי' ביניהו אלא במאי דחזינן בגמ' ,והוא לענין שהייה
דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה משהינן לה תריסר ירחי שתא
ואמרה מאיס עלי לא משהינן לה כלל ,אבל לענין כתובה
ונכסים הנכנסין והיוצאים זו וזו נוכסיתא אינון ,וקאמרי רבוותא
ז"ל דווקא כי מרדה שלא מחמת טענה ,אבל באה מחמת טענה
דמחזיא לבי דינא דקושטא קאמרה ומילתא דאית בה חששא
לא מפסדא כתובתה ,היכי דמי כגון דבעל לא נהוג עמה כשורה,
אי נמי דלא מצי למיקם אספוקא ,בכי האי גוונא ודאי לאו
מורדת היא ,דאיהו הוא דקא מפסיד אנפשיה דמחוייב למזיינה
ולא למזיינה ,א"נ לא נהוג עמה כשורה כגון שעסקיו רעים
ואינו מן היישוב ,וכל כה"ג אין להנציח עליה ולהפסידה
כתובתה ,אלא עושין הב"ד כפי מה שיראו ומבקשין ממנו
לגרשה עם מה שיוכל מכתובתה ,או מוכיחין אותו שיתנהג
עמה כשורה כמו שכתב לה בכתובה ואנא אפלח ואוקיר כו',
והכל לפי ראות עיני הב"ד".
הרישקבערבייצחקב"רמרדכיכדברברורשאינהמפסידה
את כתובתה כשאינה רוצה את בעלה לאחר שנהג עמה
שלאכשורהוכתבשבכיהאיגוונא"ודאי לאו מורדת היא".
עייןבתשובתמחנהחייםחלקב'אה"עסי'מא,שלאהסכים
לדוןאשהכמורדתכשנשארהבביתהוריהולאשבהלבעלה
כשבעלה עדיין לא הסדיר עבורם מדור ראוי ,והביא
מתשובתהרשב"א)שבב"יסי'עז(,וכתב:

"מדבריו נתבונן איך שהחליט שהוא אינו רוצה בשימושה יען
שאינו קורא לה ,כי יש לדון אותה לכף זכות שמא היא בושה
ממנו אחר שלא הראה לה פנים ,וא"כ היא לא מרדה לא
מתשמיש ולא ממלאכה ...אין זה כי אם רוע לב בעלה שלא חפץ
בשימושה ואין כאן מרד מהאשה כלל כי לא נקראת בשם ,ונדע
שלא ביקש אותה אמת ובלב שלם ...והגם שאפשר שהבעל לא
פשע כי לא היו בידו מעותיו ,עכ"פ אונס רחמנא לא חייבי' ,ומה
פשעה ומה חטאה כי ידלקו אחריה ליתן עליה דין מורדת ,הלא
אין מורד אלא מזיד ופושע מלשון מורדים ופושעים ,כמבואר
במרדכי הובא בהגהת אשרי בכתובות דף ס"ג".
יסודזהבהגדרתמורדת,כברכתבבספרביתמאירסי'קנד,
שהביאהפת"שסק"ו:

"אינה מורדת בכהאי גוונא שאינה מורדת כדי לצערו ,כי אם
לכופו לזונה כראוי ,דהא קי"ל בחושן משפט )סי' ד'( עביד
איניש דינא לנפשיה ,ואם כן מי יכריחנה לילך לבית דין לכופו
אם היא תוכל לכופו במרדה ,וכן מורה הלשון בסימן ע"ז סעיף
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ב'" :ואם מרדה כדי לצערו מפני שעשה לי וכו' וכיוצא בדברים
אלו" ,משמע דוקא כיוצא באלו שהם אך נקמה על העבר ,אבל
לכופו על העתיד במה שהדין עמה ,אינה מורדת".

הרימבוארשכתבדבריורקבמורדבבחירתלב.עלכןבנידון
דנן לאחר שבמסגרת הליך יעוץ נישואין רציני שנעשה ,ובו
התבררו הקשיים העצומים בחיים משותפים ,המליצה

ועפ"יזהכתבהביתיעקבסי'ע"זס"א)המובאלהלן(שאשה

יועצת הנישואין,שעשתה עבודהמקצועית ביותר ,שהבעל

הטוענת מאיס עלי ומבררת האמתלא שלה שאין לה דין

ייצא מהבית ,ויציאתו היתה מוסכמתעל האשה .אלא

מורדת.וכן בשו"ת רבי עקיבא איגר תניינא סימן עדכתב

שלאחר מכן הבעל מצא לנכון שלא לחזור ,והיועצת נתנה

בתוךדבריו:

לכך גיבוי מקצועי שכךהיהנכוןוראוי.אין יסודלקבוע

"הוא בכלל טוענת מאיס עלי ונותנת אמתלא מבוררת דאין לה
דין מורדת ,ויש לה כל דיני דמתיבתא כמ"ש הב"ש ססי' ע"ז".
דהיינואינהמוגדתמורדת,אףשאינהזכאיתלכתובתה.
ובהגדרהעקרוניתזו ,כשם שבנסיבות המתוארות,האשה
ד
אינה מורדת,כןהואביחס לבעל,אין  מקום לדונו כמור 
כשלבעל המורד באשתו  אמתלא מבוררת .כן כתב בספר
ביתיעקבסי'עזס"א:

"כיון דבאמתלא מבוררת בודאי יכול למנוע ממנה שאר וכסות
כמו שמשמע מדברי הח"מ בשם מהרש"ל ,וכן מסתבר ,דלא
גרע הוא מהאשה שטוענת מאיס עלי ומבררת אמתלא דאין לה
דין מורדת".
וכן באוצה"פ סי' עז סק"ט אות יב הביא מספר פרי אדמה
דכלשישלוטענהמבוררתפשיטאדאיןלודיןמורדופטור,
והסכיםעמומהר"רישראליעקבאלגזי.
ועיין בישועות יעקב סי' עז שבפתחי תשובה סי' ע"ז סק"ב,
בבעל הטועןמאוסהעליוישלוטעםמבורראלאשאיןהדין
נותן לגרשה בע"כ ,מ"מ יכול למנוע ממנה מזונות עד
שתקבלג"פ.והיינושאיןדינוכמורד.

בנסיבות אלו את מעמדושל הבעלכ"מורד",והרי כאמור
לעיל,ביחס לאשה ובנסיבות הפוכות,כגון שהתבררשיש
הצדקהלמרידה,לאתיחשבכמורדת.
בהתאם למבואר,פסק דיננוהנזכרמושתת על ההנחה
למורדביחס לבעלזהים לגדרי
שהגדריםלהחלת מעמד ש 
מורדת,כיון שכן ,בנידון זה אין הבעל ואין האשה במעמד
שלמורדאומורדת ,לכן בנסיבותאלובעתשהאשהתבעה
להתגרש ,בתביעתהקבעה מציאות שהגירושין הן בלתי
נמנעים ,ודינה כמי שהגירושין יצאו ממנה ,ועל דעת כן לא
התחייבלהאתתוספתהכתובה.
מסקנה :בנידון זה בשלב ראשון היה עלינולבחון האם
מעמדה של האשה כמורדת או מעמדו של הבעל כמורד,
ולאחר שבנסיבות המתוארות התברר שאין אחד מהם
במעמד של מורד ,הזכאות לכתובה נגזרת מהשאלה האם
משקל ולמיפק לא
קיים יסוד לפטור את הבעל מהטעםשל 
התחייב ,ועל דעת כן שתבקש גירושין לא התחייב .ומאחר
ובנידוןזה בסופושלדברהאשהתבעהאתהגירושין ,עלכן
עפ"י דינו של הטור ,אינו חייב בכתובה מאחר שהגירושין
יצאוממנה,ודינהכטוענתמאיסעלישאינהזכאיתלכתובה,

וכןיצויןלדבריהחזו"אאה"עסי'סטס"קכבשכתב:

למרות שאינה מורדת.ויצוין ,בדברי הטור כלל אין איזכור

"מיהו במורד בבחירת לב  ...ודאי יש לה תוספת וכסברת
ריצב"א דמידע ידע שאם לא יצא ידי חובתו כנגדה למיפק קאי.
וגם בנעשה מוכה שחין י"ל דיש לה תוספת  ...ולא מקרי דאיהי
מפקה נפשה".

למרד מצד אחד מבני הזוג,ודבריו אינם בסי' עז אלא בסי'
קיח ,והיינומפנישהטורהתייחסלנסיבותדומותלנ"דשאין
אחד מבני הזוג במעמד של מורד ,והזכאות לכתובה נגזרת
מהשאלהממייצאוהגירושין.

סימן מג

תבעגירושיןועזבאתאשתוולאחרשהאשהתובעתגטוכתובההבעלחוזרבו
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ולכתובה,ובפסק

ת עמויחסיםיותרמשנהוחודשיים,וכי"איןשוםרצון
מקיימ 

הדיןנכתב:

להמשיך לחיות ביחד ,מצידי וגם מצידה יש רצון להתגרש,

הצדדים נשואים  ...שנה ולהם  ...ילדים ,בשטר הכתובה

אין בינינו שום קשר אפילו בדיבור יותר משנה .מזלזלת בי

נקוב סך52,000דולר וכעת בפני בית הדין תביעת האשה

מאזהנישואיןשהתבטאהבחוסרתקשורתמוחלט".

לגירושיןולכתובה.

ובכתב האשה לכתובה נאמר שמאחר שהבעל תובע

ההליכיםביןהצדדיםהחלולפניארבעוחצישניםעםהגשת

להתגרשואיןעילהלגירושיןעליולשלםאתמלואכתובתה.

תביעת גירושין מטעם הבעל ,ולאחר שהוגשה תביעתו

בהחלטה שניתנה לאחר הדיון שהתקיים לפני ארבע וחצי

לגירושין ,האשה הגישה תביעה לתשלום הכתובה .הדיון

שנים,נכתב:

בתביעתו של הבעל לגירושין התקיים לפני כארבע וחצי

"התקיים בפנינו דיון בתביעת הבעל לגירושין .הצדדים

שנים.בכתבהתביעהשהוגשבזמנוכתבהבעלשאשתואינה

נשואים...שנה ולהם...ילדים ולאחרונה מזה כחודשיים



עטרתדבורה

שהבעל מתגורר מחוץ לבית לאחר שיזם את הפירוד
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עפ"י ההלכה הפסוקה בשו"ע חו"מ סי' לה סעיף יב ,סומא

למגוריםנפרדים.

פסול לעדות",אע"פ שמכיר הקול והאנשים ומכוונת

הבעל תובע להתגרש ושולל על הסף כל אפשרות לחזרה

ובפת"שסק"זבשםהתשב"ץח"גסי'ו':

לשלום בית .מאידך ,האשה טוענת שאין הצדקה לגירושין,
אך תסכים להתגרש בכפוף להסדרת הסכם גירושין שיהיה
מקובלעליה.

עדותו".

"דאף שרואה מעט ,אם אינו יכול להבחין בין איש לאיש אפילו
כשהוא מסתכל בהם ,עדותו בטל מהתורה ,אף שהוא מבחין
אותו בטביעת קול".

יש לציין שלא נשמעה עילה המצדיקה חיוב האשה

עלכןביתהדיןאינורשאילהסתמךעלעדותובפסקדיןזה.

בגירושין,ועלכןביתהדיןהורהלצדדיםלנהלמו"מבמגמה

אמנםהיהניתןלאפשראתשמיעתעדותהפסוליםלעדות,

להסדירהסכםגירושיןהוגן.

עפ"י המבואר בבית יוסף חו"מ סי' כח שהביא מהמרדכי

עם קבלת הודעה מתאימה יקבע ביה"ד אתהמשך הליך

בשם ראב"ן וריב"א שבמידת הצורך להטיל חרם על מי

בהתאם".

שיודעעדותשיבואלהעיד,שהחרםחלגםעלאותםשאינם

עדכאןמאותההחלטה.
כעבור כארבע שנים ההליכים חודשו בתביעת האשה

כשרים לעדות עפ"י ההלכה ,ועליהם להופיע לעדות",ונהי
דלא מפקינן ממון עפ"י פסולים ,מכל מקום הם מחמיצים את
הדין".

לאחרמכןלאהוגשוכלבקשותוהתיקיםנסגרו.
לגירושין וזאת לאחר שמאז הדיון הקודם בני הזוג לא חזרו

מכל העדים נותר העד האחרון ,למרות הזיקה שלו לבעל

לשלוםביתוהבעלנותרלהתגוררמחוץלבית,למרותשלא

כמפורט בעדותו ,אין זו זיקה הפוסלת את עדותו .בית הדין

היתהכלמניעהשישובלגורבבית .התקיימודיונים ,והובאו

אינו מקבל את הטענה שאמינותו נפגעה וכי קיים חשש

עדים לתמיכה בטענות הצדדים .והבעל שנוכח בתביעת

שיעידשקרעקבשיקוליםאלואואחריםהמופעיםבסיכומי

הגירושין ,מצא לנכון להודיע על חזרתו מרצונו בגירושין,

טענות הבעל .מעדותו עולה שפעמים רבות הבעל עזב את

ורצונו בשלום בית .אך היו אלו דברים בעלמא ללא כל

הבית מבחירתו ,ובעיקר על הרקע של הבן הגדול שלא

מעשההמבטארצונוזהוללאחזרהלביתו.

התנהג כמצופה ממנו ,ולאחר שעזב לא חזר ,וכןשלל

ה
עם השלמת הדיונים הוגשו סיכומי טענות הצדדים .האש 

ניסיונותלחזרהלשלוםבית.

טענה שהבעל עזב את הבית והביא לגירושין ,כשבדיון

בדיוןהשלישינחלקוהצדדיםבשאלההעובדתיתכדלהלן:

הראשון דחה חלופה לשלום בית ,ובשל כך יש לחייבו

ש:אנימוכןלטיפול.
"האי 

בכתובה .מאידך הבעל בסיכומיו מבקש לערער את אמינות

ביתהדין:היורבניםשיזמושלוםביתוסירבת?

העדים בהיותם מעורבים אישית בסכסוך ,וטוען שהגירושין

האיש:לאהיו.

יצאו מהאשה שבאופן מחושב תכננה את מעשיה בדרך

םביתהדיןיזמין
ב"כהאשה:אבקשלהזמיןאתהרבנים,א 

שתכשיר את תביעתה לכתובה ,אך ללא הצדקה ,ומבקש

אותםהםיגיעולעדות".

לדחותאתהתביעה.

מהעדותהנזכרתעולהשהבעלהגישתביעתגירושיןכיאכן
רצהלהתגרש,ודחהחלופהשלטיפולמשפחתילמעןחזרה

דיון

לשלוםבית,גםבתקופהשהאשהעדייןביקשהשיחזור.

בעיקרהשלהתשתיתהעובדתית,ביןהצדדיםאיןמחלוקת

בהתאםלמבוארלהלן,גםללאהסתמכותעלהעדשעדותו

מהותיתמלבדבשנינושאיםעיקריים.הבעלטעןשהתנהגות

כשרה עפ"י ההלכה ,יש מקום לחייב את הבעל בגירושין

האשה הביאה בהכרח ליציאתו מהבית .מאידך ,האשה

ובכתובה.

טוענתשהבעלעזבמרצונו,כשברקעעמדהקושישלהבעל
עם התנהלותהבןהגדולבבית,וחילוקיהדעותביןהצדדים

ה
מקורותבהלכהלנידוןדומ 

כיצד ראוי להתייחס למצב שבו הבן אינו הולך בתלם

נקדים לצטט מפסק הדין של בית הדין הגדול בראשות

שהוריוציפוממנו.

הרבניםהראשייםהגרי"אהרצוגזצ"לוהגרב"צעוזיאלזצ"ל

כמוכןנחלקוהצדדיםכיצדלהתייחסלטענתהבעללשלום

והגר"י קלמס זצ"ל ,משנת תש"ד שב"אוסף פסקי דין" ח"א

בית,שעלתהעםחידושהדיוניםלאחרונה.כשהאשהטוענת

עמ'מ',הדומהמאדלנידוןדנןשבונכתב:

שאינוכנהבטענתולשלוםבית.
ביחסלכשרותהעדיםלעדותעפ"יההלכה.
אין אנו רשאים להסתמך עלעדותאחיו של הבעל ,בהיותו
קרובמשפחההפסוללעדות.וביחס לרבפלוני,הואבעצמו
בתצהירו מציין שאינו רואה ,וכן העד השני בעדותו ציין
שהרבפלוניהינוסגינהור.

"בערעורו ...על פסה"ד האחרון טען התובע א' שהוא חייל
מחוסר אמצעים ואין לו שום יכולת כלכלית לשלם איזה סכום
שהוא לאשתו תמורת הגט פיטורין שהיא תקבל .נוסף לזה ,לא
הביא ביה"ד הראשון בחשבון את העובדה שהוא הבעל א'
הביע את נכונותו לחזור ולחיות יחד עם אשתו ואולם היא
סירבה לכך ,לכן יש לה דין של מורדת ,והוא אינו חייב לשלם
לה כלום תמורת הגט שעליה לקבלו .על יסוד הטענות הנזכרות
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דרש א' לבטל את פסה"ד המעורער ,ולפסוק שעל המשיבה
לקבל גט פיטורין ללא כל תשלום שהוא ,או באופן אלטרנטיבי
שהיא מחויבת לשוב אל בעלה ולחיות איתו כדת וכדין.
המשיבה הכחישה את טענותיו הנ"ל של המערער ,וטענה
לעומת זאת שדרישתו האלטרנטיבית שהיא תחזור אליו איננה
כנה ורצינית ,כי אם תחבולה כדי לשים את אשתו מורדת
ולהיפטר ממנה בלי שום תשלומי כסף.
אחרי שמיעת טענות ומענות של הצדדים הוציא ביתהדין
הגדוללערעוריםפסקדיןבזוהלשון:

הננו פוסקים להוריד את סכום הפיצויים לסכום שלשים לא"י
עד אשר ישלם שלשים לא"י וימסור לה גט .חובת המזונות
עומדת בתוקפה כפס"ד של בית הדין הראשון .בנימוקי פסק
הדין נאמר ,שמתוך הטענות התברר שאין לקוות לחיי שלום בין
הזוג כמו כן התברר שהמערער הוא שתבע בראשונה להתגרש
ולא הוכח שהיא מרדה בו ,ואם גם נניח שאחרי זאת מרדה בו
אין זה עושה אותה מורדת אלא זו היא מורדת בטענה מכיוון
שהוא דרש גירושין .לכן צדק בית הדין הראשון במה שחייב
אותו לשלם סך ששים לא"י שהוא סכום מינימלי לפי מצב
השעה ...ומהצד השני הצהיר בא כח של המשיבה שהיא מוכנה
לותר על חלק מהסכום שחייבו את המערער לשלם ,לכן החליט
בית הדין הגדול להוריד את סכום הפיצויים לסך שלשים
לא"י".
עדכאןמפסקהדיןהנזכר.
הרי שקבעו הלכה ברורה ,שלאחר שהבעל תובע גירושין,
ועלאחתכמהוכמהלאחרשעזבאתהביתותובעלהתגרש,

"גם נניח שאחרי זאת מרדה בו ,אין זה עושה אותה מורדת ,אלא זו
היא מורדת בטענה ,מכיוון שהוא דרש גירושין".
להלן נבסס הלכה זו ,אך נציין שכבר מצינו פסק דין דומה
בתשובתבספר מטה יוסף )להג"ר יוסף בן חיים משה הלוי
נזירז"ל,שהיהאב"דבמצריםואגפיה,והיהחבירושלבעל
הפריחדשז"ל(ח"בחלקאה"עסי'ה'.בתשובהזו,שהובאה
בספר עטרת דבורה ח"א סי' לו,מבואר שאם שני בני הזוג,

שכן הוא שהמגרש מחמת טענתה אין לה תוספת .עתה אני
מסופק איך נדין אותה ,אי אזילנא בתר מה שתבע הוא תחילה
לגרשה או בתר השתא שהוא אינו רוצה לגרש והיא תובעת
להתגרש ואין לה תוספת .ואה"נ שאילו לא גילה דעתו שכוונתו
לענותה ולהתנקם ממנה ודאי אזלינן בתר השתא .אבל השתא
שגילה דעתו שהוא עומד בשנאתו ורוע לבו עמו ,והיא יראה
לחזור לו ,אמרינן שנטל עצה בלבו לתבוע אותה שתחזור לו
כדי להפסידה התוספת".
בתשובתוכותבהמטהיוסף:

"לענ"ד פשוט דבתר מעיקרא אזלינן שהוא רוצה לגרש ,דהא
איכא ידים מוכיחות כי עדיין מחזיק ברשעתו שהרי גילה דעתו
לומר כי לבו בל עמה ואינו רוצה להחזירה אלא להנקם ממנה.
א"כ אומדנא דמוכחא שכל מה שאומר עתה שאינו רוצה לגרש
הוא ברשע כדי להפסידה התוספת  ...ואף דהאידנא לא בקיאין
בשיעור האומדנא ,מ"מ באומדנא דמוכחא טובא שאין בה
לנטות ימין ושמאל עבדינן עובדא וכמ"ש הרא"ם בתשובה
ח"א סי' ט"ז ...אף את"ל שבאמת חזר בו ואינו רוצה לגרש,
אלא לשבת עם אשתו בשלום יחדיו בהשקט ובבטחה ,אפ"ה
כיון שהיא לא תבעה להתגרש אלא מחמת רוע לבבו עמה והיא
רואה כי עדיין הוא מחזיק בטומאתו וברשעתו שאינו רוצה
להכניע את לבבו ולפייסה ובדבר טוב ישמחנה ,ודאי כי הוא
נקרא המגרש ,שהוא רוצה לגרש ולא היא ,ולכן אין להפסידה
התוספת .כ"ש שכבר כתבנו דלענ"ד ברור ופשוט שלא חזר בו
וככחו אז כחו עתה ועדין הוא רוצה לגרש ,אלא בראותו כי היא
באה בטענה נתחכם לומר שאינו רוצה לגרש כדי להפסידה
התוספת ,וא"כ לאו כל כמיניה להפסידה  ...ועל כיוצא בדברים
אלו הולכים הדיינים אחר אומד הדעת כפי אשר יראו כוונת
בעל הדין אם לעקל עקלקלות ...דכיון שמעשיו מוכיחים כן,
ודאי שנדון אותו כדין נותן עיניו לגרשה ,ואין להסתפק שמא
חזר בו שהרי ניכר מחשבתו מתוך מעשיו הרעים ,וא"כ פשיטא
לן כביעתא בכוחתא שחייב ליתן לה הכתובה כולה עיקר
ותוספת בלי מגרעת שום דבר".

הןהבעלוהןהאשהמבקשיםלהתגרש,איןהאשהמפסידה

העולהמתשובהזו:

כתובתה עקב תביעתה לגירושין ,כל עוד תביעה זו נגררת

א.במקרה שבו הבעל תבע גירושין ,ואחר כך אשתו ג"כ

מתביעתהבעלומיחסוהשלילילאשתו.

תובעת להתגרש ,תביעה הנגררת ממעשיו אלו של הבעל,

באותונידון,הרבהשואלהציגאתשאלתו,כדלהלן:

מחמת היחס השלילי של הבעל לאשתו,אין להפסידה

"על ענין המריבה שנפלה בין איש לאשתו ,וכשבא לגרשה
דיבר האדון עמו דברי פיוסין והפציר בו בדברים טובים לשים
שלום ביניהם ,והוא נתן כתף סוררת ולא אבה להתפייס בשום
אופן ,וגמר בדעתו לגרשה .ואחר כך ברוב הימים חזר בו ...
ואמר לו שתלך האשה לביתה ,ואמרה היא אין כוונתו אלא
להרע לי ולהצר לי ולענות אותו ,מאחר שכן טוב לי שאתגרש,
והוא סירב לגרש אלא רוצה שתחזור לביתו .א"ל אם דעתו
רצויה עמה יפייסה בדבר מה ,אמר הוא ח"ו לא אפייסה אלא
תבוא לביתה ככלבתא .אז אמר האדון אם כוונתך לעשות שלום
פייס אותה ואם אין אתה רוצה בה גרש אותה ...עתה הוא אומר
אם היא רוצה שאגרשנה ,אין לה עלי אלא מנה מאתים וצ"ב,

כתובתה כתוצאה מתביעתה לגירושין ,ודנים שהגירושין
יצאוממנו.
ב.אף אם הבעל הודיע על חזרתו מתביעתו ,אין אנו דנים
אותו כמי שחזר בו ומבקש שלום בית ,אלא אם מעשיו
מוכיחיםשאכן"באמתחזרבוואינורוצהלגרשאלאלשבת
עם אשתו בשלום יחדיו בהשקט ובבטחה" .אבל מכיון
"שהיא לא תבעה להתגרש אלא מחמת רוע לבבו עמה,
והיא רואה כי עדיין הוא מחזיק בטומאתו וברשעתו שאינו
רוצה להכניע את לבבו ולפייסה ובדבר טוב ישמחנה ,ודאי
כיהואנקראהמגרש,שהוארוצהלגרשולאהיא,ולכןאין
להפסידההתוספת",כלשוןהמטהיוסף.

עטרתדבורה



עוד יצוין לתשובת רבי יצחק ב"ר מרדכי שבתשובות חכמי
פרובינציהסי'עטשכתבביחסלמורדת:

"דלא מפלגי' ביניהו אלא במאי דחזינן בגמ' ,והוא לענין שהייה
דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה משהינן לה תריסר ירחי שתא
ואמרה מאיס עלי לא משהינן לה כלל ,אבל לענין כתובה
ונכסים הנכנסין והיוצאים זו וזו נוכסיתא אינון ,וקאמרי רבוותא
ז"ל דווקא כי מרדה שלא מחמת טענה ,אבל באה מחמת טענה
דמחזיא לבי דינא דקושטא קאמרה ומילתא דאית בה חששא
לא מפסדא כתובתה ,היכי דמי כגון דבעל לא נהוג עמה כשורה,
אי נמי דלא מצי למיקם אספוקא ,בכי האי גוונא ודאי לאו
מורדת היא ,דאיהו הוא דקא מפסיד אנפשיה דמחוייב למזיינה
ולא למזיינה ,א"נ לא נהוג עמה כשורה כגון שעסקיו רעים
ואינו מן היישוב ,וכל כה"ג אין להנציח עליה ולהפסידה
כתובתה אלא עושין הב"ד כפי מה שיראו ומבקשין ממנו
לגרשה עם מה שיוכל מכתובתה ,או מוכיחין אותו שיתנהג
עמה כשורה כמו שכתב לה בכתובה ואנא אפלח ואוקיר כו'
והכל לפי ראות עיני הב"ד".
הרישקבע רבייצחקב"רמרדכי כדברברורשאינהמפסידה
את כתובתה כשאינה רוצה את בעלה לאחר שנהג עמה
שלאכשורהובכיהאיגוונא"ודאילאומורדתהיא".
ועייןעודמש"כלעילסי'מב.
נחזור לנידון דנן ,בדיוןהראשון שהתקיים לפני ארבע וחצי
שנים ,הבעל תבע להתגרש ,ובהחלטת בית הדין שניתנה
לאחרהדיוןוהועתקהלעיל,צויןכי מזהכחודשייםשהבעל
מתגורר מחוץ לבית לאחר שיזם את הפירוד למגורים
נפרדים .וכי הבעל תובע להתגרש ושולל על הסף כל
אפשרות לחזרה לשלום בית .מאידך ,האשה טוענת שאין
הצדקה לגירושין ,אך תסכים להתגרש בכפוף להסדרת
הסכם גירושין שיהיה מקובל עליה.וכן צויןבהחלטהשלא
נשמעהעילההמצדיקהחיובהאשהבגירושין.בנסיבותאלו,
אם בית הדין היה משלים את בירור התביעות ,היה מחייב
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תוספת וכסברת ריצב"א דמידע ידע שאם לא יצא ידי חובתו
כנגדה למיפק קאי .וגם בנעשה מוכה שחין י"ל דיש לה תוספת
שזה אונס יותר גדול אצלה ,ואי אפשר לה למיקם קמיה ,ולא
מקרי דאיהי מפקה נפשה".
אלא שכעבור ארבע שנים,לאחר שנוכח שהאשה מגישה
תביעה לגירושין ולכתובה ,הבעל חזר מתביעתו לגירושין
וטען לשלום בית ,ועפ"י תשובתרבי יצחק ב"ר מרדכי
שבתשובות חכמי פרובינציה סי' עט,תשובת מטה יוסף
ופסקדינושלביתהדיןהגדולהנזכר,איןתביעהכזושוללת
אתזכאותהאשהלכתובתה.
עוד יובהר אודות טענתו של הבעל לשלום בית לאחר כמה
שניםשגרמחוץ לבית ,מבחירתו-ביחס לאשה מורדת,
שיום אחד הודיעה שהיאחוזרת בה ממרידתה,עיין בפד"ר
ח"ט עמ'69בפסק דין מביה"ד הגדול ,שדנו בדינה של
מורדתשהצהירהעלרצונהלחזורבהממרידתה.
הגר"א גולדשמידט זצ"ל הביא מתשובת מהר"ם מרוטנבורג
)דפוספראג(סימןאלףכאשכתבבלשוןזו:

"אמרינן בגמרא סנהדרין )פרק זה בורר דף כ"ו( מפריחי יונים
מאימתי חזרתן משישברו פגמיהן ,ומשחקי קוביות משישברו
פספסיהם .וכן ההוא טבחא דזבן טרפה אזל רבי מזייה
וטופריה ,אמר רבא דלמא אערומי קא מערים ,וקאמר אין לו
תקנה עד שילך למקום שאין מכירים אותו וכו' .אלמא ,היכא
דהוי אדם מועד ורגיל לעבור ,אין די במה שאומר שרוצה
לשוב .הכי נמי אשת ר' שלום אחרי שמרדה ויצאה במרד
מביתו ,זה כמה ימים ועגנתו לא מסתייע במאי דאמרה אליו
אשוב ,אולי תשב ימים אחדים או עשור ואחר תלך .לכן אם
תתרצה האשה להתקשר עפ"י רבותינו ותעשה ככל הכתוב
ומבואר לעיל ,הרי טוב .כי איך יבטח בה לב בעלה אי לא
בקשר אמיץ אחרי מרדתה שמרדה בו כמה ימים .ואם לא
תעשה כמבואר לעיל ,הריני מסכים לכל דברי רבותינו והנני
מתיר לו עמהם לגרשה בעל כרחה".

את הבעל בכתובה .גם אם היה מתברר כטענתו בכתב

עכ"למהר"ם,ומובאתתשובהזובתשובותמהר"םמינץסי'

התביעה שמעל שנה לא מתקיימים יחסים ,וגם אילו היה

ק"ד.ונוסיףשכעיןזה,בתשובתמהר"חאורזרועסי'קכו.

מתברר שהיא מורדת ללא הצדקה ,לא היה מקום לשלול

והוסיףהגר"אגולדשמידטזצ"ל:

את זכאותה לכתובה בלא הסדר הקבוע במורדת כמפורט
באה"ע סי' עז .אך מאחר שבזמנו הטענה שעלתה בכתב
התביעה לא התבררה ,כעת לאחר ארבע שנים שגר מחוץ
לבית ומסרב לשוב ,הבעל אינו יכול לקבוע את מעמדה
למפרעכמורדת.
אך כאמור ,בדיון הראשון בית הדין לא מצא הצדקה
לתביעתהבעללגירושין.לכןכלעודתביעתולאהתקבלה,
ולא נמצאה הצדקה לפירוד שהבעל יזם,הרי שמעמדו
כמורד ,החייב בכתובה ובתוספת כתובה במלואה ,כמ"ש
החזו"אאה"עסי'סטס"קכב,והטעםמבוארבדבריהחזו"א:
"דכל שהוא מעיק לה ,הוי כמוציאה מדעתו".
עודכתבהחזו"א:

"מיהו במורד בבחירת לב כמו מדיר ונעשה מקמץ ודאי יש לה

"הרי שדין הוא ,כי על המורדת החוזרת ושבה ,להוכיח כי אכן
חזרתה כנה ואמיתית היא ,ולא די לה באמירה בעלמא אליו
אשוב ,אלא עליה לשכנע ולהתקשר על פי בית דין ,בקשר
אמיץ ,עד כי יבטח בה לב בעלה כי החזרה יציבה היא ,ואין
היא מביאה למחשבה אולי תשב ימים אחדים או עשור ואחר
תלך.
ובנידון דידן ,כשאנו עוברים על רישומי הדיונים בין הצדדים
לפני בית הדין האזורי ורואים את מהלכם ,כאשר אחרי שנים
של סירוב תקיף להשלים ,בא לפתע פתאום בא כחה החדש של
המשיבה ,ומכריז לפני בית הדין כי המשיבה חוזרת בה ורוצה
להשלים ,ומצהיר כי זה כבר שבועיים שהיא החליטה על כך.
הרי אין לראות כאן הוכחה ,ומכל שכן קשר אמיץ ,שיהיה בהם
כדי לשכנע את בית הדין ,וכדי לתת בטחון בלב בעלה ,כי אכן
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חזרה זו אמיתית וכנה היא ,אפילו באשר היא שם ,כלומר ליום
הזה לכל הפחות ,ועל אחת כמה וכמה שאין כל שכנוע
שהחזרה היא לאורך ימים ,ולא לימים אחדים או עשור בלבד".

הואמתבטאבביטוייםשאינםתואמים לבעלהמבקשלפייס
אתאשתו,איןמקוםשכעת ביתהדיןיקבלאמירהבעלמא
של הבעל הטוען לשלום בית ,כשנוכח שכלתה הרעה אליו

וכן הגאוןרי"ש אלישיבזצ"לבאותו פסק דין,הסכים עם

וקיים חשש שיחויב בכתובה שהאשה תגבה מחלקו בדירה

סבראזו,וכתב)בעמ':(68

המשותפת המצויה בהליך פירוק שיתוף שהחל ביוזמתו

"אחרי שעברה תקופה של למעלה מחמש שנות מרידה ,ולאחר
שקבע ביה"ד האזורי דינה של המשיבה כמורדת ,ולאור נסיבות
מתן ההצהרה ,ע"י בא כוחה ,על רצונה לחזור בתשובה ,הרי
צודקת דעת המיעוט שיש יסוד לבעל שלא להאמין לאשה
בהצהרות החדשות של שלום .וההחלטה שניתנה  ...שרירה
וקיימת ,דהיינו שאין לחייב את הבעל במקרה אשר לפנינו
להשלים עם אשתו ,ואין לחייבו ,במקרה של סירוב ,במזונות
האשה".

ומוסדרבהסכמה.
הגם שבדיון ,הבעל ציין את פנייתו לאשה לחזרה לשלום
בית כשנה לאחר הפירוד ,אך מאחר וחלפו שלוש שנים
מאותה פנייה ולא עשה דבר ,אלא התנהלותוהיא כאמור,
ככל שהדבר נוגע לפסק הדין הנוכחי כעת,אין ערך לפנייה
זו.כמוכןבהתאםלמבוארלעילעפ"ידרכםשלהראשונים,
מהר"ם בתשובתו הנזכרת ,ובתשובתמהר"ח אור זרוע סי'
קכו,אין די באמירה בעלמא ,אלא נחוץ מעשה ממשי

הרי שאיןלבית הדיןלקבל טענה בעלמא על חזרתו של

ומשכנע,דברשלאאירעבנסיבותהנוכחיות,שבההתרחשה

הבעל מדרכוהקודמתללאשהבעלעברהליךמינימאלישל

פנייה בעלמא פעם אחת כעבור שנה ,ובלא פנייה נוספת

"חזרה בתשובה" מדרכו שהורגל בה במשך מספר שנים,

במשך כל השנים לאחר מכן ,פנייה כזו אינה מספיקה

ויעמוד בתנאים שיקבעו בבית הדין להבטיח שלא יחזור

להוציאומחזקתושתבעלהתגרש.

לסורו.

כעת האשה תובעת גירושין ,וכבר הבאנו מכמה תשובות

אמנם אם הבעל מעד מעידה חד פעמית ,די בכך שיחזור

שקבעו שאין נשללת הכתובה בנסיבות אלו ,לבירור נוסף

בתשובה ויקבל עליו דברי חכמים ,כמבואר בתשובת חכם

בהלכהזונצייןשהלכהזוהתבארהבטוראבןהעזרסי'קיח

צבי סי' קלג .אך בנסיבות שהבעל הוחזק בחטאו ,אין ערך

שכתב:

לטענהבעלמאעלרצונולתקןליקוישחזר ונשנה,כשטענה
זו אינה מלווה בהליך מינימאלי של "חזרה בתשובה"מצד
הבעל .הלכה זו למדנו מתורתו של מהר"י ווייל שהביא
הרמ"אבדרכימשהאה"עסי'עזס"קיג.וז"להרמ"א:

"כתב מהרי"ו בתשובה סי' קל"ה ,אשר טוענת מאיס עלי מחמת
שהוא שותה ומקיא ומאבד כל אשר לו בשחוק ,והוא טוען
שאם עשה לא יעשה עוד ,נראה דזה לא מקרי אמתלא וכו',
ועוד שהרי הוא רוצה לחזור ולא לעשות עוד ,ואינו צריך
להעמיד ערבות שיתקן דרכיו כל זמן שאינו מוחזק בריעותא".

"מי שהיא תובעת לבעלה לגרשה ויצאו הגירושין ממנה ,אין
לה מן הדין לגבות זולתו מה שהיא טוענת ויתברר מסכום
נדוניתה .ולא נחוש למה שימצא כתוב ממנה בכתובה  ...ולא
יחוש הבעל לכתוב ולהוסיף על עצמו  ...לענין שתשאר נשואה
עמו ולא תבקש גירושין ,בענין כזה אמרו חכמינו ז"ל )כתובות
נד( כי כתב לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למיפק ולמיסב לא
כתב לה  ...ואם תבע הוא הגירושין ,אינו יכול לגרשה אלא
לרצונה או לאחר שיפרע לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא
ותוספת".

הרי מבואר ,שאם "אינו מוחזק בריעותא" ,די בכך שמצהיר

מבוארבדבריו,שאםהגירושיןיצאוממנולאחרשהואתבע

שיחזור מדרכו הרעה.אבלאם הבעל"מוחזק בריעותא" יש

את הגירושין"-אינו יכול לגרשה אלא לרצונה או לאחר

להוסיף להעמיד ערבויות מתאימות להבטיח שלא יחזור

שיפרע לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא ותוספת".

לכיסלו ,ופשיטא שמרידה של הבעל ארבע וחצי שנים היא

משא"כ אם האשה תבעהלהתגרשויצאו הגירושין ממנה,

בגדר"מוחזקבריעותא"

השהבעל התחייב לה כנגד הנדוניא,
לא תוכל לקבל את מ 

נחזור לנידון שבפנינו .מזה ארבע וחצי שנים הבעל אינו

ולאתוספתכתובהאומתנות.

בבית לאחרשבחר לעזוב את אשתו ולא עשה דבר לתיקון.

הטורדייקבלשוןוכתב "מי שהיא תובעת לבעלה לגרשה ויצאו
הגירושין ממנה" ,דהיינואיןדיבתביעתגירושין,אלאבנוסף
לכך" :יצאו הגירושין ממנה" ,ובנידוןדנןעפ"יהמבוארלעיל,

סנהדרין ,כך ישלדון בבעל שעזב את אשתו ותבע גירושין

לאחר שנקבע מעמדו שלהבעלכמורדבאשתו ,לא ניתן

ושללכלהצעהלהגיעליעוץנישואין,וכברמעלארבעשנים

לקבועשהגירושיןיצאוממנה.

שאינו בביתו ,ומנהל הליך פירוק שיתוף של דירת מגורים

ועייןבתשובתהתשב"ץח"בסי'רצב,במש"כ:

כשם שמהר"ם מרוטנבורג למד את ההלכה של חזרת
מורדת ,מדין חזרת פסולי עדות ,המבואר בגמרא במסכת

משותפת ,שאינה משמשת להם למגורים אלא להשכרה,
וכעת כשנוכח שהאשה תובעת גירושין וכתובה ,שינה את

"אם כתב תוספת מעצמו ,והיו הגירושין ברצון שניהן גובה
הכל",

טעמו וטוען לשלום בית ,כשאנו רואים שאין כל אסמכתא

הרי שהסכמת האשה להתגרש אינה שוללת את הזכאות

שעוד קודם להגעתו לדיון זה עשה דבר למען שלום בית,

לכתובה.

אלא אדרבה ,מהודעה ששלח לאשתו לפני כמה חודשים

ה"האםהאשה,לארקשמביעההסכמהלהתגרש,אלאגם

עטרתדבורה
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מאסהבבעלהשעזבאותהותבע גירושיןמאחרשאינורוצה

מורד באשתו שכבר אי נה עמו .וכן להיפך כשהבעל מורד

בה,כבראין מקום להתראה לאשה שאם לא תחזור בה

באשתומאסבהותובעלהתגרש ,רק הואהמורד ,ולא ניתן

תפסיד כתובתה,שהרי אין לה למי לחזור,ואין יסוד לטעון

לקבוע את מעמדה של האשה כמורדת בבעלה שכבר אינו

שהגירושיןיצאוממנה.
שהאשההפסידהכתובתהו 

עמה ,כשהואבמעשיוהביא אותםלגירושין,לכןבדרךכלל

ידועים דברירבינו ירוחם )בספר מישרים נתיב כג ח "ח(

לא קיימת מציאות שהצדדים מורדים זה בזה.זאת מאחר

שכתבבלשוןזו:

ש"מרידה"בהגדרתה,הינה התנערות מחובה בדרך של

"כתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל ,כי נראה לו שאשה
שאמרה לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה ,והוא אמר אנא נמי
לא בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנים
אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא דילמא הדרי בהו,
לאחר שנה כופין אותו לגרש והפסידה תוספת וכל מאי דיהיב
לה מדיליה דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה".
רבינו ירוחם מתייחס לנסיבות שבהן ההליך החל מתביעת
האשהלגירושין,שבאהלביתהדיןואמרה" :לאבעינאליה
יתן לי גט וכתובה" ,ובתגובה הבעל אומר" :אנא נמי לא
בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט".ביחס לשאלת חיוב
א
הגירושין ,הורהלכפותאתהבעלבגירושין,ונראהשאליב 
דרבינו ירוחם יש לפסוק לחייב אתהאשה בגירושין ,גם
בהיפוך הדברים ,דהיינו שהבעל יוזם הליך גירושין והאשה
הודיעהשאינהרוצהאתבעלהאךאינהמסכימהלקבלגט.
אךככל שהדבר נוגעלזכאות האשה לתשלום הכתובה,
המקרה בדינו של רבינו ירוחם הוא שהתביעה להתגרש
החלהמצדהאשהשאינהרוצהאתבעלה,והפסדהכתובה
מנומק"-דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה " .אך אין
הדבר כן כשהבעל הוא התובע להתגרש ,ולאחר שהאשה
נוכחתשהבעלאינורוצהבה,היאאינהרוצהלהישארעם
בעלשמאסבהואינוחפץבה,ובנסיבות שמעמדושלהבעל
כמורד באשתו,הגירושין יצאו ממנו ,וכבר אין את הטעם
"דאדעתאלמשקלולמיפקלאיהיבלה".
כששניבניהזוגכבראינםרוציםזהבזה,חיובהכתובהתלוי
בשאלהמימבניהזוגגרםלגירושין בהגשתתביעתגירושין.
אם בתביעתה לגירושין התברר שהיא מורדת בבעלה
והביאה למצב שבו הצדדים נאלצים להתגרש ,וכמו הנידון
ברבינו ירוחם שבו ההליך החל מתביעת האשה להתגרש,
הרי שהגירושין יצאו ממנה והיא אינה זכאית לתשלום
הכתובה,וזאתעפ"יההלכההעקרוניתהפסוקהבדבריהטור
הנזכרים.אבל אם הבעלהוא המורד באשתו ,ולא נמצאה
הצדקה למרידתו המסירה ממנו מעמד של מורד,או כשאין
אחד מהם מורד והבעל תבע להתגרש,בתביעתו להתגרש

פשיעה ,וכמ"ש המרדכי במסכת כתובות פרק אע"פ
ובהגהות האשרי פ"ה סי' כט אודות מי שמחמת חולי אינו
יכוללקייםעונתו:

"לא מיקרי מורד אלא כשעושה מחמת שנאה וכעס ,דמורד הוי
פושע כמו הפשעים אלו המרדין".
וכשבעלה אינו עמה כבר אין אפשרות להגדירה כמורדת,
וכברהתבארהקביעהזובספרעטרתדבורהח"בסי'פט.
ויצוין לדברי החזו"א אה"ע סי' סט ס"ק כבהנזכרים לעיל
שכתב:

"מיהו במורד בבחירת לב  ...ודאי יש לה תוספת וכסברת
ריצב"א דמידע ידע שאם לא יצא ידי חובתו כנגדה למיפק קאי.
וגם בנעשה מוכה שחין י"ל דיש לה תוספת  ...ולא מקרי דאיהי
מפקה נפשה".
לכןגםבנסיבותכגוןנידוןדנן,מאחרשהבעלהואזהשעזב
את הבית ותבע את הגירושין ,בתביעתו את הגירושין
ובמעשיו שנותר מחוץ לבית ארבע וחצי שנים,לא הותיר
מקוםלחזרהלשלוםבית,הרישהואהביאלגירושין.
מסקנה:
כשהאשה תובעת גירושין נשללה זכאות לכתובה רק אם
באותה עת ,מצד הבעל אין מניעה לשלום בית .לא כן
כשהתביעהלגירושיןמוגשתבנסיבותשזמןרבקודם,הבעל
כבר עזב את אשתו ותבע להתגרש ,ותביעתה מוגשת
כתגובהמתבקשת,המתאימהלהתנהגותהבעל.כאמור,אין
די בהצהרה בעלמא של הבעל על רצונו בשלום בית,
להוציאו מחזקת מורד שהוחזק ארבע וחצי שנים ,הצהרה
הנתפסתבצדקכ"תרגיל"להיפטרמתשלוםהכתובה.
בהתאםלאמורתביעתהאשהלגירושיןולכתובהמתקבלת,
וישלחייבובגירושיןובכתובהבמלואה.
ב
עלכןייקבעמועדקרובלסידורהגט,וכןביתהדיןפוסקלחיי 
את הבעל בסך52,000דולר .ככל שמצבו הכלכלי של הבעל
אינו מאפשר תשלום זה תוך30יום ,סכום זה ישולם לאשה
מתוך חלקו של הבעל בדירה המשותפת המצויה בשלבים
מתקדמיםשלהליךפירוקשיתוף,המתנהלבביתהמשפט.

סתםאתהגוללעלהאפשרותלשלוםבית,עליולשלםאת

עד כאןנימוקי פסק הדין שכתבי ,אך עמיתי להרכב בית

הכתובהבמלואה .עייןבספרעטרתדבורהח"אסי'לווחלק

הדין,סבראחרתובמסקנתדבריוכתב:

ב'סי'פט,שםהתבארוהמקורותבהלכהלקביעהזו,ומתוך

א .בדיון הראשון האיש תבע גירושין ועמדת האשה לכל

דברינו יתבארשהמושג"מורדיםזהבזה"הנזכר בכמהפסקי

היותר היתה שילך לטיפול .תגובה זו מהווה ריעותא

דין שיצאו לאחרונה ,שגויומביא לטעות בפסיקת ההלכה

בטענת שלו"ב שלה וחיזוק לאומדנא שגם היא חפצה

ביחס לכתובה .מאחר שלאחר שהאשה מורדת בבעלה,

לכתחילה בגירושין אלא בתנאים משופרים כפי

מאסה בו ותובעת גירושין ,הבעל כבר אינו יכול להיקרא

שאמרה.
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ב .לא ניתן לקבוע כי מעמדו של האיש כמורד מאחר .1 :
האשה לא תבעה חיי אישות .2.מורד צריך התראה
ובנדוןדידןביה"דלאהתרהבו.
ג .האיש חזר בו ורוצה בשלו"ב ,זכותו לחזור ואין חשש
לחוסרכנות.
ד .אםהצדדים יתגרשו ,האיש פטור מתשלום הכתובה
ותוספתהכתובה.
עדכאןמסקנותדעתעמיתי.

והוסיףהחלקתמחוקקסי'פס"קלג:

"לשון הרשב"א בתשובה ,זו עילה מצאה לצערו ותולה בפרעון
מה שלותה ,כלומר ולמה תהיה ידה על העליונה תבא אליו
בתחלה ואח"כ יפרע מה שלותה".
דהיינו למרות שבפיה טענה צודקת ,אין הצדקה למרידתה,
ואין להצדיק מרידה מפני ההתנהגות השגויה מצד הבעל
כשאינו פורע את חוב שלוותה למזונות ,מאחר שאין לקבל
אתטענתההקושרתביןשניהנושאים.
ביחס לדין זה המבואר בתשובת הרשב"א שבבית יוסף

תגובתילהשגותהנ"ל

וברמ"א ,אין הבדל בין אשה מורדת לבעל מורד ,כמ"ש

לאחרהעיון בדברי עמיתי איני יכול להסכים עמו ,ואבהיר

בפד"רחלקז'עמוד:82

זאתבקצרה:
א .עמיתימתעלםמפרוטוקולהדיוןהראשוןבתביעתהבעל
לגירושין ,שהתקיים לפני ארבע וחצי שנים ,שם בדיון הגם

"דברים ברורים קובע לנו הרשב"א דאף המורדת )או המורד(
מפני עילה שאין ביה"ד רואה אותה כמוצדקת ,הרי זה מורד על
כל המסקנות הנובעות מזה בהלכה".

שהאשהביקשהשילכוליועץנישואין ,וכלללאמנעהחזרת

ג.התראה לחיוב כתובה בנסיבות של גירושין עקב מרידת

הבעל לביתם .כמו כן הבעל לא טען שעזיבתו את הבית

הבעל,אוכדילחייבובגירושין,אינהמוזכרתבשו"עסי'ע"ז

נבעה מכך שעמדתו כיצד להתייחס לבן הגדול ,אינו

ס"אולאבסי'עולרבותבסעיףי"גולאבסי'קנ"דס"ג.אמנם

מוסכמת על האשה ,אלא הבהיר שאינו חפץ באשתו,

הרא"שבתשובהכללמגסי'י'בסיוםדבריו,כתב" :וכן איש
המורד",אךכוונתואינהברורה.וכמוכןהחזו"אסי'קחס"ק

שאנילאיכוללהמשיךלחיותאיתהבגללהתנגדותהאיתי,

יגמתייחסלכפייתגט,וכךפירשאתדבריהרא"שבתשובה.

כוללביחסיאישות.אנימרגיששהיאעושהליטובהשהיא

אמנם בתשובת נודע ביהודה תניינא אה"ע סי' צ' כתב במי

חיהאתי,וכךבכל התחומים.לאהלכנוליעוץנישואין.אני

שאינוזןואינומפרנסשדינולהוציאליתןכתובהכתב:

ולשאלת בית הדין מדוע עזב את הבית ,השיב":החלטתי

לאמעוניןבכך" .עדכאןציטוטמדבריוהנחרציםשלהבעל
בדיון .אילו היו פני הדברים כמתואר על ידי עמיתי ,שכל

"דוקא כשהתרו בו הבית דין והא עומד במרדו ...שכן מפורש
בגמ' בכתובות ס"ג ע"א ולאו לאימלוכי ביה בעי".

הבעיההיתהשאלתהיחסלבןהגדול,מדועהבעללאהציג

ועיי"ש בהגהת בן המחבר )בנודע ביהודה מהדורת מכון

טענה זו בדיון וקודם לכן בכתב התביעה ,ומדוע הבעל לא

ירושלים( שציין שזוהי גרסת רש"י בלבד ,ואילו הרא"ש

נעתר להליך יעוץ נישואין שם ילבנו את המחלוקת הזו

וכמהפוסקיםגרסולאולאימלוכיבהבעי,ואיןראיהלצורך

במגמהלהגיעלפשרהמוסכמת,כפישדרשההאשה.כמוכן

בהתראה לבעל .וזו גרסת רוב הראשונים על הדף ,וכאמור

יצוין שבהחלטה שניתנה לאחר הדיון ,קבע בית הדין

גם בשו"ע בשלשה מקומות ,לא הוזכרה הלכה זו .ובשו"ת

בהרכבוהמלאפהאחד":שלאנשמעהעילההמצדיקהחיוב

נושאהאפודסי'לבהאריךבהלכהזו,ומסקנתו:

האשה בגירושין" .החלטה זו חלוטה ולא יתכן לאחר ארבע
וחצי שנים להפוך אותה ,ולטעון שבדיון התבררו נסיבות

"נתבאר בדברי הראשונים דלא בעינן התראה ,ומבלי התראה
כופין אותו להוציא".

המצדיקותאתתביעתהגירושין.

עכ"פגםאליבאדגירסתרש"ימוטלעלביתהדיןלאימלוכי

ב .גם במקרה שמתעוררת מחלוקת בין ההורים כיצד

ביה,ומבוארברש"יכדלהלן:

להתייחס לבן הגדול שאינו הולך בדרך התורה .אין הצדקה
שהבעל יעזוב את הבית ולא ישוב במשך שנים ,ומרידה

"ולאו אימלוכי ביה בעי ,שמא יחזור בו ובתוך זמן שאנו
נמלכין בו ומחזירין עליו שיחזור בו ,מוסיפין על כתובתה".

בנסיבות אלו היא שלא כדין .וכן בדיון הראשון הנזכר ,בית

דהיינו מוטל על בית הדין לאימלוכי בו ולשכנעו שיחזור בו

הדיןהציעלבעל,כדלהלן" :אוליפתרוןהעזיבהאינונכון,ויש

ממרידתו.ובתוךזמןזהמוסיפיןעלכתובתה.הרישהתפקיד

לתקןמתוךהבית?זונטישתהמערכה.מצבםשלהילדיםכך

המוטל על בית הדין הוא לשכנעו לחזור ממרידתו ,אך אין

יחמיר .האם הסבל שלך הוא הדבר המרכזי? אולי הדברים

הוראה שמוטל על בית הדין להוסיף ולהזהירו מפני

ם ".
יתוקנו ?".והבעלהשיב" :אנילאמסכיםלכלו 

התוצאותהנובעותמהמרידה,חיובאוכפייתגטאותשלום

ידועה תשובת הרשב"א שהביא הבית יוסף אה"ע סי' ע"ז

הכתובה,כמוההלכהבמורדתשביתהדיןחייבלהבהירלה

והביאההרמ"אסי'פ'סעיףי"ח,שכתב:

"דקרוב הוא בעיני לומר שזה אחד מדרכי המורדת באומרת
בעינא ליה ומצערנא ליה דכל האומרת כך טענה יש לה על
הצער שהיא רוצה לצערו וגם זו עילה מצאה לצערו ותולה
בפרעון מה שלותה".

שאם תמשיך במרידתה תפסידאת כתובתה ,וכמוההלכה
בעוברת על דת לדעת החלקת מחוקק סי' קט"ו ס"ק טז
והשו"עשםסעיףי'.
על כן בנידון דנן שאכן התקיים דיון ,לאחר שהבעל הגיש
תביעתגירושיןוהאשההגישהתביעתכתובה,ובדיוןהבעל

עטרתדבורה



סימןמד171

התבקש על ידי בית הדין לחזור לבית או לעשות מאמץ

ברור מדוע מסכים עמיתי כאמור לאחר שהבעל תבע

ליעוץ נישואין ,וסירב ,כשידוע שתלויה ועומדת תביעת

גירושין,ואינומסכיםכןגםבנידוןדנןשעזבאתהבעלומרד

הכתובה ,בכך התקיימה ההלכה של החובה "לאימלוכי

באשתו ,ללא הצדקה ,הגיש תביעת גירושין והודיע בדיון

ביה",אליבא דרש"יואיןמניעהלדונוכמורד.ק"ולכלשאר

שהתקייםלאחרעזיבתושאינורוצהאתאשתו.שהריבית

הראשונים והפוסקים ,לרבות השו"ע ,שלא הזכירו דבר

הדין הגדול בפסק דינם הנזכר קבע שמרידה לאחר תביעתו

מהתראהזו.

לגירושין "אין זה עושה אותה מורדת אלא זו מורדת

ד .כתבעמיתי ,שעולה מהדברים שכתבתי " -שלעולםבעל

בטענה" ,מדוע כאן תיחשב כמורדת כשלאחר שנים של

שתבע את אשתו לגירושין ותביעתו נדחתה,אוטומטית

מרידת הבעל לא נעשה מעשה ממשי ומשכנע שעזב את

האישה זכאית למרוד בבעלה לתבוע גירושין ולקבל

מרידתו ,ומאז עזיבתווכן לאחר הדיון הראשון בחר שלא

כתובתהותוספת כתובתה ,ולא הנחת בת לאברהם אבינו

לשובלביתלמרותשהאשהלאמנעהזאתממנו.

יושבתתחתבעלהוחידושעצוםזהצריךראיהוהוכחה".

מסקנה:לאור האמור ולאחר ארבע שנות נטישת הבעל את

אךלאכךכתבתי,דהיינואיןתביעתהגירושיןבלבדקובעת,

הבית,ותביעתולגירושין,איןמקוםלהניחשהואכנהבטענתו

כשתביעתו לא
מאחר שאם הבעל תובע גירושין ,אך גם 

לחזרה לשלום בית ,ואין לטענה זו בסיס במציאות ,גם אם

התקבלה או טרם התבררה ,ממשיך לגור עם אשתו ולמלא

חשבה כזו או אחרת
פעם אחת לפני שנים התעוררה בו מ 

חובותיו ,ודאי שאינהזכאית למרוד ,אלא דבריי מתייחסים

ה
לחזרה ,אך לאעשהדברמאז.הדברהראשוןוהיסודישהי 

לתביעת גירושין המלווה במעשה ,שלאי מילוי חובותיו

מוטל עליו -להוכיח את כנותו ,היהעליולשוב לגור בבית

לאשתוושלעזיבתהבעל אתביתם בלאלשובלביתבמשך

ומתוךהביתלהביאלתיקוןהיחסיםביניהם,שהריהאשהלא

שנים,למרותשהאשהלאמנעהחזרתולבית.

מנעה ממנו את החזרה לבית ,ולאחר שאפילו דבר זה לא

ה.אזכור פסק השו"ע אה"ע סי' עז ס"ד לעניינו כלל אינו

המתביעתהגירושין
נעשה,הדברברורשכלדבריואודותחזר 

רלבנטי .שם הנידון בטוענת "השמים ביניובינך" דהיינו

והרצון בשלום בית ,הם סוג של תרגיל להיפטר מתשלום

שורשהסכסוךופתרונוידועלשמיםבלבד,מאחרשאףאדם

הכתובה.עלכןאינייכוללקבלאתדעתעמיתי.

אינו יודע ואינו יכול לדעת מה מתרחש בחדרי חדרים.

עדכאןתגובתי.

ולאחר הדיון הראשוןניתנה החלטה ,ונקבע שאין צדק

מסקנה:

בטענותהבעל.

ברובדעותביתהדיןפוסק:

ו .ביחסלפסקדינושלביתהדיןהגדול מאוסףפסקידיןעמ'

א .תביעתהגירושיןמתקבלת.

משא"כ כאן שהתקיים דיון וטענותיהם ברורות וידועות,

מ',שהבאתילעיל,טעןעמיתישמאחרשבאותונידוןהבעל

ב .הבעל חייב לשלם לאשה את מלוא הסכום הנקוב

תבע גירושין"אכן כאשר בעל המגיש תביעת גירושין וחוזר

בשטר הכתובה52,000,דולר עפ"י השער היציג ביום

בו,עליויהיהנטלההוכחה,להוכיחכיחזרתוכנהואמתית

התשלום.סכוםזהישולםתוך30יום.

ע"י למשל שייפיסנה לפחות באותה מידה שפגע בה ובפסק

ג .בהתאם לפסיקה המבוארת ברמ"א סי' קנ"ד סכ"א,

דין האמור לעיל כנראה לא הוכיח האיש את כנות רצונו

חובת הבעל לתשלום סכום זה ,עומדת בעינה ,גם אם

לחזור לשלו"ב ולכן האישה מעמדה כמורדת בטענה

לאיסודרהגט.

מוצדקת וזכאית למלוא כתובתה" ,עד כאן מדבריו.ולא

ד .הצדדיםמוזמניםלדיוןשבויסודרהגט.

סימן מד

תשלוםהכתובהלאחרשהתעוררספקבזכאותלכתובה
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ולחייבאת הבעל

כשלש שנים ,יש מקום להתגרש .לטענתה ,מאחר שהבעל

בתשלוםהכתובה.

עזב את הבית ללא סיבה מוצדקת ,עליו לפצותה בתשלום

בזמנו ניתן פסק דין בתביעת הגירושין ,אך לא בתביעת

הכתובה.בשטרהכתובהנקובסך180,000שקל.

הכתובה,ולהלןפסקהדיןבתביעתהכתובה.

לעומת זאת ,הבעל מבקש לדחות את התביעה ,וטען שעזב

הצדדים נישאו לפני שלוש שנים ולשניהם אלו נישואין

אתהביתלאחרשאשתוסילקהאותומהבית,שכאמורשייך

שניים.בניהזוגגרובביתהאשה,אךכעבורעשרהחודשים

להבלבד.הבעלטען שקודםלעזיבתוהתרחשביניהםויכוח

הבעלעזבאתהביתומאזבניהזוגגריםבנפרד.

בנושאכלכלי,שבסיומוהאשהדרשהממנולצאת.

לטענתהאשה,הבעלעזבללאהצדקה,ולאהתקיימהעילה

יצוין כי לאחר עזיבת הבעל את הבית לא ננקטה יוזמה

שהיה בה להצדיק את עזיבתו ,אך מאחר שהם בפירוד

רצינית מטעם אחד הצדדים לבחון חזרה לשלום בית ,לא

ד
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נפתח תיק לשלום בית .רק במהלך הדיון הראשון ,עשרה

יהיה נכון לקבוע שהגירושין יצאו מהאשה ,והיא אינה

חודשים לאחר עזיבת הבעל את הבית ,בית הדין מיוזמתו

זכאיתלתשלוםהכתובה.

פנה לאשה ,בשאלה האם כעת היא מבקשת ממנו שיחזור

עלפיהדין,כשהאשהתובעתתשלוםכתובה,והבעלמבקש

לבית ,השה השיבה תשובה מסויגת ואמרה"-אם הוא

לדחות תביעה זו ,וטוען שהתקיימו נסיבות שיש בהן כדי

רוצה ,שיחזור לבית בלי תנאים ,ובלבד שיהיו חיים

לשלול את זכותה של האשה לכתובה והאשה מכחישה

משותפים".בתגובהלדבריה,הבעלהודיע  -שלאחרכלמה

נסיבות אלו ,יש לחייבו בתשלום הכתובה במלואה ,לאחר

שעברביניהם,נושאזהשלבחינהמחודשתשלשלוםהבית

שבועתהאשה,עייןשו"עאה"עסי'קט"וסעיףד'"-ואם אין
עדים ,תשבע שהוא כדבריה",וכן שם בשו"ע סעיף ז'"לפיכך
משביעה"וכו' .אמנם במגיד משנה פרק כ"ד מאישות הי"ד

בבד עם יעוץ והדרכה מתאימים .האשה השיבה בחיוב,

סבר שאין מחויבת שבועה מפני שהבעל בטענות אלו אינו

ולאחר מכן  גם הבעל הביע עמדה חיובית בנושא ,אך

נאמןלבטלאתשטרהכתובהודינוכטועןשטראמנה,הובא

למעשהלאיצאדברמיוזמהזו.

בב"ש סי' קט"ו ס"ק יח ,אך הסכמת האחרונים היא שבכל

כבראינורלוואנטי.
בסיוםאותודיון,הוצעלצדדיםלבחוןחזרהלשלוםביתבד

לאחר מכן בהמשך הזמן שחלף ,התקבל הרושם הברור,
ששני הצדדיםכבראינם מעוניינים בשלום בית ,כמו כן
הבעל לא הסכים לשלם לאשה אלא פיצוי סמלי בלבד,
במסגרת הסכם גירושין .בנסיבות אלו ,על בית הדין לסיים
אתהתיקבפסיקה.
לאחרעיוןבטענותהצדדיםאנופוסקים:
בפסקהדיןהנ"לכתבנולחייבאתהגירושיןמפנישבניהזוג
בפירודהעולהעלשנתיים ,ושאיןספקשגםכעתוכברמזה
תקופה ארוכה ,שני הצדדים מעוניינים בגירושין ושוללים
שלום בית .על כן בנסיבות אלו הוטל על הצדדים להתגרש
ללאדיחוי,ואיןאחדמהםרשאילעכבאתההליךלפרקזמן
נוסף ,וזאת בהתאם לדינו של רבינו ירוחם בספר מישרים
נתיבכ"גחלקח'.

טענההמייחסתלאשהמעשהשישבוכדילשלולממנהאת
כתובתה ,הבעל אינו נאמן לבטל את חיוב הכתובה ,אך
עליה להשבע כטענתה .עיין מחנה אפרים על הרמב"ם שם
שכתבלחלקביןטענהשבאהלעקוראתכחהשטרמעיקרו,
כטענת שטר אמנה ,שבה אינה צריכה להשבע ,ובין טענה
על מעשה שאירע ושיש בולהביא לשלילת זכותה לגביית
כתובה,שאינהנאמנתבלאשבועה.וכןדעתספרידהמלך
על הרמב"ם )שם( והבית מאיר אה"ע סי' סח ס"ט )ד"ה תו
כתבהביתשמואל(.
עלכןמטעםזהבנידוןשבפנינו,לכאורההיהמקוםלפסיקה
שאםהאשהתתבעאתתשלוםהכתובהותציגשטרכתובה
חתום וכשר כדין ,היא תחויב להשבע שהאמת כדבריהוכי
הבעל עזב את הבית מיוזמתו .ואם יתברר שעפ"י ההלכה
אינהיכולהלהישבע,כדין"חשוד",הרישלפיהכרעתהש"ך

ביחסלזכאותהאשהלתשלוםהכתובהישלקבועכדלהלן

חו"מסי'צ"בס"קידהעיקרלדינאשאינהמחויבתלהישבע,

-כששניבניהזוגאינםרוציםזהבזה,איןמקוםלתלותאת

וישחולקיםואכמ"לבזה.

הפסד הכתובה בהכרזת מורדת ,הכרזה שאינה רלוואנטית

אך היה מקום לכל האמור לעיל בנסיבות שבהן הצדדים

כשהבעל אינו מבקש שלום בית .אך שאלת חיוב הכתובה

מופיעים בבית הדין במצב שבו האשה מוחזקת כאשה

תלויה בשאלה מי מבני הזוג גרם לגירושין .אם האשה

הזכאית לתשלום הכתובה והבעל טוען לשלילת זכותה

הביאה למצב שבו הצדדיםנאלצים להתגרש ,היא אינה

לכתובה.אבלבנסיבותהנוכחיות-כשהצדדיםהופיעובבית

זכאית לתשלום הכתובה ,ואם הבעל הביא לכך ,עליו

הדיןלדיוןהראשון,שניהםכברהיובמצבשלפירודממושך

לשלםאתהכתובהבמלואה,עייןבספרעטרתדבורהח"א

המוסכם על שניהם ,וגם אם ביוזמת בית הדין עלתה

סי' לו וחלק ב' סי' פט ,שם התבארו המקורות בהלכה

השאלה ביחס לניסיון לשלום בית ,אך לאחר מכן נוכחנו

לקביעהזו.

שלא יצא דבר מיוזמה זו ,ובסופו של דבר התברר כי כבר

במקרה שבפנינו ,נחלקו הצדדים בשאלת העילה לעזיבת

בזמנובעתהדיוןהראשוןלמעשהשניהםכבררצולהתגרש

הבעל את הבית .אם נקבל את גרסת האשהשהבעל עזב

ושללו שלום בית) ,גם אם מבחינה הצהרתית באותו דיון

ללא כל סיבה מוצדקת ,הרי שהגירושין יצאו ממנו ועליו

האשההציגהזאתבדרךמעודנתיותר(.בנסיבותאלו,מעת

לשלםאתהכתובה.אךאםנקבלאתעמדתהבעלשאשתו

הופעתם בבית הדין בפעםהראשונה ,האשה כבר אינה

סילקה אותו מביתה ומאז כבראינה רוצה בו ,היא אינה

מוחזקת כאשה הזכאית לתשלום כתובה ,ויש להורות-

זכאית לתשלום הכתובה .וזאת מפני שאם  טענת הבעל

המוציא מחבירו עליו הראיה ,ולהטיל את נטל הראיה על

תתבררכטענתאמת,גםאםלאחרזמןהאשההביעהרצון

האשה המבקשת להוציא את דמי הכתובה .ובטרם תזכה

מסויגלאפשרחזרתהבעללבית,עכ"פהדבריםנאמרובדרך

בתשלום הכתובה ,עליה להוכיח את טענתה שהבעל עזב

המתוארת לעיל .לאחר שסילוקו של הבעל יצר קרע עמוק,

אתהביתמיוזמתוולאמיוזמתה.ומשלאעלהבידהלהוכיח

קרעזהאינוניתןלאחותובכמהמיליםהנאמרותבביתהדין

את טענותיה ,אין להוציא מהבעל המוחזק ,וחזרנו לכלל -

תקופה ארוכה לאחר האירוע ,ואם אכן האמת עם הבעל,

"המוציאמחבירועליוהראיה".
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נימוקיםמפורטיםלפסקהדין

השאלההעומדתבפנינוהיא-באותםמקריםשבהםשאלת
זכאותה של האשה לתשלוםהכתובה עומדת לדיון ,ושנויה
במחלוקת בין הבעל והאשה .ולמעשה זכאות זו נגזרת
מנאמנות הצדדים ביחס לאירוע או ביחס למציאות ,שיש
בהםכדילשלולאתזכותהשלהאשהלתשלוםהכתובה.
האם במקרים אלו ,האשה המחזיקה את שטר הכתובה
נחשבת מוחזקת והיא בחזקת זכאית לתשלום הכתובה,
והבעל הטוען לפוטרו מהחוב ,עליו הראיה ,ואינו נפטר
מתשלום זה עד שיוכיח את טענתו לשלילת זכאותה .או
אדרבה להיפך ,הבעל הוא המוחזק ויש להורות לאשה -
המוציא מחבירו עליו הראיה ,וכל עוד לא תוכיח את
טענתה,איןמוציאיםמהבעלאתדמיהכתובה.
במקרים רבים שאין לאחד הצדדים ראיה לטענתו ,למעשה
פסקהדיןיקבעעליסודההכרעהבשאלהזו.
ָ
לכאורהמכמהסוגיותמוכחשהבעלאינונאמןבטענותשיש
בהם כדי לשלול את זכותה של האשה לתשלום הכתובה,
ובסוגיותאחרותראינולהיפך,וישמקוםלבירורסוגיותאלו.
אך נקדים כי הבירור במסגרת הנוכחית מתייחס לחילוקי
טענות אודות זכאות האשה לתשלום הכתובה .אבל לאחר
שכברהגיעהזמןשבוניתןלממשאתתשלוםהכתובה,ואין
טענהביחסלזכאותהאשהלגבייתהכתובה,אלאהתעוררו
טענותבשאלתפירעוןחובזה.בנסיבותאלומוסכםשהאשה
נחשבת מוחזקת ,וכמו שמבואר בתשובות הרשב"א
המיוחסותלרמב"ןסי'ק'.עי"שבמש"כ:

"טעמא דמילתא משום דשטרא מוחזק הוא ,וכאילו ממון
הכתוב בו ,מוחזק ביד המלוה ,ואוקומי ממונא הוא .ונ"ל דזו
היתה סברתו של רמי בר חמא בפרק הכותב )דף פ"ז ,(:גבי
הפוגמת כתובה .דקאמר שבועה דאורייתא ,דקטעין לה מאתים,
וקא מודה ליה במנה  ...דטעמא דרמי בר חמא משום דמוחזקת
היא .ובעל דאתי לאורועי שטרא ,חשבינן ליה כמוציא ,ותובע,
ואיהי כמודה במקצת ממה שהוחזקה".
כאמור ,הדיון דלהלן הוא ,כשנחלקו הבעל והאשה ביחס
לעיקר זכאותה של האשהלגביית שטר הכתובה ,האם גם
בנסיבות אלו האשה נידונת כמוחזקת ,כשם שהיא מוחזקת
בעתחילוקיטענותביחסלפירעון.
לכאורה ,היה מקום לפשוט ספק דידן מפסקי הרמב"ם
בהלכותאישותפרקכד.
בהלכהידכתבהרמב"ם:

"העוברת על דת צריכה התראה ועדים ואחר כך תפסיד
כתובתה .עברה בינו לבינה וידע שהיא עוברת על דת והתרה בה
בלא עדים וחזרה ועברה .הוא טוען ואומר עברה אחר התראה,
והיא אומרת לא עברתי כלל ,או לא התרה בי .אם רצה להוציא,
הרי זה נותן כתובה אחר שתשבע שלא עברה ,שאם תודה
שעברה אחר התראה זו אין לה כלום".
וכןבהלכהיזכתבהרמב"ם:

"אם הודתה לו שזינתה תצא בלא כתובה .לפיכך משביעה
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בנקיטת חפץ שלא זינתה תחתיו ,אם ראה אותה בעצמו ,ואחר
כך תגבה כתובתה".
וכתבהמגידמשנהשםבהלכהיד:

"עברה בינו לבינה וכו' .זה מבואר שמחלוקת האיש והאשה
בזה הוא כשאר כל התביעות שבין אדם לחבירו ,וכיון שהבעל
רוצה להפסידה כתובה עליו להביא הראיה .ומ"מ בלא ראיה
יכול להשביעה .ונ"ל דדוקא כשידוע שעברה על דת ,אלא
שנחלקו אם היה אחרי התראה אם לא או אם היתה שם התראה
כלל ,אבל אם אינו ידוע אם עברה אם לאו נראה שאינו יכול
להשביעה ,כיון ששטר כתובתה בידה ואחזוקי אינשי ברשיעי
לא מחזקינן .וכ"ש הוא לדעת רבינו שכתב פי"ד מהלכות מלוה
ולוה שהטוען בשטר חוב שטר אמנה או רבית היה בו או אבק
רבית שאינו יכול להשביע המלוה מחמת כך ,אלא ישלם ואחר
כך יטעון על המלוה במה שירצה אם יודה יחזיר לו ואם כפר
ישבע היסת .ואף כאן ,כיון שאין ידוע שעברה ,הדין כן .חייב
לפרעה ,ואח"כ אם רצה לטעון עליה ,אם תודה תחזיר ואם
תכפור תשבע היסת ,כנ"ל"
מדברי הרמב"ם והמגיד משנה עולה ,שדין האשה בגביית
הכתובה כדין לווה המוציא שטר על המלוה ,שהלווה אינו
נאמןלטעוןטענותשישבהםלבטלחיובהממוןשבשטר.
אסי' תקעא שכתב
וכעין זה מצינו בתשובת הרשב"א ח" 
בתוךדבריו:

"ומה שדנו להפסיד כתובתה מצד מוסר .זהו במה שהיא מודה
לן שהפסיד על ידי מסירתה ,או שיש לו עדים .אבל מה שאינה
מודה אינה מפסדת ,כדין כל מוציא מחבירו עליו הראיה.
ואפילו היא מודה בקצת ,על שאר טענות שאינה יודעת עליו
להביא ראיה".
לכאורהישלהקשותפסקיהרמב"םאהדדי.
הרמב"םהלכותאישותפרקטוהלכהז'כתב:

"נשא אשה ושהתה עמו עשר שנים ולא ילדה ,הרי זה יוציא
ויתן כתובה ,או ישא אשה הראויה לילד".
ובהלכהח':

"שהתה עשר שנים ולא ילדה ,והרי הוא יורה שכבת זרע כחץ,
חזקת החולי ממנה ,ותצא שלא בכתובה ויש לה תוספת ,לא
תהיה זו פחותה מאילונית שלא הכיר בה ,שיש לה תוספת ,כמו
שיתבאר".
ובהלכהט':

"הוא אומר ממנה נמנע הולד ,והיא אומרת ממנו נמנע מפני
שאינו יורה כחץ ,היא נאמנת ,ויש לו להחרים סתם על מי
שטוענת דבר שאינה יודעת אותו בודאי ,ואחר כך יתן כתובה.
ואם אמרה איני יודעת אם ממני אם ממנו ,אין לה עיקר כתובה
כמו שאמרנו ,העמד ממון בחזקת בעליו ,עד שתטעון בודאי
שאינו יורה כחץ .ולמה היא נאמנת בטענה זו ,מפני שהיא
מרגשת אם יורה כחץ אם לא יורה כחץ ,והוא אינו מרגיש".
וכתבהמגידמשנה:

"אם אמרה איני יודעת וכו' .זה נלמד ממ"ש בגמרא איהי קים
לה ,וכל שטוענת שמא ,לא קים לה .מלבד שהדבר בעצמו ברור
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דהעמד ממון על חזקתו ,ומספק אין לה כתובה ,ושטר העומד
לגבות לאו כגבוי דמי ,כדאמרינן בפרק החולץ )דף לח (:וכן
עיקר".
ובלחםמשנהבהלכהח'כתב:

"אי דלא ידעינן אי יורה כחץ אי לא ,א"כ העמד ממון על
חזקתו ,כדכתב לקמן רבינו ,ואל יתן כתובה".
ובשולחןערוךאבןהעזרסי'קנדסעיףי'פסק:

"נשא אשה ושהתה עמו עשר שנים ולא ילדה ,יוציא ויתן
כתובה".
וכתבהביתשמואלס"קכב:

"לפי משמעות דברי המחבר מ"ש בסעיף ו' פוסק כרמב"ם,
קשה איך כתב כאן סתם דיוציא ויתן כתובה ,דהא לרמב"ם כל
שהיא אינה אומרת ברי דהמניעה ממנו ,אין לה כתובה".
העולהמהאמור,שהרמב"םבפט"והלכהט'קבעכשבמקום
ששניהם נחשבים כספק ,האשה מפני שאומרת שאינה
יודעת,והבעלמפנישלאקיםליה,אנופוסקים"העמדממון
בחזקת בעליו" ,ואינה כמחזיקה שטר בידה ,שדינה לגבות
את הכתוב בשטר ,למרות ששניהם ,הלוה והמלוה ,בספק,
כמבוארבש"ךסי'עהס"קסה.
וכן מפורש בדברי הרמב"ן במלחמות למסכת יבמות בסוף
פרקששי,שבמקוםשישספק,אינהגובהכתובה,וז"ל:

"היא אמרה מיניה הוא ,דאינו יורה כחץ ,ואמר רב אמי דברים
שבינו לבינה היא נאמנת ,מאי טעמא ,היא קים לה ביורה כחץ
והוא לא קים ליה .הלכך ברי דידה עדיף .ומאחר שנאמנת בכך,
אין לחוש לטענתו של בעל שהוא אומר שאינה ראויה לבנים,
שאפילו כדבריו ,אם בא להוציאה ,צריך הוא ליתן כתובה,
מאחר שאף הוא אינו יורה כחץ .אבל אם תרוייהו קים להו
במילתא ,כיון ששהתה עמו עשר שנים ,והאי מ"מ יוצאה היא
מביתו ,לא היתה נאמנת .ואע"פ שאמרו חזקה אין אשה מעיזה
פניה בפני בעלה ,הני מילי לטעון עליו טענה של שקר ,כדי
להוציאה וליתן לה כתובה ,כגון גרשתני .אבל זה שמוציאין
אותה בעל כרחה ,והיא טוענת ,שלא להוציאה ,אין טענתה
לכתובה אלא כאשה שאמרה לבעלה מנה לי בידך ,שאין בזה
חזקה להאמינה".
וכן עולה מדברי הרא"ש במסכת יבמות סוף פרק ששי
שבמקום שיש ספק ,בזכותה לכתובה ,אינה גובה מספק.
הרא"שבסי'טוכתב:

"הוא אמר מינה והא אמרה מיניה ,א"ר אמי דברים שבינו
לבינה היא נאמנת .תימה במאי מיירי  ...ורב אלפס מפרש לה
דאמתניתין קאי .דתנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ,דתני
עלה יוציא ויתן כתובה .והוא אומר מינה הוא ,דלאו בת אולודי
היא ולית לה כתובה .והיא אמרה דמיניה הוא ,דאינו יורה כחץ.
תימה ,דילמא אינו אמת מה שהוא אומר דלאו בת אולודי היא,
דבדברים בעלמא שהוא אומר דלאו בת אולודי היא אם אינו
יכול לברר לא תפסיד כתובתה ,אם לא שנאמר שטוען טענת
ברי כגון שהיא מפלטת שכבת זרע ,אלא שאינו יכול לברר
בעדים ,ורוצה לישבע ,ואין מוציאין ממנו כתובה ,כיון שטוען

טענת ברי .אלא שהיא אומרת ומה בכך שהיא אינה ראויה לילד
גם הוא אינו ראוי להוליד ,והיא טוענת טענת ברי והוא אינו
יכול להכחישה ,דלא קים ליה ביורה כחץ ,וקמ"ל רבי אמי
דאיהי מהימנא .ולמאי דפרישית אפילו בתוך עשר נמי ,והוא
בא לגרשה בלא כתובה מחמת שהוא טוען טענת ברי שאינה
ראויה לילד ,והיא אומרת מיניה ,איהי מהימנא .דלעיניה נתנה
באחר ליכא למיחש ,כיון דהיא אינה תובעת להתגרש".
משמעות דברי הרא"ש ,שמסוגיא זו עולה שלולי הנאמנות
המיוחדת שלה בטענת "מיניה" מפני שאינו יורה כחץ ,לא
היתהגובהכתובתה,עקבחילוקיהטענותביניהם.
וקודםלכןבסי'יגכתבהרא"ש:

איבעיא להו נישאת לשלישי ושהתה עמו עשר שנים ולא היו
לה בנים ,מהו דליתבעוה הנך קמאי ,מי מצי אמרי איגלאי
מלתא דאת הוא דגורמת ,או דלמא מצי למימר דהשתא הוא
דכחשי .מסתברא אמרה להו השתא הוא דכחשי .נראה דמועיל
האי טעמא ,לענין שלא תחזיר מה שגבתה כבר מהם ,אבל אם
לא גבתה אינה מוציאה על ידי טענה זו מספק ,דלאו טענת ודאי
היא .דא"כ תנשא לשלישי כיון שהיתה ודאי בריאה תחת ראשון
ושני לא הוחזקה עדיין ,אלא ודאי אינה אלא טענת ספק להחזיק
מה שבידה".
הרינידוןנוסףשאינהגובהכתובהמספק,ועייןב"שסי'קנד
ס"קלד.
העולה מדברינו ,בסוגיא זו מבואר בדברי הרמב"ם הרמב "ן
והרא"ש ,שבמקום שבוהתעוררוחילוקי טענות בין הבעל
והאשה ,ואף אחד מהם אינו נאמן בטענותיו ואינו יכול
להוכיח אותן ,אינה גובה כתובתה .יתרה מזו כתב הרמב"ן:

"אין טענתה לכתובה ,אלא כאשה שאמרה לבעלה מנה לי בידך,
שאין בזה חזקה להאמינה".
שיטתהביתמאיר
מצאנו ביאורבהלכה זו בדברי הבית מאיר אה"ע סי' סח
ס"ט.
נקדיםמדבריהשו"עשםשכתב:

"כשטען שלא מצאה בתולה ,אם אמרה מוכת עץ אני ,נאמנת,
ותחזור כתובתה למנה".
וכתבהביתשמואלס"קכב:

"לכאורה קשה בסוגיא זו ,מה מדמה דין זה לדין מנה לי בידך
והלה אומר איני יודע דקי"ל דאוקמי' ממונא בחזקת מריה
קמא ,דהא שם איירי במלוה בע"פ ,וכאן יש בידה שטר
הכתובה".
וכתבהביתמאירעלדבריהב"ש:

"ואמת דאזיל בשיטת הרב המגיד שהביא ס"ק כא ,שמשיג נמי
על הרמב"ם הכא וגם בדין דסי' קט"ו ע"ש ומדמה לטוען אמנה
או ריבית .ולענ"ד אינו דומה כלל ,דשם הטעם משום דאינו
יכול לגרוע השטר במה שמורה על הסתם היפוכו ,דאילו
כדטוען ,למה נתן לו השטר ,ולכן אינו מחויב להישבע ,ואינו
דומה לפירעון שהשטר עומד לכך .משא"כ בהנהו טענות
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דאתילדו אחר כתיבת השטר ,מה ענין כח השטר להכי .הא למה
זה דומה ,לטוען נאנסו על שטר פקדון דנאמן .וגם דומה
להמבואר בחושן משפט סי' קצ"א ,דבאתרא דכתבו שטרא
והדר יהבו זוזא ,דיכול המוכר לתבוע מעות ,אף דיש ביד
הלוקח שטר שכתוב בו התקבלתי .ובסי' קט"ו ,כל נאמנותה
לאו מכח השטר ,אלא משום דלה רובא וחזקת כשרות .דאף
דאין הולכין בממון אחר הרוב ,בצירוף חזקה אזלינן בתרה,
כמבואר לעיל בשם בעל המאור .ואי נמי כדכתב הר"ן הנ"ל
בסעיף ח' דאם לא כן מה הועילו חכמים בתקנתם .וכיון
דנאמנותה לאו מכח סיועת השטר ,שפיר דצריכה שבועה ככל
הנשבעין ונוטלים .והיינו נמי דגבי תוספת דמצריכה שבועה,
משום דאין נאמנותה מסיועת השטר ,אלא כדכתב הר"ן הנ"ל.
ומה דסבירא לן דהטוען אחר מעשה בית דין פרעתי לא אמר
כלום ,נמי משום דמסתמא חוב אלים כזה אינו פורע בלא שובר.
אבל מילתא דממילא אתא ,כמו פתח פתוח והיא מודה בגוף
העסק ,דשוב לא שייך סברת הר"ן דאם כן מה הועילו ,פשיטא
דיפה מדמה הסוגיא למנה בידך דהוי ממש כמלוה על פה.
וקושית הבית שמואל לעניות דעתי לא קשה מידי".
למדנומדבריהביתמאירשאםהספקבזכאותהאשהלגבות
את כתובתה נובע מחילוקי טענות אודות קיומו של אירוע
שיש בו להפסידה כתובה ,אין דינה של האשה כדין לוה
המחזיק שטר והלוה טוען פרעתי שאינו נאמן .אלא דינם
כלוהומלוה הטוענים במלוה על פה .אלא אם כן טענת
הבעלהיאכנגדרובוחזקתכשרותשלהאשה,כגוןשהבעל
טועןשאשתועוברתעלדתלאחרהתראהאוזינתה.
ולפי דרכו ,דוקא בטוען שאשתו עוברת על דת לאחר
התראהוהיאטוענתשלאהיתההתראה,וכןבטועןשזינתה
והיא מכחישה ,בכל אלו מאחרשטענתו כנגד רוב וחזקה,
אינונאמןעדשיביאעדים.
משא"כבסוגיאדיבמות,שישספקמיהגורםשאינהיולדת,
בכה"גאיןמוציאיםממוןמספק.
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ראשונה היא דליכא למימר חזקה ,א"נ כגון מי שטען על אשתו
שזינתה תחתיו ברצון וקא בעי להפסידה כתובתה .הא ודאי כיון
דנקיטה לה כתובתה בידה ,לאו כל כמיניה דקא מפסיד לה
ניהלה בלא עדים ובלא ראיה .מיהו אם אמר לה השבעי לי דינא
הוא דמשתבעת ליה כדין האי מאן דמפיק שטרא אחבריה כו'
ואי קשיא לך ,ההיא דאמרינן בתחלת פרק האשה שנתאלמנה
טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים הבעל מהימן ,דאוקימנא
לר"ג ומשום דברי וברי הוא הבעל מהימן ,דאלמא היכא דליכא
למימר חזקה נמי היכא דבעל קאמר ברי לי איהו מהימן .התם
ליכא כתובה בידה ,דהא בעיקר מה שיש בכתובתה הוה דמנצו.
בעל קאמר מנה ואיהי קאמרה מאתים ,ומש"ה כיון דליכא בידה
שטר כתובה ,וליכא נמי סהדי אם בתולה נשאת ואם אלמנה
נשאה ,ומש"ה בעל מהימן כדין כל הממע"ה .אבל מי שיש
בידה כתובתה ,וטוען עליה הבעל טענה שמפסדת כלום
מכתובתה ,לאו כל כמיניה שמפסיד עליה כלום מכתובתה בלי
ראיה".
וכן הביא השטמ"ק בתחילת פרק שני במסכת כתובות )דף
טז.ד"הובשיטהישנה(,

"כתב הרב רבינו ר' יהוסף הלוי ן' מיגש ז"ל וז"ל ואף על גב
דקי"ל דכל היכא דטעין לה במידי דמפסדא לה לכתובתה ,וקא
אמר ברי לי ,ואיהי קא מכחשה ליה ,וקאמרה ברי לי ,דאיהי
מהימנא .דלאו כל כמיניה דקא מפסיד לה לכתובתה .הני מילי
הכא דכתובתה כתובה ידועה וקיימת ,וקא טעין עלה טענה
שמפסדת בה כתובתה ,כגון טענת זנות וכיוצא בהן ,וכיון
דכתובתה כתובה קיימת היא ,לאו כל כמיניה דקא טעין עלה
טענה שמפסדת בה כתובתה בלא ראיה .אלא דינא כדין כל מי
שיש בידו שטר ,שנשבע וגובה .אבל הכא לאו כתובה ידועה
היא ,שהרי חלוקתם בעיקר הכתובה היא אם הוא מנה או
מאתים ,איהו מהימן דהא אין בידה כתובה ידועה כדי שתהא
נאמנת היא .הילכך הויא לה הטענה שאין ביד אחד מהם שטר,
דקי"ל המע"ה .נמצא עכשיו דמשנתנו בברי וברי וכו'".
הרימבוארתשיטתהר"ימגאששבכלטענהשהבעלמבקש

שיטתהראשוניםבפרקראשוןבמסכתכתובות

לשלול את זכותה של האשה לגבות כתובתה ,הגם שהוא

נראה ששיטת הבית מאיר אינה מתיישבת עם דברי

טוען טענת ברי כנגד טענת ברי של האשה ,אינו נאמן ,כל

הראשוניםבפרקקמאדכתובותשנביאלהלן.

עוד טענתו היא כנגד חוב הקבוע בשטר הכתובה .משא"כ

בספרשיטה מקובצתעמ"סכתובותבסוףפרקראשוןהביא

כשהטענההיאביחסלעיקרהחיובשבשטרהכתובה.

מדברי הר"י מגאש את העקרונות הקובעים ביחס לזכותה

ובחידושיהרמב"ןעלמסכתכתובותדףט:כתב:

שלהאשהלכתובהבעתחילוקיטענותביןהבעללאשה.
ולהלןמקצתמדבריוהנוגעיםלענייננו-

"כתב הרב רבינו יהוסף הלוי ן' מיגש ז"ל ,ולענין חלוקת האשה
עם בעלה למדנו מכל שמועות ומשניות אלו שראינו בהם כמה
אופנים לענין כתובתה וכללו של דבר  ...היכא דאיהי קאמרה
ברי לי ואית לי ,ואיהו קאמר ברי לי ולית לך ,איכא לפלוגי
בהדא .דאי טענה דקא טעין בעל בשעת בעילה ראשונה היא
איהו מהימן משום דחזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה
כדאמרינן אמר רב נחמן אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי
נאמן להפסידה כתובתה .ואי האי טענה דקא טעין לאחר בעילה

"קשיא לי דכיון דאוקימנא להא בדלא טענה איהי א"נ בברי
וברי ,פשיטא דאיהו מהימן ואפילו סבירא לן נמי כתובת אשה
מן התורה שהרי לא כתב לה אלא ע"מ לכונסה וימצאנה בתולה
וכיון שכן עליה להביא ראיה שנתקיים התנאי ,אטו מאן דמפיק
שטרא בתנאי לא אמרינן לי' קיים תנאך ושטרך וחות לדינא,
ומה טעם אמרו הם האמינוהו דאלמא אי דאורייתא לא מהימן
וכדפרש"י ז"ל ,ותו דקאמר גאון ז"ל דלענין תוספת כיון דאיהו
כתב לה מדיליה לא האמינוהו חכמים ולא מהימן אמאי לא,
ואיכא למימר כי אצטריכי להאי טעמא ה"מ בברי וברי כגון
דאמרה בתולה שלימה נבעלתי דמדינא איהי מהימנא דלדידיה
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איכא למימר שמא הטה או לא קים ליה שפיר ועוד דאיכא גבה
מגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתיך דלא מצי מכחיש לה
הילכך איהי מהימנא מדינא אלא שהם האמינוהו ,וי"ל דהכא
כיון דרוב נשים בתולות נשאות ואיכא נמי חזקה דגופה הולכין
אחר רוב ואחר חזקה ,והכי איתא בירושלמי פ"ב ,אלא דרבנן
הימנוהו הואיל וקאמר ברי לי.
וה"מ בטוען מיד פ"פ מצאתי אבל לא בטוען אחר זמן ולא
באומר לאשתו שזינתה שבודאי אינו נאמן ,אלא ככל הטוען
לחבירו פרעתיך ויש לו שטר ,שגובה ,ולא כל הימנו ,וכן בשאר
כל הטענות הגורמות להפסידה כתובתה .והיינו דאמרינן חזקה
אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ,כלומר כיון שמיד שבא עליה
הוא טוען כך נאמן שאין אדם עשוי לטרוח בסעודה ולהוציא
לעז על אשתו ולהפסיד סעודתו .אבל לאחר מכאן בשאר כל
הטענות ,אימלוכי הוא דאימליך ורוצה לגרשה ,והוא מוציא
לעז עליה כדי לפטרה בלא כלום".
ובחידושיהרשב"אבמסכתכתובותדףיע"א:

"והיינו נמי דאמרינן חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה
כלומר אין אדם עשוי להוציא לעז על אשתו ומפסיד סעודתו
אבל לאחר זמן הוה ליה כמוציא לעז על אשתו שזינתה שאינו
נאמן להפסידה כתובתה ,ככל טוען לחברו פרעתיך שאינו נאמן
כששטר חוב בידו וגובה שטרו".
וכןבחי'רבינוקרשקשעמ"סכתובותדףט:כתב:

"אם טוען שזינתה אינה נאמן להפסידה כתובתה ,שלא
האמינוהו אלא בטענת פתח פתוח ,אבל בטענה אחרת לא .אלא
הרי הוא כאומר לחברו פרעתיך ויש לו שטר ,שאינו נאמן".
וכןבחי'הר"ןעמ"סכתובותשם:

"ודוקא בטענת פתח פתוח הוא דמהימן ,משום דחזקה אין אדם
טורח בסעודה ומפסידה  ...אבל אם טען שזנתה לא מהימן,
והרי הוא כאומר לחבירו פרעתיך ויש לו השטר שאינו נאמן".
הראשונים הסכימו פה אחד,הבעל אינו נאמן
הרי שכל 
בטענה שאשתו זינתה ,מפני השטר שבידה .ושלא כסברת
הביתמאירהנזכרת.וכןבשו"תרד"ךסי'ב'כתב:

"יד הבעל על התחתונה הואיל ומשמעות השטר הוא שיש לה
תוספת והיא מוחזקת בשטרא ,ולא מחלה לו או מכרה לו כלום,
והבעל מבקש לקחת ממנה חזקת השטר ,דפשיטא שיש לנו
לומר שיד הבעל על התחתונה".
הגדרבהלכהזו-האם"איתרעשטרכתובה"
לכאורה היה מקום לטעון לסתירה בדברי הרמב"ן גופיה,
שבחידושיולמסכתכתובותכתב:

"ה"מ בטוען מיד פ"פ מצאתי ,אבל לא בטוען אחר זמן ולא
באומר לאשתו שזינתה שבודאי אינו נאמן ,אלא ככל הטוען
לחבירו פרעתיך ויש לו שטר שגובה ,ולא כל הימנו ,וכן בשאר
כל הטענות הגורמות להפסידה כתובתה".
ואילובדבריובמלחמותבמסכתיבמותכתב:

"אין טענתה לכתובה אלא כאשה שאמרה לבעלה מנה לי
בידך ,שאין בזה חזקה להאמינה".

ולא כתב להיפך ,שבלא ראיה אין לשלול את זכותה
לתשלוםשטרהכתובה.
לכן נראה שהגדר בסוגיא זו הוא כדלהלן-אם קודם
ששמענו את טענת הבעל ,לא התעורר ספק בזכותה של
האשה לגבות את הכתובה ,בנסיבות אלו הבעל אינו נאמן
בטענה שיש בה כדי לשלול את זכותה לתשלום הכתובה,
אלא עליו חובת הראיה להוכחת טענתו .על כן אינו נאמן
בטענהשאשתוזנתהאושעברהעלדתלאחרהתראה.וכן
בטענהשהיאבגדר"מוסר " ,הנידונתבתשובתהרשב"אח"א
סי' תקעא הנזכרת .אבלאם עוד בטרם נשמעה טענתו של
הבעל ,בפנינו ספק בזכותה של האשה לגבות את הכתובה,
ביחס לנסיבות כאלו שכבר התעורר ספק בעצם החיוב,
הבעלנאמןבטענתו,למרותששטרהכתובהבידה.
לכן בשהה עם אשתו עשר שנים ,עוד קודם שהבעל יטען
שהליקוי נובע ממנה ,מאחר שחלפו עשר שנים ולא ילדה,
כבר קיים ספק האם היא עקרה או שהוא עקר ,על כן לולי
שהיא נאמנת בטענתה שאינו יורה כחץ ,או כשאומרת
שאינהיודעת,וכיוצ"ב,מספקאינהגובהכתובה.
חלוקהזויסודהבספרכנסתהגדולהוקצותהחשןשהסכים
עמו.
בספרכנסתהגדולהחו"מסי'פבהגהותהטורסעיףנזכתב
הגדראימתיהשטרכגבויואימתיאינוכגבוי.וז"ל:

"נ"ל לומר ,והוא הנכון ,דס"ל להתוס' דאימתי אמרינן דשטר
העומד להיגבות לאו כגבוי דמי ,היכא שהשטר יש לו ריעותא
מצד הדין או התקנה דומיא דסוטות .דכיון דמצד הדין היה להם
לשתות ומתו בעליהן ,איתרע שטרא כיון שעדים מעידים
שנסתרה ואפשר שהיא טמאה  ...וכיון שלא על פיהם איתרע
שטרא ,לאו כגבוי דמי .אבל בעובדא דסיטראי נינהו ,כיון
שהשטר לא איתרע אלא על פיו שהודה שקבל  ...השטר
במקומו עומד וגובה בו ,אף כשאמר סיטראי נינהו לא איתרע
שטרא וכגבוי דמי".
בספרקצותהחושןסי'יבסק"אהביאמדבריכנסתהגדולה
והסכיםעמו,וז"ל:

"וכבר עמד בזה בעל כנסת הגדולה סימן פ"ב )הגה"ט אות נ"ז(
ומיישב באיזה ענין הוא כגבוי ובאיזה ענין לא הוי כגבוי ,ע"ש
שהעלה דבספק לבד לא הוי כגבוי ,אבל בשטר ברור הוי כגבוי
וע"ש".
ובספרנחליצחקסי'יבכתבעלדבריקצותהחושן:

"ובאמת כבר הקדימו בזה התוספות בסוטה דף כ"ה ע"ב ד"ה
ב"ה אומרים לאו כגבוי דמי".
בתוס'שםכתבו:

"אי קשיא מהא דאמר בפרק המקבל )ב"מ דף קי (.יתומים
אמרו אנו השבחנו וב"ח אומר אביכם השביח על מי להביא
ראיה ,סבר רב הונא למימר ארעא בחזקת יתמי קיימא ועל ב"ח
להביא ראיה ,אמר ליה ההוא סבא הכי אמר ר' יוחנן על
היתומים להביא ראיה ,מאי טעמא ארעא כיון דלגוביינא קיימא
כמאן דגבי דמי ,ויתמי נייתי ראיה ונשקול .וכי ר' יוחנן שבק

עטרתדבורה



בית הלל ועביד כב"ש .יש לתרץ הכא דהשיעבוד עצמו של
כתובה עומד בספק ,לא קיימא ארעא לגוביינא ,אמרי ב"ה דלאו
כגבוי דמי ,אבל התם היתומים מודו לב"ח בקרקע עצמו שהוא
משועבד לו ,ואינם מעכבין לפניו הקרקע ,הלכך אפילו בית הלל
מודו דבכה"ג כגבוי דמי ,ולא קיימא ארעא בחזקת יתמי".
והוסיףבזההנחליצחק:

"אלמא דס"ל להתוס' דבחוב ברור לכו"ע כגבוי דמי .וכן ראיתי
להנו"ב במהדורא תניינא חלק חו"מ סי' ל"ב שכתב כן מסברא
דנפשיה ולא הביא להתוס' סוטה הנ"ל".
אמנם בהמשך דבריו ,נטה הנחל יצחק מדרך זו ,ונקט שגם
בחובברורלאוכגבוידמי.
נראה ששורש חילוק זה שכתב כנסת הגדולה כבר נמצא
בחידושיהרשב"אבמסכתכתובותדףט:בסוגיית פ"פ.וז"ל
הרשב"א:

"וא"ת כיון דאילו אינה מכחשת מהימנא ,וגביא כתובתה,
השתא נמי נהימנה משום מגו .דהא אמרינן לקמן )י"ג א'(
דטעמא דר"ג משום מגו .איכא למימר מגו לאפוקי ממונא
במקום בריא ובריא לא אמרינן .ואף על גב דאיכא שטר כתובה,
אפוקי ממונא הוא .ולא דמי לההיא דאמרינן בפרק שבועת
הדיינין )מ"ב א'( בענין ההוא דאמר ליה לחבריה הב לי מאה
זוזי דמסיקנא בך והא שטרא ,א"ל ולאו פרעתיך בפני פלוני
ופלוני ,א"ל הנהו סטראי נינהו ,ואמר רב פפא איתרע שטרא,
והני מילי דא"ל פרעתיך בפני פלוני ופלוני ,אבל שלא בעדים
לא ,מגו דאי בעי אמר לא היו דברים מעולם ,כי א"ל סטראי
נינהו מהימן ,דאלמא כל לאוקומי שטרא לאו אפוקי ממונא
חשבינן ליה .דהא ליתא ,דהתם היינו טעמא משום דההוא
שטרא שעת הכושר הוה ליה ,אבל הכא אם איתא דזינתה
תחתיו ,שטרא כמאן דליתא דמי דלא חל שעבודא דשטרא
כלל".
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והתשב"ץח"בסי'רעבסיכםאתשיטותהראשונים,וכתב:

"בענין הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה
כתובתה ,ובעי רבא בבריא היאך ,וסלקא בתיקו .הרמב"ם ז"ל
כתב דאבדה כתובתה ,משום דנכסים בחזקת בעל הוו
והממע"ה .ור"ח ז"ל כתב בזו יש מי שאומר דכל תיקו כה"ג
חולקין .ויש מי שאומר דהכא נמי מקולי כתובה דיינינן ,ולא
גביה כלום ,שיש בקצת נסחי ההלכות ספרדיות] ,ויש אומרים[
דכיון דסלקו בתיקו ,אית לה כתובתה ,דממונא בחזקת אלמנה
הואי ,דלא דחינן שטרא מעליה משום ספקא בעלמא .ובס'
אהע"ז )סי' ק"ו( כתב כדברי הרמב"ם ז"ל דאבדה הכל
דהממע"ה".
וכתבהמגידמשנההלכותזכיהומתנהפרקו'הלכהט':

"בפירוש המשנה סבר הרב ז"ל לומר דהעמד שטר על חזקתו,
ואינו נפסל אלא בראיה ברורה ,וכאן הסכים לאמת דאדרבה
היא המוציאה ,דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי לדעת ב"ה
כדאיתא ביבמות פרק החולץ .וכן כתב ר"ש ז"ל וז"ל ובבריא
אוקימנא בתיקו וכיון דמספקא לן המוציא מחבירו דהיינו אשה
עליה להביא ראיה דבכל דין אמרינן מאן דתפיס תפיס ע"כ".
בספרחזקהרבה)הלכהמד(בארמחלוקתהפוסקיםבדרך
זו:

"סברת הרי"ף נראה ,כיון דחיוב הכתובה מתחיל משעת
נישואין ,הוי כמו שאר חובות ,ומקרי חזקת חיוב אלא דלא
הגיע זמנה לפרוע עדיין .ואם אח"כ שוב נולד ספק ,הוי כאיני
יודע אם פרעתיך דחייב ,לכן כתב דמוקמינן כתובה אחזקתה
ועל הבעל להביא ראיה .וכן סובר גם הרמב"ם בפירוש
המשניות ,אבל בחיבורו חזר בו דאדרבה היא המוציאה וכמ"ש
הה"מ ,וכן הוא ג"כ פסק הלכה".
ונראהשהסכמתהרבהפוסקים,שיובאולהלן,כדעתהשו"ע
ובספקאדדינאאינהגובהכתובה.

ונראהכוונתולחלקביןשטרברורשאיןספקבעצםהחיוב,

א .מהרח"ש בספר תורת חיים ח"ד סי' נז הביא מחלוקת

לשטרשהתעוררספקעלהחיובגופו,ספקשלאהתעורררק

הראשוניםאםבעוברתעלדתהצריכההתראהקודםשתפסיד

על פי טענת אחד הצדדים אלא מכח המציאות שאין עליה

כתובה האם די בהתראה שמתרין בה שלא תעבור עבירה זו,

ויכוחוהיאשפ"פמצא.

התרות ולהודיעה שתפסיד כתובה אם תשוב
או שצריך ל 
ה:
לעבורעלדת,וכתבמהרח"שביחסלחיובהבעלבכתוב 

גבייתהכתובהבספיקאדדינא
לכאורה הדברים יכולים להאמר רק בשיטת הפוסקים

"אף אם נאמר שהדבר בספק ובפלוגתא ,הא ודאי שאין מוציאין
מיד הבעל ,דמצי למימר קים לי וכו'".

שבספקאדדינא,אינהגובהכתובתה.

ב .בספרלחםרבלבעלהלחםמשנה,סי'נב,כתבבפלוגתת

במסכתבבאבתראדףקלבע"א:

הראשונים אם במורדת האומרת בעינאליה ומצערנא ליה

"תנן התם :הכותב נכסיו לבניו ,וכתב לאשתו קרקע כל שהוא -
אבדה כתובתה  ...בעי רבא בבריא היאך מי אמרינן בשכיב מרע
הוא דידעה דלית ליה וקמחלה ,אבל בבריא סברה הדר קני ,או
דלמא השתא מיהת לית ליה ,תיקו".

מידה.וכןבאוצרהפוסקיםסי'עזס"בס"קמואותא'הביא

ועיין בב"י אה"ע סי' קו שהרמב"ם והרא"ש ועוד ראשונים

מספרפאתנגבסי'טושאםהבעלמוחזק,יכול לומרקיםלי

פסקו שמספק אינה גובה כתובה ,והרי"ף סובר שמספק

כדעתהסובריםשאיניחייבבכתובתה.וכןהביאושםבס"ק

מעמידיםכתובהבחזקתהועלהבעללהביאראיהשמחלה.

יז אות יב בשם ספר ברכת אברהם סי' לב שבכל פלוגתת

ובשו"ע פסק שמספק הפסידה כתובה ,ובב"ש סי' קו סק"ג,

הפוסקים אם האשה מורדת ,אם הבעל מוחזק אין מוצאים

הביאגםדעתהרי"ףולאהכריע.

ממנואתדמיכתובתה.

וכבר הכריזו עליה ,תפסיד כתובה רק לאחר י"ב חודש או
קודם לכן,אין להוציא כתובה מהבעל מספק .וכן הוא
בחזו"א אה"ע סי' סט סק"ב שרק אם תפסה ,אין מוציאים

ד
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ג.אמנם הב"ש בסי' קו הביא גם דעת הסוברים שהאשה
מוחזקתבכתובתה,אךהב"שלאהכריע.ואילובדבריובסי'
קטו סק"ח כתב בשאלת אשה שהמירה דתה אם הפסידה
כתובתה:

"מיהו נראה עיקר אם המירה ברצון ,אסורה לבעלה ,דהא
הרא"ש משאנ"ץ ס"ל כן כמ"ש בתשובת מהרי"ק סוף שורש
ק"ס והג"מ ות"ה סי' רמ"א ,וכן משמע בתשובת הרא"ש.
ואפילו אם היה פלוגתא ,אינה יכולה להוציא הכתובה ,אפילו
אם לא התרה בה".
ועיין בספר שמן רקח ח"א סי' מד שהוכיח מדברי הב"ש
הללו שבפלוגתא בשאלת זכותה של האשה לגבות כתובה,
היאאינהנחשבתמוחזקת.
ד .עייןביתמאירסי'סוס"גוסי'קוס"אוסי'קנ"דס"אוס"ג
שנקטלדינאשהאשהאינהנחשבתמוחזקת.
ה.בבית יעקב סי' עה ס"א במחלוקת ר"ת ושאר ראשונים

קל"ב ע"ב[ ,אף שיש בידה שטר כתובה אינה גובה ,כמבואר
באבן העזר סימן ק"ו וכיוצא בזה".
ובביאוריםכתבהנתיבות:

"כיון דאנן קיימא לן באבן העזר סימן ק"ו גבי האיבעיא
דבבריא האיך ,דמפסדת כתובתה ע"ש ,על כרחך מחלקינן בין
אם נולד הספק על הכתובה גופיה ,בין נולד הספק על חוב אחר
ורוצה לתפוס שטר ברור עבור חוב ספק ,בזה אמרינן שטר
העומד לגבות כגבוי דמי .והרי"ף ]שם[ דסבירא ליה דאפילו
הספק בשטר גופיה מכל מקום גובה כתובתה ,אפשר דסבירא
ליה דגם בתרי ותרי השטר בתוקפו ,או יש לחלק .אבל לדידן
דקיימא לן דספק אי מחל מבטל ליה לשטרא באה"ע סימן ק"ז
הנ"ל ,וכן בחושן משפט סימן מ"ג סעיף כ"ז גבי שמחל לו
תביעות שיש לו עד עכשיו ,וכתב הש"ך סימן מ"ב סקי"ח
דהטעם משום דהוי ]תפיסה[ קודם שנולד הספק ,ואפילו טוען
שמא ,על כרחך צריך לומר חילוק הנ"ל".

כתבשאםגרשהבעלכרחהיכוללומרקיםליכרמב"םורוב

ובספר נתיבות משפט על רבינו ירוחם להגאון רבי חיים

פוסקים,ואיןמחייביםאותובכתובתה.

אלגאזיז"לבדףרמב,כתב:במחלוקתר"תושארהראשונים,

ו .עייןבספראוצרהפוסקיםסי'סהסעיףג'ס"קכחאותד'

שההכרעה במחלוקת זו שהמוחזק יכול לטעון קים לי ,כתב

בפלוגתתהפוסקיםאםמצוהלעלותלא"יבזמןהזהוהאשה

הנתיבותמשפט:

המסרבת לעלות מפסידה כתובתה ,הביא הרבה פוסקים
שכתבו שבמקום פלוגתא אי אפשר להוציא ממנו את
הכתובה ,כן הביאו מספר תומת ישרים סי' סו ומספר בני
משה ,ספר ירים משה ,ומספר זרע יעקב .וכן הגר"ח פלאג'י
ז"לבספרונשמתכלחיחיו"דסי'מטכתב:

"ולענין דינא ,מאחר שבמחלוקת שנוי אי בזמן הזה חוששין
לסכנת דרכים  ...יכול המוחזק לומר קים לי ,דהיינו אחד האיש
ואחד האשה ,הבא להוציא עליו הראיה  ...ואם האשה מוחזקת
גובה כתובתה ,ועיין להרב פני משה סי' כ"ז ,והוא ברור".

"לעולם הבעל הוא המוחזק שיכול לומר קים לי כסברת
החולקים על ר"ת ,וס"ל דחייבת היא לדור עמו במקומו ,ואם
לא תבא לא אתן לה מזונות או אוציאנה ולא אפרע לה כתובתה
 ...ואפשר עוד דאפילו לא תפסה ,מ"מ כיון שהכתובה שחייב
לה הוא ודאי ,והפסד הכתובה הוא ספק ,אין ספק מוציא מידי
ודאי .וזה מקצוע גדול הוא וצריך לפנים".
הרי שהגאון רבי חיים אלגאזי לא קבע בה מסמרות ,אלא
סייםשהדברצריךלפנים,לבירורהלכהזו,והיינובמחלוקת
הפוסקיםהנזכרת.אךלאחרשמרןהמחברבשלחןערוךכבר

ועיין בפד"ר כרך ה' עמ'67בפסק דין של ביה"ד הגדול

הכריע,והסכימועמוכמהפוסקים,הריששאלהזוהוכרעה.

בהרכב הדיינים נ"ע הגר"ע הדאיה זצ"ל הגרי"ש אלישיב

על כן בהתאם להכרעה זו ,יש לקבוע את החלוקה הנזכרת

זצ"ל,והגר"בז'ולטיזצ"ל,שהביאומדבריספרנשמתכלחי

בדברינולעיל.

הנזכר.
ז.בספר רב פעלים ח"ד אהע"ז סי' יב כתב בנידון שהבעל

ה
כתובהלאחרקינויוסתיר 

מודהשאיןלוגבורתאנשיםוז"ל:

במשנהבמסכתסוטהדףכד ע"א שנינובאשהשעברהקינוי

"אך לענין תוספת כתובה יש בזה מחלוקת בין הפוסקים ,וכיון
דאיכא פלוגתא בזה ולא נתברר בזה דעת מרן ז"ל בשו"ע
שקבלנו הוראותיו ,על כן אין יכולים להוציא תוספת כתובה מן
הבעל כי הוא מוחזק ויש לו טענת קים לי".
ומכלהנ"לתמוהמש"כבבארהיטבסי'עהסק"י,עי"ש.
ובנתיבותהמשפטדיניתפיסהסי'ידכתב:

"הא דבהלואה מהני תפיסה ,דוקא שאין לשכנגדו שטר על חוב
זה .אבל אם יש לחבירו שטר על חוב זה ,לא מיקרי זה שבידו
המעות מוחזק לתופסו ,בשביל ספיקא דדינא ממקום אחר .אבל
אם נפל ספק על חוב זה ממש ,כגון שנים אומרים פרוע ושנים
אומרים אינו פרוע ,או שיש תיקו בש"ס אי נמחל ,כגון בריא
שכתב כל נכסיו לאשתו ,שנשאר בתיקו אי מחלה הכתובה ]ב"ב

וסתירה:

"מתו בעליהן עד שלא שתו ,בית שמאי אומרים נוטלות כתובה
ולא שותות ,ובית הלל אומרים או שותות או לא נוטלות
כתובתן".
ובגמ')דףכהע"א(:

"במאי קמיפלגי ,בית שמאי סברי שטר העומד לגבות כגבוי
דמי ,ובית הלל סברי שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי".
ופרשרש"י:

"ובית הלל סברי לאו כגבוי דמי ,והויא לה היא תובעת מספק
דדלמא זנאי ,הלכך אינהו ודאי והיא ספק ואין ספק מוציא מידי
ודאי ועליה להביא ראיה שלא זינתה".
ולהלכה,הרמב"םבהלכותסוטהפרקב'הלכהז'פסק:
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"אשה העומדת לשתות ,ומת בעלה קודם שתשתה ,אינה שותה
ולא נוטלת כתובתה".
וכןבש"ךחו"מסי'יבס"קיזכתבשהלכהכביתהלל,ותמה
על הב"ח .ועיין בב"ש סי' קנד ס"ק לד שכתב על דברי
המרדכיביבמותסוףפרקששי:

"מ"ש שם ,דקי"ל שטר העומד לגבות כגבוי דמי ,לא קי"ל
כוותיה",
וכן בב"ש סי' ט' סק"ד ,וע"ע בספר ברכי יוסף חו"מ סי' יב
אותטושהאריךבזה.
לכאורהמסוגיאזועולהשבמקוםשקייםספק,כגוןשהבעל
ביקש להשקותה עקב קינוי וסתירה ,והאשה טוענת שלא
נטמאה,אינהגובהכתובהמספק.
והיהמקוםלומרהטעםשמאחרשקנאלהונסתרה,כלעוד
לאשתתהנאסרהעלבעלה,וזוהעילהלהפסידהכתובתה.
לכאורהזהאינו,שהריבגמ'מבוארשאינהגובהמפניהספק
ושטר העומד להיגבות אינו כגבוי .הרי שאם כגבוי דמי,
וכדעתביתשמאי,תגבהכתובתה.
והנה יש אומרים שאין ראיה מסוגיא זו לנידון שבו הבעל
טועןלאירועהגוררהפסדכתובה,והאשהמכחישה.דשאני
הכא,שהבעלכברמתוהדו"דהואביןיורשיהבעללאשה.
כןכתבהביתמאירעלאה"עסי'קעחסעיףטו,וז"ל:

"דוקא לגבי היורשים הויא לה איהי ספק והיורשים ודאים,
שהממון ירשו בבירור ,ואילו זינתה ונפטר הבעל מכתובתה,
מעולם לא חל על שום חיוב עליהם .כי טרם שירשו ממון
אביהם כבר נפטר משעבודו  ...ואף דהיא טוענת ברי ואינהו
שמא ,מ"מ לגבי דידהו הוי כאיננו יודעים אם נתחייבנו ,דאם
אבינו נפטר ,לא נכנסנו מעולם בשעבוד .משא"כ לגבי הבעל
עצמו ,מה בכך שהיה קינוי וסתירה והיא אינה בת שתיה ,אכתי
היא טוענת ברי ואיהו שמא ,דהוי נתחייבתי ואיני יודע אם
פרעתי".
ובספרנחליצחקסי'צזסכ"א)עמ'קצה(בארבדרךאחרת,
עי"ש שהביא שיטת הרי"ף שהביא הב"ש סי' קו סק"ג,
שבספיקא דדינא לא הפסידה כתובתה ,וכתב הנחל יצחק
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אךנראהששורשהלכהזומבוארבתומים.בתומיםסי'עה
ס"קכבבתוךבירורסוגייתבריושמאאיבריעדיף,כתב:

"מדברי התוס' בסוטה דף כ"ה ע"ב דהקשו לבית הלל למה
אינן גובות ,תקשי לר"ה ור"י דס"ל בפ"ק דכתובות ברי ושמא
ברי עדיף .ותירצו ממש כמ"ש ,דכל זמן שלא שותות לא מקרי
טענה שלה ברי כלל דרגלים לדבר כו' .משמע דס"ל למ"ד ברי
עדיף אפילו בלא הו"ל למידע ,מ"מ באיני יודע אם פרעתיך
דהטעם משום ספק אין מוציא מידי ודאי ,בעינן הו"ל למידע,
דאל"כ למה הקשו התוס' הך לר"ה ור"י ולא לכו"ע ,דהא איני
יודע אם פרעתיך לכו"ע חייב ,וכאן אם זינתה והפסידה
כתובתה הו"ל כאיני יודע אם פרעתיך ,וקשיא לכו"ע .אלא
ודאי ,דבזה שפיר סבירא ליה דבעינן הו"ל למידע ,וזה לא שייך
כאן ,לכך הקשו לר"ה ור"י".
אךהוסיףהתומים:

"ויותר אפשר לומר ,דס"ל להתוס' שם הואיל וכתובה לא ניתנה
להגבות מחיים ,ולא בריר חיובו עד שימות הבעל או תתגרש,
אף דשעבודו חל תיכף מעת נישואין ,מ"מ לא מקרי חייב עד עת
ראויה לגביה .ולכך אמרו דלא משתעבד בשעבודא דרבי נתן
הואיל ולא בריר חיובא ולא מקרי חייב לה ,וא"כ לא שייך אין
ספק מוציא מדי ודאי ,דגם החוב אינו ודאי ,דאילו תמות לא
יתחייב לה כלל .ואימת הוי ודאי חוב כשמת בעלה ,ואז כבר
קדמה הקינוי והסתירה והו"ל ספק אם חייב".
והנה בסוגיא הנזכרת במסכת בבא בתרא דף קלב .כתב
נימוקייוסף)דףס'ע"א(בדפיהרי"ף:

"והאיך בעיא סלקא בתיקו ,הלכך אבדה כתובתה משם דהיא
המוציאה מיד היורשים ,ועליה להביא ראיה ,דכל היכא דלית
ליה לשטרא שעת הכושר מיקרי בעל השטר מוציא ,והכי נמי
היא המוציאה ,וכן פירש הר"ש ז"ל".
וכןבפלפולאחריפתאאותת'העתיקאתלשוןהנמוקייוסף.
אמנםבספרכתונתפסיםהקשהעלהנמוקייוסףוכתב:

"לא ידעתי כוונתו אמאי מקרי' לית ליה שעת הכושר ,דהא
היתה לו שעת הכושר טרם שחלק הבעל ואירע לנו הספק אם
מחלה כתובתה אם לאו".

שאין להקשות לשיטה זו מהא דמתו בעליהם עד שלא

אךדבריהנמוקייוסףיתבארועפ"יסברתהתומים,שכלעוד

שתו ,דלכאורה הוי ספק בפירעון ומספק הפסידה ,וכתב

לא נחלט חיוב תשלום הכתובה ,השטר נידון כשטר שלא

לבאר:

הגיעלשעתהכושר.

"וע"כ מוכח לחלק ,דשאני התם בסוטה ,דכיון דקינא לה
ונסתרה ,הוי כנולד ריעותא בה  ...ובסוטה דף כה שם תוס' ד"ה
ברי ושמא  ...ותירצו דכיון דהתורה עשאה לספק עד שתשתה,
ע"כ אינה יכולה לטעון טענת ברי עכ"ל .אלמא דלא נקראת
טוענת ברי מחמת שהתורה עשאה לספק".
ועייןבחזו"אאה"עסי'עזסוףס"טשכתב:

"הא דהביא בבית מאיר ראיה מספק זינתה ,אין ראיה ,דהתם
אינו עקירת תקנת חכמים ,אלא שכן הוא תקנתן ,דוקא לכשירה
ולא בשזינתה".
ולפידרכואיןראיהמנידוןשבוהספקבעצםתחילתהחיוב.
עלכןלפידרכיםאלו,איןלהוכיחלנידוןדנןמסוגיאזו.

וכן מבואר בספר אמרי בינה חלק חו"מ דיני דיינים סי' מו.
על דברי הנמוקי יוסף  שכתב שאין לשטר הכתובה שעת
הכושר,כתבהאמריבינה:

"לשון זה צריך ביאור ,וכנראה דכוונתו הוא דוקא בכתובה
הואיל דלא ניתנה לגבות מחיים ולא ברור חיובו עד שימות
הבעל או תתגרש ,לא מקרי חיוב עד עת ראוי לגביה .ועיין
תומים סי' ע"ה ס"ק כ"ב שכתב כן בביאור דברי התוספות
סוטה דף כ"ה  ...וזה נמי כוונת הנמוקי יוסף דלית ליה לשטרא
שעת הכושר לכך מקרי בעל השטר המוציא .וזה דוקא בכתובה
אבל לא בשאר חוב דברור י"ל דלכו"ע מוקמינן השטר על
החזקה .ולדעת הרי"ף והר"י מגאש ור"ב והרמ"ה ,גם בכתובה
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מוקמינן על החזקה ,דהם סברו דכיון דהשטר כתובה והחיוב
נשאר במקומו ,רק שסלקה שעבודה מהני נכסי ,וכיון שהספק
על סילוק השעבוד ,דומה לשאר שט"ח דמוקמינן השעבוד על
חזקתו".
והנההרא"שבמסכתבבאבתראפרקט'סי'כאכתב:

"אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר ועמד ,אינו
חוזר ,חיישינן שמא יש לו נכסים במדינת הים ,והא דחיישינן
מספיקא לאפוקי ממונא ,היינו טעמא משום דיש כאן מתנה
גמורה בקנין ,אלא דמחמת אומדנא הוא דאמרינן אם עמד חוזר
והאי אומדנא לא אמרינן אלא היכא דבריר לן בודאי דהוי מתנה
בכל נכסיו ,אבל היכא דמספקא לן לא אמרינן אומדנא".

והנה בשלטי הגבורים עמ"ס בבא מציעא בפרק המקבל,
כתב:

"למאן דפסק כמרדכי דשטר העומד לגבות כגבוי דמי ,לא פסק
כך רק לגבי כתובה ,דס"ל דגבי שטר כתובה מקריא להחזיק,
משום דאלים כח מעשה בית דין ,וכמוחזקת היא ,כמ"ש
המרדכי עצמו בהגהות מרדכי דכתובות המתחלת תשובות
רבינו מרדכי".
ובספר שו"ת רבינו חיים כהן סי' מט הביא מדברישלטי
הגבורים וכתב שהרמב"ם והמ"מ בהלכות אישות פט"ו
הלכהט'אינםסובריםכן,אלאס"להעמדממוןעלחזקתו.
והגאוןרביחייםרפאפורטז"לבתשובתוהביאחמשראיות

וכתבעלדבריובספרזכורלאברהם)להגאוןרביאברהםבן

מסוגיותהש"סלהוכיחכשיטתהרמב"ם,עי"ש.

אביגדור(הלכותזכיהומתנהפרקח'הלכהכ':

אךישלהעירעלדבריושתיהערות-

"התימה לענ"ד על הרא"ש ז"ל דהוא מרא דהאי סברא ,דכל
דאיכא לאיסתפוקי באומדנא כל דהוא לא הויא אומדנא ,למה
פסק בהאי אומדנא דבבריא היאך דלא גביא ,דמה לי כשהספק
הוא בנותן או במוחל ,והרי כאן אית לן ספקא אי בבריא מחלה
או לא מחלה ,והבעל בריא בחיובא הוא בכתובה מדאורייתא או
מדרבנן ,וגם הוא עושה מעשה גמור שכתב לה חיוב הכתובה,
ומספקא לן אי איכא אומדנא דמחילה א"כ הוא בריא בחיובא
וספק במחילה ,וכיון שהרא"ש ז"ל כתב בבעיא דהקדיש או
הפקיר או חלק כל נכסיו דכיון שההקדש הוא מעשה גמור אינו
מתבטל אלא כשיש אומדנא גמורה ,גם בזו הו"ל למימר כי
התם ,וק"ו הוא כיון שחיוב הכתובה כבר הייתה עליו חוב גמור
שכתב לה חוב הכתובה ומשום אומדנא אנו באים לבטלו ואין
כאן אומדנא גמורה דסלקא בתיקו ,למה פסק דאינה גובה.
ונראה לענ"ד לומר דלא דמו דבאינהו בעיי הוא דאמר הרא"ש
ז"ל דאיכא מעשה גמור ,אבל חיוב הכתובה לא מיקרי חיוב
גמור ,ולטעמיה אזיל שכתב בפרק החובל דחוב הכתובה אינו
נקנה במעמד שלשתן אם מכרה האשה כתובתה בטובת הנאה
והמרהו ללוקח אצל בעלה במעמד שלשתן דמהני בעלמא ,אין
מועיל בכתובה בעודה תחת בעלה ,כיון דעדיין לא ניתנה לגבות
עכ"ד .והוא מדברי התוס' שם בגמרא בפרק החובל דף פ"ט
סוף ד"ה כל לגבי בעלה וכו' יעו"ש .א"כ לפי זה אין כאן חיוב
ברור ,ולא דמי לנותן מתנה או מקדיש או מפקיר ,דהתם דוקא
אמר הרא"ש דבעינן אומדנא ברורה לבטל המעשה הברור
דהו"ל בריא בחיובא ,אבל בענין הכתובה אינו כן שעדיין
החיוב איננו ,ובעודה תחתיו באנו לספק שמא מחלה שעבודה
שהיה עתיד לבא כשתתאלמן או תתגרש ,א"כ כשתתאלמן או
תתגרש ותובעת כתובתה הבעל אומר איני יודע אם נתחייבתי
לך שכבר מחלת לי קודם שחל עלי חוב זה ודוק:
אחר ראיתי להרב הנמוק"י בפרק יש נוחלין שכתב וז"ל והך
בעיא סלקא בתיקו הילכך אבדה כתובתה משום דהיא המוציאה
מיד היורשים ועליה להביא ראיה ,דכל היכא דלית לשטרא
שעת הכושר מיקרי בעל השטר מוציא והכא נמי היא המוציאה
עכ"ל .ונראה שכוונת דבריו במ"ש היכא דלית לשטרא שעת
הכושר וכו' הוא מה שכתבתי".

א .מעיוןבדבריהשלטיגבוריםעולהשלאכתבדבריואלא
ביחסלשטרכתובהשלאיצאספקאוערעורעלהחובגופו.

בזה כתב"דאלים כח מעשה בית דין ,וכמוחזקת

היא" ,ואינו

דומה לשאר שטרות ,שגבייתם עדיין מחוסרת מעשה ולא
ניתןלגבותםבלאתביעהבביתדיןופסקדין.וכתבשם:

"מההיא דאמרינן בפרקין ,דשטרא כין דלגוביינא קיימא כגבוי,
נ"ל דכל המחוסר מעשה באותו ענין ,ואין בידו לעשותו ,לא
אמרינן כיון דמדינא הוא כך ,חשוב כאילו נעשה  ...כל מילתא
דלא הוי בידו לעשותה ,כגון גביית השטר שאין בידו לגבותו,
שהרי צריך לדיינים ולא בידו הוא ,דמי יימר דמזדקקו ליה בית
דין ,אז לא חשבינן ליה כגבוי עד שיהיה ממש גבוי".
לכן גם דברי הש"ג ודאי לא יאמרו ביחס למקום שיש ספק
בזכותה של האשה לגבות כתובתה ,כגון ספק עקרות
וכיוצ"ב,ולכןדבריהרמב"םבהלכותאישותפט"וה"טאינן
בהכרחסותריםלדינושלהש"ג.
ש"ג הנזכרים להעדיף שטר כתובה על
ב.מאחר ודברי ה 
שטריממוןאחריםמיוסדיםעלההלכהשהטועןאחרמעשה
בי"ד אינו נאמן ,הרי שלדעת רוב הראשונים ,הלכה זו לא
נאמרה אלא ביחס לעיקר הכתובה ולא ביחס לתוספת
הכתובה .וזאת מפני שעיקר כתובה האשה גובה גם ללא
ששטר הכתובה בידה ,משא"כ ביחס לתוספת הכתובה.
וממילא ביחס לתוספת הכתובה מלכתחילה סברת הש"ג
אינהנאמרת.
הראשוניםשכתבושהלכהזושלהטועןאחרמעשהביתדין
לא אמר כלום לא נאמרה ביחס לתוספת הכתובה הם-
הרי"ף בתשובה שהביא בעל המאור ב"מ פ"א )דף י (:בדפי
הרי"ף ,נמוקי יוסף )שם( ,התוספות ב"מ דף יז .ד"ה הטוען,
וכןהריטב"אבמסכתכתובותדףפח:כתב:

"שלא אמרו הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום ,אלא לעיקר
כתובה בלחוד ,שהוא תנאי ב"ד".
וכןהביתיוסףאבןהעזרסי'ק'כתב:

"נתבאר גם כן בדברי הרמב"ם )פט"ז הכ"ב( והרב המגיד,
שתוספת ונדוניא אינו בכלל הטוען אחר מעשה בית דין ,וכ"כ
הר"ן שם )מט."(.

עטרתדבורה
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ואף שבהגהות האשרי במסכת כתובות פי"ב סי' ז' הביא

הכתובה ,יש לקבוע כדלהלן-אם לולי הטענות האשה

דעתראשוניםלדוןהלכהזוגםביחסלתוספתכתובה,היינו

בחזקת זכאית לתשלום הכתובה ואין יסוד להטיל ספק

באותה תוספת של מאהליטרין ,או מאתיים זקוקין ,שכולם

בזכותה זו ,על הבעל להוכיח את טענותיו ,ובלא ראיה,

הורגלובה,ודי נהכבי"דשלכהניםשכלםכתבוארבעמאות

הבעלמחויב.

ללא שטר כתובה .משא"כ ביחס
זוז ,שיכולה לגבותה גם 

אךאםעודקודםלשמיעתטענותיו,כברלביתהדיןהתעורר

לתוספת אחרת שבכל כתובה נקוב סכום אחר ,ביחס

ספק בזכותה של האשה לתשלום הכתובה ,בנסיבות אלו

לתוספתזולאנאמרהההלכהשהטועןאחרמעשהביתדין

היאאינהכמוחזקתבכתובה,וחזרנולדיןשהמוציאמחבירו

לאאמרכלום,ולכו"עאינהכגבויה,והאשהאינהכמוחזקת

עליו הראיה ,ובלא ראיה אינה גובה כתובתה .אמנם נראה

בה,אםאכןקייםספקבזכותהלגבותכתובתה.

שהלכהזותלויהבמחלוקתהראשוניםשהובאהבאה"עסי'

בת
יששהביאוראיהמדברימהרי"קשרשפאשהאשהנחש 
מוחזקתבכתובתה,ממהשכתב:

"ועל ענין הכתובה ,חזרתי אני בעניותי על כל צדדים וצדי
צדדים ולא מצאתי שום צד שבעולם שיוכל שום דיין להפסידה
כתובתה מכמה טעמים  ...ועוד אמרינן פרק הכותב )דף פה( גבי
ההוא שטרא דאתי לקמיה דרבא ואמר ליה רב פפא ידענא ביה
בהאי שטרא דפרוע הוא דלא הימניה רבא וא"ל רבא איכא
סהדי אחרינא בהדי מר כו' כדאיתא התם ,ומי לנו בדור הזה
אשר יהיה נאמן יותר מרב פפא לארועי שטרא דכתובה .דדבר
פשוט הוא דכח שטר הכתובה עדיף מכח שטרי הלוואה ,משום
דהוה מעשה ב"ד ,וכן משום חינא ,כדמוכח בכמה מקומות
בתלמוד".
אך יובהר,דברי מהרי"ק נאמרו בנסיבות בהם עלתה טענה
שהאשה זינתה ,ולא היתה עדות של שני עדים להוכיח
טענהזו,ובזהכתבמהרי"קדבריואלו.והיינוכפישהתבאר
לעיל ,מאחר שאין עדות המועילה להפסד הכתובה ,ובטרם
שמענו דברי הבעל אין כל ספק בחיובו בתשלום הכתובה.
משא"כבמקוםשעודטרםטעןטענותיוכברקייםספק,וכמו
שהתבאר.
והנהבספרישועותיעקבאה"עסי'קס"הסק"אכתב:

"באשה שאמרה שבעלה מאוס עליה מפסדת כתובתה ,משום
שעיקר החיוב שנתחייב בעלה ליתן לה הכתובה ,הוא רק אם
ימות או יגרשנה מדעתו ,אבל אם הגירושין הוא מחמתה לא
נתחייב .ואף אם האמת שמאיס עליה עד שאי אפשר לה לדור
עמו היה מגיע לה הכתובה ,מ"מ כיון שבעלה מסופק בדבר הוי
כמו אינו יודע אם נתחייב לה בכתובה".
בהתאםלדבריו ,בנסיבותשבהםאנורואיםשהאשהמאסה
בבעלואינהרוצהבו,אךאיןאנויודעיםאםהיאיזמהזאת
או המצב נובע מהתנהגות הבעלשהביא אותה לכך ,הרי
שזו שאלה ביסוד ההתחייבות ,מכיון שאם הגירושין הוא
מחמתה מלכתחילה לא נתחייב ,כמ"ש הישועות יעקב.
ובספק,דינושלהבעלכספקבחיוב,ופטורכלעודהספקלא
התברר.
עלכןמכלהנ"למסקנתהדבריםהיא -
בנסיבות שבהם עומדת לדיון שאלת חיוב הבעל בתשלום
הכתובה ,ועולות טענות לפוטרו מתשלום ,עקב אירוע כזה
או אחר שיש בו לשלול את זכותה של אשתו לתשלום

קוהאםבספיקאדדינאגובהכתובתה,אךלהכרעתהשו"ע
ועוד גדולי הפוסקים ,הוכרעה ההלכה שבספיקא דדינא אין
דינהכמוחזקת,ובהתאםלהכרעהזוישלקבועכאמור.
לענין זה ,גם אם האשה טוענת טענת ודאי ,הכל תלוי
בנסיבותהמתקיימותבעתשהצדדיםהגיעולדיוןבביתהדין
בפעם הראשונה .וכשם שכלהכרעה בספקות ,גם בהלכות
איסור והיתר ,נקבעים בהתאם לנסיבות שבהם הדבר מובא
בפניהרבהמתבקשלפסוק,ואותהשעההיאהקובעתביחס
לקביעתהספק,כגוןבספקשלקבועאופרישבבשרהנמצא
בין חנויות .ה"ה בנידון זה ,שעת הדיון הראשונה בין
הצדדים קובעת האם עוד קודם בירור המשפט קיים ספק
בסיסיבשאלתזכותהשלהאשהלגבייתהכתובה.
אמנם בפד"ר כרך ג' בפסק דין של בית הדין הגדול בהרכב
בז'ולטי
הדייניםנ"עהגרי"מ בן מנחם הגר"י הדס והגר" 
כתבובעמ'164כדלהלן:

"ואף שהדיון בנדון דידן הוא בתשלום הכתובה והבעל הוא
המוחזק בכתובה א"כ מספק שהיא דינה כמורדת אין להוציא
ממנו את הכתובה .אמנם כתב בספר נתיבות משפט על רבינו
ירוחם ספר מישרים נתיב כ"ג גבי פלוגתא דרבוותא אם הבעל
יכול לכופה לדור עמו במקומו אם הבעל שהוא המוחזק יכול
לומר קים לי ולא יפרע לה כתובתה וז"ל :ואיפשר עוד דאפילו
לא תפסה מכל מקום כיוון שהכתובה שחייב לה הוא ודאי,
והפסד הכתובה הוא ספק ,אין ספק מוציא מידי ודאי וזה
מקצוע גדול הוא וצריך לפנים .וכן נראה דעת הבית שמואל
בסי' קנ"ד סק"ב שכתב בפלוגתא דרבוותא במומין גדולים
שידעה בהן ,אם היא יכולה לומר סבורה הייתי שאני יכולה
לקבל עכשיו א"י לקבל ,שאפילו לרמ"א שפסק אין כופין
להוציא מ"מ אין דינה כמורדת אם אין רצונה לדור עמו וי"ל
קים לי כהני פוסקים ,ועיין בבית מאיר שם שתמה דהלא
במורדת דינה לפחות מכתובתה והבעל הוא המוחזק בממון.
אכן דעת הב"ש הוא כמש"כ הנתיבות משפט הנ"ל כיוון
שהכתובה שחייב לה הוא ודאי והפסד הכתובה הוא ספק אין
ספק מוציא מידי ודאי ועיין בכנה"ג כללי קים לי אות מ"ו
ובברכי יוסף חו"מ סי' י"ב סעי' ט"ו.
וגם לדעת הבית מאיר יתכן לומר שרק בספיקא דדינא אין
להוציא מהבעל הכתובה שהוא המוחזק כיוון שהוא טוען טענת
ודאי קים לי כדעת הפוסקים שדינה כמורדת והפסידה כתובה,
אבל בספק בקביעת העובדא אם היא מורדת או לא בזה גם
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הבית מאיר מודה שמספק היא לא הפסידה כתובתה ,שהרי אין
בפנינו טענת ודאי שהיא מורדת ,והרי זה כאומר הלויתני ואיני
יודע שפרעתיך שחייב לשלם ועיין בשו"ת המהרי"ט ח"א סי'
קי"ט עי"ש".

הוא בעיה במציאות  ...לאור כל זאת ,ברור הדבר שלא הפסידה
האשה את כתובתה ,כי כפי הנראה הגורם לגירושין היה הבעל
ועזיבתו את הבית .לפיכך יש לחייב את הבעל במלוא תשלום
דמי הכתובה לאשה".

ובפסקדיןמביתהדיןהרחובותבראשותהאב"דהרה"גרבי

אך לאור האמור בדברינו ,אין דבריהם בשני פסקי דין אלו

נחוםגורטלרשליט"אבפסקדיןמיוםט'חשוןתשס"זבתיק

מחוורים.

מס'2897-21-1נכתבכדלהלן:

"וזאת יובהר ,דאף לו נניח את הדבר כספק  -הרי לא הפסידה
האשה את כתובתה מספק .ועליו חובת נטל ההוכחה להוכיח
שהפסידה כתובה .ואף על פי שהבעל הוא המוחזק בכתובה
א"כ מספק לכאורה אין להוציא ממנו את הכתובה .כבר כתב
בספר נתיבות משפט על רבינו ירוחם ספר מישרים נתיב כ"ג
גבי פלוגתא דרבוותא לגבי זכאותה של האשה בכתובה דחייב,
"כיון שהכתובה שחייב לה הוא ודאי והפסד הכתובה הוא ספק
אין ספק מוציא מידי ודאי ,וזה מקצוע גדול הוא וצריך לפנים".
וכן דעת הבית שמואל בסימן קנ"ד סק"ב שכתב בפלוגתא
דרבוותא במומין גדולים שידעה בהן אם היא יכולה לומר
סבורה הייתי שאני יכולה לקבל עכשיו א"י לקבל ,שאפילו
לרמ"א שפסק אין כופין להוציא מ"מ אין דינה כמורדת אם אין
רצונה לדור עמו ויכולה לומר ,קים לי כהני פוסקים .ועיין
בכנה"ג כללי קים לי אות מ"ו ובברכי יוסף חו"מ סי' י"ב סעי'
ט"ו .הביאו זאת בפד"ר ח"ג )עמ' .(164
ואע"פ שבבית מאיר שם ,מבואר דפליג ע"ד הב"ש בזה ,שהרי
תמה ע"ד הב"ש ,הלא במורדת דינה לפחות מכתובתה והבעל
הוא המוחזק בממון .מ"מ שמעתי מכב' אב"ד הגר"נ גורטלר
שליט"א לחלק ,דכל דברי הב"מ הם דווקא במומים שהיו קודם
הנישואין ,דאז יש מקום לטענת מקח טעות על הנישואין ועל
הכתובה ולכן הבעל הוא המוחזק .אך כאשר בנישואין הייתה
התחייבות ודאית כמו בנידון דידן ,אלא שיש לנו ספק אם
הפסידה כתובתה ,ודאי דהוי כאיני יודע אם פרעתיך ולא פליג
בזה הב"מ כלל .ודבריו נכונים.
זאת ועוד ,שהרי שם בפד"ר כתבו הדיינים הגאונים הגר"י עדס
והגר"י בן מנחם והגר"ב ז'ולטי זצ"ל בזה"ל" :וגם לדעת הבית
מאיר יתכן לומר שרק בספיקא דדינא אין להוציא מהבעל
הכתובה שהוא המוחזק כיוון שהוא טוען טענת ודאי קים לי
כדעת הפוסקים שדינה כמורדת והפסידה כתובה .אבל בספק
בקביעת העובדא אם היא מורדת או לא בזה גם הבית מאיר
מודה שמספק היא לא הפסידה כתובתה ,שהרי אין בפנינו טענת
ודאי שהיא מורדת ,והרי זה כאומר הלויתני ואיני יודע
שפרעתיך שחייב לשלם ועיין בשו"ת המהרי"ט ח"א סי' קי"ט
ע"ש .וכן משמע מדברי שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שס"ד" .והכא

הראיהמספרנתיבותמשפטאינהברורה,מאחרשבנתיבות
משפט הסכים שקיימת מחלוקת הפוסקים בשאלה האם
בספיקא דדינא האשה נידונת כמוחזקת ,וכל דבריו שציטטו
בפסק הדין נאמרו בעת שהביא את השיטה הסוברת שהיא
מוחזקת ,אך בנתיבות משפט שם לא הכריע במחלוקת זו,
ולאמצאלנכוןלעסוקבהכרעהבמחלוקתזו,אלארקהציג
את שתי השיטות ,ובודאי שאין מקום לייחס לו את מה
שייחסולובפסקיהדיןהללו.
ואמנםלכאורההב"שנטהלדונהכמוחזקת,אךהביתמאיר
חולק עליו ,וכך הוא העיקר לדינא כמבואר לעיל .ובודאי
שאין יסוד לחלוקה בדעת הבית מאיר ,כפי שכתבו בפסק
הדין בבית הדין ברחובות ,כפי שיראה המעיין בשאר
המקומות שהבית מאיר עסק בבירור שאלה זו-כמבואר
לעילמדבריובסי'סו,סח,קו.
גם ביחס לשיטת הב"ש ,יש לומר כדלהלן-לעיל הבאנו
מדברי הב"ש בסי' קטו סק"ח שבמקום מחלוקת הפוסקים
הבעל נחשב כמוחזק .אך אין סתירה בשיטת הב"ש ,מאחר
ובסי'קנדקבעשלאלדונהכמורדתכשאינהרוצהלדורעם
בעלה שיש לו מומים שידעה מהם קודם נישואין ,ויכולה
לטעון קים לי כפוסקים שגם בכה"ג כופין לגרש .בנסיבות
אלו שלמחלוקת הפוסקים ,לא ניתן להכריז עליה כמורדת,
מאחר שאין הכרזה מספק .ובהעדר הכרזה אין הפסד
כתובה .ובהעדר הכרזה ,אי הפסד הכתובה כבר אינו שנוי
במחלוקת הפוסקים .ומה שכתבנו שאין הכרזה מספק כן
מבואר בפד"ר כרך ו' עמ'46ועמ'50שהביאו מהחזו"א
והחמדת שלמה שאין מקום להכרזה והמלכה מספק .וכן
בפד"רכרךח'עמ'61כתבו:

"במורדת ,כיון דצריכה לפסק בית דין ,צריך להיות דין פסוק בלי
ספק".
לכןביןאםבפנינוספקבהלכהוביןכשקייםספקבמציאות,
לאניתןלהכריז.
מסקנתהדברים :בנידוןבפנינוהצדדיםבפירוד ואינםרוצים
זה בזה ,נסיבות שהם חיוב גירושין לשניהם.נטלהראיה
לזכותהשלהאשהבתשלוםהכתובהמוטלתעליה.בהיעדר
ראיה,ישלקבועשספקאינהזכאיתלכתובה.

עטרתדבורה
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ת
עיכובחיובהאשהבגירושיןכשהבעלאינומצייתלפסקדיןלמזונו 
בפניביתהדיןתביעתהבעללשלוםביתולחילופיןגירושין,

שאלת חיובה בגירושין אין צורך לברר האם הושלמו

ותביעה לחלוקת רכוש ,ומאידך תביעת האשה לכתובה,

התנאים להגדרת "מאיס עלי" שדנים הפוסקים בנסיבות

ולפיצויי גירושין .כמו כן נידונה תביעת האשה למזונות

שהאשהמבקשתלחייבאתהבעלבגירושין,אלאבנידוןזה

עבורה ועבור הילדים .כעתלאחר הגשת סיכומי הטענות

שהבעל תובע את הגירושין ,די בכך שבית הדין קובע

והעיוןבחומרשבתיק,להלןפסקהדין.

שהאשה אינה רוצה להמשיך את החיים המשותפים עמו

הצדדים נישאו ביום...ולהם שני ילדים ,ולשניהם אלו

כפישהוא".

נישואיןשלישיים.

בהחלטה נוספתהחלטנו שלא לחייב את הבעל במזונות

התקיימושלושהדיונים,ומזהשנתייםוחצישהצדדיםאינם

האשה אלא רק במזונות הילדים .וזאת מאחר שנקבע

גריםיחד,לאחרשהבעלחזרלמקוםמגוריוטרםהנישואין,

מעמדה כאשה הטוענת "מאיס עלי" ונשללה זכאותה

בארה"ב ,ולפניכשנתייםחזר לזמןקצרארזאתחפציווחזר

למזונותעבורה.

לארה"בשלאעלמנתלשובלארץ.

בסיומהשלההחלטהנכתב":בטרםינתןפסקהדיןביתהדין

לטענת הבעל ,הותנה ביניהם בתנאי ברור בטרם נישאו,

מחליטכימןההכרחשהצדדיםינהלומו"מבמגמהלהסדיר

שמקום המגוריםשלהם יהיה בארה"ב ,וכי בזמנו עוד קודם

הסכםגירושיןשיהיה מקובלעלשניהם,הסכםשיחסוךאת

לסגירת השידוך ,כל עוד שהאשה לא הסכימה לתנאי זה,

הצורך בפסק דין לגופה של תביעת הגירושין .ככל שכעבור

לא הביא להשלמת השידוך .אלא שלאחר הנישואין ,נאות

שלושים יום לא תושג הסכמה ,הצד המעוניין יגיש בקשה

לגורבארץפרקזמן,עלמנתשיעברולמגוריקבעבארה"ב.

להמשךההליך".

ביחסלתשתיתהעובדתיתהעומדתביסודפסקהדיןהנוכחי,

כמו כן יצוין שבפרק הזמן מאז הדיון האחרון וההחלטה

נצייןלכמההחלטותהרלבנטיותלקביעתהעובדות.

הנזכרת,הוגשובקשותותגובותמטעםהצדדים,מהםעולה

יצויןלהחלטהקודמתשבהביתהדיןקבעאתמעמדהאשה

שלא עלה בידםלהגיע לכל הסכמה ,באחת מהתביעות

ה
כה ההלכתית העול 
כטוענת "מאיס עלי" ,עם ההשל 

התלויותועומדות.

מקביעה זו ,שהיתה נוחהלאשה ,והיא :שכעת כבר אין

מזה שנתיים ,האשה כאן בארץ והבעל בארה"ב ,אין צפויה

ה,וכיאיןלהסתמךעליהםבעת
לבעלהזכותבנכסימלוגשל 

חזרתם למגורים משותפים ,ובהחלטה כתבנו":בעת הזו

חישובחובתולמזונותהילדים.וכךנכתבבאותההחלטה:

בנסיבות מגפת הקורונה ,אין מקום להורות לבעל להתייצב

"בשלב זה בית הדין אינו מוצא מקום לקיים דיון יסודי

לדיוןנוסףבתביעתהגירושין,עםכלהכרוךבהתייצבותכזו

בשאלה ההלכתית האם על פי ההלכה האשה חייבת לגור

בעתהזו,כשאיןההכרחבכך,לצורךהשלמתההליךלבירור

במקומו הנוכחי של הבעל מאחר ונוכחנו שהאשה סבורה

תביעת הגירושין ,ובהתאם לבקשת הבעל ,בית הדין קובע

שלא יוכלו להמשיך יחד עקב בעיות אחרות שאינן קשורות

שכעתכברניתןלפסוקבתביעתהגירושין,עליסודהדיונים

לשאלת מקום המגורים ,כשלטענתה הבעל חייב לעבור

שכברהתקיימווהחומרשבתיק".

טיפולבטרםיהיהניתןלבחוןחזרהלחייםמשותפים.

עדכאןמאותההחלטה.

ב"כ הבעל טען לזכויות בפירות נכסי מלוג של האשה ,כגון

לא נכון להלאות את הצדדים בדיונים נוספים ,כשהתבררה

שכרדירההמתקבלמנכסשהיאמשכירה,אךעפ"יההלכה

עילת גירושין כמפורט להלן ,ובנסיבות המתוארות ובהיעדר

אין לבעל זכות פירות נכסי מלוג בנידון של טוענת "מאיס

הסכמה ,הוטל על בית הדין לפסוק בתביעות הגירושין

עלי",ולאמחמתספקלאחרשתפסהאלאמדינא,עייןשו"ע

והכתובה,ולהלןפסקהדיןבנושאיםהשנוייםבמחלוקתבין

אה"עסי'ע"זס"בבח"מסק"חבב"שסק"טובסיכוםהשיטות

הצדדים.

באוצרהפוסקיםס"קכדאותא'".
עדכאןמאותההחלטה.

המחלוקתביןהצדדיםביחסלמקוםהמגורים

יצוין להחלטהנוספתשניתנה לאחר הדיון השלישי ,שבה

ביחס לשאלה האם היה תנאי שהוסכם על שני הצדדים

קבענו עובדתית כי" :במשך השנה האחרונה מצד שני

שמקום המגורים הקבוע שלהם יהיה בארה"ב ,נחלקו

הצדדים אין כל התנהלות המבטאת רצון לחזרה לשלום

הצדדים .הבעל טוען שהיה תנאי ברור כזה ,ואילו האשה

בית ,אלא האשה רואה את בעלה כאמור לעיל .מאחר

מכחישהזאת.ככלשהאמתכטענתהבעל,הרישאםהאשה

שבנסיבות המתוארות הבעל תובע להתגרש עקב כך

אינה מסכימה למלא אחרהתנאי יש לחייב אותה בגירושין

שאשתו כבר אינה רוצה אותו כפי שהוא כעת ,ולעניין

ללא כתובה .יצוין לדברי הפוסקים שדנו ביחס לסיכום

ה
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מוקדם עוד קודם לנישואין ביחס למקום המגורים,והובאו

אתו .וכן הוסיפה שנכפה עליה להתחתן איתו ,אבל

באריכותבספר אוצרהפוסקיםסי'עהסק"ז.ועי"ששהביאו

ההתנהגות שלו בלתיאפשרית ,וכי ההתנהגות בבית היתה

מתשובותהגאוניםשכתבו:

"אם התנו ביניהם בעת השידוכין הכל לפי התנאי ,והיוצא מן
התנאי ידו על התחתונה".

נוראית ,וכן אינו לוקח תרופות הנחוצות עבורו .עוד
הבהירה" :אני נשואה פעם שלישית וחייתי עם משוגעים,
מקרה קשה כזה לא ראיתי ,הילדים שלי מחקים אותו ,אני

וכן הביאו מתשובות הגאונים גאוני מזרח ומערב סי' צא

לא מוכנה לעבור לגור במקום זר ללא תמיכה ועם בעל

שאם סיכמו קודם לנישואין שהבעל רשאי לדרושלעבור

מטורף".

לגור במקום אחר",אין לה חפץ לשבת עם בעלה ,שוברת
כתובתה ויוצאה" .וכן עולה מדברי הרמב"ם פי"ג מאישות

וכןהודיעהשאחריטיפולתרופתיתסכיםלקבלאותו.ובדיון
השלישי,חזרהואמרהכדלהלן:

הי"ז ומדברי הרא"ש בתשובה כלל ל"ג ס"ב.ועיין בתשובת

"החלטתי לא להתגרש פעם שלישית ,הבאתי שני ילדים

מהר"ם שבשלטי הגבורים על המרדכי כתובות סי' רע"ה

לעולם...הוא שלח חבר לשכנע אותי לעבור לאמריקה,

ובתשב"ץ ח"ג סי' ק"י שאם אינה הולכת לגור עם הבעל

שמעתי אותו40דקות והסברתי לו את שאר הבעיות,

במקוםשחייב בו עפ"י הדין,דינה כמורדת האומרת בעינא

סיפרתי לו עם דוגמאות מה עברתי בחיים ,והוא הבין מהר

ליה ומצערנא ליה .ולפי זה אליבא דטענת הבעל ,מאחר

שהבעיה לא מקום המגורים ,אלא עם מי אתה חי ,זה היה

שהיא מסרבת לקיים את התנאי לעבור עמו לגור במקומו

לפניפסח,קבעתישהואיגיעלארץוייבדקעלידיפסיכיאטר

הנוכחי,דינהכמורדת,שישלהכריזעליה.

שאני אקבע ,והוא לא הגיע ...אמרתי שילך לטיפול ,אני

אך כל האמור ,רק אם תתקבל טענת הבעל שהיה תנאי

סובלת שש שנים עם בעל שמתעלל בי ,הוא מתעד ומקליט

למגוריםבארה"ב.אךבנסיבותהנוכחיותשהאשהמכחישה

אותי ,שומר כל פתק וכל הקלטה ,יושב לי בנשמה בצורה

את טענתו ,כל עוד הבעל לא יברר ויוכיח את טענתו ,אינו

לאבריאהוהסכמתילחיותעםזה,הלכתילמטפליםשונים,

נאמן .וזאת כפי העולה מתשובת מהר"ם אלשיך סי' נ"ה

לאאמרתילושהואחולה ,ניסיתילעזור,שיבואונראהמה

שכתב בנסיבות של מחלוקת בין בני הזוג אם היה תנאי

אפשרלעשות",עדכאןמדבריהאשהבדיון.

מוקדם של מקום המגורים ,שהבעל אינו נאמן בלא ראיה,

הרישמצדאחדהאשהמודיעהעלהחלטתהשלאלהתגרש

ה
ואם יש לבעל עד אחד ,האשה חייבת שבועת התור 

בפעם השלישית ,למרות שהיא רואה את בעלה כאדם

להכחיש את העד .וכן בתשובת התשב"ץ ח"א סי' צז כתב

מטורף ,שהתנהגותו היתה נוראית ובלתי אפשרית .האשה

שאם לולי התנאי ,עפ"י ההלכה מקום מגורי הזוג במקום

לאהגישהתביעהלשלוםבית,ובדיוןהאחרוןהתבררשמזה

מסוים,הטועןשהיהתנאילגורבמקוםאחראינונאמן.ולפי

חודשיםרביםשהצדדיםאינםמדברים.

זה בנ"ד שגרו כמה שנים בארץ ,ולולי הטענה לתנאי ,אין

אין הסבר אחר להתנהלות האשה ,אלא שמנוי וגמור עמה

הבעל רשאי להוציאה מהארץ ,נטל הראיה שהיה תנאי,

שלא לחזורלבעל ,כפי שהוא במצבו הנוכחי ,למרות שאין

מוטלעלהבעל.

ברשותהאבחוןבעייתימסוגכזהאואחרעלהבעל.

על כן ביחס למחלוקת בין הצדדים בשאלה אם הוסכם על

הגם שהבעל הושיט יד לחזרה לשלום בית .האשה סירבה.

מקוםמגוריםכאןבארץ,כלעודאיןראיהמוכחת,כגוןשני

אמנם היא אינה רוצה להתגרש בפעם השלישית ,אך גם

עדים ,המוכיחה שהוסכם על מקום מגורים בארה"ב ,הבעל

אינה רשאית לעגן את הבעל רק מכיוון שהגיעה להחלטה

אינונאמן.

שלאלהתגרשבפעםהשלישית.

עודהיהמקוםלדוןבנידוןזהשהבעללאהצליחלהתפרנס

לעילהצגנורצףהחלטותהקובעותאתהתשתיתהעובדתית

כאן בארץ ,עפ"י תשובתתרומת הדשן סי'רטושהביא

בנידון דנן ,כמפורט לעיל .אך מעיון בכתב סיכומי טענות

הרמ"אסי'עהס"אבשםישאומרים,עי"ש.אךאםהאמת

האשה,לולישהוצגופרטיהצדדיםהיהמקוםלחשובשבא

שהותנה מראש שיגורו בארץ ,כטענת האשה ,עדיין תלוי

כוחה מתייחס לתיק אחר ,שבו שני בני הזוג חפצים בשלום

באשלי רברבי ,עיין נודע ביהודה קמא אה"ע סי' סז ואוצר

בית ולא לתיק הנוכחי ,שבו הן הבעל בנסיבות הנוכחיות

הפוסקים סי' עה ס"ק יח אות י' שהביא דעות האם דברי

כברמבקשלהתגרשללאדיחוי,והןהאשהאינהרוצהאת

תרומת הדשן יאמרו גם בכה"ג ,אך אין מקום להאריך

בעלהכפישהוא,הגםשאינהרוצהלהתגרש.

בהלכה זו ,מאחר שבית הדין נוכח שהאשה אינה רוצה

כשהאשה אומרת אני אסכים לקבל אותו לאחר שיגיע

שלום בית עם בעלה כפי שהוא במצבו הנוכחי ,וכמו

לפסיכיאטר ויעבור טיפול ,זו אמירה ברורה שאינה רוצה

שיבוארלהלן.

אותו"באשרהואשם",כפישהוא.מהעוד,שלאהוצגהכל
אסמכתאשהבעלאכןחייבטיפולפסיכיאטרי,כמיוחסלועל

אשההטוענתשלבעלהמחלהנפשיתולכןלאניתןלגורעמו

ידיהאשה.

ש
אךאינהרוצהלהתגר 

ההלכה ביחס לאשה המורדת בבעלה ומבהירה שמרידתה

האשה אמרה שבעלה אובחן כחולה קשה ,וכי קשה לחיות

נעוצהבמציאותכזואואחרת,התבארהבתשובת הרשב"א

עטרתדבורה
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החדשות )מכתב יד( סי'קעחשהביא הבית יוסף סי' עז,

רק לטענה שבה הדין עמה ,כגון שמבקשת שיפרע חוב

והרמ"אבסוףסי'פ',וז"להרשב"א:

שעפ"י דין מוטל עליו לפרוע ,ורק בכה"ג אם שמה גבול

"לפי שלא נתבאר לי מלשון השאלה מה שהיא טוענת שתשוב
לבית בעלה אם יביאה אל ביתו ויפרע מה שלותה ,ונסתפקתי
אם היא מתעכבת בלבד מחמת שהוא אינו קורא לה ,או שאינה
רוצה לשוב אליו עד שיפרע מה שלותה ואחר כך יביאנה ואז
תשוב אליו .על כן אני אומר ,שאם מחמת שהוא אינו רוצה
להביאה ולקרוא לה ,מסתברא שאינה מפסדת על זה כלום,
שהוא אינו רוצה בשמושה ,כי שמא בושה ממנו אחר שלא
הראה לה פנים בעוד שהיתה חולה ואחר שנתרפאת ,מפני
שיצאה שלא ברשות ,ואין כאן מרד כלל לא מתשמיש ולא
ממלאכה .ועוד שאם יבא הוא אצלה אינה מונעתו מכלום .אבל
אם היא מעכבת אף מחמת פרעון מה שלותה ,בזה יראה שאינו
חייב לזונה ,דקרוב הוא בעיני לומר שזה אחד מדרכי המורדת
באומרת בעינא ליה ומצערנא ליה ,דכל האומרת בעינא ליה
ומצערנא ליה טענה יש לה על הצער שהיא רוצה לצערו .וגם זו
עילה מצאה לצערו ותולה בפרעון מה שלותה".

מוגדר למרידתה עד שיפרע ,בזה כתב הפני משה דבריו
הנזכרים,משא"ככשאיןהדיןעמהבטענתה.
עלכןבנסיבותהמתוארותשבעתהזוהאשהאינהרוצהאת
בעלהלמגוריםעמובביתהולשלוםבית,גםאםאכןהאמת
כדבריה ,שהיה תנאי של מגורים כאן בארץ ,ואינה חייבת
ללכת אחר בעלה למגורים בארה"ב ,עכ"פ בכך שהיא
שוללת כל חלופה של חזרת הבעל למגורים עמה ,דינה
כמורדת .היה מקום לקבל את עמדתה ,אם היתה מבקשת
שהבעל יחזור לביתם ,ובד בבד ייעשה בירור בדרכים
המקובלות,האםהואזקוקלטיפולכזהאואחר,והואיפעל
בהתאם להמלצות המקצועיות .לא כן כשהיא קובעת
מראש,ומאבחנתאותוכבעלמטורףושוללתעלהסףחזרתו
לבית.
עוד יובהר ביחס לשאלת חיוב האשה בגירושין :כל האמור
בפוסקים הנזכרים ,בנידון שהאשה תובעת להתגרש ,אבל

ועיין בתשובת פני משה ח"א סי' נו שגם אליבא דתשובת

כשאינה רוצה להתגרש ,עקב טענות אלו או אחרות כאמור

הרשב"א ,אם האשה הגבילה את זמן מרידתה לפרק זמן

לעיל ,אלא הבעל תובע להתגרש ,הדין הוא כאמור להלן,

קצוב עד פירעון הלוואה שהוטל עליה ,וחוששת מבעלי

עיין תשובת עזרת כהן)להראי"ה קוק זצ"ל(סי' נו שכתב

החובשיפגעובה,אינהכמורדת.ועלזהכתבבשו"תעבודת

בנסיבות של אשה הטוענת שבעלה נכפה ושוללת חזרה

השם)לרבישמואלמאטאלון(סי'יח)ד"הולכאורה(אודות

לשלוםבית,שהבעלפטורמכלחיוביולאשתו,וז"ל:

הנידוןשבפניו:

"משא"כ בנ"ד שטענתה היא שימתינו לה עד אחר שתלד ,דעד
אותו זמן אפשר שיוסר הפחד מלבה ,דמי מפיס שטענתה היא
אמת ,אם לא שמואסת בו מעיקרא ,והשתא דחויי קמדחה דעד
אותו זמן יוסר הפחד מלבה .ועוד דכולי האי ואולי כיון
דטענתה היא טענת שמא .ועוד דשאני נידון הפני משה והעדות
ביעקב ז"ל דסמי בידיה דבעל לתקן הדבר ,ומשום הכי שמה
האשה הגבול ההוא ,דבאותו פרק שיתקן בעלה הדבר תשוב
לבית בעלה כבתחילה ,דזה ודאי הוי זמן מוגבל בלי ספק.
משא"כ בנ"ד דהגבול וזמן ששמה האשה לא סמי בידה כלל,
דאפשר דאף לאחר זמן שתלד ,לא יוסר הפחד מלבה כי הכא
דבידי שמים ,וזה ברור לענ"ד" ,עכ"ל.
נידון דנן דומה לנידון בתשובת עבודת השם ,שבו האשה
אינהשמהגבולקצובלסיוםפרקהזמןלמרידתה,וגםבנידון
דנן האשה אינה מוכנה שבעל יחזור לביתם ,והגבול
שהציבהאינוסמיאבידהואינובידושלהבעל,שהריכידוע
מעולם אין לדעת מהי התועלת שתצא מהטיפול
הפסיכיאטרישלדעתה נחוץ לבעל,והכלבידישמים.עלכן

"אבל הדברים מוכחים מעצמם ,דהב"ש מיירי כשהוא רוצה
לגרשה ,אלא שהיא מעכבת ואינה רוצה בגט ,שבכה"ג כיון
שהיא פורשת ממנו ,והוא מצידו רוצה לפוטרה בגט ,אלא
שהיא אינה רוצה ,כה"ג דמיירי כשהיא נכפית ,שהוא רוצה
לגרשה והיא אינה חפצה להתגרש ,דפוטר אותו משאר כסות
ועונה ,וה"נ כשהוא נכפה ,שהוא פוטרו ,ג"כ מיירי כשהוא
רוצה לגרשה ,אלא שהיא פורשת ממנו ואינה חפצה להתגרש,
מפני שרוצה שיפרנסנה מ"מ ,ע"ז כתב הב"ש שהוא פטור
מחיוביו נגדה".
וכןהגר"אגולדשמידטזצ"לבפסקדיןשבפד"רחלקא'עמוד
343בשאלתזכאותהאשהלמזונותעבורה,בנסיבותאחרות,
כתבוז"ל:

"אולם אין לנו צורך לברר ולהכריע עכשיו בשאלה זו ,כי בנידון
דידן ברור הדבר שאין לה מזונות; כי טענת הבעל היא :אם
אינך יכולה לסבול אותי ,התגרשי ממני .ולא יתכן הדבר
שתסרב לחיות איתו מפני שאינה סובלתו ,וגם תחזיק בו ולא
תקבל גט ממנו ,וגם נאמר שהוא חייב במזונותיה ,דבר זה אין
הדעת סובלתו".

גםלויהיכדבריה,שלבעלנחוץטיפולפסיכיאטריובשלכך

והוא הדין בנידון דנן ,אנו נאמר לאשה ,לא יתכן שתסרב

מסרבתלשובלדורעמו,עדיןדינהכמורדתהאומרתבעינא

לחיות עם בעלה ,תחזיק בו ולא תקבל גט ,וכל זאת מפני

ליה ומצערנא ליה .מה עוד שלא הוצגו אסמכתאות לצורך

שאינה רוצה להתגרש בפעם השלישית ,אלא מוטל עליה

וההכרחבטיפולזה,אלאהכל נובעמהחלטתהשלהאשה,

לקבל את הגט ,ואינה רשאית לעכב אותו להותירו במצב

שאינהברסמכארפואית.

הנוכחי שאין גירושין ואין שלום בית.וכן היא ההלכה

ועייןעודבשו"תכוכבמיעקב)לרבייעקבחנניהקובו(אה"ע

הפסוקה בשולחן ערוך סי'קסה סעיף ג' ,שממנה יש ללמוד

בסוף סי' ו' ,שהעלה שתשובת הרשב"א הנזכרת מתייחסת

שבנ"דמוטלעלהאשהלקבלגיטה.וז"להשו"ע:

ה
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"יבמה שתבעה היבם לחלוץ ,והיא אינה רוצה אלא לישאר
עגונה ,אין שומעין לה ,אפילו היה היבם נשוי".
והוסיףהרמ"א:

ודינה כמורדת ,ונתבאר דינה סי' ע"ז.

לכאורה,היהמקוםלטענה,שדבריהמבי"טאינםמתיישבים
עם פסק הרמב"ם והשו"ע .אך בהכרח לחלק בין מום פיסי
כזה או אחר ,כגון המבואר ברמב"ם )שם( ,למום המשבש
חיים משותפים ,כגון בעיות נפשיות .חילוק זה מיוסד על

הרי שאין לה זכות להותירו במצב שהיא זקוקה לו ,ק"ו

בשו"תמהרי"קהחדשיםסי' כד שהשיבאודותאשה
מש"כ 

להותירוכשהיאנשואהלו.

התובעתלהתגרשכשבעלהנכפה,וז"ל:

ה
זכאותהאשהלכתוב 
ביחס לחובת הבעל בתשלום הכתובה :יצוין להחלטה
קודמת ולהודעתהבעלשהתקבלהלאחרהחלטהזוהמודיע
על הסכמתו לשלם מאה זוז ועוד מאה זקוקים .מאחר ובכל
מקרה מדובר בסכום קטן של מאה זוז ועוד מאה זקוקים
כשיד בעל השטר התחתונה ומחשבים לפי השערוך הנמוך,
עיין פד"ר כרך י"א עמ' ,362ולאחר שבנסיבות של חיוב
האשה בגירושיןנשללה הטענה לתשלום פיצויי גירושין,
כעת עדיין לא ברור שהאשה אכן תעמוד על מיצוי בירור
ההלכהבזה.
אך ביחס לשאלת זכאותה לכתובתה .למרות שהבעל הביע

"לפי הנראה לע"ד דכל דבר התלוי באנינות דעת ואסטניסות,
יותר הוא מום באיש מבאשה ,כדי שלא יקשה עליו הקושיא
שהקשה מהר"ם דהא תנן האיש שהיו בו מומין אין כופין אותו
להוציא ,אלא ודאי דהתם מיירי במומין דלית בהו אנינות הדעת
דומיא דנקטעה ידו או רגלו או נסמית עיניו דקתני סיפא
דמסתמא מומין קטנים הוה דומיא דמומין גדולים ,ומשום הכי
אין כופין אותו להוציא דאשה בכל דהו ניחא לה ,אבל במידי
דאנינות הדעת לא ניחא לה בכל דהו ,וא"כ הוא הדין לנכפה
דמסתמא אין לך אנינות הדעת גדול מזה ,ונהי פשיטא דלא
כייפינן אההוא דעתא לעניין שנכוף אותו להוציא ,מ"מ ראוי
לחוש אליו לעניין הממון ולכל הפחות שלא להחשיבה
כמורדת".

הסכמה לתשלום מאה זוז ומאה זקוקים ,עדיין ,ובזיקה

ולפי דרכו של מהרי"ק ,יתיישבו דברי המבי"ט ,שאין

לטענהשעלתהבסיכומיטענותהאשהלחיובפיצוייגירושין,

להקשות מפסק הרמב"ם דאיירי במומים דלית בהו חסרון

נכון לברר האם עפ"י דין האשה זכאית לכתובה ותוספת

אנינות הדעת .ועדיין הלכה זו טעונה בירור מאחר ובפסק

הכתובה.

הרמ"אהנזכראיןמקוםלחילוקביןהמקרים.

בתחילה נדון מה דין הכתובה ותוספת הכתובה ,אם היה

העולה מדברינו ,לפי העולה מתשובת המבי"ט ,אם היה

מתבררשאכןמצבושלהבעלכמתוארבטענתה.

מתברר כדברי האשה ,לא היתה נידונה כמורדת ,ואינה

לכאורההיהמקוםלקבועשאינהזכאיתלכתובהעפ"ידברי

מפסידה כתובתה .אך מאחר וטרם התברר שהדין עמה

הרמב"םפרקכ"המאישותהי"אוהשו"עסי'קנדס"דאודות

בטענותיה ,לכו"ע בעת הזו לא ניתן לחייב את הבעל

בעל שיש לו מומים ,שאינם מומים גדולים שכופין עליהם

בכתובתה.

אתהגירושין,ופסקו:

"אין כופין אותו להוציא וליתן כתובה אלא אם רצתה תשב ואם
לא רצתה ,תצא בלא כתובה כדין כל אשה מורדת".

עיכובהגירושיןעדמילויחובתהבעללתשלוםמזונות
הילדים

ולפי זה כל עוד לא התבררו מומים גדולים שכופין עליהם

אם יתברר שהבעל לא מילא את חובתו לתשלום מזונות

את הגירושין ,אם אינה רוצה לגור עמו ,למרות שלדבריה

עבור הילדים ,האשה זכאית לעכב את קבלת הגט עד

קיימתלכך הצדקהברורה,עדייןדינהכתובעתגירושיןעקב

שימלאאתחובובמלואו.

מוםכזהאואחר,וכלעודלאהתבררחיובובגירושין,דינה

בגמ'במסכתסנהדריןדףכחע"בגביבניחמוהדמרעוקבא

כמורדת .וכן יצוין לפסק הרמ"א בסי'עז סעיף ג' בטוענת

קרובים ונתרחקו הוו ,אתו לקמיה לדינא ,אמר להו פסילנא

מאיס עלי באמתלא מבוררת בדינא דמתיבתא אינה זכאית

לכו לדינא וכו' ,אלא משום דלא צייתיתו לדינא .וכתב

לכתובה,וז"ל:

בהג"א שם ואף על פי שהדין מצוות עשה הוא ,אעפ"כ

"אבל כל מה שנתן לה או כתב לה אינה נוטלת כלום ,ואפילו
תפסה צריכה להחזיר".
ומקורו מדברי המרדכי פרקאע"פ ,ומבואר במרדכי וברמ"א
שאינהזכאיתלכתובהותוספתכתובה.
אמנםבתשובתהמבי"טחלקגסי'ריב,לאכתבכן,וז"ל:

"וכן באומרת מאיס עלי שאין בטענתה ממש כיון שאינה נותנת
אמתלה לדבריה וטוענת הנראית לחכמי המקום למה הוא מאוס
עליה וכמו שכתוב בביג"ה פי"ד ,אבל באה מחמת טענה כמו
שכתב ראבי"ה וטענה טובה היא ,כנ"ד שאינה יכולה לסבול
עתה שנתחזק עליו חולי זה ,ולכך אינה מפסדת כתובתה".

במקוםשאדםיודעשאיןנשמעיןלופטורמלומרלהםהדין.
וכתבבשו"תתשורתש"יח"אסי'תרלז:

"ואם אחד לבד גברא דלא ציית דינא ,אזי הרשות ביד הדיין
שלא לדונם בממה נפשך .אם יחוייב זה דלא ציית דינא ,הרי
מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע .ואם יזכה בדין ,הרי כתב
הרמב"ם בפרק כד מהלכות סנהדרין הלכה ו' וז"ל וכן יש לדיין
תמיד להפקיר ממון שיש לו בעלים ,ומאבד ונותן כפי מה
שיראה לגדור פרצות הדת ולחזק הבדק ,או לקנוס אלם" .וכ"ש
זה דלא מזדקק לו בשב ואל תעשה".
והרבהחיד"אבספרושו"תיוסףאומץ)סי'מזאותד(כתב:

עטרתדבורה



"ומלשון מר עוקבא דאמר פסילנא לכו לדינא עד שמזה דנו
שפסול משום קורבה והדר פירש להו דלא צייתי .מוכח דלא
לבד שמותר לו לסלק עצמו כמ"ש הרב הנזכר .אלא דחובה
עליו להסתלק .הן אמת דגם לשון אור זרוע שהביא הגהות
אשרי הוא במקום שאדם יודע שאינן נשמעין לו פטור מלומר
הדין וכו' ע"ש ,ועיין בריש סימן י"ב".
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ובתשובתמהרש"םחלקה'סי'ס'כתב:

"בנ"ד כיון דכופין אותו לגרש א"כ אף שלא נתרצה רק באופן
שתחזיר החפצים מ"מ הוי גט ,ואמנם לדעתי אף דכופין אותו
היינו אם אינו רוצה לגרש כלל אבל בנ"ד שרצה לגרשה רק
בתנאי שתחזיר לו החפצים שלו והדין עמו בזה בודאי אין
בידינו לכופו".

והוא הדין בנ"ד ,כל עוד הבעל לא ימלא את המוטל עליו

וע"כבספרעטרתדבורהח"בסי'צאמש"כבהלכהזו.

בתשלום דמי המזונותעפ"י החלטת בית הדין ,נכון שבית

וה"ה בנידון דנן שהנידון הוא חיוב האשה בגירושין ,מאחר

הדיןיקנוסאותובעיכובהשלמתסידורהגט.

שהבעלגרבארה"בוקשהלנקוטביחסאליואמצעיהוצל"פ

ועייןבביתמאירסי'ע"זס"אבמש"כ:

לשלם את אשר חויב בהחלטת בית הדין למזונות ילדיו,

"אם הוא עשיר וזנה בפחות מהראוי ובגלל כן אינה רוצה לדור
עמו יש לה דין מורדת ,אבל לע"ד בלא ק"ל אינה מורדת בכה"ג
שאינה מורדת כדי לצערו כ"א לכופו לזונה כראוי .דהא קי"ל
בח"מ סי' ד' עביד אינש דינא לנפשי' ,וא"כ מי יכריחנה לילך
לב"ד לכופו אם היא תוכל לכופו במרדה".

רשאית האשה לכופו לשלם את אשר הוטל עליו בהחלטת
בית הדין ,בדרך של עיכוב קבלת הגט ,למרות שכבר נפסק
לחייבהבגירושין,וזאתכלעודאינומצייתלשלםאתחובו.
מסקנה:

ועיין בספר דברי יוסף )להגאון רבי יוסף כהן זצ"ל( ח"ב סי'

א .תביעת הבעל לגירושין מתקבלת ,והאשה חייבת

כח )עמ'לד-לט( שדן בדברי הבית מאיר ,ומסקנתו להסכים

להתגרש.ככלשהאשהמבקשתלחייבאתהבעלעפ"י

עם סברת הבית מאיר בנסיבות שעיכוב מילוי החובה ,נועד

הסכמתו בתשלום מאה זוז ומאה זקוקין ,עליה להודיע
תוךשבעהימים.

לאכוףציותלדין.
וכןבפת"ש אה"ע סי' קסה סק"י בסופו ,במש"כ מתשובתו

ב .עםקבלתאסמכתאשהבעלשילםאתמלואחובולדמי

שב יעקב אה"ע סי' מא ותשובתשיבת ציון סי' צו מהם

המזונות ,האשה תתבקש לאשר זאת ,וככל שיתברר

עולהשהעיכוביוכללהיחשבכמוצדקכשאיןפתרוןשלדיון

שהחובאכןשולםכמתחייב,תינתןלבעלהוראהלהגיע

משפטי שבאמצעותו המעכב יוכל לברר את טענותיו ולקבל

לבית דין במקום מגוריו לכתיבת גט ולמשלוח הגט

את המגיע לו ,והעיכוב נועד לאכוף לציית להזמנה לדיון

באמצעות שליח כמקובל בנסיבות אלו .עם קבלת הגט

בביתהדין.

בביתהדין,האשהתתבקשלהגיעלקבלו.

סימן מו

גרושהנישאהומבקשתלגורעםהילדיםבמקוםמרוחקמהאב
בהחלטהקודמתנקבעהמשמורתארבעתהילדיםאצלהאם
כמשמורת קבועה .כעת בעקבות נישואי האם לבעל
המתגורר בצפון,התקיים דיון בבקשת האם לאשראת
העברת מגוריהילדים עמה למקום מגורי הבעל ,ולשלבם
במוסד חינוכי במקום .מאידך ,האב מביע התנגדות

בפרק הנושא ובפרק אעפ"י שהגרושה בזמן שהוא מכירה,
נותנים לה שכרה ומניקתו ,שיכופו אותה לשבת באותה העיר
שנתגרשה ,ואם איתנהו להני מילי ,לא הוו שתקי מינייהו
הגמרא וכל הפוסקים דכגון האי ודאי היה צריך לאודועי
ודברים אלו ברורים בעיני".

להרחקתם ממנו .לטענתו ,הילדים עברו מירושלים ל ...רק

ובוודאי שכן לאחר שהגרושה כבר נישאה מחדש ,שאין

לפני כשנה ,וכעת עם השתלבותם ב ...יאלצו לעבור לצפון,

לנתבע הזכות לעכב את נישואיה מחדש ואת מגוריה עם

ומבקש מבית הדין להורות שטובת הילדים גוברת על

בעלה במקום מגוריו .אמנם ,ככל שהיו עומדות בפני בית

שיקולים אחרים ,ואין להעבירם למגורים עם האם לצפון,

הדיןשתיחלופותביחסלמשמורתהילדים,היהמקוםלדון

ולחילופיןלהורותלאםלהישארבמקוםמגוריההנוכחי.

האם בנסיבות הנוכחיות מן הראוי לאפשר את המשמורת

לאחרשמיעתטענותהצדדיםביתהדיןמחליטלאשרלאם

אצל האב .עייןשו"ע אה"ע סי' פבבבאר היטב סק"ו

לעבורעםהילדיםלביתבעלה.

במחלוקתמהריב"לבתשובתוהנזכרתומהרשד"ם)אה"עסי'

גם בטרם הגרושה נישאה מחדש ,כשהילד אצלה לאחר

,שנחלקובבתשדינהלהיותאצלהאם,אםהוא הדין
ִ
קכ"ג(

הגירושין,לאניתןלחייבהלהישארלגורבקרבתמקוםמגורי

כשהאם עוברת לגור במקום מרוחק ,ואליבא דמהרשד"ם

האבהגרוש.כןכתבמהר"יבןלבח"אסי'נה,וז"ל:

האםרשאיתלעבור,אךעליהלהשאיראתהבתאצלהאב.

"מילתא דפשיטא היא ואינה צריכה לפנים דהבת אצל האם
לעולם ,וכי יעלה על הדעת שכל אותם ההלכות שנאמרו בגמרא

ובשו"ת נפת צופים חלק אה"ע סי' צאקבע שאין מחלוקת
עקרוניתביןמהריב"לומהרשד"ם,וכתב:
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"העומד על דבריהם ז"ל בעיניו יראה דלא פליגי אהדדי ,וכל
אחד לפי עניינו דיבר .וכללא הוא מדברי הפוסקים ז"ל ,קמאי
ובתראי ,שלא אמרו ז"ל הבת אצל האם לעולם והבן עד שש
אלא לתועלת הבנים ,ולכן הכל תלוי בראות עיני בית הדין
בתועלת הבנים",
ועיי"ששביססקביעהזומדבריהפוסקים.
ויסוד הלכה זו ,בתשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי'
לח,שכתב:

"ולעולם צריך לדקדק בכלל לדברים אלו ,אחר מה שיראה
בעיני בית הדין בכל מקום ומקום ,שיש בו יותר תיקון ליתומים.
שבית דין אביהם של יתומים ,לחזור אחר תקונן".
בהתאם לאמור ,במקרה הנוכחי שכבר נקבעה המשמורת
הקבועה של הילדים אצל האם ,ובנסיבות המיוחדות של
המקרה הנוכחי ,אין חלופה למגורי הילדים אצל האב ,וגם
ב"כ האב לא ביקש שהילדים יעברו לגור בבית האב ,אלא
טעןשישלהורותעלמגוריהםבמקומםהנוכחי,עםהאםאו
בלעדיה .אין מקום לקבל טענה זו ,מאחר והשיקול הקובע
בשאלתמגוריהילדיםהואטובתהילדים,איןספקשטובתם
מחייבת לגדול אצל האם ,כפי שהורגלו.ומאחר שלא ניתן

שייכי אלא בעובדה שנשאל עליה שהאם החליטה לחזור
משאלוניקי  -ששם היה מקום מגוריה עם בעלה למולדתה
ולמשפחתה עיר בלארסו שלפי מ"ש הרשד"ם שם ,המרחק
ביניהם הוא מהלך ב' או ג' ימים וגם סכנת דרכים כרוכה
בנסיעה זו ,אשר לפי המצב של אותם הימים הרי מרחק כזה
פירושו הפרדת הילדה מאביה לאורך ימים .ועל גופא דעובדה
זו השיב הרדב"ז בתשובה הנ"ל .לא כן במקרה דנן שריחוק
מקום זה לא מונע את האב מלבקר את בתו כמה פעמים
בשבוע ,עיין פרוטיקול  ...ב"כ האשה :הבעל מבקר שלש
פעמים בשבוע ולוקח הילדה ומשתעשע אתה ...ב"כ הבעל...:
הבעל צריך לבוא במיוחד לירושלים לבקר את הילדה ...הבעל:
אין לי שום הפרעות בביקורים מצד האשה.
ולכן מסתבר הדבר שבמרחק כזה אשר נסיעה של שעה -
שעתיים מבדילה בין מקום של האב למקום מגורי האם לא
ישתנה הדין מה שקבעו חז"ל בת אצל אמה ,כמו שלא תשתנה
הלכה הנזכרת ,כשהורי הילדה שניהם גרים בעיר אחת ,אלא
שדירת האב בקצה העיר מצד אחד ,ודירת האם בקצהו השני
ופשוט כי תקנה זו שקבעו חז"ל בת אצל אמה לא ניתנה
לשיעורין כאלה".

לחייבאתהאםהנשואהמחדש,להישארדרךקבעבמגורים

ת
ר :למרות שמעבר האם עם הב 
הדיןהנזכ 
העולה מפסק 

המרוחקים מבעלה החדש ,ומשמורתם אצל האב אינה

הטרחה קבועה לאב ,שנאלץ מידי
ב
למגורים בירושלים ,הס 

מעשית,וגםהאבאינותובעזאת,עלכןטובתהילדים היא

שבועלנסועמביתולירושלים,אע"פכןטענהזולאהתקבלה

לעבורלגורעםהאםלמקומההחדש.

כשיקולהמצדיקלהורותלאשהשלאלעבורלגורבירושלים.

וכן כתב הגר"ח איזירר זצ"ל בתחומין כרך ח' עמ'82הובא

דהיינו זכותה של האשה לגור במקום שבחרה בו ,שאין בו

באוצה"פסי'פבס"קכאאותיאביחסלזכותושלהאבלדרוש

ניתוק של הילד מהאבא ,גובר על המשקל שבטענת האב

שלאלהעביראתהבתעםהאםהעוברתלמקוםמרוחק,וז"ל:

רוח לצורך הביקורים.
המלין על הטרחה שכעת נאלץ לט 

"נראה פשוט שזכותו היסודית של האב )שהיא עדיפה בעיקרה
על זכות האם( קיימת רק כשהאב דורש או מציע שהבת לא
תנותק מעמו אלא תעבור לגור עמו .לעומת זאת ,אילו יאמר
האב :אני איני רוצה שבתי תגור אצלי ,אבל אני רוצה לעכבה
בעיר לשם כך ,ולעכב את אמה שלא תצא ,פשיטא שלא יוכל
לעשות כן ,ונאמר שבכה"ג שתשאר עם אמה .ממילא מתבאר
שכאשר אינו רוצה להחזיק הבת אצלו ,גם לא יוכל למנוע
המזונות ,שהרי המזונות הם תולדה של זכותו למגוריה אצלו".

ויצויןשבאותונידוןההוריםהיועדייןזוגנשוי,אלאשביה"ד

אמנם האב טען שעקב המעבר לצפון ,יוטל עליו לטרוח
בנסיעות ארוכות מירושלים לכרמיאל ,דבר שלא היה נאלץ
לעשותעדכה.אףשהאמתכטענתו,איןבכחטענהזולמנוע

פסקשרצוישיתגרשווכיאינהחייבתלשובלבעלה.
עודיצויןלתשובתהרדב"זחלקג'סימןת"ח)תתנ"א(שכתב
אודותאשהגרושההמבקשתלעלותלארץישראלעםהבן
הקטן,והאבמתנגדשהדיןעמו,וז"ל:

"ועוד יכול לומר בעוד שהוא עמי בעיר אם יחלה אני אשתדל
להביא לו כל צרכו .ועוד בעודו עמי בעיר ,אני יכול להוליך לו
מזונות .ועוד אם את בכאן כשיגיע לזמן שאינו צריך לאמו
אקחנו אצלי ,אבל אם תלכי למקום רחוק מי יביאנו ואני איני
מחוייב לטרוח ולהביאו משם ,הלכך אם רוצה ללכת לארץ
ישראל תיתן אותו לאביו".

מהאשהלעבורעםהילדיםלכרמיאל.עייןבפד"רכרךד'עמ'

דהיינו הרדב"ז הסכים לדינו של מהרשד"ם ,אך על יסוד

)93ובקובץתשובותהגרי"שאלישיבזצ"לח"בסי'קטו(בפסק

סברא אחרת ,והיא :שגם בעת שהבן הקטן אצל אמו ,עדיין

דינושלביה"דהגדול בנידוןאשההגרהבנפרדמבעלהשגרו

האב יכול להיות שותף לשאת בנטל גידולו ,כגון אם יחלה,

יחד באזור תל אביב והאשה ללא הסכמת האב עברה

או לספק את מחסורו בעת הצורך ,וכל זה לא יוכל לעשות

לירושלים ,ובתנאי הדרכים של שנת תשי"ט ,היתה זו נסיעה

כשאינו גדל בעירו שלהאב ,ואין לאם הזכות לשלול זאת

ארוכה ,ובית הדין האזורי בת "א אישר לאשה לעבור "לגור

ממנו.

בכל מקום שהיא רוצה" .וביה"ד הגדול אישר את מעברה

אך סברא זו אינה קיימת בנסיבות דנן שכעת הילדים אצל

למגורים עם הבת בירושלים ,ובתוך דבריהם כתבו ,שאותו

האםומתגורריםבעיראחרתהרחוקהמרחקשליותרמחצי

נידוןאינותלויבמחלוקתמהריב"לומהרשד"ם,וז"ל:

שעה נסיעה מבית האב ,ולמעשהעקב המרחק ,האב אינו

"אכן נראה ,דהני טעמי שעליהם ביסס הרשד"ם ז"ל את דינו לא

שותףלשאתבצרכיהילדיםהשוטפים.

עטרתדבורה
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נכון שמעבר דירה עבור הילדים שכבר חוו לאחרונה מעבר

לחודש לירושלים לביקור אצל האב ,והסכמה זו מקבלת

דירה מירושלים ל ,..מכביד מאד עליהם ,אך בנסיבות

תוקףמחייבשלהחלטה.

הנוכחיות ,מעבר הילדים עם האם לצפון ,עבורם הינו הרע

איןמניעהשהאביוכללהגיעלאזורמגוריהם,ולתאםמקום

במיעוטו.ביתהדיןסומךעל האםשתמצאאתהדרךלשלב

ראוילביקורהילדיםאצלובתיאוםמראש.

אותם במוסדות חינוך התואם לחינוך התורני שכברהורגלו

בנוסף ינתן צו לתסקיר לשכת הרווחה לבחון את המצב

עדכה.

הילדיםעם המעבר לצפון ,ולהמליץ על הסדר הביקורים

כמו כן בית הדין מאשר את הסכמת האם להביאם אחת

אצלהאב,ושמירתהקשרהרצוףעמו.

סימן מז

ם
מחלוקתביןההוריםעלהמוסדהחינוכישהבתתירש 
הצדדיםלאחרגירושיןוהגישובקשותביחסלמוסדהחינוכי
שבהתלמדהבתפלוניתשהיאכיוםבתשלושוחצי.
האם מבקשת לרשום אותה ל"בית רחל" של חסידות
סאטמר ,כשלטענתה ,המוסד החינוכי תואם את הנהוג
במשפחתה,וגםאתמשפחתהמוצאשלהאב.מאידך,האב
מביע התנגדות נחרצת ,ומבקש שהבת תירשם במוסד
"פלוני" המשויך לחסידות קרלין-סטולין ,שהוא מוסדמוכר
ורשמי המשתף פעולה עם רשויות הרווחה ,יוכל לקבל
השתתפות בהוצאות חינוך ,והמצוי קרוב יותר לבית האם,
ובולומדותשתיבנותיומנישואיןקודמים.לדבריוגםבמוסד
זהמדבריםבאידישכמבוקשעלידיהאם.

"ונראה דכל זה דוקא בזמנים שלפנינו שכל אחד היה דר במקום
אבותיו וקבלת האבות היה חזק מאד אצל כל אחד ואחד
להתנהג בדרך שדרכו אבותיו ,וכמאמר הכתוב שאל אביך
ויגדך ,בזה היינו יכולים לומר שלא תלמד תורה ותסמוך
בהנהגה על אבותיה הישרים .אבל כעת בעו"ה שקבלת האבות
נתרופף מאוד מאוד ,וגם מצוי שאינו דר במקום אבותיו כלל,
ובפרט אותן שמרגילין עצמן ללמוד כתב ולשון העמים ,בודאי
מצוה רבה ללמדם חומש וגם נביאים וכתובים ומוסרי חז"ל,
כגון מסכת אבות וספר מנורת המאור וכדומה ,כדי שיתאמת
אצלה ענין אמונתינו הקדושה ,דאל"ה עלול שיסורו לגמרי
מדרך ה' ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו".

מאחר והרישום חייב להיות מוסדר במועד קרוב מאד ,ואין

בהתאם לאמור ,החובה ללמד את הבנות ,כמוזכר בדברי

אפשרות לזמנםלדיוןבנושא,ניתנתהחלטהעליסודטענות

החפץ חיים ,מוטלת על האב בלבד ,ולא על האם .על כן

הצדדים שהוצגו בכתב ,וככל שאחד הצדדים יבקש לקיים

מאחרשהאחריות והחובה ללימודהתורהשלהבת מוטלת

דיון ,החלטה זו תישאר כהחלטה זמנית עד לדיון ולהחלטה

על האב ,בנסיבות של מחלוקת בין הורים ,כמו בנידון דנן,

שתינתןלאחרהדיון.

ישלהעדיףאתבחירתושלהאב,ולאנכוןלחייבולמלאאת

לאחרעיוןבטענתהצדדים,ביתהדיןמורהלצדדיםלרשום

חובתו במוסד שאינו מקובל עליו .אלא עליו לקבוע היכן

אתהבתבמוסד"פלוני"הנזכר.

תתחנךהבתליראתשמיםולימודהתורההשייךאצלהבת,

הטעם להחלטה זו :עפ"י ההלכה החובה והאחריותלחינוך

ובלבדשביתהדין נוכחשדרישתושל האבלשלבאתהבת

הבת ללמוד את ההלכות השייכות לה ושאר לימוד תורה

במוסדמסוים,היאנכונהומשקפתאתטובתהבת.

השייך לבנות ,מוטלת על האב ולא על האם .במסכת

וע"ע מגן אברהם סי' שמ"ג סק"א שהחובה הכללית לחינוך

קידושיןדףכטעמודב':

הבןאוהבתלמצוות),מלבדהחובהללמדםתורה(,מוטלת

"ללמדו תורה .מנלן דכתיב ולמדתם אותם את בניכם ...איהי
מנלן דלא מיחייבא דכתיב ולימדתם ולמדתם ,כל שמצווה
ללמוד מצווה ללמד ,וכל שאינו מצווה ללמוד ,אינו מצווה
ללמד.

עלהאבולאעלהאם,ועי"שבמחציתהשקלשישחולקים,
ועיין חקרי לב חלק או"ח סי' ע' שעכ"פ חובת האב לחינוך
הבןאוהבת,עדיפהעלחובתהאם.וגםמטעםזהישמקום
להתחשב בדעת האב ,שלדעת המג"א עליו מוטלת החובה

וכן פסק הרמ"א יו"ד סי' רמ"ו סעיף ו' שאשה אינה חייבת

יותרמאשרעלהאם.

ללמדאתבנהתורה .הגםשחולקתעמובשכר,אםמסייעת

במקרה הנוכחי שהבת בגיל שלוש וחצי בלבד ,השיקול של

לאב,כמ"שהרמ"אשם.

לימודבמוסדותשכברלומדותאולמדושתיהאחיות,וקרוב

עוד יש לציין לדברי מרן החפץ חיים בספרו ליקוטי הלכות

יותר לביתה ,הוא שיקול נוסף לקבל את עמדת האב ,וכן

על מסכת סוטה פ"ג על מאמר הגמ' )סוטה כ,א(" :כל

בהיותומוסדמוכר,דברהמקלעלקבלתסיועבשכרלימוד.

המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות" ,שכתב אודות

בהתאם לאמור ,הוחלט :הבת תירשם בגן "פלוני" כמבוקש

החובהללמדאתהבתתורה,כדלהלן:

עלידיהאב.

עטרתדבורה
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ביקוריהבניםאצלהאבהכרוכיםבקושיעקבטענותכנגדו
א .בהתאם להחלטה קודמת התקיים מפגש של חברי בית

מאחר ובמהלך המפגש עם הילדים עלתה לדיוןהשאלה

הדין עם שני הבנים ,שבו בית הדין שמע את הבנים ,וכן

ההלכתית של מצות כיבוד אב בנסיבות הנוכחיות ,ועוד

הבניםשמעואתהנאמרעלידיביתהדין.

קודם לכן האם צירפה לתיק חוות דעת הלכתית של רב,

כעתעל יסוד הדיונים שכבר התקיימו והמפגש עם הבנים

המתייחסת למצוות כיבוד אב במקרה הנוכחי ,בית הדין

מוטלעלביתהדיןלקבועאתהמשךההליך.

מוצא לנכון להתייחס לסוגיא ולחוות הדעת ,במגמה

ביחס לחידוש הקשר בין הילדים לאב ,ביתהדין פוסק שיש

להבהירלשניהבניםאתההלכהבמקרההנוכחי.

לחדשאתהקשר,ובתנאישהדברייעשהבדרךשתיקבעעל

תחילה ראוי להקדים ולציין את גודל חשיבות מצוות כבוד

ידיביתהדין,כמפורטלהלן.

אב ואם שהתורה השוותה את כבודם לכבוד המקום ,וכמו

יצוין,הילדיםמנותקיםמהאבשניםרבות,אינםמכיריםאותו,

שכותבהרמב"םבפרקו'מהלכותממריםהלכהא':

ואין להם אפילו זיכרון ילדות במחיצתו .כמו כן עקב נסיבות
הדין ,הצטברו אצלם חששות מהאב
שטרם התבררו בבית 

"כדרך שצוה על כבוד שמו הגדול ומוראו כך צוה על כבודם
ומראם",

ומהסביבה התומכת בו .בנסיבות אלו נחוץ והכרחי שביקורי

זה מצד מצות התורה ,אולם בנוסף לכך ,ידוע שהקשר של

הילדים אצל האב יחודשו תחת פיקוח .נחוץ גורם מקצועי

הילדים עם אביהם נחוץ להםלבריאותם הנפשית ,והוא

שילווה את הילדים ואת האב בהליך חידוש הקשר ,וזאת

נדבך חשוב בהתפתחותם ,כאשר להם גם דמות אב וגם

בהתחשבבנסיבותהמיוחדותשלהמקרה,כמפורטלעיל.

דמותאם.

אנו מחליטים שחידוש הקשר ייעשה באמצעות לשכת

ביה"ד שמע את האם וגם שוחח עם הילדים ושמע את

הרווחה,ובמרכזהקשרשללשכתהרווחה.מרכזהקשרשל

החששותשישלהםמהמפגשהזה,עקבהרינוניםשהיוכנגד

לשכתהרווחהמשרתאתכללאוכלוסייתהעיר,לרבותאת

האבבעברהרחוקלפנינישואיו.אךיצוין,אמנםהיורינונים

הציבור החרדי בירושלים לגווניו השונים ,ויודע להתאים

עלהאבבעברהרחוק,אולםבזמ נוהדברלאנבדקעדתום,

עצמולבאיםבשעריו,ובמקרההנוכחיזהוהגורםהמתאים.

ובסופושלדברלאניתןפסקדיןבביתהמשפטבנידון,ומאז

מאחר שהאם והילדים הביעו הסכמה לחידוש הביקורים

לאנשמעהתלונהכנגדו.

במרכז הקשר ,ומתנגדים לחלופה אחרת ,ולא נמצאה

יצוין,לדעתהרמב"םהבןחייבבכבודאביוגםאםהוארשע

הצדקה אמתית להתנגדות האב .על כן בנסיבות של

שלאעשהתשובה.אךאפילולשיטתהטוריו"דסי'רמשאינו

החששות שהצטברו אצל הילדים מהאב ,ומבקשים את

חייב בכבוד אביו רשע ,היינו כשלא עשה האבתשובה,

הפיקוח המצוי במרכז הקשר ,בית הדין אינו מוצא לנכון

כמבוארבדבריהטורוהרמ"איו"דסי'רמסעיףי"ח,ואיןיסוד

לאכוףמתכונתאחרתלחידושהקשר.

להניח שזהו המקרה כאן .ויצוין למש"כ בספר נחלת צבי על

ככלשהאביתמידבהתנגדותולמתווההנזכר,אין לולהלין

השו"ע עפ"י הב"ש סי' מב ס"ק כב ,וה"ה כאן ,רגלים לדבר

אלאעלעצמוועלהגורמיםהמייעציםלו.

שגםאםהיהממשבטענות,איןלחוששלאחזרבתשובה,גם

בהתאם לאמור ,יינתן צו לתסקיר לשכת הרווחה,

אםהאבמוצאלנכוןלדחותכלטענהבנידון.

המתבקשת ללוות את הילדים ואת כל אחד מההורים

על כן לאחר שביה"ד שקל את כל ההיבטים הרלבנטיים

בהליך חידוש הקשר של האב עם הילדים  .כמו כן לשכת

במקרהזה,החליטכינחוץלחדשאתהקשרשלהילדיםעם

הרווחה ,מתבקשת לקבוע לצדדים בהקדם האפשרי מועד

אביהם ,ומבהיר שזה יעשה בזהירות המרבית ,בליווי אנשי

למפגש,אחתלשבועבשעותאחרהצהרייםבמרכזהקשר.

מקצועשיבדקווידריכוויקדמואתזהרקלטובה.ואםיתברר

ב.הדיון בתביעת המזונות יושלם עם כניסת ההליך הנזכר

לביה"ד שהקשר מזיק לבנים ,ביה"ד יעצור את המשך

לביצועמעשי.אךטרםחידושהקשר,וככלשהמניעהתהיה

ההליך.

מצדהבנים,יתקייםהצורךלדיוןעקרוניבשאלתחובתהאב

כלהטענותמשניהצדדים,נטענובפניביתדיןזה,ולאבפני

במזונות בנסיבות אלו ,ויצוין לשו"ע אה"ע סי' פב סעיף ז'.

הרב שהורה לילדים שאינם חייבים בכבוד האב ,שלא

אך ככל שהאב יסרב למתווה הנזכר,לא תעמוד לו הזכות

התקיים על ידו "שמוע בין אחיכם" ,כפי המתחייב בכל

להיפטרממזונותבגיןהיעדרמימושהסדרהביקורים.

בירור הלכה שבו שני צדדים .בלא שמיעת טענותיהם

ג .בעתהזואיןמקוםשהאביקבלאתפרטיהמוסדהחינוכי

וחקירתהעובדותלאשורן,לאהיהיכוללרדתלחקרהאמת,

שבו הילדים לומדים .אין בכך צורך ,והעברת המידע אליו

כמתחייבעפ"יההלכהבטרםפסיקה.ויצויןלתשובתמהר"ם

עלולהלהסבלילדיםתחושתחוסרביטחון,וללאהצדקה.

פדואהסי'נגבתשובהאודותמשמורתבנות,כתב:

עטרתדבורה



"וחלילה לי להחליט דין פסוק מכל אשר כתבתי לעיל ,כי לא
שמעתי הכת המתנגדת ,ומה לי מעתה להרבות בראיות
ודקדוקים ,מאחר שברור הוא שיצטרכו לדון לפני בעלי תורה
יודעי דת ודין".
לענין החובה לקיים "שמוע בין אחיכם" ,אין חילוק בין
שאלת המשמורת לשאלת הביקורים אצל האב ,כשהפסק
מחייב לשמוע את טענות שני הצדדים בטרם הפסיקה .מה
עוד שהסדר הביקורים משליך על חיוב האב במזונות .וע"ע
בפת"שחו"מסי'יזס"קי"אבשםתשובתהרמ"א.
ומאחר שהליך "שמוע בין אחיכם" התקיים רק בבית הדין,
ולאאצלהרבהנזכר,ולכןאיןהוראתומחייבתאתהבנים,
אלאההוראההמפורטתכאן.
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הרדיפה שהבנים חשים מהאב ,והוא פועל פעולות בלתי
סבירות המטרידות את הבנים ,יהיה מקום לדון האם דינו
שלהריא"זמתייחסלנסיבותאלו.
ד.עוד נטען שאין חובת כיבוד אב ,כשהדבר גורם להם
לצער.והובאהראיהמתשובתמהרי"קסי'קסושכתב:

"ואשר נסתפקת אם יש כח ביד האב למחות ביד בנו לישא אשה
אשר יחפוץ בה הבן .לע"ד נראה שאם היא אשה ההוגנת לו
שאין כח ביד האב למחות ביד הבן .חדא ,דאפילו לענין ממון
אודי ליה רבנן לרבי ירמיה כמאן דאמר משל האב ,וכן פסקו כל
פוסקי הלכות אשר ראיתי ,כל שכן הכא שהוא דבר השייך
בצערא דגופא להניח האשה אשר חפץ בה ויצטרך לקחת אשה
אחרת אשר לא תישר בעיניו כל כך".

ביחסלמקורותשהביאהרבהנ"לישלהעיר:

אךכוונתהמהרי"קהיא,שאיןחובהעלהבניםלשמועבקול

א.ידועה לביה"ד ההלכה שאין כופין על מצות כבוד אב

האב בדבר שאין לו בזה תועלת של כבוד,כמו להאכילו

שמתן שכרה בצידה ,דהיינו בניגוד לשאר מצוות שמדין

ולהשקותו ולקום בפניו .ולכן אין בכח האב לחייב אותם

תורהכופיןאותועד שיאמררוצהאני,במצוהזושלכיבוד

לשאת אשה שאינם רוצים בה ,וכן אינו יכול לחייב אותם

אב אין מעשין עליה ,אבל אין זה פוטר את ביה"ד מלפעול

ללמודבמקוםשאיןלבםחפץ.המהרי"קאינומדברעלצער

ולהשפיע על ילדים שיעשו מה שהתורה מצוה עליהם ,וכן

לילדים בעת קיום המוטל עליהם במצוות כבוד האב ,ולכן

מוטל על ביה"ד שהוא גם "אביהם של יתומים" לפעול

אין לזה כל קשר לעיניי נו .ועיין חזו"א יו"ד סי' קמ"ט סק"ח,

לטובתהילדים.ואילוביחסלחובתמוראאביו,עפ"יההלכה

שעיקרטעמושלמהרי"קמאחרובאותונידוןהבןאינוחייב

גםביתהדיןכופה,כמ"ש הרמב"םהלכותממריםפ"והט"ו

לבטלרצונומפנירצוןאביו.

והשולחן ערוך יורה דעה סי' רמא סעיף ו'שיובאו להלן,

ובשו"תאגודתאזובחלקיורהדעהסי'טו,כתב:

והתנגדותלמפגשבטענהאודותשםרעוכיוצ"במסבה לאב
ביזיון,ופוגעתבחובתםלמוראמהאב,כמפורטלהלן.
ב .בגמ'במסכתקידושיןל"אע"באודותרבאסישהיתהלו
אם הזקנה שדרשה ממנו דרישות מופרזות שלא היה יכול
לעמודבהן,ועקבכךעזבאותהועלהלארץישראל.באותו
נידון ,לפי תוס' ר"י הזקן ,נטרפה דעתה של האם ,ולא היה
יכול לצאת ידי חובתו לכבדה .ורב אסי חשש  שאם לא
יעשהכבקשותיהתכעסעליוויגרםלהצער.
אולם במקרה זה ,לא התברר שהאב מטריד את הילדים
ומצער אותם ודורש מהם דברים כאלו או אחרים בתי
סבירים ,והחשש שיש לילדים מבושה מהמפגש עם האב
נובעמשמועותששמעועליו,שכאמורספקגדולאםקיימות
עוד היום ,והיא אינה מצדיקה שימנעו מהמצוה הגדולה
המוטלת עליהם ,במיוחד שהכל יעשה בזהירות מרבית,

"מ"מ הדין דין אמת דעד כאן לא קאמר מהריק"ו אלא בדבר
שאין ראוי להאב להצטער מעניינו ,כנדון דידיה שהיה הבן חפץ
ליקח אשה פלונית והיא הוגנת לו דהא אתי עלה מטעם שהוא
מילי דהבן דלא שייך האב בגוה ,משא"כ בדבר שיגיע להאב
צער מענינו שראוי לו להצטער מגוף הדבר הא ודאי דשייך האב
בגוה שיצטער בזה .ועל כן התנה מוהריק"ו שם שתהא אשה
ההוגנת לו ,הא אם היתה אשה שאינה ראויה לו לפי כבודו
וכבוד משפחתו שיגיע מזה צער להאב ,אף על פי שהוא מילי
דהבן חייב לשמוע להאב בשביל שלא יצטער ...מעובדא דרבי
טרפון בירושלמי שהביאו התוס' שם דף ל"א ע"ב שהיתה אמו
דורסת על ידיו להלך עליהן בחצרו ואמרו חכמים ע"ז שעדין
לא הגיע לחצי הכבוד ,משמע שמחויב לצער גופו בשביל מצות
כיבוד ,אפי' אם היה מזדמן ביותר מזה הצער ,ואין קצה וסוף
לדבר".

ובהכוונהמקצועית,בהכוונתביה"ד.

ה.בכלל כיבוד אב ואם שהבן יבקר אצל אביו או אמו ,קל

ג.אמנם מובא בשלטי הגבורים בפ"א דקידושין )דף יג ע"ב

וחומרכשהםמבקשיםזאת,וכמפורשבגמ'במסכתיומאדף

בדפיהרי"ף(שהביאמפסקיריא"זשהוציאמסוגיאזו:

"אם רואה אביו ואמו שהן בעלי דעות רעות ומצערין אותו
יותר מדאי ,ישמט מלפניהם".
אך היינו כשהאב או האם בהיותם בעלי דעות רעות

עזעמודב:

"תנו רבנן ההולך להקביל פני אביו או פני רבו ,או פני מי
שגדול ממנו עובר עד צווארו במים ,ואינו חושש".
וברמב"םהלכותשביתתעשורפרקג'הלכהו':

ופוגעיםישירותבבןומצעריםאותו,דומיאדהסוגיאבמסכת

"ההולך להקביל פני רבו או פני אביו או פני מי שהוא גדול
ממנו בחכמה או לקרות בבית המדרש עובר במים עד צוארו
ואינו חושש ועושה מצוה שהלך לעשותה וחוזר במים למקומו,
שאם לא תתיר לו לחזור אינו הולך ונמצא נכשל מן המצוה".

ואמנםאםיתבררלביתהדיןשקייםיסודבמציאותלתחושת

וכןבשו"עאו"חסי'תרי"גסעיףה'ובמשנהברורהס"קיד.

קידושין ,ולא כשהבן מייצר לעצמו תחושת צער עקב טענה
כזואואחרתששמעביחסלאב,ואיבעיליהליתובידעתיה,
)כמאמרהגמ'בסוכהדףכהע"ב(.
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הרי שגם ביקורשלהבן אצל אביו בלבד ,הוא חלקממצות
כיבודהאב,המוטלעלהבן.וכןבשו"תיהודהיעלה)למהר"י
אסאד(חלקיורהדעהסי'שיכתב:

"מצות דאורייתא נינהו גם לקבל פני רבו כמו לקבל פני אביו".
ו.אמנם מצאנו פעמים שאדם פטור ממצוות עשה ,במקום
הפסד הון רב או בזבוז יותר מחומש ,או במקום צער גדול,
אולם אסור לו לעבור על איסורי תורה אפילו במקום צער
והפסד כל ממונו .ובנידון דידן אם הבנים יחליטו להתנתק
לגמרימהאב ,לארק שבכךהם נמנעיםמקיוםמצוות עשה
של כבוד אב,אלא גורמים לאב בושה וצער שאין למעלה
ממנו ,וגםבהתנהגותםשאינםנפגשיםעמו,הםמחזקיםאת
השםרעשיצאלאביהם,ובכךגורמיםצעררבלאביהםויש
בזה כבר איסור ,ואין להם היתר לגרום לאביהם את הצער
הזה,אפילובמחירצערשלהםבמפגשעמו.
ובעניןזהנזכיראתהמקורותהבאים:
רבינויונהבאגרתהתשובהסעיףקב,כתב:

"ועיקר כיבוד אב ואם לעשות להם נחת רוח בין בדברים בין
במעשה ,והמצערם בדברים ,גדול עוונו מנשוא".
וכןפסקהש"ךיו"דסי'רמסק"כשאוסרלבןצעראתאביו.
ועייןבדרכימשהסי'רמאותג'שכדישלאלצערו,אףראוי
לולבןלאבדכלממוןשבעולם,ובלבדשלאיצעראתאביו.
והרמב"םהלכותממריםפ"והט"ווהשולחןערוךיורהדעה
סי'רמאסעיףו'כתבו:

"כל המבזה אביו ואמו ,אפילו בדברים ,אפילו ברמיזה ,הרי זה
בכלל ארור מפי הגבורה ,שנאמר :ארור מקלה אביו ואמו
)דברים כז ,טז( .ויש לבית דין להכות על זה מכת מרדות
ולענוש כפי מה שראוי".

"ועתה אתחיל בעזה"י לבאר כמה מצוות עשה שעובר על ידי
הסיפור לשון הרע ורכילות ...וכל שכן אם חס וחלילה על אביו
ואמו ממש ,דבוודאי עובר על מצות עשה דכיבוד אב ואם,
מלבד כל זה עובר גם כן על ארור מקלה אביו ואמו ,השם
ישמרנו ...וכל זה שדברנו עד עתה ,הוא אפילו אם הוא מספר
דבר אמת על חבירו".
בהתאם לאמור ,בית הדין מבהיר לשני הבנים-עפ"י דין
תורה נאסר עליהם להטיל דופי מכל סוג באביהם ,ועליהם
לחדול מכל וכל ,מהעיסוק בטענה שיצא שם רע על האב
וכיוצ"ב ,וזאת ללא כל זיקהלשאלה מה אירע או לא אירע
לפנישניםרבות.
בהחלטה נוספת ובמענה לחוות דעת נוספת של אותו רב,
כתבנו:
בהתייחס להחלטה הקודמת,הוגשה תגובה הלכתית של
הרב )שאינו מוכן להזדהות בשמו( ,וביה"ד עיין בה בכובד
ראש.מןההכרחלהעיר:כברהבהרנושבכלדיןתורהשיש
בין שני צדדים והתלוי בטענות הצדדים ,מוטל על הרב
הפוסק לשמוע את שני הצדדים ולקיים מצוות התורה
"שמועביןאחיכם",ולאלשמועשמעשואמצדאחדבלבד,
ובשלכך,איןתוקףלהוראההלכתיתהניתנתבאמצעותמי
שלאנהגכהלכה.
יתירה מזו ,לא מובן כיצד אותו רב מסית בעלי דין שלא
לצייתלהוראתביתהדיןשישעלמדין.מהעודשהתשתית
העובדתית אינה כפי שהוא מציין .כפי שהובהר בהחלטה
הנזכרת,איןכאןמקרהשלבניםהנמנעיםמלבקראתהאב
ללאטעםברור,אלאהימנעותםנובעתמאחרשהםמטילים
בו דופיומגדירים אותו בהגדרות בעייתיות ,שמפני כבודו,

וכתבבספר חרדים )מ"ע פ"א אות לה( שבכלל מקלה אביו

אין כאן המקום לצטט .הטלת דופי מסוג זה וההשלכה

ואמוגםאםמבזהאותםרקבלבו,ועליולהחשיבםכנכבדי

העולהמכך,שהםמסרביםלצייתלאבהמבקשודורשמהם

ארץ.

לפגוש אותם ,ולמעשה מביעים אמירה ברורה שהוא אינו

ובספרבןאישחי)שנהשניהפרשתשופטיםסעיףכג(כתב:

ראוילביקוריםאצלו,כפישכלאבראוי,כלאלודבריםשיש

"כל המבזה אביו או אמו אפילו בדברים ואפילו ברמיזה ,ה"ז
בכלל ארור מפי הגבורה ,שנאמר ארור מקלה אביו ואמו ,ובספר
חרדים כתב שבכלל זה אם מבזהו בלבו ,והביא מעשה ע"ש,
ועל זה ידוו כל הדווים".
ובספרחייאדםכללסזסעיףג'כתב:

"הכיבוד הוא במחשבה ובמעשה ובדיבור .במחשבה כדכתיב
]תהילים טו ,ד[ "נבזה בעיניו נמאס ,ואת יראי ה' יכבד" ,והיינו
יכבד במחשבה ,דאין לומר שבלבו ובעיניו הם נבזים רק
שמכבד אותם בדברים ,אם כן הן שוין בעיניו כמוהו שהרי גם
הוא נבזה בעיניו ,אלא על כרחך דרצה לומר שמכבדם בלבו
שהם חשובים בעיניו ובלבו ,דהיינו שידמה בעיניו שהם גדולים
ונכבדי ארץ ,אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל .וזה
עיקר כיבוד ,שאם לא כן ,הרי כתיב ]ישעיה כט ,יג[ "בפיו
ובשפתיו כבדוני ולבו ריחק ממני" כמו שכתבתי".
ובספרחפץחייםבפתיחה,לחלקעשיןכתב:

בהם ביזוי ישירלאב לכל דבר ועניין ,וכלל לא ברור כיצד
ניתןלפלפלבדבריםפשוטיםאלו.
הרב הנזכר ציין לדברי מהר"ם מינץ סי' לב והמנחת חינוך
מצוה רי"ב שבית דין כופין על מורא האב ,אך בניגוד
לדבריו,זוהיגםהסכמתהאחרונים.עייןתשובתחתםסופר
חו"מ סי' קעז ,ובדברי החת"ס בחידושיועמ"ס כתובות דף
פ"ו ע"א )ד"ה פריעת( המשלימים ומבארים דבריו בתשובה
הנזכרת ,שאין חילוק בין ביזיון למורא ,ובשניהם אין מתן
שכרה בצידה ,וכופין .וכן מפורש בשו"ת מכתב לדוד )לרבי
דוד פארדו( חלק יו"ד סי' לב )ד"ה והנה בדין( ובגרי"פ
פערלא לרס"ג סוף מ"ע ט-י.וכן בתשובתמהרש"ם חלק ב'
סי'רכדהסכיםעםמהר"םמינץ,וכתב:

"כבר כתב בתשובת מהר"ם מינץ סג"ל סי' ל"ב דעל מוראו
כופין ,ונ"ל ראי' מהא דרמב"ם ויו"ד סי' רמ"א ס"ו כל המבזה
וכו' מכין אותו מ"מ ,וע' בי"ש שם סק"ג וע' בי"ש ליו"ד סי'
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רמ"ג סק"ז שהעלה ג"כ בביאור ד' תוסי"ש כתובות )דף מ'(
דבכה"ג שעובר על דבריו ואינו מקיים הוי בזיון ול"מ מחילה
על בזיונו" ,עכ"ל.
הרי שהמהרש"ם הסכים עם מהר"ם מינץ ,והוסיף שאם
עובר על דברי אביו ואינו מקיים את ציווי האב ,ייחשב
כבזיון,וכופיןעלזה.
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דאיש הוא וחייב מעצמו בכל המצות ואם איש עני הוא כל
ישראל חייבים בזה ,וכמו שכתב הפ"מ בסק"ד".
וכןמוכחמדבריהמדרשבראשיתרבהתולדותס"גי':

"אמר רבי אלעזר צריך אדם להטפל בבנו יעו"ש במפרשים
דהיינו לחנכו וללמדו תורה ומצוות עד שלש עשרה שנה מכאן
ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה".

ביה"ד כבר הבהיר בהחלטתו ,כי בשלב זה אנו לא

ועיין במגן אברהם או"ח סימן רכ"ה סק"ה .ובמשנה ברורה

משתמשים באמצעי כפיה הנהוגים כלפי סרבן קשר ,יחד

שםסק"ז,כתב:

עם זאת מחובת ביה"ד ששמע את שני הצדדים ובדק את
הדבריםבאמצעותגורםפסיכולוגימקצועי,והגיעלמסקנה
כי ראוי ונחוץ במקרה זה שהילדים יכירו את אביהם
לטובתם,וכדילזכותםבמצוותכבודאב,עלכןתמוהמאד
כיצד הרב הנ"ל מוצא לנכון לשבש את החלטת בית הדין,
ולשכנע את הילדים לכוון ההפוך .ביה"ד מצפה מכבוד
הרב הנ"ל,שיניח לביה"ד ששמע את כל הצדדים וקיים
"שמוע בין אחיכם" ,לפעול ולפסוק כמתחייב ,וכי הרב

"שפטרני מענשו וכו' ,פי' דעד עכשיו נענש האב כשחטא הבן
בשביל שלא חנכו למצות התורה ועכשיו שנעשה איש מחוייב
הוא להתחזק בעצמו למצות הש"י .ודע דאע"פ ששוב אין עליו
ענין חינוך מ"מ יש על האב מצות הוכחה כשרואה שאינו
מתנהג כשורה וכשאינו מוחה בידו נענש עליו דלא גרע משאר
ישראל וכידוע מה שאחז"ל כל מי שיש לו למחות באנשי ביתו
ואינו מוחה נתפס בעון אנשי ביתו .וכל מי שיש לו למחות
באנשי עירו ואינו מוחה וכו'"

בעצמו יחזק ויעודד את הילדים לקייםאת החלטת ביה"ד.

הרי דמבואר דלאחר שנעשה איש בגיל י"ג נפטר האב

כשכל ההליך יהיה בפיקוח צמוד של בית הדין שההליך

מלחנכוולכךמברךברוךשפטרני.

מתנהלכראוי.
מסקנה
לאור כל האמור ,ביה"ד מחליט כאמור לעיל ,לחדש את
המפגשים בין האב והילדים שיתקיימו בשלב ראשון במרכז
הקשר של לשכת הרווחה ,וביה"ד יורה לרווחה לקבוע את
המפגשיםבמועדהקרובככלהניתן.
הסדרתאזרחותלבניםלמרותהתנגדותהאב.
לאחר פרק זמןשהחלו הביקורים עפ"י ההחלטה הנזכרת,
הבניםביקשולאפשרלהםלהסדירקבלתאזרחותישראלית
והאב הביע התנגדות ,והוחלט לדחות את התנגדות לאשר
לאם בלבד לחתום על המסמכים הנחוצים .ולהלן נימוקי
החלטהזו:
ביחס לטענה שעלתה שהאב מחויב בחינוך ילדיו ,ובשל כך
ישלומעמד בנידוןזה,יצויןלסוגיתהגמראבמסכתנזירדף
כטע"ב:

"כדי לחנכו במצות ,וכיון דנפיק מרשותיה תו לא מיחייב".
ובשיטהמקובצתבשםהרא"ש:

"וכיון דנפיק מרשותיה תו לא מחייב .דכל מצוה שהוא מחויב
בה אין אביו מחויב לחנכו בה"
ובפרימגדיםאורחחייםא"אסי'לזס"קד',כתב:

"ואיני יודע אם הוא י"ג שנים ,איזה חיוב יש על אביו ,דאיש
בפני עצמו הוא".
וכן במשנה ברורה סי' לז ס"ג בביאור הלכה ד"ה קטן הביא
להלכהאדבריהפרימגדים,וכתב:

"נראה פשוט דלדעת המחבר אם מאיזה טעם לא קנה אביו
עבורו תפילין כגון שלא היה יכול לשמרם בטהרה וכה"ג
ונעשה בנו בן י"ג שנים ויום אחד שוב אין על אביו מצות חינוך

ובספר שו"ת משנה הלכות חלק יא סי' שיג הסכים שאין
מצוות חינוך לבן גדול מעל י"ג ,אךהקשה עלכך מהסוגיא
בקידושיןדףלע"א,וכתב:

"על דבר השאלה באב אי מקיים מצות חינוך ואי חייב בו אפילו
כשהגדיל הבן ונתחייב במצוה זו מעצמו ,וגם במי שלא חינך
את בנו בקטנותו ועכשיו כשנתגדל רוצה לחנכו אי מקיים בזה
מצות חינוך.
לפענ"ד בקרא חינוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין וגו' היה
נראה דלעולם עד שיזקין וחנכו לעולם מקיים מצות חינוך
ומיהו האמת דמיד שנתחייב בעצמו כבר יצא מדין חינוכו של
אב וגמ' מפורשת הוא נזיר כ"ט ע"ב דמדיר את בנו בנזיר עד
שיביא שתי שערות דברי רבי רבי יוסי בר' יהודה אומר עד
שהגיע לעונת נדרים וכו' ורבי יוסי ברבי יהודה כדי לחנכו
במצות וכיון דנפק מרשותיה תו לא מיחייב ופי' הרא"ש דכל
מצוה שהוא מחויב בה אין אביו מחויב לחנכו בה ע"כ ועיין
במפרש שם שפי' ג"כ כן וא"כ מבואר דכל מצוה שמחייב בה
אין אביו מחויב לחנכו וממילא ליכא כאן מצות חינוך ,ונשאר
בכלל כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה שצריך למחות
בידו ולהכריחו לקיים מצות והוא בכלל תוכחה או בכלל
ולמדתם אם הוא חינוך וק"ל.
איברא דקצ"ע ממה שאמרו בגמ' )קידושין ל' ע"א( ועיין שם
כתנאי חנוך לנער עפ"י דרכו רבי יהודה ור' נחמי' חד אמר
משיתסר ועד עשרים ותרתין וח"א מי"ח עד כ"ד ועיין רש"י
ד"ה משיתסר שנין וכו' לשון אחר אדידך ועל צואריה דבריך
בשעה שעוד ידך תקופה עליו הוי זהיר ללמדו תוכחות ואיזה
זמנו משיתסר ועד כ"ב בציר משיתסר אין בו דעת לקבל
תוכחות כ"כ ואל תכביד יסורין ותוכחות ויתר מכ"ב יש לחוש
שלא יבעט וזה עיקר ע"כ ,ועיין תוס' ר"י הזקן שם ודו"ק וצ"ע.
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וצ"ל דלא קשה מידי דאין זה החיוב על אביו מדין חינוך אלא
מדין הוכחה דמבואר בשבת נ"ד כל מי שבידו למחות על אנשי
ביתו ולא מחה נתפס בשביל אנשי ביתו ועיין רש"י וכיון דעד
כ"ב יש בו לקבל תוכחת האב חייב להכריחו ולהוכיחו ומה
מתקו בזה דברי רש"י ז"ל שפי' משיתסר וכו' בשעה שעוד ידך
תקופה עליו הוי זהיר ללמדו תוכחות וכו' הנה כתב שהוא מדין
תוכחות ואתי שפיר ודו"ק".

רשאים לעשות כפי שהורו רבותיהם ,ומאידך הוראת רבו
שלהאבמתייחסתלאבבלבד,ואינהמחייבתאותםכלל.
עוד יובהר :נושא זה אינו חלק ממצוות כיבוד האב ,והבנים
אינםחייביםלשמועבקולאביהםמדיןחומתםלכיבודהאב
בנושא זה של קבלת אזרחות ,הואיל ואין בכך שירות לאב,
בבחינת מאכילו ומשקהו ,כמבואר בשו"ע הלכות כבוד אב
ואםסימןרמסעיףכהברמ"אבשםמהרי"ק,שכתב:

"וכן אם האב מוחה בבן לישא איזו אשה שיחפוץ בה הבן ,א"צ
לשמוע אל האב )מהרי"ק שורש קס"ז(".

וכןבספרחוטשנילהגאוןר"נקרליץז"ל)הלכותשבתח"ד
סי'שמ"ג(,ולמעשהיסודהדבריםכברנאמרובמשנהברורה
בדבריוהנזכריםשחילקביןמצוותחינוךלתוכחה.ולמעשה
חובתתוכחהאינהמצדחובתהאבעלהבןאלאמפנישיש
בידולהוכיחו,וכידועחובתתוכחהאינהקשורהלאבדווקא
אלאלמישבידולהוכיח.
בהתאם לאמור מאחר שבידון דנן שני הבנים מעל גיל בר
מצווהועפ"יההלכה הםבגדראישהעומדבפניעצמו,הגם
שעדיין מוטלת על האב תמצוה ללמד בנו תורה ,עכ"פ אין
מוטלת על האב מצוות חינוך ,ובנסיבות המיוחדות של
מקרה זה והנתק הארוך בין האב לשני בנים כל ענין
התוכחה אינו רלבנטי כלל ,בהיותם מתחנכים בבית האם
ובישיבה ,ובמציאות הנוכחית אין בידו של האב להוכיחם.
ובכל מקרה אינו נוגע כלל לשאלת האזרחות שהבנים

וכן בשיירי כנסתהגדולה הגהות טור יורה דעה סי' ר"מ.
וה"ה שאינו חייב לשמוע בקולו בנידון דידן שאין בו שירות
ישירות לאב ,ומאחר שהבנים מבקשים לקבל אזרחות,
וזכותםלהביאלביצועהדבר.
כמוכןהטענהשנמנעתהטבהכלכליתלאב,מלבדשהטענה
טרםהתבררה,איןמקוםשהאביטילעלהבניםאתהאשם,
אלאעלאותוהגורםשמצאלנכוןלקבועכלליםאלוכתנאי
להטבות.
כמו כן לא מצאנו לנכון להתכנס לדיון לבירור יסודי אודות
מידת הנזק הנגרמת לילדים כתוצאה מהיעדר האזרחות,
מאחר שעפ"י ההלכה הילדים יצאו מרשות האב כמבואר
בגמ'במסכתנזיר,והםכברגדוליםהעומדיםברשותעצמם,
וכמושכתבוהפמ"גוהמ"ב.

סימן מט

דיןתכשיטיםוכליהביתעםהגירושי ן
הצדדים התגרשו בלא הסכם גירושין ,ובהחלטה שניתנה לאחר
הגירושין נכתב שהצדדים התגרשו לאחר שהאישה ויתרה על
הכתובה ,וששאר התביעות שנותרו במחלוקת יידונו בבית הדין
לאחר הגירושין.
לאחר הגירושין לא הגיעו הצדדים להסכמות ביחס לחלוקת
הרכושמלבדדירתהמגורים.
בדיון שהתקיים לאחר הגירושין הנתבע טען שתכולת
הדירה ,מלבד התכולה הנחוצה עבור הילדים ,היא שלו ,וכן
התכשיטיםשנקנולאישה.בסיום הדיוןהבהירהנתבעאת
עמדתו וטען שמאחר שחלוקת הרכוש ואיזון המשאבים
ביחס לחובות שנלקחו בתקופת הנישואין ונרשמו על שמו
אינהעל פיחוק יחסי ממון,מפנישהצדדים לא קיבלו
עליהםחלוקה עלפיחוק ובשלכךהוטלעלהנתבעלפרוע
את החובות הרשומים על שמו במלואם,כפי המתחייבעל
פיההלכה,לאיתכןשביחסלחלוקתהתכולהתיקבעחלוקה
שווהולאבהתאםלהלכהשאיןמקוםלחלוקהשווה.
לאחר הדיון הציגו הצדדים את עמדותיהם המנומקות,
כשהתובעת מבקשת חלוקה שווה של התכולה ,וכן לקבוע
שתכשיטיםשנקנועבורהבתקופתהנישואיןהןשלה בלבד.
הנתבעהציגאסמכתאותלעמדתוהנזכרת.

לאחר עיון בטענות הצדדים ,נקדים ונבהיר שהעמדה
העקרונית הנזכרת שהציג הנתבע מתקבלת .מאחר
שהתובעת דרשה לחייב את הנתבע בפירעון מלוא
ההלוואותשנלקחו על ידו בתקופת הנישואין ונרשמו על
שמו,כשההלוואותאלוניטלו לצרכי הבית ,הרי שבכך
הביעה הסכמה לעמדת הנתבע שחלוקת הרכוש ואיזון
המשאבים לא יוסדרועל פיהוראות חוק יחסי ממון ,אלא
עפ"י ההלכה .ואכן הנתבע הודיע שמבחינתובהיותם זוג
חרדיפשיטא שלא הייתה כוונה לנהוג בחלוקת הרכושעל
פיהוראות החוק ,על כן בנסיבות המתוארות ובהיעדר
הסכמה וק נין כראוי ,מוטל על בית הדין לפסוק בהתאם
להסכמה העקרוניתשהביעו שני הצדדיםלחלוקת הרכוש
עלפיההלכההפסוקהבלבד.
ביחסלתכשיטיםשהבעלקנהלאשתובמהלךחייהנישואין,
כתבבשו"עאה"עסימןצטסעיףב':

הנותן מתנה לאשתו ,אף על פי שהוא מגרשה מדעתו,
זכתה במתנתה .הגה :נראה לי כאן טעות ,אלא כך ראוי
להיות אף על פי שמגרשה שלא מדעתה ,כגון שסרחה
עליו ,אפילו הכי מתנתו שלה .וה"ה לאלמנה שנוטלת
מתנה כל שאינן דברים שהם מלבושים או תכשיטים
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העשויין להתנאות בהם .ודוקא שעשאן לה הבעל ,אבל
אחרים שנתנו לה תכשיטים בשעת נשואין ,למתנה גמורה
נתכוונו הרי הם כנכסי מלוג שלה.
ועיין בחלקת מחוקק סק"ח ובב"ש סק"ז שביארו שביחס
לתכשיטים ,איןהבעלנותןאותםבמתנהגמורה,אלאנועדו
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ובפתחיתשובהסימןצטסק"חכתב:

ועיין בספר בית מאיר שהאריך לפקפק בזה וסיים כי דין זה
צ"ע .אמנם במדינות אלו ובזמנינו שכבר הוקבע המנהג ע"פ
עדות הריב"ש ופסק הרמ"א ז"ל ודאי כל השולח ונותן על
המנהג נותן ויש לדון ולהורות כן בלי פקפוק.

שתוכללהתקשטבהןרקכלעודהיאנשואהלו.

מדברי הריב"שהנזכריםעולה,שמדינא היה נכון לקבוע

מקור דינו של הרמ"א הוא בתשובת הריב"שסימןשא,

שכל מתנה אינה חוזרת ,למרות זאת ההלכה הנזכרת

שכתב:

מיוסדת על הלכות אומדנא שאין זו מתנה גמורה אלא

גם מה שאמרת שבנדון זה התכשיטין הם שנתן הבעל לאשתו
דרך מתנה דודאי הבעל שנתן לאשתו מתנה גמורה מתנה היא
ואין שמין לה ,שכ"כ בשם הגאונים ז"ל .וא"כ כשחתן נותן
התכשיטין לכלה ומכריז ע"י שלוחו זאת החגורה נותן החתן
לכלה והיא מקבלת אותם הרי קנאתם במשיכה ,ומפני מה לא
תקנה אותם האישה ,ע"כ תורף דבריך .ואני אומר מה שכתבו
בשם הגאונים ז"ל אמת הוא ...אבל אין דבריהם אלא בנותן
קרקע או מעות או אפילו שאר מטלטלין שאינן לא מלבושין
ולא תכשיטין ללבוש ולהתנאות בהן ואינן בכלל מה שעליה,
כגון אותן שנהגו לכתוב מתנה לחוד בשעת נישואין ,וזה נגבה
בין באלמנות בין בגירושין כל שאינה מורדת בו...אבל החתן
הנותן סבלונות תכשיטי כסף וזהב לכלה להתנאות בהן בין
שנתנן בשעת נישואין בין קודם לכן בעודה ארוסה אין זה מתנה
גמורה .ואף על פי ששולח ומכריז זה נותן החתן לכלה אין
הכוונה למתנה גמורה .דהא קיי"ל )ב"ב קמ"ו (:דבין מת הוא
בין מתה היא ואפילו הדר ביה איהו מוהרי הדרי ,ואפילו אכל
שם סעודת חתן כל שאינם של מאכל ומשתה .והטעם הוא
משום דלאו למתנה גמורה איכוון אלא להתנאות בהן בין
בעודה בבית אביה בין אחר שתבא לבית בעלה .ובדבר של
מאכל ומשתה דעתו הוא למתנה גמורה כל שלא תחזור בה
היא ...וכן כשנותן בשעת נישואין הדבר ידוע שאין עושין
למתנה גמורה אלא להתקשט ולהתנאות בהן ,וגם לפעמים
עושין כן לכבוד בעלמא ,ומי שאין לו נותן כלים שאולין
ומחזירם לאחר הנישואין לבעליהם .וגם לפעמים שולחין קודם
ארוסין שאין שם אלא שדוכין לבד ואומרים ומכריזין שנותן
החתן לכלה ,ובודאי קודם הארוסין אין שם מתנה כלל .ומתני'
דסבלונות לבית חמיו תנן דמשמע שיש שם ארוסין הא לאו הכי
לא כלום הוא ואפילו אכל שם ,וכן כתבו ז"ל ,ואומדנא דמוכח
הוא שאין נותנין לשום מתנה גמורה .ומעולם לא שמעתי מי
שפקפק בדבר לומר שלא יהיו שמין תכשיטי זהב וכסף ואפילו
בגרושה .ואפילו אותן החולקים על הרמב"ם ז"ל לומר דגרושה
אין שמין בין בגדי חול בין בגדי שבת לא חלקו עליו בתכשיטי
כסף וזהב ,שהרי במתניתין דאחד המקדיש לא הזכירו אלא מיני
מלבוש .אמנם אם נתנו לה אחרים תכשיטין או מעות בשעת
נישואין כמו שהוא נהוג בקצת מקומות שהקרובים לחתן או
לכלה נותנין לה בשמחות וגיל איש נזם זהב אצעדה וצמיד
טבעת עגיל אלו בודאי הם שלה שהרי למתנה גמורה נתכוונו.
דקיי"ל )ב"ב נ"א (:קנתה והבעל אוכל פירות ,והוו להו כנכסי
מלוג ,וא"כ בין באלמנות בין בגרושין אין שמין אותן לה.

שתתקשט בהיותה נשואה לו בלבד ,אך אם אין אומדנא
שהבעל נתן את התכשיטים רק למטרת קישוט,אלא דעתו
היתהשיהיושלאשתו,חזרהדיןשהםשלהלגמרי.
ובדרכימשהחו"מסימןצזסק"ז,כתב:

וכן כתב המרדכי סוף פרק נערה שנתפתתה )סימן קעב( בשם
מוהר"ם דאפילו בגדי יום טוב ותכשיטין שקנה לשם אשתו אין
בעל חוב גובה מהם ודלא כתשובת הריב"ש שכתב בסימן
קכ"ח שאף החולקים על הרמב"ם בבגדי שבת לא חלקו בבגדי
כסף וזהב כו' .וכתב עוד המרדכי דאף לדברי הרמב"ם אם
הקנה לה בפירוש אף מתכשיטין אין הבעל חוב גובה.
ומשמע מדבריו שלהמרדכי,שאם הקנה לה בפירוש את
התכשיטיםהםשלהללאסייג.
ובשו"ת חבלים בנעימים חלק ד' סימן נה דן בשאלת
הבעלות על תכשיטים שהבעל נתן לאשתו אםהם שייכים
לה,והביאמדבריהריב"שוהרמ"א,והוסיףוכתב:

אבל המחבר ,אף שבבית יוסף הביא דעת ריב"ש ,אבל בשו"ע
סתם דכל מתנות שנתן הבעל הן שלה ,ואם כן חולק על זה .גם
בבית מאיר תמה הרבה על ריב"ש והביא בשם רשב"ם ורשב"א
להיפוך.
למרות זאת ,בתשובת חבלים בנעימים לאהורה לדחות
מהלכהאתפסקהרמ"א,אךכתבשמאחרשהכלמיוסדעל
אומדנאשלהבעלשלא נתן למתנהגמורה,עלכןאיןלדון
כן בכה"ג שכבר אין אומדנא ,כגון כשכתבו בכתובה "חוץ
מתכשיטים השייכים לגופה" ,וזאת על יסוד דברי הנודע
ביהודהתניינאאבןהעזרסימןק'שכתב:

כיון שנחלקו רב ושמואל בפ' נערה שנתפתתה דף נ"ד ע"א רב
סבר אלמנה שמין מה שעליה ושמואל סבר אין שמין ואמרינן
התם דהלכתא כוותיה דרב מ"ט כי אקני לה אדעתא למיקם
קמיה אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה וכן פסק בש"ע
אהע"ז סימן צ"ט ונראה דהיינו מן הסתם אבל היכא דכתב
בהכתובה שתטול כל השייך לגופה א"כ גלי דעתיה שניחא ליה
גם במיפק מיניה שתטול א"כ בשעה שנותן לה אף אחר
החתונה אז מקנה לה ולכך נוטלתם ולא מטעם הקנין שבשעת
נישואין ולפ"ז יהיה נכתב בהכתובה אפי' בלשון גרוע שאינו
לשון מתנה מ"מ כבר גלי דעתיה שרצונו שתטול אף במיפק
מיניה.
והוסיףבתשובתחבליםבנעימיםשכןהדיןגםאםלאנכתב
בכתובה"חוץמתכשיטיםהשייכיםלגופה":

אם היו הנישואין במדינה זו ,ודאי שנשאת לו על פי המנהג
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שחוק המדינה שהתכשיטים הם שלה לצמיתות ,וכמ"ש מבי"ט
חלק א' סימן שט ,וכיוצא בשבות יעקב ח"א קנ"ו אם כתב על
פי משפט השטרות חייב אף שאינו ע"פ דיננו ,משום שנכנס
בחיוב זה.
וכיון שעל דינו של ריב"ש חולק בבית מאיר וסיים רק שבמדינות
אלו שכבר הוקבע המנהג על פי פסק הרמ"א ,ודאי כל הנותן על
המנהג הוא נותן ,ויש לדון כן .אבל כאן כיון שעל פי מנהג
המדינה התכשיטים שייכים לה ,שוב ודאי מצד הדין הם שלה.
וכןבספרערוךהשלחןחו"מסימןצזסעיףלכתב:

ובגדי שבת ויו"ט יש מחלוקת אם הם דומין לבגדי חול או לכלי
כסף וזהב ,ויראה לי לפי מנהג מדינתינו שדומים לבגדי חול,
שרוב בני אדם מקנין הבגדים אף היותר יקרים לנשיהם ובניהם
ובנותיהם לחלוטין .וכן התכשיטין שנושאת על גופה כמו
נזמים וטבעות ונזמי האוזן ומרגליות שעל צוארה מקנה לאשתו
במתנה גמורה ,וכשקנה אותן בעדה הוה כהקנה לה במתנה
גמורה ואין בע"ח גובה מהן אף לאחר מיתת הבעל ,כיון שהן
שלה ושל בניה ]כנלע"ד דלא כשע"מ[
העולה מדברינושביחס לתכשיטים שהבעל קנה לאשתו
כתב הבית מאיר שבסתמא על דעת המנהג הוא נותנן לה.

הנשארת עם בגדיה ותכשיטיה ,ואין הבעל
האיש 
בדרך כלל 
עומד על קוצו של יוד לקבל את המגיע לועל פיההלכה
הפסוקה ברמ"אסימןצט הנזכר ,ויש שמסכימים לחלוקת
לפיחוקיחסיממון,וההסכמהמקבלתתוקףבהסכם
הרכושע 
ברתוקףאובקבלתקנין.בנסיבותאלולא ניתןלקבועשקיים
המנהג המבואר בריב"ש וברמ"א ושעל דעת מנהג זה נקנו
ה,שהריברורשהמציאותהמוכרתלנו
לאיש 
התכשיטיםוניתנו 
ם
אינהכפישהייתהבזמןהביתמאיר.והריידועמדבריהפוסקי 
שאין שייך מנהג במילתא דלא שכיחא )עיין רמב"ם שחיטה
פי"אהי"ג ,רמ"אחו"מ סימןשלאס"א,ריב"שסוף סימןתסג(,
ונראה שלא ניתן להכחיש את המציאות שהחזר תכשיטים
כלל ,ומאחר שכיום אין
בעת הגירושין הוא בלתי מצוי כלל ו 
רלטעון שהתכשיטים ניתנו על דעת המנהג.
מנהג ,אי אפש 
רשמדינאהמתנהשהבעלקונהלאשתוהיאשלה,אלא
ומאח 
ענפסקה ההלכה
כח אומדנא המיוסדת על המנהג הידו 
שמ 
ה,
הנזכרתברמ"א ,על כן אין לדון כן כשכבר אין מנהג כז 
וממילאאיןאתאותהאומדנא.

על כן בנידון זה הבגדים והתכשיטים של האישה יישארו
ברשותה ,וערכם לא יקוזז במסגרת ההתחשבנות ההדדית.

אךאםידועשנתןלהבמתנהחלוטה,היאשלה.

ביחס לכלי בית המשמשים לכל בני הבית,יצוין לתשובת

כאמור,הביתמאירכתב:

המבי"ט )הובא בבאר היטבאבן העזרסימןצט סק"ז( שגם

"אמנם במדינות אלו ובזמננו זה שכבר הוקבע המנהג על פי עדות
הריב"ש ופסק הרמ"א ז"ל ,ודאי כל השולח ונותן על המנהג הוא
נותן ,ויש לדון ולהורות כמותם בלי פקפוק",דבריויכולים

כשאחריםנתנואותם,בסתמאהםשלהבעל,וזהלשונו:

אבל שאר הכלים אפילו לא נמכר ועל הסתם הם שלו אלא
כשפירשו בפי' שהיו נותנים לה.

ש
להתייחסלזמנושאכןלמעשההוקבעהמנהגכדבריהריב" 

החתםסופרחלקאה"עסימןקמט)הובאבפת"שסק"ט(באר

והרמ"א,עלכןקיימתאומדנאברורהשעלדעתכןניתנו

אתתשובתהמבי"ט,וכתב:

ךכשאיןאומדנאכזו,ההלכה נקבעת
התכשיטיה.א 
לאיש 
ם
עלפיהאומדנאבכלדורובכלמקוםלפיהמציאות,כגוןא 
נכתבבכתובה"חוץמתכשיטיםהשייכיםלגופה",שבנסיבות
אלו כתב הנודע ביהודה שכבר אין אומדנא,למרות שאין
בכתיבהכזולהקנותלאישה דברשלאבאלעולם,וכןכתב
הערוךהשלחןביחס"למדינותאלוובזמננוזה",שהתכשיטין
ניתניםבמתנהגמורה,וכןבתשובתחבליםבנעימיםפסקעל
יסודהמנהגהרווחעלפיהחוק.
וכןבספרשו"תמנחתאשר)להגאוןרביאשרוייסשליט"א(
חלקשניסי'קדכתב:

בעניין המתנות והתכשיטים שנתנו זה לזו וזו לזה ,הרמ"א בסוף
סימן צ"ט כתב דתכשיטי האישה חוזרים לבעל ...באמת הכל
תלוי באמדן דעתו ...אך מכל מקום נראה שהלכה זו נאמרה בזמן
שמנהג העולם שכל הכסף היה ברשות הבעל ועיני האישה היו
תלויות בבעלה כעיני שפחה על יד גבירתה והוא היה נותן לה
כסות ושלמה ,ובכה"ג מיירי שנתן לה מלבוש וכסות בלי כל
סיבה מיוחדת ,ובזה אמרו שלא נתן לה על מנת שתטלם
כשתתגרש ,מה שנתן לה לרגל ימים מיוחדים או אירועים
מיוחדים ודאי דעתו ליתנם מתנה גמורה שאינה חוזרת לבעלים.

בשנעיין בטעם הדבר שכתב סימן פ' שיהי' שלו משום שהם
ככלי בית שנקראים על שם הבעל יע"ש שכתב כן בפירוש.
ומייתי התם כגון כוסות של כסף וקערה של כסף ומגריפה יע"ש
יראה מזה אף על פי ששניהם משמשים אין זה נקרא תשמיש
שניהם כי גם כל אוכלי שולחנו משתמשים בו וכן דרכו של
עשיר מופלג שאפילו עבדיו משמשים בכסף וזהב והכל לכבודו
נקרא על שמו ,וה"ל המתוקן לבעל שאפילו נתנום קרובי
האישה מ"מ הכל שלו ,וכשרוצה שתקחם באלמנותה ישומו לה
בכתובתה.
ובבבליכתובותדףקגעמודא:

תנו רבנן :משתמשת במדור כדרך שמשתמשת בחיי בעלה,
בעבדים ושפחות  -כדרך שמשתמשת בחיי בעלה ,בכרים
וכסתות  -כדרך שמשתמשת בחיי בעלה ,בכלי כסף ובכלי זהב
 כדרך שמשתמשת בחיי בעלה ,שכך כתב לה ואת תהא יתבתבביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מגר ארמלותיך.
וכן בשו"עסימןצד ס"א ביחס לכרים וכסתות ,ומבואר
שבסתמאכליהביתכגוןכליזהבוכסףוכריםוכסתותאינם
של האישה,אלאלאלמנה יש רשות להשתמש בהן אךלא
למוכרן,ובגירושיןהכולחוזרלבעל.

עוד יצוין :בזמנינו רובם ככולם של הזוגות המתגרשים,

אך יצוין לפרוטוקול הדיוןשהתקייםשבועיים לפני מועד

מתגרשיםלאחרשמוסדרהסכםגירושיןלחלוקתהרכוש,שבו

סידורהגטשבו נכתב:

עטרתדבורה



"האיש :אני מבקש להוציא רהיטים מהבית .יש לי חובות
בגינם .או שהיא משתתפת איתי בחובות או שאני לוקח .מדובר
ברהיטים שקניתי לפני שנה כשנכנסתי לדירה .מאז נכנסתי
לחובות .אני מבקש שולחן וכסאות ,מיני בר ועוד.
ביה"ד :האם אתה מוכן שמה שמשמש את הילדים יינתן לה,
ומה שלא  -חצי חצי?
האיש :מיני בר הם לא צריכים .מה שבית יכול להסתדר בלעדיו
יתחלק חצי חצי.
האשה :שולחן מוכרח לבית .ארון ספרים  -שייקח".
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מאחרשעלכלפניםאפשרלפסוקבנושאיםאלו.
סיכומו של דבר ,תכולת הדירה תחולק בהתאם להסכמה
שהושגהבדיון,כאמורלעיל.
עוד עלתה טענה מצד הנתבע שדינה של האישהכמורדת,
ויש להורות על החזר מתנות ,כפי ההלכה הפסוקה בשו"ע
אה"עסימןעזס"ב.
ת,ולאחרמכן
ההבעלהגישתביעהלשלוםבי 
יצויןכיבנידוןז 
שהושגההסכמה
ההגישהתביעהלשלוםבית,אךמאחר 
האש 

לגירושין ,והגט סודר בהסכמה בלא שבית הדין שמע את

עלכןמאחרשהצדדיםהתגרשועליסודהסכמהזושהציגו

ה,
האש 
טענות הצדדים ,אין לנו אלא תביעה לגירושין מצד 

בפני בית הדין ,קשה לקבל עתה חזרה מהסכמתם .מאחר

ובסופו של דבר הוסכם על שני הצדדים להתגרש בלא שבית

שאינם מבקשים חלוקת רכוש ואיזון משאבים בהתאם

הדין נזקק לקיים דיון מהותי לבירור התביעות לגופן .בנסיבות

להוראותחוקיחסיממון,לכןגםדרכיהאישורלהסכםאינו

הבטרם
האש 
אלואיןאפשרותשביתהדיןיקבעשמעמדהשל 

חייבלהתקייםבדרךהקבועהבחוק-בהסכםבכתבדוקא.

הגירושין היה מורדת .זאת מאחר שרק כשבית הדין נוכח

ביחסלמעמדותוקףההסכמהשהוסכמהבדיוןבביתדין,עיין

המרדה בבעלה ,בטענת מאיס עלי
האיש 
שקודם לגירושין 

הגהות מרדכי ב"מסימןתנז שהביא הרמ"א בדרכי משה

באמתלא מבוררת וכיוצ"ב ,ניתן לקבוע את המעמד על יסוד

להסימןשלהאותו',וברמ"א
חו"מסימןשלגס"הובבארהגו 

הטענות,לאכןכשהצדדיםמצאולנכוןשלאלטעוןכללביחס

חו"מסימןכב ס"כ ובסמ"ע ס"ק יב ובביאור הגר"א ס"ק יא,

האשה לגירושין מצד
לנסיבות שקדמו לגירושין .התביעה של 

ובספרציץאליעזרחלקי"בסימןעדוחלקט"זסימןנג.

ה,
תבלא שידועה המריד 
מה אינה קובעת מעמד של מורד 
עצ 

ונראהביאורהדברים עלפי מש"כהחזו"אסנהדרין סימן יז

וגם אם ידועה המרידה ישלברר שקיימת "אמתלא מבוררת"

סק"ד בשם הרשב"א שבכל מקרה שהאדם מקבל בפ ני בית

הייתה ידועה
ך,ושאין מציאות שאילו 
דאך לא יותר מכ 
בלב 

דין שיפסקו עליו פסיקה מסוימת ,בכך הוא נותן כוח לבית

ה,
לבית הדין בית הדין היה קובע שהמרידה מוצדקת ובמקומ 

הדיןלפסוקגםללאדיוןלבירורדקדוקהדין,אלאפסיקתם

בגירושין.
ושקיימתעילהלחיובהבעל 

מחייבת מכוח ההסכמה .אך בסופו של דברהמחייב הוא

סיכומו של דבר ,חלוקת הרכוש אמורה להתבצע בהתאם

מפני פסיקת בית הדין ולבית הדין הכוח לפסוק או לאחר

לעקרונות הנ"ל .דהיינו מאחר ששני הצדדים הסכימו שלא

הכרעהבטענותהצדדיםולחילופיןעלפי ההסכמהשהוצגה

לחלק את הרכושעל פיההוראות הקבועות בחוק יחסי

בפניו ,אך לא מפני קנין מסוג כזהאו אחר שנעשה על ידי

ממון ,והוסכם שהבעל נושא בכל החובות שהצטברו

אותואדם.ובהתאםלכךמובןמנהגכלבתיהדיןלתתתוקף

בתקופתהנישואיןונרשמועלשמובלבד,לכןמכלולחלוקת

שלפסקדיןלהסכמיםהכולליםבתוכםנושאיםשאיןמועיל

הרכוש מתבצעתעל פי ההלכה בלבד,ובהתאם לעקרונות

בהםקניןבהיותוקניןדבריםוגםאיןשייכתבהןהתחייבות,

המפורטיםלעיל.
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חיובאשהבגירושיןלאחרשהכשילהאתבעלהבאסורנדה
בפניבית הדיןתביעת הבעל לחיוב האשה בגירושין וכן

הבעל תובע להתגרש ,והאישה מתנגדת לגירושין ,ובהיעדר

לפסוק ביחס לכתובה ,והתקיימו ארבעה דיונים לבירור

הסכמה,עלינולפסוקלגופןשלתביעות.

התביעה.

הבעל טען על התנהלות בלתי מתקבלת על הדעת מצד

בדיון האחרון בית הדין השלים לשמוע את טענות הצדדים

האשה לרבות ביזוי הבעל בבית הוריו ובפני בני משפחתו,

ואתהראיותשהוצגו.וכןשניהצדדיםהודיעושסיימולהציג

וכןטעןעלהתנהגותבלתיסבירהמצדהאשהבכלהקשור

טענות וראיות ,וכי אינם מבקשים להגיש סיכומי טענות

לקיום יחסי אישות עמה ,כמפורט בפרוטוקולי הדיונים

בכתב .בהתאם לכך ,להלן פסק הדין בתביעת הגירושין

באריכות ובפירוט ,ולא נציין כאן את פרטי הטענות .אמנם

והכתובה.

אם אלו בלבד היו טענות הבעל ,עדיין היה מקום לשיקול
דעת האם להפנותם ליעוץ והדרכה מתאימה ולהביאם

ת
העובדו 

לניסיוןרצינילחזרהלשלוםבית.

הצדדים נישאו בחו"ק כדמו"י ביום...וביום  ....הצדדים

אולם בנוסף לטענות הנ"ל ,הבעל טען שהאישה הכשילה

נפרדוומאזמתגורריםבנפרד.

אותו באיסורי נדה החמורים ,כשהתנהגה עמו ככל אשה
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הטובלת במקוה בעת הצורך ,אך לאחר מכן התברר לו

אעזורלךאלתפחדיאףאחדלאירביץלךאניאגןעלייךאין

שהאישה הודתה שהטעתה אותו ,ולמעשה במשך כמה

שום ברירה את חייבת להגיד את זה לבעלך הבאתי את

חודשים לא טבלה ,ויצוין שהזוג הינו חרדי והבעל אברך.

בעלהלחדרואזהיאאמרהלואתזהבצורההכיחריפההכי

לטענתהבעלבאותהתקופההאישההכשילהאותובביאות

תוקפנית בפניו" ,אתה גועל נפש" "אתה מאוס" המילים הכי

אסורות וקירבה לאשה נדה ,ומיד לאחר שהדבר נודע לו

ר,אמרהבפ ניו".
חריפותשרקיכולותלהיאמ 

ועפ"י עצתרב פלוני הבעל עזב את אשתו ,ומאז הצדדים

גםבעדותושלהרב...נכתבשהאשההודיעהשאינהרוצה

בנפרד.

אתהבעלעקבהתייחסותהאליוכמישאינוחכםומופנם.

בדיוןהראשוןהאשההודתהשאכןלאחרזמןאמרהלבעלה

בדיוניםבביתהדיןנוכחנושהאשהאינהמעריכהאתבעלה,

שלמעשה לאטבלה ,אךתירצהעצמהבכךשיעצולהלומר

וכיהדימוישלובעיניהנמוךמאד.למרותטענותרבותביחס

לו שלא טבלה .בדיונים שלאחר מכן האשה הכחישה

לבעל ולאישיותו ,מצהירה על רצונה בשלום בית ומביעה

לחלוטין את הטענה שלא טבלה או שהודתה בכך .האשה

התנגדות להתגרש ,כשאחד מהשיקולים הוא מפני שהיא

הציגה מכתב מהבלנית ובו נכתב" :אני החתומה מטה

סבורה שהבעל רוצה להינשא לבת דודה שלה ,לאחר

מאשרת כי הגברת פלונית מוכרת לי כאשה שמגיעה

הגירושין ,והיא מבקשת למנוע זאת .הבעל הכחיש זאת,

לטבילהאצלנובמקוה".

וטען שהוא מכיר משפחת האישה אךמעולם לא פגש את

ביתהדיןהזמיןלעדותאתהבלנית,אךהבלניתבחרהשלא

בתהדודהעליהמדברתוכיאיןלוכלקשרעמה.

להתייצב לעדות .כמו כן אמנם המכתב הנ"ל מאשר
שהאשה אכן מוכרת לה כאשה שהיתה מגיעה לטבילה

דיון

במקוה זה ,אך אין אישור שהיתה מגיעה מידי חודש

נאמנותאשההמודהשלאטבלהוהכשילהאתבעלה

בחודשו ,ולכן אין ראיה ממכתב זה לסתור טענת הבעל

שנינובמשנהבמסכתכתובותדףעבעמודא':

שהאישההודתהלושמספרחודשיםלאטבלה.
בבית הדין התקבלה עדות משני עדיםשהעידושהאשה
הודתה בפניהם שלא טבלה ,והכשילה את בעלה .העד
הראשון הרב פלוני נכנס לנושא בעקבות פנייתו של ראש
ישיבהפלוניתששמעשהאשההודתהבפניהרבניתפלונית
שלאטבלה.בהתאםלכך,הרבפלונינפגשעםשניבניהזוג,
ועל הידוע לו מפגישות ישירות עם בני הזוג העיד בפנינו,
ובעדותוהעידשהאשה הודתהבפניושלאטבלהוהכשילה
אתבעלה.

"אלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית .ואיזו
היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ,ומשמשתו נדה".
ושםבגמרא:

"משמשתו נדה .היכי דמי אי דידע בה ,נפרוש ,אי דלא ידע,
נסמוך עילוה ,דא"ר חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין לנדה
שסופרת לעצמה שנאמר וספרה לה שבעת ימים ,לה לעצמה,
לא צריכא ,דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי את הדם ,ואזל
שייליה ואשתכח שיקרא .ואיבעית אימא כדרב יהודה ,דאמר רב
יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה ,בעלה לוקה עליה משום נדה".

העדות השניה היא של הרב  ...עדות שהתקבלה בכתב

והנה שיטת הראב"ד )הובאה בראשונים( שהאשה אינה

לבקשת ביה"ד.בית הדין החליט שלא להטריחו להתייצב

נאמנת לומר שלא טבלה ,והכשילה את בעלה ,הואיל ואין

אישיתלדיון,בהתאםלהלכההפסוקהבסמ"עחו"מסי'כח

אדםמשיםעצמורשע,אךכלהראשוניםדחושיטהזו.

ס"קמבובב"חסי'כח)ד"הכתברש"י(,שפסקושניתןלקבל

בחי'הרשב"אכתבעלשיטתהראב"ד:

עדות בכתב מתלמיד חכם ,כדי למנוע ביטול תורה ושלא
להטריחולדיון,ועפ"יהוראת נתיבותהמשפטסי'כחסק"ו,
ביתהדיןהקריאבפניבעליהדיןאתהעדותהכתובה,ובכך
העדותנחשבתכעדותבפניבעלדין.
בעדותזונכתב...":ברורלישאמרהלישהיאאמרהלבעלה
שטבלה בזמן שהיא לא טבלה ,ואמרה שאמרה כך כי כך
יעצה לה יועצת מאחר שהיא לא רצתה את בעלה בהיותו
אינופיקחוחכםומופנם...בסיכום,ברורלישכשהיאדיברה
איתי...,אמרהשאמרהלבעלהשטבלהבזמןשלאטבלה."...
ישלצייןכיבעדותושלהרבפלוני,נאמרכדלהלן:

"ואינו מחוור ,דממונא הוא דהיינו להפסידה כתובתה והודאת
בעל דין כמאה עדים ,וטעמא דלא אוקמה במודה משום דלא
בעי לאוקמה במילתא דלא שכיחא".
וכןבחי'הריטב"א)שם(כתב:

"ואם תאמר ולימא ליה כגון שהודית אחרי כן ,וליכא למימר
כדפריש הראב"ד ז"ל שאין אדם נאמן לשום עצמו רשע ,שאין
אומרים כן לענין תשלומי ממון שהמודה לחברו שגזלו או
שחבל בו או שגנב ממנו חייב הוא לשלם ממון ,ולא אמרו אלא
שאינו משלם קנס על פי עצמו ,אבל י"ל דלא מסתברא לן
לאוקמי כשהיא מודה ברשעותה דמילתא דלא שכיחא היא".

"היא ובעלה הגיעו אליי הביתה ,היא ישבה איתי בסלון

וכןבר"ןעלהרי"ףובחי'רבנוקרשקשעמ"סכתובות)שם(.

ואמרה לי בכל התקיפות ובכל הנחרצות אני לא רוצה אותו

וכןפסקהביתשמואלבסי'קטוס"קג',וכתב:

אנימואסתבוואתהמיליםהכיקשותשאפשרלשמועשהיא
דיברה עליו וגם שם היא אמרה במפורש אני לא הולכת
למקווה אני בתולה ,אמרה בכל הנחרצות ,אמרתי לה אני

"ה"ה אם היא מודה שהכשילתו ,אף על גב דאין אדם משים
עצמו רשע מ"מ להפסיד ממון אדם נאמן דהודאת בעל דין
כמאה עדים דמי ,וכ"כ הרשב"א והר"ן והמגיד".

עטרתדבורה



ועיין בפת"ש סי' קט"ו ס"ק כא בשם תשובת פנים מאירות
שהאשה נאמנת בהודאתה ששימשתו נדה,ובזה אין לומר
"שמאעיניהנתנהבאחר",ומצוהלגרשה.
ה
חיובהבגירושיןוהאםרקלאחרהתרא 
בגמ'במסכתסוטהדףכה,אמבוארשעוברתעלדתצריכה
התראה,ובלא התראה אינה מפסידה כתובתה ,וכן נפסק
בשו"ע אה"ע סי' קטו סעיף ד' .ויש מקום לברר האם ניתן
לפסוק לחייבה בגירושין גם כשהכשילתו בלא התראה
מוקדמת.
הרמ"אבסי'קטוסעיףד'כתב:

"ואינה יכולה לעכב על ידו שלא יגרשנה ,ויכול לגרשה בעל
כרחה ,ואין בזה משום חרם ר"ג".
וכתבהט"זסק"ט:

"ויכול לגרשה .פי' אפילו בלא התראה שאין צריך התראה אלא
לענין הפסד כתובתה ,אבל לא לענין גט ,שיש מצוה להוציאה".
וכןכתבבשו"תב"חהחדשותסי'פד:

"בענין התראה דבר פשוט הוא שהתראה הנזכרת בתלמוד פרק
ארוסה אינה כי אם להפסיד כתובתה וכן מבואר מן הלשון
איבעיא להו עוברת על דת צריכה התראה להפסיד כתובתה כו'.
והטעם משום שיכולה לומר לא הייתי יודעת שבשביל כך
אפסיד ממון מה שהיה חייב לי דמה ענין זה לזה ,לכך צריכה
התראה כדי שתדע שאם תעבור עוד על דת שקנסו אותה
בכתובה .אבל כדי להוציאה אין צריך התראה ,שהרי לפי דין
התלמוד אשה מתגרשת לרצונה ולא לרצונה ומה צורך
בהתראה ,וא"כ באשה בנ"ד שלא תיקן ר"ג בזו כלום חזר דינה
ככל הנשים דעלמא קודם תקנתו של ר"ג שאינה צריכה התראה
אלא כדי להפסיד הכתובה ...וכן מבואר בהגהת מיימוני בשם
מהר"מ דלעיל שכתב תחלה בעוברת ע"ד שמצוה לגרשה בע"כ
ואח"כ כתב וז"ל ומיהו כיון שלא התרו בה בעדים אינה יוצאת
בלא כתובה דהא מסקינין בפרק ארוסה עוברת על דת צריכה
התראה לענין להפסידה כתובתה ואם יש עדים שעברה על דת
ואין עדים שהתרו בה וגם היא אמרה שלא התרו בה ,יכול
לגרשה בע"כ ,מיהו לאחר שיגרש יצטרך ליתן כתובה כיון
דאמרה שלא התרו בה ,ועידי התראה נמי ליכא .אלמא דלענין
שמגרשה בע"כ אין צריכה התראה ,דלא הוזכר התראה אלא
לענין להפסידה כתובתה".
בשו"ת מאמר מרדכי סי' צט )להגרמ"ז איטינגא( הביא
מתשובתהב"ח,וסיים:

"וכן משמע מכל האחרונים סי' קט"ו" ,עכ"ל.
וכן בפת"ש ס"ק יד הביא מכמה פוסקים שכתבו שדברי
הרמ"אלעניןחיובנאמרוגםבמקרהשלאהתרובה.
בביאור הלכה זו כתב הגאון רבי עקיבא איגר בתשובה
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ס"ד( .ולענ"ד אין דברי הרמ"א סובבים בדוקא על סיום דברי
המחבר ,דמיירי באתרו בה אלא דהוא מלתא באפי נפשה ,דלענין
גירושין לא תליא בהתראה ...בעוברת ע"ד דאיבעי' דלא אפשטא
אם רצה לקיימה אם רשאי ופסקו הפוסקים להקל ,אבל מ"מ כתבו
רוב הפוסקים דמצוה לגרשה ,ומשמע ודאי דהאיבעי' אף בלא
התראה ,דלענין איסור לא תליא בהתראה ...א"כ ממילא בלא
התראה הוי ג"כ מצוה .והרמב"ם )פ"י מהל' גירושין( כתב שאינה
צנועה כבנות ישראל מצוה לגרשה ,א"כ נראה דבעוברת על דת
בלא התראה יכול לגרשה בע"כ .ועיין תשובת מהר"ם הובא
במרדכי ובהגהת אשר"י פ' המדיר וז"ל משמשתו נדה או בשביל
דבר אחד דמקרי עוברת על דת יכול לגרשה בע"כ גם כתובתה
הפסידה אם התרה בה עכ"ל ,מדלא כתב בקיצור יכול לגרשה
בע"כ בלא כתובה ,מחמת דבתחילה אמר יכול לגרשה בע"כ וזהו
בכל ענין ,ואח"כ אמר גם כתובתה מפסדת ,דהיינו באם התרה בה,
ובתרומת הדשן )סי' רע"ב( כתב להדיא כיון דנחשבת עוברת על
דת ומצוה לגרשה פשיטא דלא תיקן בזה רגמ"ה אלא דלענין
הפסד כתובה בעי התראה עכ"ל ,וכ"כ בשו"ת הר"מ פאדווא )סי'
י"ג( וז"ל .ואל יטעה שום אדם לומר הלא בעוברת על דת צריכה
התראה ,דזהו דוקא ברוצה להפסיד כתובתה וכו' אבל פשיטא
דמצוה לגרשה ,אף בלא התראה ויתן לה כתובה ,וסברא נכונה
היא ,עכ"ל .מכל הלין נראה כמו שכתבתי דדינא דהרמ"א הוא
מלתא באפי נפשה ואף בלא התראה ,והאחרונים קצרו בדבר
במקום שהי' להם להאריך .אולם לענין הכתובה נראה דאינו יכול
להפסידה כיון דלא היתה התראה".
אמנם החתם סופר בתשובה חחו"מ סי' רג האריך להוכיח
שגםלעניןגירושיןבע"כאיןלהתיראלאאםהיתההתראה,
אךשארהאחרוניםשהבאנולאהסכימועמובזה.
וז"להאורשמחבתשובה)שו"תאורשמחח"בסי'לח(:

"אמנם להקת המחברים האריכו אם בלא התראה מצוה לגרשה,
והחת"ס האריך הרבה וצבא המחברים נגדו ,וכל הראיות יש
לדחות .אולם הך דתנן בתוספתא לא התרה בה יוציא ויתן
כתובה ,משמע דבכל העוברת ע"ד מצוה להוציאה .ויעוין תוס'
ריש פרק המדיר בשם ר"ח ותמן בכולהו דכופין אותו משום
טיבותא דילה וכאן משמע דמצוה לגרשה".
העולהמדברינו ,אליבאדרובהאחרוניםהחולקיםעלשיטת
החת"ס ,למרות שלא התרו באשה ,עדיין מצוה לגרשה
מכיוון שעברה על דת ,ולכן אין חרם דר"ג .והוסיף לבאר
בשו"תמנחתיחיאלח"גסי'פג:

"מצוה איכא לגרשה ,ופשוט דאפילו שתבטיח לבעלה שלא
תתנהג עוד בפריצות אפ"ה מצוה לגרשה ,כי מי יודע מה בלבה
אפשר שכבר נשרשה הפריצות בלבה ותכשיל אותו ,א"כ למה
לן התראה להתרות שתחזור ,הא בין כך ובין כך מצוה לגרשה,
רק בכתובתה חסו רבנן שלא תפסיד בלא התראה".

מהדוראקמאסי'קיד)שהובאבפת"ש(אודותאשהשטבלה

והנה תשובת החתם סופר עדיין טעונה בירור .מתוך דבריו

בלאבלניתעומדתעלגבה,שעפ"ידיןלאעלתהלהטבילה,

ה,מאחר שאנו
נראה שבלא התראה עדיין אין מצוה לגרש 

ודינהכעוברתעלדת.וכתב:

מניחים שההתראהתועיל ויתכן שמכאן ולהבא כבר לא

"א"כ לכאורה הדין דיכול לגרשה בע"כ כמ"ש הרמ"א )סי' קט"ו

תהיהעוברתעלדת.וז"להחת"ס:
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"כבר כתבתי שאין נ"ל שיהי' זה מצוה בעברה בלא התראה,
ורק אך לאינך דס"ל במקום מצוה לא תיקן ומאה רבנים יתירו
בטעם מבורר ,היינו לעקור התקנה לצורך שעה ,מ"מ נ"ל אפילו
טעם מבורר ליכא ,דמה לנו למהר ולעקור התקנה ע"י מאה
אנשים ,הא יכול להתרות בה .וממ"נ אם לא תעבור עוד טבא
הוא וטבא להוי ,ואם תעבור אח"כ הרי ה"ל מצוה לגרשה,
ובמקום מצוה לא תיקן ולא נצטרך לעקור התקנה ,ואיני רואה
כאן טעם מבורר".
אך נראהדהיינובעוברתעלדתכגוןבנידוןתשובתהחת"ס
שהעבירה על דת היתה התנהגות שיש בה חוסר צניעות,

בעוברתעלדתהמשמשתונדהאינהמפסידהכתובתהבלא
התראה,וז"ל:

"העוברת על דת ר"ל שמכשלת בעלה בדברים שהוא סומך
עליה כגון מאכילתו שאינו מעושר או משמשתו נדה ...ומ"מ
דוקא בהתראה ר"ל שיתרה אותה בעלה בעדים או בבית דין
שלא תתנהג עוד בכך ושאם תתנהג בכך שתפסיד כתובתה אבל
בלא התראה לא הפסידה".
וכןעולהמסתימתדבריהטורוהשו"עבסי'קטושכתבו:

"· ÂÏ‡Ó „Á‡ ÏÎתצא בלא כתובה ,ומ"מ לא אבדה כתובתה
אא"כ יש עדים שהתרה בה תחילה ועברה על התראתו",

והתנהגות כזו ניכרת לעין וניתנת לבחינה לאחר ההתראה,

הרישעלכלאחתמאלוהנזכריםשם,לרבותמשמשתונדה,

ומכאןולהבאהאשהתיבדקהאםההתראההועילה.לכןיש

אינהמפסידהבלאהתראה.

מקום להניח שההתראה תועיל ושוב לא תחזור לכסלה.

וכןבשו"תציץאליעזרחלקכבסי'פגבפסקדיןמביתהדין

אבל בנידון זה שהאשה הכשילתו בדבר שקשה מאד לברר

האזורי ירושלים ,בהרכב הרבניםהגאונים נ"ע זצ"ל הרב

ולעקוב אחריו ,וגם כעתעדייןהאשה עומדת בהכחשתה,

אליעזר וואלדינברג הרב עובדיה יוסף ,והרב קאפח ,בתוך

ובכך כבר אינה נאמנת עליו ,מסתבר לומר שבנידון זה גם

דבריהםכתבו:

החת"סמודהשמצוהלגרשה,ושאיןעלהבעלחרםדר"ג.
לענין אשה שהודתה שהכשילה את בעלה בלא ידיעתו
ואח"כ חזרה בה ,עיין בתשובת נודע ביהודה תניינא אה"ע
סי' כו באשה שהודתה שהכשילה את בעלהבאיסור נדה
בלא ידיעתו ,ואחר כך חזרה בה וטענה שבעלה ידע מכך
שלאטבלה,ופסקשאינהנאמנתבחזרתה,ודינהכעוברתעל
דת שיש לחייבה בגירושין גם בלא התראה .והובאו דבריו
בפת"שסי'קטוסק"ג.אךיצויןשבנידוןזההאשהלאחזרה
בה מהודאתה ,אלא מכחישה את העדים שהעידושהודתה
בפניהם,וטוענתשלאהודתה,ובזהוודאיאינהנאמנתכנגד
שניעדיםכשרים.
והנהבפת"שסי'קטוס"קיאכתב:

"ועיין בתשובת שבות יעקב ח"ג ס"ס קכ"ז שכתב נלע"ד
דאפילו נימא דכל עוברת על ד"מ צריכה התראה ,מ"מ
משמשתו נדה שהוא דבר הידוע לכל הנשים אפילו שהיא עם
הארץ גמורה מ"מ בשעת נישואין לומדים עמה קרובים ושכנים
כיצד תזהר בנדתה שוב א"צ התראה אחרת בשעת מעשה כו'
אף על גב דבתשובת הרשב"א סי' תק"ס משמע דגם במשמשת
נדה בעי התראה היינו לפי שאזיל לשיטתו שם שפסק דבעי
התראה לומר לה שתפסיד כתובתה וכל שלא אמר לה כן הוי
כלא התרה בה אבל לפי הסכמת אחרונים כדעת הריא"ז בש"ג
וכן משמע בב"ש וכ"כ בתשו' מהרח"ש סימן נ"ז דא"צ לומר
לה כן ,הרי דהתראה בזו רק הודעה שתזהר בנדתה וזו הכל
יודעים וא"צ התראה עוד יותר עכ"ד ע"ש".
ועיין בפד"ר כרך א' עמ'336שהסתמכו על דברי השבות
יעקב.
אך כבר הפת"ש העיר שבתשובת הנודע ביהודה הנזכרת
מבוארדלאס"לכשבותיעקב,וכןמבוארבתשובתהגרע"א

"ואין לומר דבעבירה ידועה כגון מעשה תרמית וזיוף כבנידון
דידן אין צורך להתראה ,שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין
שוגג למזיד .זה אינו ,שהרי דעת רוב הפוסקים שצריכה התראה
מפורשת שאם תעבור שוב "תפסיד כתובתה" וכמבואר
בתשובת הרא"ש )סוף כלל ל"ב( ובתשובת מהר"ם בשו"ת
הרשב"א )סי' תתס"ד( ובמאירי סוטה כ"ה ,ובתשובת הרדב"ז
ח"א )סי' שפ"ד( ובטור אה"ע סוף סי' קט"ו יעו"ש .ואמנם
השבות יעקב ח"ג )סי' קכ"ז( חידש שבעבירה מפורסמת כגון
משמשתו נדה א"צ התראה ,ושהפוסקים שהצריכוה התראה
אזלי לשיטתם דס"ל שצריך להתרות בפירוש על "הפסד
כתובתה" משא"כ להריא"ז בשלטי הגבורים שכתב שאין צריך
התראה מפורשת על זה כל שהעבירה ידועה לכל ,וא"כ הבעל
מצי למימר קים לי כהריא"ז ,ושכ"כ מהרח"ש סי' נ"ז ע"ש...
ועוד זאת ,מכיון שבטושו"ע סי' קט"ו סעי' י' פסקו כהרא"ש
שצריכה התראה מפורשת על הפסד כתובתה ,וכ"כ מרן בבדק
הבית ,א"כ בנ"ד אי אפשר לומר קים לי נגד פסק השו"ע ,וכמו
שכתב כן להדיא בשו"ת שערי רחמים ח"ב סי' כ"ו ,וכן מתבאר
בתשובת נודע ביהודה תנינא חאה"ע סי' כ"ו שאף במשמשתו
נדה צריכה התראה ,וכן בשו"ת אור נעלם חאה"ע סי' ו' ע"ש.
והנה אף על פי שבשו"ת תרומת הדשן סימן רמ"ב מצדד
דאפשר שברגילה לעשות כן א"צ התראה ,ובתשובת הבית
מאיר שבשו"ת רע"א סי' ק' ס"ל דבב' פעמים חשיב רגילה,
ואם נחשוב שאשה בנ"ד הויא כרגילה במעשה תרמית וזיוף
וא"כ הרי עליה לצאת בלא כלום .אולם דעת כל האחרונים
שאף ברגילה צריכה התראה ,וכדמוכח בב"י סי' קט"ו ובדרכי
משה ,וכ"כ החלקת מחוקק והבית שמואל ,וכן העלה בשו"ת
שערי רחמים ח"א חאה"ע סי' א' ,ושאף התה"ד לא כ"כ אלא
בכגון נידונו שם שהיתה שם פריצות יתירה ע"ש".

ז"להנזכרתלעיל,וכןפסקבשו"תדבריחייםחלקא'אה"ע

בתשובת דברי חיים ח"א אה"ע סי'מט הנזכרת האריך

סי'מט.

בביאור הלכה זו שאינה מפסידה כתובתה בלא התראה

והדברים מפורשים במאירי עמ"ס כתובות דף כה,א שגם

למרותשכברהכשילתובאיסורנדהומצוהלגרשה.

עטרתדבורה


הנידוןבתשובתהדבריחייםהוא:

"אשה אחת לאחר לידתה אמרה לבעלה שטבלה ודר עמה ואחר
כך נתוודע הדבר על פי הבלן ששקר הדבר וגם האשה הודתה
בעצמה שלא טבלה אך מתחרטת מאד ואמרה שהיתה איזה
סיבה מה שעשתה".
בתוךדבריוכתבהדבריחיים:

"אך באמת מבואר בראשונים דגם במאכילתו שאינו מעושר
וכהאי גוונא צריכה התראה להפסיד הכתובה ויעוין במאירי
בסוטה ]שם ד"ה העוברת[ כתב להדיא כן ,ובאמת הדבר נכון
מצד הסברא דכיון דבמה שכבר עברה הגם שהכשילתו לבעלה
לא בשביל זה נקנסה הכתובה ,דהיכן מצינו זה להפסיד ממון
בהכשיל לחבירו באיסור .ולכן מצד הסברא גם במאכילתו
שאינו מעושר וכהאי גוונא אין מפסדת הכתובה רק משום
שחיישינן שתכשילו לעתיד וכן נראה מדברי ר' מאיר ור' יהודה
]בכתובות ע"ב ע"א ע"ש[ שהמציאו תקנה במאכילתו שאינו
מעושר ורק רבנן אמרו אין אדם דר עם נחש בכפיפה ופירש
רש"י דחיישינן שלא יוכל הבעל להזהר ,אלמא דגם במאכילתו
שאינו מעושר הטעם הוא משום שלא יכשל בה הבעל להבא,
ואם כן שפיר אינה מפסדת הכתובה בלא התראה ,דבלא התראה
י"ל אם יתרו בה שתאבד הכתובה תתירא לעבור ...אבל לפי מה
דמסקינן דמותר לקיים עוברת על דת ,אם כן גם בעברה על דת
משה בעי התראה דבלא התראה י"ל שלא תעבור עוד מחמת
יראה שלא תפסיד הכתובה ,ולכן לדינא גם רש"י ז"ל מודה
לראשונים שצריכה התראה לעוברת על דת משה.
אך לכאורה קשה דלמה תצריך התראה הא לפי מה שאמרו אין
אדם דר עם נחש בכפיפה מה יהני לה התראה הא חשודה
לעבור ואם מחמת יראה לא תעבור לפעמים תכשילתו בלא ידע.
אך באמת זה ליתא דעד כאן לא שייך לומר אין אדם דר עם
נחש בכפיפה רק לענין איסור שאסורה עליו ומצוה לגרשה פן
תכשילתו ולא מהני התקנה דרבי מאיר ורבי יהודה דאין אדם
דר עם נחש בכפיפה ,אך לענין להפסידה הכתובה אין להפסידה
מכח זה דהיא תאמר שמחמת יראה תשמור עצמה ויזהר הבעל
להשגיח ואין לה מחששא בעלמא להפסיד כתובתה ,אבל לענין
איסור לקיימה או לענין אם מצוה לגרשה ודאי לא מהני התראה
כנ"ל".

סימן נ201

החולק ,קבלה בידי ,וכן ראיתי מדיינים מומחים ,וכן דן אני ובא
מבלי לטעון קים לי כדעת החולק ,כיון שהרב ב"י והרמ"א שמו
זכרונו אחרי הדלת אין לחוש לו .וקיימו וקבלו חכמי הדור
לשמור ולעשות ככל האמור במטבע הקצר שו"ע והגהת רמ"א,
לדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם  ...ולכן
ח"ו לומר קים לי נגד הכרעת המחבר והרמ"א  ...וכן ראוי
להורות בלי פקפוק ,וכן מצאתי בתשובת חות יאיר".
וכןבנתיבותהמשפטבדיניתפיסהכללכ'מביאג"כמדברי
החות יאיר וכתב שבמקום שהסכימו המחבר והרב בהג"ה,
ולא חלקו עליהם הסמ"ע והש"ך ,אינו יכול לומר קים לי
כפוסקאחר.
ובתשובתחותיאירסי'קסהקבעשבמקוםשהשו"עהכריע
במחלוקת ראשונים ,הפוסק כנגדו נחשב כטועה בדבר
משנה.
וע"ע בספר קונטרס הספקות )לג"ר יהודה כהנא ז"ל ,אחי
בעל קצות החשן( כלל ו' סעיף ו' שהסכים לדעת התומים
שאין לומר קים לי כנגד המחבר והרמ"א ,אך נטה מטעמו
שלהתומיםובארהלכהזו,מפנישקבלנועלינואתהכרעת
השו"ע.
ובשו"ת מהרי"א הלוי ח"ב סי' מד כתב שבמקום שהשו"ע
ומפרשיו לא הביאו דעה אחרת ,אינויכול לטעון קים לי
כדעתם.וז"ל:

"עיין בכנסת הגדולה בחו"מ סי' כח סק"ל דהיכא דקיבלו
עליהם לפסוק כאותו פוסק ,אין המוחזק יכול לומר קים לי
כנגדו .ואנן דברי השו"ע ומפרשיו המה לנו לעיניים לאורם נסע
ונלך ,ואם באנו להרהר אחר דבריהם הקדושים ,לא נמצא הלכה
ברורה בעוה"ר ,לכן נראה לפענ"ד דאין לומר קים לי מטעם
זה".
וכןשו"תישכילעבדיחלקב'חלקחושןמשפטסימןו'כתב:

"ודאי דלא מצי המוחזק לומר קי"ל נגד מרן ז"ל שקיבלנו
הוראותיו .ואף דאחינו האשכנזים לא קיבלו עליהם הוראות
מרן ז"ל הנה כאן בנ"ד נראה ברור דגם דעת מור"ם כן הוא,
מדלא גילה דעתו לחלוק על מרן ז"ל".
העולה מדברינו ,מאחר ובנידון זה התקבלה עדות משני
עדיםשהאשההודתהבפניהםשהכשילהאתבעלהבביאות
אסורותכאשרנמנעהמלטבוללנדתה,לכןדינהכעוברתעל

האםהבעליכוללטעוןקיםליכדעתהשבותיעקב

דתומצוהעלהבעללגרשה,ואיןבזהחרםדר"גשלאלגרש

לכאורה,בנידון זה הבעל יכול לטעון קים לי כדעת השבות

אשה בעל כרחה .אך ביחס לתשלום הכתובה ,פסקו הנודע

יעקב שהפסידה בלא התראה ,אך מאחר והתבאר לעיל

ביהודההגרע"אוהדבריחייםשמכיווןשלאהתרובהאינה

שהרבה מגדולי האחרונים חולקים עליו ומרן הב"י בשו"ע

מפסידה כתובתה ,אע"פ שמצוה לגרשה ,וכן העלו בפסק

סי' קטו סעיף י' הכריע להדיא שבלא התראה לא הפסידה

הדין שהביא בספר ציץ אליעזר ,ודלא כשבות יעקב שכתב

כתובה,והרמ"אלאחלקעליו,אינויכוללטעוןקיםליכנגד

שלעניןזהדינהכמישהתרובה.

הכרעת השו"ע,וכמ"ש בספר ברכי יוסף חו"מ סי' כה ס"ק

אלאשהנודעביהודהחייבאתהאשהבשבועהבטרםתגבה

כז,וכעיןזהכתבבשו"תהלכותקטנותח"אסי'קפא,עיי"ש.

את כתובתה ובפת"ש סי' קטו סק"ג האריך לדון בדבריו

ובספראוריםותומיםקצורתקפוכהן)סי'קכ"ג-קכ"ד(כתב

בשאלת חיוב השבועה ,ואכן בתשובת הגרע"א ובתשובת

ביחסלטענתקיםלי,בלשוןזו:

הדבריחייםלאהורולחייבהבשבועה.

"ובפרט דין שנזכר בשו"ע ,והמחבר והרמ"א והשמיטו דעת

ועיי"ש עוד בתשובת הנודע ביהודה ,שהאשה חייבת לקבל
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עטרתדבורה

את הגט ללא תנאים ואינה רשאית לעכב את הגירושין עד

כעוברתעל דת .אמנם ביחס למכשילתו באיסור נגיעה

לתשלוםהכתובה.

בלבד,נחלקוהפוסקים,עייןב"שסי'קטוסק"בשכתבשאין

לאחר שבית הדין פסק לחייב את האשה בגירושין ,הוגשה

דינהכעוברתעלדת,לעומתתשובתהב"חהחדשותסי'פד

הבהרה מצד האשה ,שבה נטען שבהיותה נדה ,הגם שהיו

)עי"שבקו"א(החולקעלסברתהב"ש,וכןבשו"תשבטסופר

בקירוב בשר בעת שהבעל הוטעה וסבר שהיא טהורה ,אך

חלקאה"עסי'טומהטעםששובכבראינויכוללסמוךעליה.

מנעה קיום יחסים מלא שהוא האסור באיסור כרת .אך

אולם כלזה במכשילתו בנגיעה בלבד ,אבל כשהכשילתו

דברים אלה נדחים על הסף הן מבחינת קביעת המציאות

בעת ששכבה עמו במטה אחת בהיותה נדה ,כתב בספר

שכלללאברורשאכןבמציאותהדבריםהתנהלוכפישהיא

אבניהאפודסי'קטוסק"גשלכו"עדינהכעוברתעלדת.ק"ו

סברה,וגםאםאכןהתנהגותההיתהכמתוארעלידה,הרי

בנידון דנן שכאמור אירעו מעשים חמורים יותר משכיבה

שהתנהלותזומשובשתוחמורהמאודמצדעצמה,גםבטרם

באותה מטה ,אף אליבא דהמציאות שתיארה האשה כפי

מתייחסים להיבט ההלכתי של איסורי הרחקה המבוארים

שעלהמדבריהבעצמה.

בשו"ע יו"ד סימן קצ"ה ובשו"ע אה"ע סימן כ"א סעיף ד'

לאורכלהאמור:

וסעיף ה' ברמ"א ונו"כ שם ,וכל בת ישראל כשרה לומדת

א .תביעתהגירושיןמתקבלת,והאשהחייבתלקבלגט.

ויודעתאיסוריהרחקהאלהלפנינישואיה.

ב .האשה זכאית לתשלום הכתובה ,וככל שתוגש בקשה

מבחינת ההלכה ,פשיטא שבנידוןדנן וככל שהדבר נוגע

מטעם האשה לגביית הכתובה היא תידון לאחר

לדינה של עוברת על דת גם אליבא דטענת האשה ,דינה

הגירושיןלאחרשיוצגשטרהכתובה.

סימן א

חיובהאשהבגירושיןכשמעכבתהגירושיןעדלתשלוםהכתובה
בפני בית הדין תביעת הבעל לגירושין ולחלוקת הרכוש,
ותביעת האשה לתשלום הכתובה .התקיים דיון נוסף
בתביעות התלויות ועומדות ,ולאחר עיון בטענות הצדדים

"אם יש עדות בדבר ,שראו אותו עם מנאפים או שהודה ,יש
אומרים שכופין אותו להוציא".
יצוין ,בספר האגודה במסכת יבמות פרק ו' כתב דהיינו
המנאפים",

ובחומרשבתיקביתהדיןמחליט:

דווקא"שיש עדים שראו אותו עם הארמאית כדרך

הבעל תובע להתגרש ,והאשה מביעה את הסכמתה

ולמעשה מקור ההלכה בנוסח זה הוא מתשובתמהר"ם

להתגרשבכפוףלקבלתזכויותיה.

מרוטנבורגכמצוין באגודה) ,התשובה המלאה מצויה בספר

הבעל מבקש פסיקת גירושין כבר כעת ללא דיחוי ,ולטענתו

סיניוליקוטיםסי' תקעח(.ואילוברמ"א הנוסח":שראואותו

זוהי הפסיקה המתאימה לנסיבות הנוכחיות ששני בני הזוג

עםמנאפים".

מורדים זה בזה .מאידך,לטענת האשה ישלדחות בקשהזו

ישלהעירשהרמ"אבאה"עסי'כ'סעיףא'כתבביחסלחיוב

ולא נכון שיתגרשו כבר כעת ,וזאת מפ ני החשש שהבעל

העונש בעריות או ביחס לאסור אשה על בעלה ,עקב קשר

ימצא את הדרךלמנוע ממנה לקבל את זכויותיה ,אם יקבל

עם גבר זר ,יש צורך בעדות" :שיראו אותם דבוקים זה בזה

אתהגטעודבטרםהשלמתההליךהרכושי.

כדרך מנאפים" ועי"ש בפת"ש סק"ב ,והיינו עפ"י הסוגיא

יצוין שבנסיבות הנוכחיות ,הבעל יזם את הליך הגירושין,

אן הרמ"א כתב שאםראו אותו
במסכת מכות דף ז,א ,אך כ 

לאחר שהאשה עזבה את הבית על רקע מידע אמין

עםמנאפיםבלבד,דיבכךלהורותעלכפייתובגירושין.

שהתקבל אצלה אודות קשריו של הבעל עם אשה אחרת,

מסתברשהרמ"אלאבאלחלוקעלתשובתמהר"םועלספר

כמפורטבדו"חהחוקרהפרטישהוצג.

האגודה ,עליהם הרמ"א מסתמך ,שאין זו דרכו ללא נימוק

מאחר שהבעל הסכים שאין צורך לזמן את החוקר הפרטי

ראוי ,אלא פשיטא לרמ"א שאין צורך בעדות על יחסי

לחקירהעלהממצאיםשהוצגובדו"חמטעמו,וכיהתמונות

אישות"כדרךהמנאפים"כמפורטבסי'כ'סעיףא',אלאכל

המצורפות לדו"ח אינן מזויפות ,הרי שבפנינו נתונים

שהתנהלותהבעלהמוכיחהטיבקשרקרובעםאותהאשה,

המאשרים את הקשר של הבעל עם האשה המוסלמית,

התנהלותהמביאהלהסתברותקרובהמאדשבסופושלדבר

כמפורטבדו"ח.גםלאחרהכחשתהבעליחסיאישותעמה,

גם התקיימו יחסי אישות ,היא התנהלות שאשתו אינה

דיבנתוניםשאיןבהןמחלוקת,כדילהגיעלמסקנהשהבעל

יכולה לסבול ,יש בה להביא לפירוק הנישואין ,ולכן חייב

בקשרפסולשישבוכדילהביאלפירוקהנישואין.

בגירושין ,ולפי פסיקת הרמ"א אף כופין אותו לגרשה,וכן

ידועה דעת הרמ"א בשלחן ערוך אה"ע סי' קנד ס"א בשם

הוא בפד"ר כרך כ"א עמ' .351וכן בפד"ר כרך א' עמ',139

ספר האגודה שיש לכפות בגירושין בעל שהוא רועה זונות,

)והועתק לקובץ תשובות של הגרי"ש אלישיב זצ"ל ח"ב סי'

וכתבהרמ"א:

ק'( דן מעשה כיעור של הבעל עם אשה נשואה בכלל דינו

עטרתדבורה
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של הרמ"א ,ועיי"ש שגם הב"י החולק על כפיית גירושין,

העלולה להישמע ,בעתיד שאילו הבעל היה יודעשיחויב

מודהשישלחייבגירושין.

בתשלום הכתובה לא היה נותן גט ,על כן נקבעה ההלכה

על כן מעשיו של הבעל ,מעשים שאין עליהם מחלוקת,

ברמ"א כאמור לעיל .אמנם עיין בספר בנין ציון ח"א סי'

מביאים לכל הפחות לחיובו בגט .לכן גם אליבא דהב"י סי'

קמ"ד ,אך דבריו נאמרו במקרים חריגים שבהם בית הדין

קנ"ד,החולקעלהאגודה,פוסקים":יוציאויתןכתובה".

נוכח שקיים אילוץ רציני להתגרש ללא דיחוי ,וכי עדיף

חיוב הכתובה הנזכר ,היינו במלואה לרבות תוספת כתובה,

לדחות את הדיון בשאלת זכאות האשה לכתובה לאחר

גם כשהאשה תובעת גירושין .ק"ו בנסיבות שהבעל תובע

הגירושין ,מאחר שעיכוב הגירושין עלול להביא להשלכות

האשה את הכתובה.
את הגירושין שאין הצדקה לשלול מ 

בעייתיותחמורות,וגםבנסיבותאלוכתבדבריובהסתייגות

כ',
ויצויןלמש"כ הרא"שבתשובה,הובאבב"שסי'קנדס"ק 

רבהכמבוארלמעייןבדבריו.

באשה שטענה שאין לבעלה גבורת אנשים ,והבעל גירשה

על כן עוד בטרם יסודר הגט ,יש ליתן פסיקה ברורה אודות

מרצונו ,דישלהתוספת כתובה .וכן יצוין לשו"תרביעקיבא

חיובהבעלבכתובהוהיקףהתשלום.

איגרהחדשותסי'נא,שכתב:

לאחר שהפסיקה תינתן ,ועוד קודם הבטחת התשלום בד

"כוונת תוס' כיון דידוע לו דנישאת רק ע"ד אישות הוי כנתחייב
לנהוג לה אישות ובאם לאו ראוי' לה להיות נפקעת ממנו ,א"כ
משום הכי לא מקרי מפקעת עצמה לומר לגביה אדעתא למשקל
ולמיפק ,דכל שא"א לו לנהוג לה אישות כראוי ראוי לה
להפקיע עצמה ממנו" עכ"ל.
וכןדעתהחזו"א)אה"עסי'סטס"קכבד"ה"דיניתוספת"(.
ועיין בפד"רבעמוד ,218וכןדעת הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל
בפד"רח"חעמ',278שכתב:

"אבל בגורם כזה שבידי הבעל להסירו כגון שהבעל רועה זונות
שבידו לעזוב דרכו ולהתייצב על דרך טוב ,בכה"ג לא הפסידה
מתנותיה ,ודינו כמגרש מרצונו ,ואף חייב לשלם לה תוספת
כתובה".
על כן בלא לקבוע מסמרות בשאלתהסכום שעל הבעל
לשלם,אובשאלותאחרותהכרוכותבתביעתהכתובה,זאת
ניתן לקבוע כבר כעת על יסוד הדיונים שכבר התקיימו,
שבעת הזו לא נמצאה עילה לשלול מהאשה את זכאותה

בבד עם הגירושין,האשהרשאיתלעכב את הגירושין ,וכפי
שיבואר.
הרשב"א בתשובה ח"א סי' אלף רנד )הובא בב"י אה"ע סי'
קיט(כתב,וז"ל:

"שמעתי משם הגאון ז"ל שאין אדם רשאי לגרש את אשתו אם
אין לו לפרוע כתובתה ,כן מצאתי לרב אלפסי ז"ל בתשובה.
והביא ראיה ממה ששנינו )כתובות דף נ"א( לקתה חייב
לרפאותה ,אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא את עצמה רשאי .הרי
גיטה וכתובתה ,אבל שלא בכתובתה אינו רשאי .ואם לא קבל
עליו את הדין מנדין אותו זה ,לשון התשובה".
תשובתהרי"ףמצויהבשו"תהרי"ףסי'קגשכתב:

"ואין לו רשות לגרשה אחר הנישואין בלא כתובה ,משום
שאמרה המשנה חלתה חייב לרפאותה ,אמר הרי גיטה
וכתובתה תרפא את עצמה רשאי .נמצא שאינו רשאי לגרשה
אלא אם אמר הרי גיטה וכתובתה ,אבל שלא בכתובה לא .ואם
לא קבל עליו את הדין מנדין אותו ,וכן הדין".

העקרוניתלתשלוםהכתובה.

הב"יהביאשכןפסקהתשב"ץח"גסי'רכג.

בנסיבותהמתוארותישלדוןהאםהאשהרשאיתלעכבאת

א:
ובבדקהביתכתבהביתיוסףעלתשובתהרשב" 

הגירושיןעדשתקבלאתהכתובה.
נצייןלדברירמ"אב"סדרהגט"אשרבשו"עאבן-העזרבסוף
סי'קנד,בסעיףפאשכתב:

"ישאל הרב אחר הכתובה ושתחזור לבעל הכתובה או
תמחול לו כדי שלא יבוא אח"כ לידי קטט מחמת הכתובה,
ושיאמר הבעל על מנת כן לא גירשה".
בדברי הרמ"א קיימת התייחסות לעניין הכתובה בלבד.

"ואינם נראים דברי סמכא ,דלא לישתמיט חד מהפוסקים
המפורסמים לכתוב כן אפילו ברמז .והראיה שהביא מידחיא
בגילא דחיטתאה כמבואר למבין ,וכמה תשובות כתובות בשם
הגדולים ואינה שלהם וכדאמרינן בפרק ב' ביבמות )כב (.לאו
מר בריה דרבינא חתים עלייהו ,וכיוצא בזה כתב הרשב"א ז"ל
בתשובה אחרת )ח"א סי' אלף קסו( .ועיין בתשובת הריב"ש
)סי' צא( שכתבתי בסוף סימן א'".

וביחס לנושא זה אין מקום לסדר גט בלא הסדרת שאלת

משמעות תשובת הריב"ש סי' צא שהזכיר הב"י,שחולק על

חיובהבעלאואיחיובובתשלוםהכתובה.מאחרשתשלום

תשובות הרי"ף הרשב"א והתשב"ץ ,ושאינה יכולה לעכב

הכתובהבמהותוהואמענייניהנישואין,וישלברראתחיובו

הגירושין עקב אי תשלום הכתובה,אלאלאחר הגירושין

או אי חיובו בתשלום זה קודם לגירושין .הטעם לכך הוא

ישלםכפייכולתווהשארישארעליוכחוב,וזומסקנתהב"י

מפני החשש שיתכנו מקרים שבהם עלולה לעלות טענה

בבדק הבית ,אך הפר"ח סי' קיט סק"ח אינו מסכים עם

מצד הבעל לאחרהגירושין שאם מלכתחילה היה יודע

הכרעת הבית יוסף ,והעלה שהעיקר כתשובת הרי"ף

שיחויב בכתובה ,לא היה מגיע לידי גירושין אלא היה

הרשב"אוהרשב"ץ.

משקיעמאמץרביותרלבחוןשלוםבית.

בשולחןערוךאבןהעזרסימןקיטסעיףו',לאחרפסיקתמרן

מאחר ולכך נועדה הכתובה ,להכביד על הגירושין ולהביא

הב"ישיכוללגרשהבלאדעתה.כתבהרמ"א:

לבחינה נוספת של האפשרות לשלום בית ,יש יסוד לטענה

"ואפילו אין לו לשלם לה הכתובה ונדונייתה ,אינה יכולה לעכב
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משום זה הגירושין ,אלא תתגרש ותתבע אותו מה שחייב לה.
וכל זה מדינא ,אבל ר"ג החרים שלא לגרש אשה שלא מדעתה,
אם לא שעברה על דת ,וכמו שנתבאר לעיל סי' קט"ו .ואפילו אם
רוצה ליתן לה הכתובה ,אין לגרשה בזמן הזה שלא מדעתה".
דהיינוגםהרמ"אפסקכדעתהריב"ש,וכתבשמדינאדגמרא
הבעל יכול לגרש אשתו "ואפילו אין לו לשלם לה הכתובה
ונדונייתה ,אינה יכולה לעכב משום זה הגירושין ,אלא
תתגרש ותתבע אותו מה שחייב לה".אךלאחר שהונהג
חרם דרבינו גרשםשלא לגרשה בעל כרחה ,ולקהילות

ולכן יש לחייבה בגירושין .והיסוד בהלכה לטענה זו הוא
בדברירבנוירוחם)משריםנתיבכ"בה"ח(שכתב:

"וכתב מורי הראב"א כי נראה לו שאשה שאמרה לא בעינא ליה
יתן לי גט וכתובה ,והוא אומר אנא נמי לא בעינא לה אבל איני
רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנין אותה כמורדת להפסידה
כלום מעיקר כתובה ונדוניא .ומיהו משהינן לה תריסר ירחי
אגיטא דילמא הדרי בהו ולאחר שנה כופין אותו לגרש
והפסידה תוספת וכל מאי דיהיב לה מדיליה דאדעתא למישקל
ולמיפק לא יהיב לה".

הנוהגות בחרם זה עד היום ,אין נפקא מינה בשאלה זו.

אךרבינוירוחםמתייחסלנסיבותשלטענותהדדיותשלכל

מכיון שכל עוד הגט יוכל להינתן בהסכמת האשה בלבד,

אחד מבני הזוג שאינו רוצה את בן הזוג השני .אבל

היא רשאית להתנות את הסכמתה להתגרש בתשלום

כשלאשהעילתגירושיןמוצדקת,עקבמעשיוהשלילייםשל

הכתובה במלואה בד בבד עם סידור הגט ,כשם שהיא

הבעל ומבקשת לקבל את הכתובה הנתבעת עלידה בדין,

רשאית להציב כל תנאי אחר בטרם תודיע על הסכמתה

לאמצינושתחויבבגירושיןמפניהעיכובלקבלאתהגטעד

להתגרש.

תשלוםהכתובה.

ובסי' קיז סי"א ,השו"ע הביא להלכהאת תשובת הרא"ש,

ועיין בפד"רכרךז'עמ'  108בפס"דשניתןע"יביה"דהאזורי

וכתב:

בחיפה ,שפסקושלאלחייבאתהאשהבגטלמרותשאיןכל

"מי שנודע לו שאשתו נכפת ,ורוצה לגרשה ואינו משיג כדי
כתובתה ,כופין אותה לקבל גט ויתן הנמצא בידו לכתובתה,
והמותר כשתשיג ידו".
וכתבהגר"א)ס"קיד(:

סיכוי לשלום בית ,מאחר ומצב זה נגרם בעטיו של הבעל,
שמהבמצבשנוצר.
עקבמעשיו,והאשהאינהא 
אך כשהגיע הנידון הנ"ל לבית הדין הגדול בהרכב הרבנים
הג"ר יצחק נסים זצ"ל הג"ר יוסף שלום אלישיבזצ"לוהג"ר

"ויתן וכו' .דגירושין אינו תלוי בכתובה ,והיא כשאר בע"ח".

בצלאל ז'ולטי זצ"ל פסקו ,בפד"ר כרך ז' עמ',112-113

מבואר שביסוד הדין ,הרא"ש נקטכסברת הריב"ש שאינה

שלמרות הנסיבותהמתוארות,אםסירובהשלהאשהלקבל

יכולה לעכב את הגירושין בטענה שאינו משלם את

גט נובע מנקמנות גרידא ,יש מקום לדוןשבנסיבות אלו לא

הכתובה .אלא שתשובת הרא"ש התייחסה למקום שנהגו

תיקן רגמ"ה תקנתו שלא לגרשה בעל כרחה .להלן נצטט

בחרם דר"ג שלא לגרש אשה בעל כרחה ,ובזה כתב שמפני

מקצתדבריהםשנאמרובאותונידון:

חיוב האשה בגירושין שנפסק באותו נידון אין מקום לחרם
דרבנו גרשם וחזרנו לעיקר הדין .לפי זהמבוארמדברי
הרא"ש ,שעיקר דינא דגמרא הוא שהגירושין אינם תלויים
בכתובה ,וכשיטת הריב"ש ,ובהתאם לכך באר הגר"א בסי'
קיטסק"זאתפסקהרמ"א.
העולה מדברינו ,בפנינו שתי דעות בראשונים ובפוסקים
האם מדינא קיימת מניעה לגרשה בטרם שולמה הכתובה.
אשה בעל
אך כל זאת לדינא דגמרא שאין מניעה לגרש 
כרחה,אבל לדידןשאנונוהגיםשאיןגירושיןבעלכרחה,או
מפני חרם דר"ג ,או מפני שנשאה על דעת מנהג המקום
שאיןמגרשיםאשהבעלכרחה,עייןשו"עאה"עסי'א'ס"ט,
שהזוג נישא על דעת המנהג ,או מפני השבועה הנוהגת
בקהילות ספרד,אין נפקא מינה בהלכה זו,והאשה רשאית
שלא להסכים לקבל את הגט כל עוד לא שולמה הכתובה,
אלא בנסיבות שבית הדין פסק חיוב האשה בגירושין ואין
חרם דר"ג ,היא אינה רשאית לעכב את הגירושין עקב אי
תשלוםהכתובה.
בהתאם לאמור ,עלינו לברר ,האם בנידון זה תביעת הבעל
לגירושיןתתקבלוהאשהחייבתלקבלגט,ועקבחובהזולא
תהיהרשאיתלעכבאתהגירושיןבטרםשולמההכתובה.
התובע באמצעות בא כוחו טען שבני הזוג מורדים זה בזה,

"כאשר עוברים על החומר של המתדיינים ,מתקבל הרושם כי
במקרה דנן לא נשאר לאשה שום יחס חיובי כלפי בעלה ולא
קיים עוד אצלה כל קשר נפשי אליו ,ואינה מעוניינת בבעלה
בתור שכזה כלל .ואם כך ,הרי ההסבר היחידי שיש לתת
לסירובה של האשה להגיע לידי הסדר סופי של פירוד ,הוא
לכאורה רק נקמנות גרידא ,בחינת תמות נפשי עם פלישתים,
ותו לא .אם כי יתכן שזה נובע מהצטברות של מרירות שהיא
נוקטת בלבה כלפי בעלה ,אך מסיבה זו או מסיבה אחרת ,דבר
זה לא משנה עצם העובדה שהיא בבחינת לא בעינא ליה משום
שהוא שנוי עליה ,ובכל זאת ,אינה רוצה להיפרד ממנו ,אחזתיו
ולא ארפנו ,וניחא לה שהמצב הבלתי נורמאלי יימשך לעולמים,
וירעו שניהם עד שיסתאבו.
ויש לדון אם תקנת רגמ"ה ז"ל ,לא לגרש בניגוד לרצון האשה,
כוללת גם מקרה כעין זה שאינה רוצה להתגרש לא מתוך כוונה
שהיא מצפה לשובו או מטעם שאינה יכולה להיפרד מבעל
נעוריה ,אלא מפני שרצונה להחזיק בו כבבני ערובה .מסתברא
שלא על כגון זה תיקן רגמ"ה ז"ל".
ובסיוםפסקהדיןכתבו:

"לאור האמור אנו מחליטים :מחזירים את הדיון לכב' ביה"ד
האזורי ע"מ לדון ולברר אם אין בסירובה של המשיבה להגיע
לידי הסדר משום נקמנות גרידא ,ולפסוק בהתאם לאמור לעיל"

עטרתדבורה
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דהיינו מסקנתם היא ברורה שאם סירובה של האשה לקבל

האחרון שעפ"י הפסיקה המקובלת בבתי הדין אין "כפל

גטנובעמנקמנותבלבד,ישלחייבהבגירושין.

זכויות" דהיינו זכאות לתשלום כתובה בנוסף לתשלום

פסק דין זה צוטט בפסקי דין נוספים שהסכימו עמו ,עיין

זכויותממוןשנצברולבעלבתקופתהנישואין,ויעברולאשה

בפס"ד של ביה"ד הגדול בפד"ר כרך ט' עמ'220בדברי

עליסודההוראותהקבועותבחוקיחסיממון.נצייןלהחלטת

הראשל"צ הג"ר מרדכי אליהוזצ"ל,וכן פסק ביה"ד הגדול

בית הדין הגדול מיום כ"ט שבט תשס"ה ),(08/02/2005

בפס"ד שהובא בספר שמע שלמה כרך ה' חלק אה"ע סי'

הובאה בספר שורת הדין חלק יא עמ' שעג ,ובנימוקי בית

כא-כד.ועיי"ש בסי' כא שהביאו ממש"כ בספר דבר אליהו

הדיןהגדולשםנכתב:

)סי' ע"ג( שאם נראה לבית הדין שכל כוונתה להרגיזו מפני
שנאהונקמהואיןאופןשידורו יחד בשלום,ישלהתירחרם
דר"ג,ולאחרמכןיהיהניתןלחייבהבגירושין.וכןבפסקדין
שהובאבספרעטרתדבורהח"בסי'פט.
העולה מהאמור שבנידון דנן שבעת הזו שעיכוב הגירושין
אינו נובע מנקמנות ,אלא להבטיח קבלת זכותה לתשלום

"מבחינת ההלכה והחוק יש מקום להבדיל בין הכתובה שהיא
חוב מוחלט שאיננו תלוי בדעתו של המתחייב ,לבין חוב
תוספת כתובה שיש להתחשב באופן מלא בדעתו של המתחייב
בשעת כתיבת הכתובה ,שיכול לומר כי על דעת שתגבה ממנו
ביציאתה את כל המגיע לה עפ"י חוק יחסי ממון ,לא היה צריך
לתת לה תוספת ולא התכוון לתת לה תוספת".

הכתובה ,וכידוע המועד הראוי לתשלום הכתובה הינו בד

עוד נציין להחלטת בית הדין האזוריטבריה מיום ד' שבט

בבדעםהגירושין,וככלשעםהבטחתתשלוםהכתובהיחד

תשע"ד ) (05/01/2014בתיק ,593163/2שהתפרסמה באתרי

עם הגירושין האשה תקבל את הגט ,אין מקום לחייב כעת

אינטרנט משפטיים באמצעות הנהלת בתי הדין ,ובה ניתנה

את האשה בגירושין בעל כרחה ,ויש להשלים את הדיון

סקירהשלהפסיקהבנושאזהוהנימוקיםההלכתייםלביסוס

בתביעתהכתובה.

הקביעההשוללתכפלזכויות.

יתירה מזו ,יצוין לתשובת ויאמר יצחק ח"א אה"ע סי' קעט

בסיפאשלההחלטההנזכרתנכתבכדלהלן:

שכתב שמאחר שהב"י והרמ"א כתבו שהאשה אינה יכולה
לעכבאתהגירושיןעדשתקבלאתהכתובה,הכינקטינן.אך
אם הגורם שהביא לגירושין הוא שהבעל נתן עינו באשה
אחרת ,האשה רשאית לעכב את הגירושין עד שתקבל את
הכתובהבמלואה,ולהלןמדבריו:

"אלא דבזמן הזה שהדור פרוץ ותולין עיניהם בבנות הארץ ללכת
אחר תאות יצרם ,מן הראוי הוא שאם יראה לבית הדין שאין לו
טענה מספקת כדי לגרשה ,שישתה בעציצו עד שיהיה בידו
בכמה לשלם כתובתה .וכן מצינו לאחד קדוש מדבר מב"ד
הראשונים שבמתא מכנסא יע"ה שכתב בפסק דין וז"ל ולהיות
הכל תלוי לפי ראות עיני הב"ד ,שאם רואים בבעל שאין דבר
בפיו מה זה היה לו לבגוד בבת בריתו חנם ,רק שזחה דעתו עליו
ותלה עיניו בבנות הארץ ,יש לב"ד להפר מחשבות ערומים ולא
תעשינה ידיהם תושיה ולא יגרש עד שיפרע לה כל סכי כתובתה
עיקר ותוספת ומתנה ונדונייא עד סוף פרוטה אחרונה וכו' ,ולא
עכברא גנב אלא חורא גנב ,אלו המחזיקים בידם לדונם ע"פ
פשט ההגה .ועניה זו לשוא שמרה יוצאת חנם אין כסף ,וכעסתה
צרתה הבאה אחריה וכו' .וראוי לכל בעל נפש היושב על כסא דין
לחוש לתועלת האשה ולא יחרוך רמיה צידו להוציא בת בריתו
נקיה מכל ,ואיהו ליכול וליחדי עם אחרת ,ובעת תבוע אותו
הראשונה ,יפשוט לה את הרגל וכו' .ולכן קם דינא דבנידון כזה
אינו יכול לגרש עד שיפרע כל סכי כתובתה .אחרי מופלג הובא
לידי ספר חדש הכי קרא שמו יתר הבז שם האריכו רבני תוניס
בב"ד של ששה להוכיח במישור ככל דברינו עכ"ל .וכל זה
לגרשה ולזקוף הכתובה עליו ,וכ"ש וק"ו להוציאה חלקה בנ"ד".

"לסיום ,מן ההכרח להבהיר  -כל האמור בדברינו מתייחס
לשאלת כפל זכויות מסוגים שונים ,חוקית ודתית ,האמורות
להיות מועברות מתוך רכושו של הבעל לטובת אשתו ,כגון
הזכות לכתובה יחד עם זכויות הממון שהבעל צבר בעבודתו
וכיוצ"ב ,זכויות שלולי הוראת החוק היו נותרות ברשות הבעל
גם לאחר הגירושין ,ורק מכוח החוק האשה זוכה בהן .אך אין
הדברים אמורים ביחס לרכוש השייך עפ"י דין תורה לאשה גם
לולי חוק יחסי ממון ,כגון החלק הרשום על שמה בדירת
המגורים וכיוצ"ב".
נצייןכיבהתאםלסקירתפסקיהדיןהמפורטתבהחלטתבית
הדיןבטבריההנ"ל,הרישככלהידוע,בכלפסקיהדיןשבהם
היתהדעהשונהמהאמורלעיל,דעהזונותרהכדעתמיעוט,
שלא נפסקה הלכה למעשה.ועיין להלן חלק חו"מ סי' לא
שהארכנולבססהלכהזו.
אך ככל שבירור הזכויות עפ"י חוק יחסי ממון יתעכב עד
השלמת הבירור ,ובכפוף לפסק דין ביחס לזכאות האשה
לכתובתה וקביעת הסכום ,עם סידור הגט,ישולם לאשה
הסכוםהמוטלעלהבעלעפ"יהכתובה,ובסיוםההליךסכום
זהיקוזזמהסכוםהאמורלהיותמשולםעפ"יחוקיחסיממון.
כל האמור לעיל מתייחס לזכאות האשה למלוא הכתובה,
אך ביחס לבקשה להמתין עד השלמת ההליכים לבירור
זכויותיה ברכוש המשותף ,הליכים העשויים להימשך
חודשיםארוכים,עדהשלמתדו"חאקטואריהכרוךבהוצאת
צווי גילוי מסמכים ,ודיון בדו"ח ופסק דין ,ככל שיובטח
תשלוםזהבאמצעותעיקולנכסיםוכיוצ"ב,ולאיהיהחשש

על כן ככל שהדבר נוגע לתשלום הכתובה ,אין מקום

שהבעל יצליח להתנער מתשלום החלק המגיע לאשה עפ"י

שהצדדיםיזומנולסידורהגטבטרםהאשהתקבלאתהמגיע

החוק שהצדדים קבלוהו עליהם בקנין ,לא תהיה יותר

לה עפ"י שטר הכתובה .אמנם כבר נאמר לצדדים בדיון

הצדקה להמתנה ,מאחר שכבר הובטח שהאשה תקבל את
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המגיע לה גם לאחר הגירושין באותה מידה שתקבל אם

מסקנה :תביעתהבעללחייב אתהאשהבגירושיןכברכעת

הגירושיןיתעכבו.

וללאדיחוי,ועודבטרםתשלוםהכתובה,נדחית.

סימן ב

חיובגטלאשההמסרבתלעבוראבחוןכהוראתביתהדין
ד
מעמדהשלחוותרפואיתהמוגשתמטעםצדאח 
הצדדים נשואים...שנהוגרו יחד בבית מגורים במושב

ד"רפלוניתתעביר את החשבון לתשלום ישירות לבעל

פלוני,ומזהכשלוששניםמתגורריםבדירות נפרדות,לאחר

והעתקפנייתהלבעלתמציאלביה"ד.

שקודםלכןהיהפירודבתוךהבית.

כנימוקים לקביעה זו נציין  לפד"ר חלק ז' עמוד224שכתבו

לאחרשהתקיים דיון לבירור הטענות נכתבה ההחלטה,

כדלהלן:

כדלהלן:
"לטענת הבעל בכתב התביעה ,התנהגות האשה בתחומים
שוניםמביאהאותולהניחשקיימתאצלה"בעיהשלהפרעה
נפשיתכאשרהיארדופתפחדיםומחשבותרדיפה,מעלילה
על התובע עלילות שווא ...אף הגישה נגדו תלונת סרק
למשטרה" ,וכי התנהגות זו משבשת את החיים המשותפים
בבית,עלכןעליהלגשתלאבחוןפסיכיאטריוטיפולבמידת
הצורך.הבעלחזרעלטענתובדיון,ומאידךהאשהמסרבת
בתוקףאפילולבדיקתאבחוןפסיכיאטרי.
ביחס לטענה זו ,עלינו להכריע בטענות הצדדים ולקבוע
האםלחייבאתהאשהבבדיקההמבוקשת.

אכן לדעת ביה"ד ,הואיל וההוכחות על מחלת האשה בחלקן
אינן ניתנות להתברר ולהיקבע אלא ע"י בדיקת האשה ,הרי
שעל האשה להיבדק אף אם נניח שחובת ההוכחה על הבעל ,כי
הלא לא ניתן לבצע שום הוכחה מעין זו באיזו דרך שהיא .אלא
אם כן שהאשה תיבדק ,ולכן אין מנוס מלחייב את האשה
להיבדק בכדי לברר אמיתות טענות הצדדים .דוגמא לדין זה
אפשר לציין בהלכה שנפסקה בחו"מ סי' ט"ז סעיף ד :האומר
לחבירו שטר שבידך זכות יש לי בו ,אם הלה מודה שיש לזה בו
זכות חייב להוציא בבי"ד וכו' .והוא הדין והוא הטעם בנידוננו
שההוכחה בידי האשה בזה שתיבדק ,היא חייבת לעשות כן
לבירור האמת.

נקדיםונאמרכיאםטענתהבעלתתבררכטענהנכונה,ואם

אם למרות החלטת בית הדין האשה תעמוד בסירובה

לאחראבחוןמתאיםיתבררשהצדקעמו,וכיהואהוטרדעל

להיבדק ,יתכן שתהיה בכך עילה לקבל את טענת הבעל

לא עוול בכפו בתלונות שווא במשטרה ,יתכן שזו תהיה

במלואה.נצייןלפסקדיןשלביתהדיןהאזוריבצפתמיוםו'

עילה לחיוב הגירושין כפי שהבעל תובע .אולם בשלב זה

חשון תשע"ד ) (10/10/2013בתיק מס'865704/1שהתפרסם

ובטרםיושלםהאבחון,איןמקוםשנקבעדבראודותפסיקה

באתר בתי הדין הרבניים ובאתרי אינטרנט משפטיים ,שבו

כזואואחרת.

יש ביסוס הלכתי לקביעה זו ,והנימוקים ההלכתיים

כמו כן יצוין כי לטענת הבעל בכתבי טענותיו ,לתוצאות

המפורטיםבפסקהדיןהנ"ל,מתאימיםלנידוןזה.

האבחון המבוקש יכולות להיות השלכות על הפסיקה

ב"כהאשהטענהשלאיתכןשהבעליטילדופיבאשתושיש

בשאלתהמשמורת.

לה בעיות נפשיות ,וכבר על יסוד טענה בעלמא האשה

בנסיבות המתוארות מאחר ועלתה הטענה הנזכרת ,ובמהלך

תידרש ללכת לבדיקה .במענה לטענה זו ,יובהר כי אמנם
ָ

הדיון ,למרות שאין לדיינים הכשרה מקצועית בתחום

ידחהעל
ככלשביתהדיןמתרשםשזוטענהריקנית,היאת ָ

שתהבעל,אנו
הפסיכולוגי,התרשמנושלכאורהקייםיסודלבק 

הסף .אך בנידון זה ,כאמור לפי התרשמות בית הדין בדיון,

מקבלים את הבקשה ,ומורים לאשה לפנות לאיש מקצוע

התרשמנושלכאורהקייםיסודלבקשתהבעל.

תינתןחוותדעת
בתחוםהפסיכיאטרי עלמנת שיערךאבחון ו 

עוד יצוין לפסיקת השלחן ערוך אבן העזר סי' קיז סעיף ב'

הבה התייחסות לטענת
הי 
שתועבר ישירות לבית הדין ות 

שפסק:

הבעלאודותחששלהפרעההכוללתמחשבותרדיפתשווא.
הבעל ישא במימון הטיפול המחויב ,בהתאם לעלויות
שייקבעועלידיהגורםהמטפל.

אשה שנבדקה על ידי נשים ,ואמרו שאינה ראויה לאיש ,אין לה
כתובה ולא תנאי כתובה .ואם הבעל טוען עליה כך ,כל זמן
שלא נבדקה אינו חייב במזונותיה.

בהתאם לאמור ביה"ד מורה לאשה לפנות לאבחון לד"ר

ומקור פסק דינו של השלחן ערוך ,משו"ת הרא"ש כלל לג

פלונית .ביה"דימנהאתד"ר פלונית כמומחיתמטעםביה"ד

סימןב'שכתב:

בהחלטהנפרדתויבקשממנהליצורקשרטלפוניעםהאישה
לתיאום מועד וזימון האישה לאבחון .האבחון יתקיים תוך
שלושיםיוםממועדחתימתהחלטהזו,וד"ר פלונית תעדכן
אתביה"דבמועדשנקבעלזימונהשלהאישהלאבחון.

ראובן רוצה להפסיד כתובתה ותנאי כתובתה בשלש טענות:
האחד ,שטוען שאינה ראויה לאיש ,והיא כופרת ואומרת שהיא
ככל הנשים .דבר זה יבדק ע"פ נשים הגונות וכשרות יודעות
בדבר זה ...וכל זמן שלא נבדקה אינו חייב במזונותיה ,מאחר
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שהוא טוען טענת בריא שאינה ראויה לאיש ,וגם דבריו עומדין
להתברר לאלתר ,ואם כן למה נחייבו מזונות ,היא תצוה לבדוק
את עצמה ,אם היא רוצה להכחישו ,ואחר שתבדק תתבטל
טענה זו.
ובספרשו"תנושאהאפודסי'ב'כתב:

הבעל מצד הדין פטור לתת מזונות להאשה הלזו בעד עצמה
יען הוא טוען עליה שהיא חולנית ושאינה ראויה להזדקק לאיש
וטוען שיבדקוה וכבר הם נצבים לפנינו לדין זמן זמנם בטענות
ותביעות ועד עתה היא לא רצתה לבדוק עצמה וכל שעדיין לא
נבדקה הוא פטור לזונה וכמ"ש מרן בסימן קי"ז משם תשו'
הרא"ש דכל זמן שלא נבדקה אינו חייב במזונותיה.
העולה מהמקורות שהבאנו שאם הבעל טוען כנגד האשה
טענה השוללת את זכויותיה ואינו יכול להוכיח טענתו,
מאחר וטענה זו מעצם טיבה וטבעה אינה ניתנת להוכחה
בלא שהאשה תלך להיבדק ,וטענת הבעל יכולה להתברר
בהליך מקובל,שאינומורכבומסובך,כגוןבהליךשלאבחון
פסיכיאטרי ,מורים לאשה להיבדק כאמור בפד"ר ח"ז )שם(,
ואין דוחים את טענת הבעל על יסוד הטענה "וכי כל בעל
יטען טענת כאלו ,ויחייב את אשתו בבדיקה" ,אלא ככל
שבית הדין מתרשם שאין זו טענה ריקנית ויש יסוד רציני
לבקשה לשלוח את האשה לבדיקה ,מורים לאשה להיבדק,
ואם אינה נבדקת כמבוקש על ידי בית הדין ,אינה יכולה
לטעוןלזכויותהנובעותמהנישואין.
לכןגםבנידוןדנן,האשהמבקשתלדחותאתתביעתהבעל
לגירושין ונאחזת בטענה לזכותה ,זכות הנובעת מעצם
הנישואין,שלאלכפותעליה גירושיןבניגודלרצונה,אךאין
מקוםלהיאחזבטענהלזכותזו,בדבבדעםהסירובלבדיקה
המבוקשתממנה".
עדכאןמאותההחלטה.
למעשההאשהבחרהשלאלצייתלהחלטההנזכרת,ולאחר
פרק זמן פנתה למומחה מטעמה ,וכעת היא מסתמכת על
חוותדעתושלמומחהשהמשקלהיכוללהינתןלחוותדעתו
נמוך,בהיותומומחהמטעםצדאחדבלבד.
להלןנקבעכיצדלהתייחסלהתנהלותזושלהנתבעת,ומהו
המשקלהניתןלחוותדעתמומחהשנערכהלבקשתצדאחד
ומטעמו.
עקרונית ,קיימת תשתית רחבה של הלכות בנושאים רבים
שבהןביתהדיןממנהמומחהמטעמוומסתמךעליובפסיקת
ההלכה בתחומים השונים .החל מהלכות תחום שבת:
במשנה )עירובין דף נח,ב( "אין מודדין אלא מן המומחה",
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לו ממנה כשיעור חובו" .וכן מעשים בכל יום בבתי הדין
ביחס לפסיקת משמורת ילדים והסדרי ביקוריהם מסתמכים
עלחוותדעתאנשימקצוע,עייןפד"רכרךיאעמ',161ועיין
עודאגרותמשהחלקאה"עח"אסי'עז.
אלא שבכל אלו המומחה הינו גורם אובייקטיבי לחלוטין.
במשנהבמסכתבכורותדףכט,אנאמר:

"הנוטל שכרו לדון דיניו בטילים ,להעיד עדותיו בטילין".
ובהתאםלכך,פסקהרמ"אחו"מסי'לדסעיףיח:

"כל מי שנוטל שכר להעיד ,עדותו בטלה ,כמו הנוטל שכר
לדון ,כמו שנתבאר לעיל סימן ט' סעיף ה' ,ואינן צריכים
הכרזה ,אלא הדין והעדות בטל מעצמו .ואם החזיר הממון ,דינו
ועדותיו קיימים ,שאין זה כשאר פסולים שצריכין הכרזה
ותשובה ,אלא קנס קנסוהו חכמים שיתבטלו מעשיו כל זמן
שנוטל שכר .וכל זה בעדים שכבר ראו המעשה ומחוייבים
להעיד ,כמו שאדם מחוייב לדון בין אדם לחבירו .אבל מי
שאינו מחויב להעיד ,ונוטל שכר לילך ולראות הענין שיהיה
עד ,מותר".
ושםבנתיבותהמשפטס"קי':

"הא דמותר ליקח שכר לילך ולראות ושיהיה עד ,נראה דאינו
מותר רק בנוטל שכר משני בעלי הדינים בשוה ,דמיניה מיירי
כל הסעיף ,כמו שכתב הגט פשוט באבן העזר סימן ק"כ סק"ט
דבנוטל מצד אחד אחר שראו המעשה שיעיד ,אפילו פירש
שנותן לו השכר בין שיעיד לו לזכות בין לחובה ,מכל מקום
הוא תלוי בפלוגתא שהביא המחבר בסימן ק"מ סעיף ט',
דלמאן דפוסל התם משום ההנאה שמחזיר לו שלא יפסיד ,מכל
שכן שפסול מטעם דמחשיב נוגע שמקבל שכר מחדש".
ושםבנתיבותבחי'ס"קכא:

"וכן לילך ולראות הענין ושיהיה עד לבסוף ,אינו מותר להיות
עד רק כשנוטל משני צדדין ,אבל כשנטל רק מצד אחד אסור
להיות עד ,רק כשאינו נוטל רק שכר בטלה דמוכח".
וכןבערוךהשלחןחו"מסי'לדסעיףכו:

"אבל כשנוטל שכר לילך ולראות הענין מותר דהא אינו מחוייב
לראות הענין ונוטל שכר טרחתו שילך לראות המעשה ולהיות
עד אח"כ כמו עידי הגט שנוטלין שכרן שיעמדו בכתיבת הגט
ושיהיו עדים וגם זה אינו מותר רק כשנוטל משני הצדדים
בשוה או שהבע"ד השוו ביניהם מי יתן שכר טרחתם כמו בגט
שהאיש ואשתו עושים ביניהם מי יתן שכר הגט דבזה הוי כנוטל
משניהם ,אבל מצד אחד גם זה אסור לו להיות עד אם לא
שנוטל שכר בטילה דמוכח כגון שמתבטל ממלאכתו
ומפרנסתו".

ופרש רש"י-בקי במדידה .ובשולחן ערוך אורח חיים סי'

וע"ע בספר לב אריה )להגאון ר"א הורביץ זצ"ל( סי' כט

שצ"ט ס"ז נפסק" :אין סומכין אלא על מדידת אדם מומחה

אודותמעמדושלעדמומחה,שאיןזועדותגרידאככלעד

שהוא יודע מידת הקרקע" .וכן בשו"ע או"ח סי' תרי"ח

אחר,שבעיקרושלדברההכרעההיאעליסודהעדות,אלא

מסתמכים על רופא מומחהבשאלת חובת החולה לצום

המומחה מציג חוו"ד מקצועית ,וההכרעה היא על יסוד

ביוםהכפורים,וכןבהלכותגבייתחובמקרקעבשולחןערוך

שיקול דעת בית הדין .אך דרך זו מחודשת וצ"ע ,ועיין

חו"מ סי' קיד סעיף ד' בנוגע לגביית חוב מקרקע" :אחר

בשו"ת בכורי אשר ח"ב סי' מד אות יח שכתב בפשיטות

שכותביןהטירפא,מורידיןשלשהבקיאיןלאותהשדהושמין

שמעמדו של המומחה כעד גמור לכל דבר .עכ"פ גם לפי
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דרכו של ספר לב אריה ,הן הפסול של נוטל שכר להעיד,
המערער את אמינות העד ,והן הפסול של נוגע בעדות,
רלבנטייםגםביחסלעדמומחהמטעםצדאחדבלבד.
לפיכך,עפ"יההלכה,קיימתאפשרותששניהצדדיםישלמו
שכרלמומחהביה"ד,אויסכימוביניהםמהוגובההתשלום
של כל צד ,כהוראת ערוה"ש ,כדי שזה יבחן את המקרה
וייתןחוותדעת,אולם,איןערךלחוותדעתבתשלוםמטעם
אחד הצדדים ,ובלא פיקוח בית הדין ששכרו הוא "שכר
בטלהדמוכח",בלבד.
גם בית המשפט העליון הסכים לגישה עקרונית זו .בפסק
דינו של בית המשפט העליון בתיק ע"א4330/07נקבעו
העקרונות כיצד על הערכאה השיפוטית להתייחס לחוות
דעת מקצועית המוגשת מטעם צד אחד ,ולהלן קטעים
מדבריהשופטאליקיםרובינשטייןשכתבאתעיקרושלפסק
הדין,שבוהואמכנהאתנותניחוותהדעתמטעםצד אחד,
"שכיריחוותדעת",וכךכתבבסעיףכ"זלפסקהדין:

"אשוב ואומר דעתי בשאלת המומחים :מסופקני אם יש שופט
הדן בתיקי רשלנות רפואית שלא חלפה בו מחשבת כפירה
באשר למומחים רפואיים הנשכרים על-ידי הצדדים ,ובלא
לפגוע בפלוני או אלמוני אישית בתיק זה או אחר ,הריהם לא
אחת שכירי חוות דעת".
התנסחות חריפה זו מיוסדת על עמדתו המנומקת שכתב,
והוסכמהעלחבריולהרכב,ולהלןמעיקרידבריובאותופסק
דין:

"אפתח בהערה ,כי תיק זה מדגים באופן שכמעט אין למעלה
הימנו את מה שבעיני הוא כשל קשה בשיטה הנוהגת בתביעות
מעין אלה ,של חוות דעת רפואיות משני הצדדים .מבלי לפגוע
באיש ,אין בר דעת יכול שלא להתרשם בתיקים רבים ,כי תוכן
חוות הדעת קשור במזמין .בולט הפער בין חוות הדעת
ש"במקרה" באו מטעם צד אחד ,והתומכות בגישתו ,אל מול
אלה ש"במקרה" באו מטעם צד אחר והתומכות בגישתו .ועוד,
האם וכיצד ניתן מניה וביה להידרש להתייחסותם הקוטבית של
מומחים רפואיים לפרקטיקות במחלקות ליולדות? האם וכיצד
ניתן מניה וביה להידרש לכך שאף האבחנה באשר למחלה
ממנה סובל המשיב אינה מוסכמת בין המומחים ,מומחה
המשיב מגדירה כדיפלגיה ספסטית ואילו מומחה המערערת
מגדירה כפרפלגיה ספסטית? האם ניתן מניה וביה  -בשכל
הישר הפשוט והבהיר  -לקבל שרופא אחד ישקיף על המשיב,
רחמנא ליצלן ,כמעט כשבר כלי ,ואילו האחר יציג אותו כאדם
מן היישוב הכשיר לעבודה במידה רבה מאד?
אתמהה .בכגון דא מתעורר רצון עז כמעט להתעלם מחוות
הדעת ,וזה לדידי מן המקרים שבהם היה מקום למינוי מומחה
מטעם בית המשפט ...רצוי בכגון דא ,בקוטביות שבין חוות
הדעת ,למנות מומחה/מומחים מטעם בית המשפט... .אולם
בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו בכל עת ,גם ללא
הסכמת הצדדים ...בדברי ההסבר להצעת חוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים )תיקון מס'  ,(5התשמ"ד ) -1984הצעות חוק

תשמ"ד ,(193 ,אשר הוסיפה את סעיף 6א לחוק ,נכתב" :נושא
חוות דעת של מומחים הסותרות זו את זו מעורר בעיות קשות
ביותר בבתי המשפט וזכה לביקורת חריפה הן מצד שופטי בתי
המשפט והן מצד הגופים הנזקקים להן .המצב כיום הוא בלתי
נסבל ,כאשר לפני בית המשפט הדן בתביעות פיצויים לנפגע
בתאונת דרכים מובאות שתי חוות דעת רפואיות :אחת של
התובע והשניה של חברת הביטוח ,ולרוב אין מנוס מבקשת
חוות דעת שלישית של מומחה שקבע בית המשפט .מצב זה
גורם לסחבת ולבזבוז זמן משווע של משאבים ומוצע לבטלו".
ההלכה הפסוקה ,שלא רוותה נחת מההסדר הקיים בתקנות,
עודדה את השימוש בסמכות בית המשפט למנות מומחה
מטעמו גם בתיקים שאינם של חוק הפיצויים  -וראו דבריו של
הנשיא זוסמן בבר"ע  ,212/76אשר צוטטו בע"א 521/77
ברוור נ' רשות הנמלים ,פ"ד  ; 419הדברים נכתבו לגבי מינוי
מומחה שאינו רפואי ,אך יפים גם לענייננו:
"האמת ניתנת להיאמר כי שיטת המומחים המובאים על -ידי
בעלי דין כנהוג בארץ ,אינה יעילה ,מרבה הוצאות ומאריכה את
הדיונים .מומחה שהובא בידי בעל-דין נוטה בדרך הטבע
לטובת שולחו ...מוטב היה להמיר שיטה זו על-ידי מינוי
מומחה )או מומחים( שבית-המשפט ימנה אותם ,ושמלכתחילה
אין להם כל זיקה לבעלי-הדין .סדר דין זה המקובל בארצות
הקונטיננט הוכיח את עצמו ,והוא יעיל וחסכוני יותר
משיטתנו ...וככל שהשופט ירבה לעשות כן ,הרי זה משובח"...
גם הועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל
בראשות השופט בדימוס אור  ...המליצה לילך בדרך של מינוי
מומחה מטעם בית המשפט בתביעות בגין רשלנות רפואית,
נאמר )שם( כי הוא נבנה על פי הניסיון" ,המלמד כי חוות דעת
של מומחים מטעם הצדדים נוטות ,בדרך כלל ,לטובת הצד
המזמין את חוות הדעת ,לרוב מצריך הדבר ,בלאו הכי ,מינוי
של מומחה מטעם בית המשפט .כך גם נמנעות הוצאות
מיותרות על חוות דעת רפואית מטעם בעלי הדין".
ברוח דומה כתבו המחברים אורי גורן ועופר דרורי" :בתובענות
שבהן רשאים הצדדים להביא מומחים מטעמם ...מונחות בפני
בית-המשפט לפחות שתי חוות -דעת מומחים אשר הפער
ביניהן הוא ניכר עד תהומי ...התוצאה המעשית ברבים מן
המקרים הינה ,כי חוות -הדעת שמוגשות מטעם בעלי-הדין
מציגות ,מטבע הדברים ,עמדה המתיישבת עם עמדת הצד אשר
הזמין את חוות-הדעת ,ועמדה זו היא על פי רוב קוטבית ...לכן
מגיעים הכותבים למסקנה ,כי מינויו של מומחה מטעם בית
המשפט הריהו פעמים רבות הכרח בל-יגונה ,המסייע הן לבית
המשפט הן לצדדים להגיע לפתרון הסכסוך באופן יעיל יותר ".
עדכאןציטוטיםמפסקדינושלביהמ"שהעליוןהנזכר.
עליסודהשקפהדומהשלביתהדין,המבוססתעלההלכה
כאמור ,הוחלט ,בהחלטה הנזכרת ,להורות לאשה לפנות
למומחית מטעם בית הדין שתערוך לאשה אבחון לבדיקת
שהאשה סובלת מהפרעה הכוללת
החשד שהבעל העלה 
מחשבותרדיפתשווא,המשבשתאתחייהנישואין.

עטרתדבורה
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אך משסירבה האשה לפנות לאבחון המקצועי עליו הוחלט

המשפט למשפחהלדין החל על ענייננו ,ונעדר כל הצדקה

ע"יביתהדין,איןטעםבהתנהלותה,שסירבהלהחלטתבית

רציונאליתלהבחנהביניהםבנקודהזו.

הדין והסדירה עבורה חוות דעת מטעמה ,המשולמת על

בנוגע למינויו של מומחה בבית המשפט לענייני משפחה,

ידה ,ולאחר מכן היא מצפה שבית הדין יתן משקללחוות

קבע המחוקק הוראות מיוחדות ,לפיהן האפשרות למנות

דעת המוזמנת על ידה ,ויקדיש דיונים לחקירת המומחה

מומחה ולקבל חוות דעתו של מומחה ,בתיק הנידון בבית

החתוםעלחוותהדעת.

המשפטלמשפחה,מסורהבראשובראשונהלביתהמשפט.

עודיצויןשכןהיאהפרקטיקההמשפטיתהנוהגת,ולפיהבית

תקנה258יב)א( לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד 1984-

הדין ,כמו כל בית משפט למשפחה ,רשאי למנות מומחה

)להלן":התקסד"א"(קובעת,כי:

מטעמואףללאהסכמתבעליהדיןכאשרתפקידוומעמדושל
המומחה לסייע בהכרעתו ע"י הצגת הנתונים הרלבנטיים
למחלוקתהמשפטיתבתחוםבונדרשתמומחיותו.
בדרךכלל,יסמוךבית-הדיןאתידיועלחוות-דעתהמומחה
ומסקנותיוולאיסטהמהןאלאאםקיימתסיבהממשיתאו
הצדקהעובדתיתאומשפטיתיוצאתדופןלעשותכן.
ראה בתמ"ש )כ"ס(2650/06זאב נגבי נ' מאיר נגבי )פורסם
באתרנבו(12.1.2011,שםאמרביהמ"ש)השופטצביויצמן(,
בזההלשון:

"בית המשפט יאמץ על דרך הכלל את המסקנות אליהן
הגיע המומחה מטעמו ,אלא אם כן הייתה סיבה
ממשית לדחייתם ו/או להסתייגות מהם".
ובלשונושלביהמ"שבענייןיצחקניימן-

"משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו
תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה
בדיון ,סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של
המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא
לעשות זאת .אכן עד מומחה כמוהו ככל עד  -שקילת
אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו
מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט .אך
כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של
המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות
כן" )ע"א  293/88חב' יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ'
רבי ]פורסם בנבו[(".

"258יב).א( בית המשפט רשאי ,אף שלא בהסכמת בעלי הדין,
למנות מומחה מטעמו ,שיגיש לו חוות דעת בכתב בכל ענין
הנוגע לעניני המשפחה; המומחה ייבחר מתוך רשימת
המומחים ,כמשמעותה בסעיף  4לצו בית המשפט לעניני
משפחה )הקמת יחידות סיוע ,דרכי פעולתן וסדרי עבודתן(,
התשנ"ו) 1996-להלן  -צו ההקמה(; בבחירת המומחה ייוועץ
בית המשפט עם בעלי הדין; לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה
בדבר מינוי מומחה מסוים ,יבחר בית המשפט את המומחה".
כמוכן,תקנה258יב)ז(לתקסד"אקובעת,כי:

"בעל דין לא יגיש חוות דעת של מומחה מטעמו אלא לאחר
שבית המשפט בחן אם ליתן צו על פי סעיף )8ג( לחוק".
בסעיף)8ג(לחוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ"ה -
1995נאמר,כי:

"מונה מומחה או יועץ מטעם בית המשפט ,לא יהיה בעל דין
רשאי להביא עדות נוספת של מומחה מטעמו ,אלא ברשות בית
המשפט".
משמעות הוראותאלה היא כי בעל דין אינו רשאי להגיש
חוות דעת מטעמו מראש ,אלא רק לאחר שפנה לבית
המשפטוביקשממנולמנותמומחהמטעמו.
ראה לעניין זה :תמ"ש )י-ם(1538-12-11פלוני נ' פלונית
)פורסם באתר נבו;(18.6.2014,תע )ת"א(3131/99א.ק .נ'
ש.מ )פורסם באתר נבו;(9.4.2006,בש"א )ת"א(17977/01
פלונינ'פלונית)פורסםבנבו;(6.12.2001,עלהרציונלהעומד
בבסיס כללים אלה ,ראה:ע"א680/87המגן חברה לביטוח

זאתועוד,במבחןהעדיפותביןשניסוגיחוותהדעת,מעמדו

בע"מנ'אליהו,פ"דמו).154(4

של מומחה מטעם בית הדין עדיף ,שכן מביא גם לכך כי

יצוין ,כי הוראות חיקוק אלה ,למעשה הפוכות מההוראות

ככלל הוא אינו אמור להיחקר על חוות דעתו אלא ברשות

הקבועותבתקנות127-129לתקסד"א ,אשר לאור הוראת

ביתהדין,וככלשישצורךבכךהואיידרשרקליתןתשובות

תקנה258ב)ב( לתקנות ,אינן חלות בבית המשפט למשפחה

בכתבלשאלותהבהרהשיוגשועלידיבעל-דין.

)ראה לעניין זה:בש"א )ת"א(17977/01הנ"ל( .ולמעשה

ראה עוד לעניין זה בתיק )רב'-גדול(7894-62-1פלונית נ'

נקבע כי בעל דין בביהמ"ש לענייני משפחה איננו רשאי

הרב אשר ארנטרוי )החלטה מיום ;(1.4.2008בג"ץ4784/08

להגיש חוות דעת מומחה מטעמו  ,אלא אם כן הוא פנה

פלונית נ' בית הדין הרבני חיפה )פורסם בנבו;(11.6.2008,

לבית המשפט וביקש ממנו לבחון את האפשרות למנות

הרב ש' יעקבי ,עדכוני פסיקה וחקיקה ,כנס הדיינים  -

מומחהמטעמו,וזההושיבפניוריקם.

התשס"ט ,עמ' ,74בעמ' ;92-93אליאב שוחטמן סדר הדין

מהדין החל בבתי המשפט למשפחה ניתן להשליך לענייננו

בביתהדיןהרבניכרךב'בעמ',1054ה"ש.((2011)264

ולהסיק שעפ"י הפרקטיקה הנהוגה בבתי המשפט לענייני

חרףההבדליםוהשוניהקייםביןסדרהדיןהנהוגבבתיהדין

משפחה ,רק כאשר נדחתה בקשתו של בעל הדין למנות את

הרבניים לבין הנהוג בבתי המשפט לענייני משפחה ,עדיין

המומחההמדובר,נסללתלפניבעלדיןזההדרךלהגישחוות

בשל הדמיון והתכליות השוות בנוגע לסוגיית מינוי

דעת משלו על פי השיטה המפורטת בפרק י"א לתקנות סדר

ממומחים חיצוניים ,ניתן ללמוד בהיקש מן הדין החל בבתי

רחי .לא כן בנידון שלפנינו שלא הוגשה בקשה כזו,
הדין האז 
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ויתירה מזו,קיים סירובלפנותלמומחהשהתמנה על ידיבית

זו של הוראה להיבדק אינה דומה לסוגיית "שטר יש לי

הדין.

בידך" שבשו"ע חו"מסי' ט"ז ס"ד ,שם בית הדין אינו יודע

עלכןמכלהאמורהמסקנההיאשאיןמקוםלקבלכלחוות

דבראודותקיומושלהשטרוטיבו,ועליסודטענת"שטריש

דעת מקצועית שנערכה מטעם הנתבעת ,מאחר שעמדה

ליבידך"בלבד,נאמרהההלכההפסוקהשם.

בסירובהלשתףפעולהעםהמומחיתשביתהדיןמינה.

עוד יצוין ,כבר מתחילת ההליכים ,לאחר שהוגשה תביעת
הבעל לגירושין ,הוגשה תביעה מצד האשה לשלום בית.

ר
ההשלכההעולהמכלהאמו 

יובהר ,בהיבט העקרוני ,כשהתובע ,עליו מוטל לבסס את

לעיל צוין פסק הדין מבית הדין בצפת תיק מס'865704/1

תביעתוולשכנעאתביתהדיןבצדקתתביעתו,מסרבכתובע

שהתפרסם באמצעות הנהלת בתי הדין ,ולהלן בסי' צ' ,ובו

להציג את האסמכתאות למצבו הרפואי עפ"י דרישת בית

חויב הבעל בגירושין לאחר שבית הדין קבע שעליו לעבור

הדין ,הדבר ברור שבכך הוא משמיט את הבסיס לתביעתו,

אבחון פסיכיאטרי וסרב לציית להוראת בית הדין ,וזאת על

ומביאלמסקנתהשתביעתואינהכנה,ודינהלהידחות.

יסודהקביעהשבסירובולהיבדקקיימתהודאתבעלדיןשיש

עלכןלמעשהכשתביעתהאשהלשלוםביתדינהלהידחות

אמת בטענות שבעל הדין השני טוען כנגדו .הנימוקים

כבר מתחילת הדיונים בבית הדין ,בנסיבות המתוארות

ההלכתיים שנכתבו באותו פסק דין יפים גם לנידון זה .גם

שהיה בסיס לקבל את טענות הבעל לגופן אודות ההפרעה

בנידון זה לסירוב האשה בזמנו להיבדק ,משקל של הודאת

המיוחסת על ידו לאשה ,היה מקום לפסיקת חיוב האשה

בעל דין שהאמת כטענת הבעל ,שהאשה סובלת מהפרעה

בגירושין ,אך בית הדין ,כדרכו במקרים רבים ,עשה הכל

הכוללת מחשבות רדיפת שווא ,שהביאה להפרעהקשה

להימנע מחיוב גירושין אלא נעשה ניסיון להביא לסיום

בחייהנישואין.כאמורבהחלטההנזכרתלפיהתרשמותבית

ההליך במסגרת הסכם ,בדרך המכבדת את שני בעלי הדין,

הדין באותו דיון ,התרשמות שאינה של אנשי מקצוע

ואף נעשו ניסיונות למפגשי גישור ,על כן באותה עת טרם

בתחום ,לכאורה קיים יסוד לבקשת הבעל ,וכמו שניתן

ניתנההפסיקהלחיובהגירושין.

להתרשםמפרוטוקולאותודיון,ובשלכךנדרשההבדיקה.

עודיצויןלסעיףג'מההחלטהמיום  ...שבהביתהדיןאישר

עוד יובהר ,כי אילו בית דין היה יושב על מדין בתביעה זו

אתהסכמתהצדדיםוהחליט":הצדדים והילדים יפנומידית

לפנימאתים או שלוש מאות שנה בטרם בא לעולם מדע

לטיפול משפחתי אצל הפסיכולוג מר,....ועל שני הצדדים

הפסיכולוגיהוהפסיכיאטריה,דיהיהבהתרשמותברורהשל

ליזום את הקשר עמו מידית וללא כל דיחוי ,ולשתף פעולה

בית הדין שלאשה הפרעה המשבשת את יכולתם של בני

בכלהכרוךבהצלחתההליךהטיפולי".

הזוג לדור תחת קורת גג אחת ולפסוק חיובה בגירושין ,וכן

יצוין שאין בהליך זה תחליף לאבחון שהאשה חויבה בו,

הוא בנידון זה לאחר שהתבררה הסיבה שהאשה סגרה את

אלאנועדלסייעבכלהקשורהסדרהביקורים,וכפישהובהר

הקליניקה שפתחה ביחידת המרתף בביתם לאחר השקעה

בהחלטהנוספתמיום...ולפיהניתנה"לפסיכולוגהקלינימר

כספיתניכרת,בטענהשהבעלמעייןומתערבבתיקילקוחות,

...המטפל בצדדים ,סמכות של מתאם הורי בכל הקשור

טענה הנראית בלתי סבירה מכל היבט ,שהרי מה ירוויח

להסדרי שהות וביקורים עם הילדים כולל בימי החופש

הבעל מעיון בתיקי לקוחות.והיה נראה שהתנהלות האשה

הגדול ,נסיעות הילדים לחו"ל ורישום הקטינות למוסדות

נובעתמסיוטירדיפהשהביאולצעדמרחיקלכתשלסגירת

חינוך,לשנה"להקרובהוכיו"ב".

הקליניקה ,וכן עיין בשורות61-63שהאשה מייחסת לבעל

מחוותדעתשלהפסיכולוג  ...עולהשגםבהליךזהלאזכה

שיושב על הבת כשהוא עירום ,וכשהיא מציגה תמונה

הפסיכולוגלשיתוףפעולהראוימצדהאם,שהתנהלהבדרך

להוכחת הטענה ,ובתמונה רואים שאין ממש בטענתה

שאינה מאפשרת להגיע להסכמות שהוצעו על ידו לסייע

המושפעת מדמיון בלבד ,ואלו רק שתי דוגמאות .כמו כן

לבנותבמצוקהשנקלעואליהעקבהסכסוךשביןההורים.

לטענתהבעל,האשהטוענתשגונביםלהדברים,וכןהגיעה

כמו כן יצוין שאף אם הפניית האשה לפרופ'פלונינעשתה

להתלונןעליובמשטרה,תלונהשלאיצאממנהדבר.על כן

על ידי הפסיכולוג ,...כפי שנטען על ידי האשה ,ככל

מהתרשמותביתהדיןבדיוןהנזכר,מצאנושישיסודלטענת

שהכוונההייתהלתתמעמדברתוקףלאבחון זהשלפרופ'

הבעל .אמנם ,מזה שנים רבות לאחר שמדע הפסיכולוגיה

פלוניהיה עליה להגיע לבית הדין ולבקש שהפנייה זו

והפסיכיאטריההתמסד,ביתהדיןכהנהגהקבועהושגרתית

תיעשה במסגרת החלטות בית הדין ,וככל שהבקשה היה

אינו מסתפק בהתרשמותו האישית ,ומבקש חוות דעת

מתקבלתביתהדיןהיהמוצאאתהדרךלמנועאתהכשלים

מקצועית.אךמשבעלהדיןהרלבנטיהנדרשלהיבדק,מסרב,

שבחוותדעתהניתנתמטעםצדאחד.

בית הדין חוזר לנהוג כבית דין בעבר הרחוק ,הפוסק על פי

כל עוד ההחלטה הנזכרת להורות על בדיקה אצל מומחית

התרשמותוהברורה .בעלהדיןהמסרבלהיבדק,מפסידאת

מטעם בית הדין ,לא קוימה ,והיא בתוקף ,הדרך לבקש

זכותו שניתנה לו לאפשר לבית הדין להיעזר באנשי

לשנות החלטה ,ידועה לב"כ האשה ,ואין ערך לבדיקה

המקצוע,ושלאלהסתמךעלהתרשמותובלבד.עלכןסוגיא

שנעשתהעלידיפרופ'פלוניבמימוןהאשהובלאידיעתבית

עטרתדבורה



חהלכךעלידיהפסיכולוג  ...שמלכתחילה
הדין,גםאםנשל 
לא קיבל מבית הדין את הסמכות בנושא זה ,של אבחון
לאשהלבירורתביעתהגירושין,אלארקבנושאהילדים.על
כן כשבפנינו חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד,
ההתייחסותאליוהיאכאמור.
מסקנה
בלא לנקוט עמדה ברמתו המקצועית של פרופ'פלוניובלא
להתייחס לאמור בחוות הדעת לגופה ,בית הדין אינו נותן
משקל לחוות דעת זו ,והיא אינה יכולה להיחשב כתחליף
ראוילבדיקהשהאשהחויבהבה.

סימןנב211

דבר .כיון שכן אנחנו רוצים לשאול האם בנושא הגירושין נטו,
יש אפשרות שהצדדים יגיעו להסכמה.
ב"כ האשה :כן ,ברור שאי אפשר לכפות על אדם לחיות
בנישואין עם האשה ,אני מבקשת שהבעל יצהיר שהוא עומד
על תביעת הגירושין ואנחנו נסכים.
ביה"ד :איזה סכום נקוב בכתובה?
ב"כ האשה .₪ 540,000 :אנחנו מסכימים לעניין הגירושין,
עניין הכתובה ידון בנפרד .ככל שיידרש.
ביה"ד :ידוע לכם שאין כפל זכויות.
ב"כ האשה :הכל ברור וידוע".
עוד יצוין כי בחוות הדעת של פרופ'פלונישהאשה הציגה,
כשפרופ'פלונימצטט מדברי האשה בפניו ,נכתב )בעמ'(12

היחסלתביעתהאשהלשלוםבית

שהאשה אומרת שלא התלוננה כנגד אלימות הבעל ,כי :

ביחס לתביעת האשה לשלום בית ,מלבד האמור לעיל

"במשפחתי לא מתגרשים" .נראה שתפיסת עולם זו מלווה

אודות המשקל שיש ליתן לסירובה של התובעת את שלום

את האשה לאורך כל הדרך ,ולמרות הפירוד הממושך

הבית להיבדק כדי לברר את תביעתה שלה ,בנוסף לאמור,

והסכסוך הקשה שאינומותיר מקום לסיכוי לשלום בית,

יצוין :אמנם לאחר שהבעל הגיש תביעת גירושין מטעמו,

האשהפוסלתאתהחלופהשאיןמנוסמגירושין,וחזרהבה

האשההגישהתביעהלשלוםבית,אךמעיוןבכתבהתביעה

מהסכמהברורהשכברהושגהבדיוןהנזכר.

לשלוםבית,עולהשהאשהמבהירהבפירוטובאריכותמדוע

מכל האמור אין ספק שגם בעת התביעה לשלום בית

בעטיו של הבעל הופר שלום הבית ,ומתקבל הרושם שהיא

הוגשה ,היה ספק רב עד כמה היתה זו תביעה כנה .מאד

כברהשלימהעםהפירוד.

מסתבר שכבר בעת הגשת התביעה ,האשה כלל לא סברה

כבר בדיון הראשון האשה כלל לא נתנה מקום לשלום בית

ששלוםהביתיוכללשובלשרורבביתם.ואכןבדיוןהראשון

בביתם,ולהלןמפרוטוקולהדיון"

ש .האם נראה לך מעשי שתשובו לש"ב?
ת .אם נעבור למקום אחר ,זה ניתן.
ובדיוןמיום...העידההעו"סעלהסתהמצדהאםאתהבנות
כנגדהאב,ובתוךדבריהנאמר:

" במהלך השנה נחשפתי לאמירות ולמעשים של האמא ,שהם
הסתה קשה והם ממש נוטעים בתוך הנפש של הבנות מחשבות
שהן מעוותות כנראה את המציאות ...כשאני יושבת עם הבנות
עם כל אחת מהן חלקן בקיצוניות יותר חלקן פחות הרבה
פעמים נשמע שהן מדקלמות את התפיסות והאמירות של
האמא ואין כל אותנטיות באמירות שלהן ,אמירות שליליות על
האבא על ההתנהגות שלו".

התברר שגם האשה אינה מאמינה בשלום בית בביתם
בקרבתבנימשפחתהבעל.מאחרואיןיסודלחייבאתהבעל
לעבור למקום מגורים אחר ,הרי שמתחילת הדיונים בפני
בית הדין שני בני זוג השוללים שלום בית בביתם הנוכחי.
ולאחרמכןבדיוןנוסףאףהביעוהסכמהמפורשתלהתגרש,
הסכמה המיוסדת על תוצאה מתבקשת מהסכסוך הקשה
והממושך אליו נקלעו שנים רבות ,וכל זאת בלא שהאשה
מצאהלנכוןלטעוןשקשרכזהאואחרשלהבעלעםאשה
אחרת גורם להפרת שלום הבית ,ולפי האמור לעיל ,סירוב
האשה להיבדק מוכיח שהפרעה מסויימת אצל האשה הוא
זהשהביאלשיבוששלוםהביתבביתם.
בנידוןדומה,כשהאישהאינהחפצהבאמתובתמיםבשלום

וכן יצוין לתסקיר לשכת הרווחה שבו קיימת סקירה רחבה

בית ,כתבו בפסק דין של בית הדין הגדול )בהרכב :הגר"י

מאד של הסכסוך הקשה שבביתם של הצדדים ,סכסוך

נסיםזצ"ל,הגרי"שאלישיבזצ"לוהגרי"בזולטיזצ"ל(בפד"ר

שאינו מותיר חלופה של חזרה לשלום בית ,ואכן בעמ'16

חלקזעמ':112

לתסקיר,מצאהלנכוןעורכתהתסקירלכתוב:

"נראה כי הנושא הכלכלי הוא דלק משמעותי לכל הסכסוך,
וייטב יהיה אם ההורים יסיימו כמה שיותר מהר את החיים
המשותפים ויפתרו את המחלוקת הרכושיות והכספיות".
בדיוןשהתקייםימיםספוריםלאחרשהתקבלהתסקירנכתב
בפרוטוקולהדיוןכדלהלן:

"ביה"ד :התסקיר היה לעיני שני הצדדים?
ב"כ הצדדים :כן.
ביה"ד :אנחנו מבינים מהתסקיר ,שההכרעה בענין הגירושין
חייבת להינתן בהקדם ,כמובן גם בעניין הילדים ,אבל דבר גורר

"מתקבל הרושם כי במקרה דנן לא נשאר לאשה שום יחס חיובי
כלפי בעלה ולא קיים עוד אצלה כל קשר נפשי אליו ,ואינה
מעונינת בבעלה בתור שכזה כלל.
ואם כך ,הרי ההסבר היחידי שיש לתת לסירובה של האשה
להגיע לידי הסדר סופי של פירוד הוא לכאורה רק נקמנות
גרידא ,בחינת 'תמות נפשי עם פלשתים' ,ותו לא.
אם כי ייתכן שזה נובע מהצטברות של מרירות שהיא נוקטת
בלבה כלפי בעלה ,אך מסיבה זו או מסיבה אחרת  -דבר זה לא
משנה עצם העובדה שהיא בבחינת 'לא בעינא ליה' משום
שהוא שנוי עליה ,ובכל זאת ,אינה רוצה להיפרד ממנו -
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'אחזתיו ולא ארפנו' ,וניחא לה שהמצב הבלתי נורמלי יימשך
לעולמים ,ו'ירעו' שניהם 'עד שיסתאבו'".

לחייב בגירושין למרות שהבעל טוען "מאוסה עלי" ויש לו
טעםמבורר.

התרשמנוכיכךהםפניהדבריםגםבנדוןזה:גםעודקודם

לא כן כשהתברר שהאשה לוקה בבעיות המשבשות את

שהתברר הקשר של הבעל עם האשה האחרת ,מהתנהלות

יכולתםשלהצדדיםלנהלחייםמשותפיםיחד.

האשהבתקופהשלהדיוניםבביתהדין,לאהיהלאשהכל

יתירהמכך,אףבמקריםאחריםשבהםעיקרהאשמהבפירוד,

יחס רגשי לבעל ,והיא אינה מעוניינת בבעלה בתור שכזה,

מוטלת על כתבי הבעל ,עדיין כשאין כל חלופה של חזרה

אלאראתהבוגורםעויןשישלהיאבקבומשפטיתולמצוא

לשלוםבית,נפסקבביתהדיןהגדוללחייבאתהגירושין.יצוין

את הדרך למשוך את הבנות לכיוון שלה באמצעות הסתת

לפד"ר כרך יא עמ'364בפס''ד בהרכב בראשות הראשל"צ

הבנותכנגדו.

הגאוןרביעובדיהיוסףזצ"ל,שכתבבלשוןזו:

"נראה אמנם שאין האשה אשמה במצב האומלל שנוצר ,וכל
כולה ,ואם תרצה אמור רוב רובה של האשמה רובצת על שכם
הבעל ,אך הלעולם תאכל חרב? ברור שאין להניח מצב זה
להמשך ללא סוף ,וכיון שברור שאין עוד תקנה ,וזוג זה לא
ישובו לחיות בשלום ,יש לשים קץ ולהפריד בין הזוג .לפיכך
נראה גם לנו שהצדדים חייבים להפרד בג"פ ,לאחר שהבעל
ישליש את הסכום הנ"ל ויחתום על מכירת הדירה כנ"ל ,אם
האשה תסרב לקבל את הג"פ ,ידון בית הדין האזורי בביטול
חיוב הבעל במזונות האשה".

יובהר :ככל שהיה מקום להניח שהקשר של הבעל עם
האשה האחרת הוא הגורם למשבר ,לא היה מקום לחייב
אתהאשהבגירושין,מאחר שהדברברורשלאיתכןשהבעל
יביא למשבר בנישואין בבגידתו באשה ואח"כ יבקש לחייב
לקבלגטעקבהיעדרסיכוילשלוםבית.אךבנידוןזהלאורך
כל הדיונים עד להקפאת ההליכים היה ברור לכל ,שהמצב
בין הצדדים והיחס של האשה לבעל ,לרבות הסתה קשה
וממושכתשלהבנותכנגדו,אינןמותירותמקוםלשלוםבית,
כמפורט לעיל .כמו כן בסירובה של האשה לאבחון שבית
הדין הורה עליו ,התקבלו טענות הבעלשהתנהגות האשה

דבריו אלו היו יפים לנידון זה כבר החל מדיונים בתחילת

בתחומים שונים מביאה אותו להניח שקיימת אצלה בעיה

בירור תביעת הגירושין ,ועוד בטרם עמד על הפרק הקשר

של הפרעה נפשית כאשר היא רדופת פחדים ומחשבות

של הבעל עם אשה אחרת ,ולא נכון לשנות קביעה זו רק

רדיפה ,מעלילה עליו עלילות שווא ואף הגישה נגדו תלונת

מאחר שאצל הבעל כשל כח הסבל ומצא את דרכו לאשה

סרק למשטרה ,ושהתנהגות זו משבשת את החיים

אחרת לאחר שגבה טורא בין הצדדים ,וחוסר הסיכוי

המשותפיםבבית.על כןביתהדיןקובעשיסודושלהמשבר

המובהק לשלום ביתהיהברור לכל ,וכבר האשה הביעה

נגרםבעטייהשלהאשהומצבההנפשיהמשבשאתיכולתם

הסכמה עקרונית להתגרש ולאחר מכן חזרה והביעה סירוב

שלהצדדיםלנהלחייםמשותפים.

עיקשלגירושין.הגםשאיןכלאפשרותשביתהדיןיתןגיבוי

על כן בצירוף כל הנ"ל קיימת בפנינו עילה ברורה לחיוב

חשיםלאחר
להתנהלותזושלהבעל,עדייןכשהדבריםמתר 

האשהבגירושין.

שהתבררועילותגירושיןלמרותשלאניתןפסקדין,לאניתן

עודיובהר,ביתהדיןאינומחייבאתהאשהבגירושיןרקעל

לטעוןשבפסיקהזולחייבאתהאשהבגירושיןביתהדיןנותן

יסוד טענת "מאוסה עלי" ,וזאתכפסק הרמ"א אה"ע סי' קיז

ידלהתנהלותשליליתשלבגידהבאשה.

סעיף יא שהתובע גירושין עקב מומין שהתגלו באשתו ,והן

על כן מכל הטעמים האמורים יש לפסוק לחייב את האשה

מסוגהמומיןשבאישאיןכופיןלגרש,גםאםהאשהמאוסה

בגירושין.

בעיניו בגין מומין אלו ,הוא אינו יכול לגרשה בעל כרחה,

ככלשהאשהתבקש כעת דיוןבשאלתהכתובה,יהיה מקום

והסכימו עמו הח"מ הב"ש וביאור הגר"א .וכן כתב בספר

לדון בתביעה זו כמקובל ,וככל שתתברר זכאותה לכתובה

ישועות יעקב אה"ע סי' עז שהובא בפת"ש סק"ב ,שאין

היאתקבלאתהמגיעלהבדבבדעםהגירושין.

סימן ג

תוםלבבתביעתגירושיןובשארתביעות,עוברתעלדתבזה"ז
בפנינו תביעת הבעללגירושין ,ותביעת האשה לכתובה

שנים ,הבעל לקה באירוע מוחי ,שכתוצאה ממנו נזקק

ולמזונות .התקיימו ארבעה דיונים ,ובהם נשמעו טענות

לאשפוזים וטיפולים ,אך גם לאחר מכןולמרות השיפור

הצדדיםוהוצגוראיות.לאחרמכןהתקבלוסיכומיהצדדים,

במצבו ,עדיין הבעל לא החלים .אחת ההשלכות מהאירוע

ולהלןפסקהדיןבתביעותאלו.

המוחיהייתהאובדןהזיכרוןוקשייתפקוד.
בשלב מסויםועם השיפור במצבו הרפואי ,הבעל עזב את

פירוטהתביעהוטענותהצדדים

הבית,ומאזהמשברביןהצדדיםבעינו.הבעלמייחסלאשה

בני הזוג נשואים תשע שנים ולהם שני ילדים .לפני מספר

אתהאשמהבפירוד,ותובעלהתגרש.מאידךגיסא,הנתבעת

עטרתדבורה



מבקשת לדחות את תביעת הגירושין ,ותובעת לחייב את
הבעל בדמי מזונות עבורה ,ולקבוע את זכאותה לתשלום
הכתובה.לטענתה,מצבוהרפואישלהבעל,הביאלהחלטתו
להעדיףלהתגוררמחוץלבית.
בדיון הראשון שהתקיים טען התובע ,באמצעות ב"כ,
כדלהלן:

"העילה לתביעת הגירושין היא שלפני שלוש שנים הוא עבר
אירוע מוחי קשה ומורכב שמחק ממנו זיכרון וכישורי כתיבה
ועוד .במהלך הטיפול אשתו סירבה ליטול חלק ...היא בחרה
להתנער ממנו ,כשהוא חזר לבית היא בקשה מהאחים שלו
שיקחו אותו ,וטענה שיש לה שני ילדים ואינה יכולה עם ילד
קטן נוסף ,והעדיפה להרחיקו מהבית ,והוא עזב לבית הוריו .גם
כעת גר בבית אמו .עד היום היא לא פנתה אליו לחזור .הוא
השתקם ,ויש הסדרי ראיה ,היא נטשה אותו ברגע הקריטי
לחייו .בביהמ"ש ,ורק לאחרונה ,היא טענה שיש לו חברה
שהוא הולך איתה ...היא תבעה בביהמ"ש משמורת וזה מוכיח
שהיא הבינה שחיי הנישואין כבר הסתיימו .לאור זאת הבעל
מבקש להתגרש ,ויש לפסוק בהתאם".
להלןקטענוסףמפרוטוקולהדיון:

"ב"כ האשה :בכתב התביעה הם מתארים כיצד התנהלו חיי
הנישואין קודם לאירוע המוחי .הוא איבד זיכרון באופן טוטאלי
 כך לפי האמור בכתב התביעה ,והוא לא זוכר שהיא ביקרהאותו בבית החולים .בני המשפחה הכניסו לו לראש שהיא לא
בסדר .האשה :כשהוא חזר לבית ,הוא לא יכל לשמוע רעשים
הילדים הקטנים הרעישו והיה לו מאד קשה שמרתי על הילדים
שלא יפריעו לו ,לא אמרתי לאחים שלו שיקחו אותו .הוא עבר
לבית האמא שיהיה לו שם שקט .וגר אצל אחותו הרווקה,
אחותו סייעה לו בתקופה זו של שלושת השנים .גם היו חיי
אישות בינינו ,והוא היה שותף לכל ענייני הבית רק לא גר
בבית ,הוא לא חזר מתוך מחשבה מה אחים שלו יגידו .אנו
עדיין לא שלמים עם גירושין ,יש סיטואציה שיש לבסס את
שלום הבית .נכון שאמרתי שיש לו קשר עם אשה אחרת ,אבל
ניתן לשקם את הנישואין.
הבעל :נכון שיש לי קשר עם אשה אחרת ,אבל הבן אמר לי
שיש לה מישהו .וגם אמרת לי בטלפון.
האשה :אין לי קשר עם גבר ,אולי אמרתי משהוא מתוך כעסים.
ב"כ האשה :בדיון בביהמ"ש היא אמרה עליו דברים טובים,
והיא חושבת שניתן לשקם את הנישואין".

סימןנג213

האירוע שבגינו הבעל מצא לנכון לייחס לה בגידה ,לא היה
אלא נסיעה למפגש עם קבוצת ידידים ,כשאחד מהם נהג ברכב
שהסיע אותה.
ביחס להודעות  smsשהבעל הציג בדיון והמוכיחות יחס עוין,
האשה הבהירה ,כי הודעות אלו נכתבו כבר לפני זמן רב ,על
רקע שהיה נכון בזמנו.
יצוין כי אין חולק שהבעל מצא לנכון ליצור קשר עם אשה
אחרת ,למרות היותו נשוי .בנסיבות אלו ,על יסוד הנתונים
שהוצגו בפנינו ,לא ניתן לייחס לאשה העדר רצון לשלום בית.
גם אם נאמרו דברים כאלו ואחרים התואמים לנסיבות שבהן
לאשה טרוניה מוצדקת ביחס לקשר זה של הבעל .לא ניתן
להתעלם מנסיבות אלו ,ולא יהיה נכון לייחס לאשה שלילת
רצון לשלום בית ולחייבה בגירושין ,עקב התבטאות כזו או
אחרת ,או על יסוד תיאור של המצב הבעייתי במסגרת כתבי
טענות שהוגשו לערכאה אחרת .על כן לא מצאנו לנכון לקבוע
כי דברי האשה בבית הדין על רצונה בשלום בית ,נאמרו מן
השפה ולחוץ בלבד.
למרות האמור ,אם הבעל יוכיח בבית הדין קשר זוגי עם גבר זר,
זו תהיה עילה לחיובה בגירושין".
עדכאןמההחלטההנ"ל.
בעקבותהחלטה זו ,התקיים בירור בטענות הבעל ,המייחס
לאשהקשרעםגברזר.
התקייםדיוןנוסףשבונשמעהעדותושלהעדהנטעןלקשר
עםהנתבעת,והעדמסרפרטיםעלטיבהקשריםשבינולבין
הנתבעת .לדבריו ,אלו קשרי ידידות בלבד-קשרים בעלי
אופי חברתי בלבד-המתקיימים עם הנתבעת יחדעם
חבריםאוחברותנוספים,אךלאיותרמכך.
העדהשיבעלשאלותאודותשלשהאירועים,וכןהשיבעל
שאלותכלליות.האירועיםנשואהעדות,היו-יציאהלבילוי
כאשר העד לקח את הנתבעת ברכב ,הפלגה משותפת
לחו"ל ,וכן אירוע שבו הוא והנתבעת צולמו יושבים יחד
בשלחןאחדלבדםבפאב.האירועהאחרוןצולםבידיהבעל,
אךלאהיהצורךלקבועדיוןלצפייהבקלטת,שכןהעובדות
הנטענותלאהיושנויותבמחלוקת.
לדבריהעדוהנתבעת ,בכלמפגשיהםלאהייתההתייחדות
או קשר אישי .אלא שניהם שוחחו בפומבי במקומות
פתוחים ,ולא בהסתר ,ובדרך כלל היו נוכחים גם אנשים
נוספים .העד לא זכר את האירוע הראשון ,אולם הנתבעת

עדכאןמפרוטוקולהדיון.

עצמה,העידהעלכךבדיוןאחר.

לאחרמכןהתקייםדיוןנוסף,ובהחלטהשניתנהלאחרהדיון

כשנשאלו הנתבעת והעד אודות הפלגתם המשותפת ,טענו

כתבנוכדלהלן:

שניהםשבכלמשךהטיולהיונוכחיםאיתםחבריםנוספים,

"בבית הדין התקיים דיון נוסף בתביעת הבעל לגירושין.
הבעל עומד על תביעתו להתגרש ,ומייחס לאשה חוסר כנות
בטענתה לשלום בית ,וכן מייחס לאשה קשר עם גבר זר.
האשה הכחישה טענות אלו ,וטענה כי הנסיבות הנוכחיות הן
נסיבות שעדיין מאפשרות חזרה לשלום בית ,וכי היא מעוניינת
בכך .האשה הכחישה בתוקף קשר עם גבר זר ,והבהירה כי

וכי בעת הלינה ,לן העד בחדרו עם חבר-גבר ,והנתבעת
לנהבחדרהעםחברהשלה.
יצוין ביחס לאירועים הנ"ל ,שהבעל טוען שאלו הן ראיות
שהאשהבגדהבו,האשההשיבהוהבהירהשלאחרשבעלה
עזב אותה ללא הצדקה ,מכאן ואילך אינה מוצאת לנכון
להישאר ספונה בביתה לאורך ימים ושנים ולהימנע מחיי
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חברה מקובלים,בהתאם למקובל בחברה שבה הם הורגלו

מ"עוברת על דת",כהגדרתה בהלכה הפסוקה באה"ע סי'

לחיותכלהשנים ,וכי בהתאםלכךישלפרשאתהאירועים

קטו .לא הוכחה הטענה לקיום יחסי אישות עם גבר זר,או

הנזכרים,לכןאירועים אלו אינםיכולים להוכיחאת טענת

הטענה לאירוע היכול להיחשב"מעשה כיעור",כהגדרתו

הבגידהשהעלההתובע.

בשו"עאבןהעזרסי'יא.

עד כאן תמצית טענות הצדדים ,וכעת על בית הדין לפסוק

כמו כן אין לשלול את זכאותה של עוברת על דת לתשלום

בתביעהלגופה,עליסודטענותהצדדיםוהחומרשבפנינו.

הכתובה בהעדר התראה ,כפי שנפסק בשו"עאבן העזרסי'

לאחר עיון בטענות הצדדים ובראיות שהוצגו ,ובהמשך

קט"וסעיף ד' .יצוין ביחס לאמור בסיום ההחלטה הנזכרת,

להחלטה שכבר ניתנה ,אנו פוסקים שאין מקום לפסוק כי

וגםאםהיהניתןלהתייחסלהחלטהזוכהתראה,הרישלפי

האשה חייבת בגירושין ,או להורות על שלילת זכאותה

המבוארלהלן,איןבכךנפקאמינה.

לתשלוםהכתובהאומזונותעבורה,וזאתעליסודהנימוקים

במקרה זה ,אין חולק שהאשה ישבה בבית קפה לבילוי עם

דלהלן.

העדהנזכר,ללאשאדםנוסףישבעמםבאותומעמד.ביחס
לאירוע זה ,יתכן שיש מקום לקבוע שאשה נשואה היושבת

הבחנהבין'עוברתעלדת'לעושה'מעשהכיעור'

לבילויבביתקפהבחברתגברזרוללאחברתאנשיםנוספים

בעתבירורתביעהלחיובהאשהבגירושין,עליסודקשרעם

עמם,חורגתמההתנהגותהמקובלתביחסלאשהנשואה,גם

גברזר,יתכנוהבחנותשונות.אםהתבררויחסיאישותעם

בחברהשבההאשהחיה,ולדון,שבכךדינהכעוברתעלדת.

גבר זר ,או התברר אירוע המוגדר כ'מעשה כיעור' ,כפי

כך גם ביחס לנסיעת הנתבעת להפלגה למשך מספר ימים,

הגדרתובהלכההפסוקהבשו"ע אבןהעזר סי'יא,ישמקום

אם אכן נסעה בחברת קבוצת חברים תוךקשרי ידידות עם

לחיוב האשה בגירושין ,חיוב שאינו מותנה בהתראה

גבר זר שסייע בידה להסדיר נסיעה זו .למרות הגרסאות

מוקדמת.ובנסיבות אלו התנהגות התובע אינה רלבנטית.

השונות כאמור ,בהעדר ראיה שהנתבעת לנה עמו ביחידות

לעומת זאת ,ביחס להת נהגות החורגת מגדרי הצניעות,

בחדרמשותף,בהתנהגותזוהנתבעתאינהיותרמעוברתעל

שאשה נשואה מחויבת בהם ,התנהגות כזו עשויה להביא

דת ,מפני החריגה מהמקובל ביחס לאשה נשואה ,גם

להגדרתה כ'עוברת על דת' ,ודינה התבאר בהלכה הפסוקה

בהתייחסלמקובלבחברהשבההאשהחיה.

בשו"עאבן העזרסי' קטו .בנסיבות מסוימות היא תחויב
בגירושין וללא כתובה ,וכמו כן התנהגות התובע היא

תביעתגירושיןהמבוססתעלעילההנטענתבחוסרתוםלב

משמעותיתוטעונהבחינה,בטרםיינתןפס"דלגירושין,וכפי

בפנינובעלשעזבאתאשתוויצרקשרזוגיעםאשהאחרת,

שיתבארלהלן.

ותובע גירושין על יסוד הטענות הנזכרות לעיל .עוד בטרם

להבהרתההבחנהבין'מעשהכיעור'ל'עוברתעלדת',נציין

נברראתההלכהביחסלעוברתעלדת,המחויבתבגירושין

פסקדיןשלביתהדיןהגדולשהובאבספרמשפטישאולסי'

והמפסידהכתובה,ישלפתוחבקביעהמקדמית,כדלהלן.

ה' ,שבוהגאון רבי שאול ישראליזצ"ל באר מהו המעשה

בעת שבפנינו תביעתגירושין המבוססת על עילת חיוב

אשר יכול להיכנס תחת ההגדרה של 'מעשה כיעור' ,וכתב

גירושין עפ"י ההלכה ,עלינו לבחון ולהסיק שהתובע או

כדלהלן:

"המערער העלה בפנינו טענה שהריקודים ,כפי מה שהם
מבוצעים ,יש בהם משום מעשה כיעור ,ולא רק עוברת על דת.
אולם ההגדרה של כיעור ,כפי שיוצא מתוך בירורה של הלכה
)עיין סי' י"א בפתחי תשובה סק"ז מהישועות יעקב ,עו"ש
במובאות מהמבי"ט ורע"א בסק"י( ,הוא רק באופן שהדברים
מוכיחים שבמקרה זה עצמו היה מעשה זנות .משא"כ אם
המעשה עצמו אינו מוכיח על זנות באותה שעה ,אלא על
פריצת גדרי הצניעות ,שנותן מקום לחשש שמא תזנה בעת
אחרת ,אין בו משום כיעור ,וצדק כב' ביה"ד קמא שלא דן
בדבר אלא מצד עוברת על דת".
עודיובהרביחסלדינהשלאשהשבעלהתובעלחייבאותה
בגירושין ולשלול כתובתה בטענות הנזכרות ,כי חובת
הראיהמוטלתעליו,ואםנשארהטענהבלבדאךללאראיה
ממשית ,אין להפסידה כתובתה ,ואף אינה חייבת שבועה,
עייןביתשמואלסי'קטוס"קיח.
במקרההנוכחי,כאמור,לאהתבררואירועיםהחמוריםיותר

התובעת,מציגיםעילהזובתוםלב.אךאםהתבררשעילה
זו נטענת בחוסר כנות ,והיא חסרת משמעותגםעבור
התובע ,וכי עילה זו מצד עצמה לא הייתה מביאה את
התובע להגיש את תביעת הגירושין ,ולמעשה התובע
מבקש להתגרש מפני עילה אחרת שאין בה ממש עפ"י
ההלכה ,אך כדי שבית הדין יקבל את התביעה ,מוצגת
עילת חיוב גירושין שאינה כנה ,התביעה תידחה ,למרות
שעילה זו אכן נכונה מההיבט העובדתי ,למעט במקרים
שיפורטולהלן.
בספרמשפטים ישרים)להג"ררפאל בירדוגו( חלק א'סי' ז'
כתב:

"כל הטוען טענה שזוכה בה בדין אלא שאנו יודעין שאין
כוונתו על אותה טענה ,אלא על אחרת שאינו זוכה בה בדין ,אין
לדון ע"פ אותה טענה .המשל בזה ,כגון שטען שחבירו מזיק לו
בהיזק ראייה וטען שיעשה מחיצה וכיוצא ,ואנו יודעין שבודאי
אין לו קפידא בהיזק ראייה ולא איכפת ליה ,אלא שיש לו סיבה
אחרת ,נראה דאין לכופו .וראיה מהא דאיתא ביבמות ובטור

עטרתדבורה



אבן העזר סי' קנ"ד ס"ז בטוענת בעינא חוטרא לידא ואם
מזכרת כתובה אין כופין יעו"ש ,כנ"ל ,וצריך ישוב ".עכ"ל.
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םבתשובה )מהדורת בלאו( סי' שסה
בדומה לזה ,הרמב" 
התייחס לתביעת הבעל לגירושין ולשלילת הכתובה בטענה

לכאורה פסיקה זו אינה ברורה ,מאחר שהזכות למנוע היזק

שהתובע מבקש לעלות לארץ ישראלואשתו מסרבת ,וקבע

ראיה מעוגנת בהלכה,וכן ידוע שהתובע אכן ניזוק ודורש

שאין לקבל את התביעה אם עילה זו אינה כנה .ז"ל

העמדת מחיצה ,מדוע אין לכוף את הנתבע לבנות מחיצה

הרמב"ם:

המונעתאתהנזק.מהוהטעםשהנתבעיי ָפטרמסילוקהנזק,
לאחרשהתבררשלתובעסיבהאחרתלדרישתולהעמידאת
המחיצה.
נראהשהביאורבהלכהזוהואכדלהלן:כלתביעהשהתובע
דורש לממש את זכותועל יסוד עילה שאם תתקבל יש בה
ממש ,אלא שאנו יודעים שאין כוונתו לאותה טענה אלא
לטענהאחרתשאינוטוען-אםאותהתביעההמוצגתבטענה
הנטענת ,ראויה למחילה ,כגון תביעת היזק ראיה ,מאחר
שאנו יודעים שהאמת היא שאותה טענה שהושמעה אינה
ם אותוכמוחלעלזכותו,
כנה  -הרישביחסלטענהזואנודני 
וביתהדיןאינויכוללפסוקבהסתמךעלזכותשכברנמחלה.
המשפטיםישריםמבססהלכהזועלההלכההמבוארתבסי'
קנד .אין כאן מקומו לבאר פרטי הלכה זו שבשו"עסי' קנד
ס"ו ,שבה נאמרו שיטות שונות ,ומהן שקבעו שתביעת
הכתובה רק מערערת נאמנות ,ואינה מבטלת עילת תביעת
המשפטים ישרים ,מבוססת על
גירושין .אך ראייה זו של 
שיטתהטור סי'קנד.לפישיטהזו,הזכותלאכוףגירושיןעל
יסוד הבקשה "בעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה" ,היא
ביסודה זכות הראויה להימחל .וכשהאשה תובעת את
תשלום הכתובה ,היא מוכיחה שהטענה להתגרש מפני
זכותה ל"חוטרא לידא ומרא לקבורה" ,הגם שנטענה ,אינה

"המפורסם אצלינו אשר ראינו בתי דינים דנין בו במערב כך
הוא ,שמחרימים בשם על כל מי שעושה זה בדרך עלילה על
אשתו ,שלא לעשותו זולתי ללכת להתברך בא"י לא זולת זה,
ויענה הבעל אמן ,ואז יכריחו האשה ללכת עמו או תצא מבלי
כתובה ,ככה ראינו אותם עושים .אמנם מה שאני רואה ובו אני
מודה הוא זה אשר אומר לך ובו ראוי להורות כל מי שיודע
ביאור אומרו צדק צדק תרדוף וביאור אומרו לא תשא שמע
שוא ומה שיוצא מדבריהם אין לדיין אלא מה שעיניו רואות
הוא כך .אי זה איש בקש לעלות לא"י והוא מוחזק בכשרות ולא
היה בינו ובין אשתו מריבה בשום פנים ,אז נחייב אשתו לעלות
עמו לא"י ,ואם יחסר אחד מהתנאים הללו אין לדון עליה
לעלות עמו .ואמנם השועל הקטן המלמד את הטענה הזאת
והדומה לה ,הוא מחזיק ידי עוברי עבירה ומשית יד עם רשע.
וזה כי כל מי שמבקש עלילות להפטר מחיובו אשר נתחייב בו,
כמו כובש שכר שכיר והוא העושק כמו הגזלן .ואין הבדל אצלי
בין מי שמשתעבד בשכיר לאחרית היום ואח"כ יבקש עליו
עלילות דברים להפסידו שכירותו ,ובין מי שעושה עם אשתו
ככה לשתניח לו המאוחר שלה ...ואמנם הוקל על רוב בני אדם
לצער נשותיהם לפוטרם מכתובתם ,וראוי להשמר מזה העון
ולמנוע הפועלים אותו שבור זרוע רשע ורע והצילו עשוק מיד
עושקו".

חשובהעבורה,ודינהכזכותשנמחלה.

ועייןבספראוצרהפוסקיםאבןהעזרסי'עהסעיףג'ס"קכח

הקביעה שהזכות ל"חוטרא לידא ומרא לקבורה" ראויה

אות יא ,שהביאו פוסקים רבים שפסקו כתשובה זו של

להימחל,עולהמדבריהתוספותבמסכתכתובותדףע).ד"ה

הרמב"ם.

יוציא(,במש"כ-

העולה מתשובה זו ומדברי הפוסקים שהביאוה ,שאיןמקום

"ותימה אמאי לא חשיב לה לההיא דבאה מחמת טענה בהדי
הנך שכופין להוציא ...וי"ל משום דקתני סיפא בין שהיו עד
שלא נשאו בין משנשאו ולא שייך לומר סבורה הייתי שאני
יכולה לקבל".
ובפנייהושע)שם(הוסיףביאור,וכתב:

"בההיא דבאה מחמת טענה דכופין אותו משום לתא דידה,
שפיר כתבו דלא תני לה בהדי הנך ,דלא תימא דהכא נמי מצית
למימר סבורה הייתי כו'".

לחייבגירושיןעליסודעילהזושלדרישהלעלותלארץישראל
המוצגתבתביעתהגירושין,אלאכשביתהדיןנוכחשאכןמפני
עילהזוהתובעמבקשלהתגרש,וכיטענתהתובעאינהכיסוי
לעילהאחרתשלמעשהעומדתביסודתביעתו,עילהשאיןבה
ממש לחייב את הגירושין .בהתאם למבואר,הטעם הוא מפני
ם,אנו דניםאתהבעל
הרמב" 
שבנסיבותהמתוארות בתשובת 
כמי שמחל על זכותו לתבוע גירושין ושלילת כתובה על יסוד
זכותולאכוףאתהעליהלארץישראל.כאמור,הואהדיןביחס

בהתאם לכך מתבארים דברי המשפטים ישרים ,שמשיטת

לשארעילותגירושיןהניתנותלמחילה.

הטורסי' קנד עולה ,שאם תביעת הגירושין מבוססת על

במהדבריםאמורים,כשהנסיבותהןבמתכונתדומהלנידון

עילה שכבר נמחלה ,והאמת שעילה אחרת מביאה להגשת

שבתשובתמשפטיםישרים,וכפישכתב":אנויודעיןשבודאי

התביעה,דינהשלהתביעהלהידחות.

אין לו קפידא בהיזק ראייה ולא איכפת ליה ,אלא שיש לו

החולקים על הטור ,נחלקו רק ביחס להנחה שבסתמא

סיבהאחרת".משא"כאםמוגשתתביעתגירושיןהמבוססת

תביעת הכתובה מוכיחה מחילה על זכות ,למרות שאותה

עלכמהעילות,וכולןהןעילותכנות,אךרקאחתמהןהיא

זכות נטענה בפירוש ,אך אם בהתאם לנסיבות ברור לבית

עילתחיובגירושיןעפ"יההלכה,איןמניעהשיינתןפסקדין

הדין ,שנטענה עילת גירושין שאינה כנה ,לכו"ע אין

לחיוב גירושין על יסוד עילהזו ,מאחר שגם עילהזו נטענת

להתחשבבה.

בכנות ובתום לב .בנסיבות אלו פסק הדין לחיוב הגירושין
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א
יינתןלמרותקיומןשלהעילותהאחרות,עייןבשו"תהרמ" 

מתגוררבנפרדמאשתוולעיתיםאףגרעםאשהאחרת.כאשר

א,
סי' לו וסי' צו ,תשובות משני חכמי דורו של הרמ" 

עילהזו -שהיאמרידהללאהצדקהאוקשרעםאשהאחרת,

המתייחסותלנסיבותאלו.

הביאהאתהבעללהגישאתהתביעה  -אינהיכולהלהתקבל,

בהתאם לאמור ,יתבארו דברי הפוסקים שכתבו ביחס

אךכדישתביעתותתקבל,התובעמציגעילההמוכרתבהלכה,

לתביעת גירושין שהוגשה לבית הדין על יסוד טענה

ףעליה את הגירושין ולשלול את
כגון כשהוא מבקש לאכו 

המייחסת לאשה מעמד של 'עוברת על דת' ,שגם אם כפי

זכאותה לכתובה על יסוד עילת 'עוברת על דת' או בטענה

הנטען על ידי התובע ,אכן נעשו מעשים הנכנסים לגדר זה,

ב ,תביעתו
שאינה מסכימה לעלות לארץ ישראל ,וכיוצ" 

האמתית שהביאה את
ִ
אך בית הדין נוכח שאין זו העילה

תידחה .מאחר וברור לבית הדין ,שאין כוונתו להתגרש עקב

הבעל לתבוע את הגירושין ,וכי תביעה זו במתכונתה

אותהעילההנטענת,דניםאותוכמישמחלעלזכותולהתגרש

הנוכחיתאינהמוגשתבתוםלב,דיןהתביעהלהידחות.עיין

עקבעילהזו,והתביעהאינהמתקבלת.

בספרשושנים לדוד)להג"רדוד צבאח( ח"באבן העזרסי'

תביעהלחייב האשה בגירושיןבטענהשהיא 'עוברתעלדת'

כדמתשובתאחדמחכמיזמנושכתבבלשוןזו:

כשהתובעלוקהבאותהבעיה

"אם הבעל הזה מיום שנשא את אשתו והיא גלוית הראש
כנהוג היום בדור החדש ,רק עתה לאיזה סיבה שנתקוטט עמה,
עילה מצא במה לתלות עצמו באילן גדול כזה ,אין שומעין לו".

מלבדהאמורלעיל,בגוףהלכהזושל'עוברתעלדת',נקבעו
הלכות המגבילות את זכותו של התובע ,ועל יסוד הלכות
אלו,ישלדחותאתהתביעהשבפנינו.

וכעיןזהבספרדובבמישריםח"אסי'קכדסק"ב,וע"עבספר

בשו"עאבןהעזרסי'קטוסעיףג'נקבעשאיןמקוםלקבלאת

יביעאומרח"גאבןהעזרסי'כא.

תביעתהבעללדוןאתאשתוכעוברתעלדת,בנסיבותבהן

כאמור ,הטעם בהלכה זו הוא מפני שאנו מתייחסים לבעל

ל
הבעלמטילבאשהדופי,באותונושאשהואבעצמומקולק 

כמי שמחל על זכותו לתבוע גירושין על יסוד טענת 'עוברת

בו .על כן אם הבעל אינו מוכר כאדם המקפיד על צניעות,

על דת' .על כן במקרה שבו הבעל תובע להתגרש לאחר

איןמקוםלטענתושאשתונהגהבחוסרצניעות.

שהתובע כבר מצוי בקשר זוגי עם אשה אחרת ,ותביעתו

בספרחלקתיעקבחלקאבןהעזרסי'ו'כתב:

מיוסדתעלעילתגירושין,כגוןטענת'עוברתעלדת',מאחר
האמתית לרצונו בגירושין אינה
ִ
שלבית הדין ברור שהעילה
כפיהנטעןבדבריו,אלאמפנישהואמבקשלמסדאתהקשר
אתטענתו.וזאתמפנישעילהזו
עםהאשההזרה,איןלקבל 
של 'עוברת על דת' ניתנת למחילה ,ובנסיבות אלו ברור
לבית הדין שהבעל מחל על זכותו לאכוף גירושין ולשלול
כתובהעליסודעילהכזו.
אמנם ,אם בנידון שבפנינו ,הייתה מתקבלת טענת הבעל
שאשתומאסהבווכבראינהרוצהבו,אךלמרותזאתאינה
מסכימהלקבלגט,מטעמיםשאינםמוצדקים.בנסיבותאלו,
למרותמצבוהנ"לשלהבעל,היהמקוםלקבלאתהתביעה.
וזאת מאחר שביחס למצב זה שהאשה אינה רוצה את
בעלה,כתבהביתיוסףסי'ע"זבשםהר"ןבתשובהסי'יג:

"האומרת מאיס עלי ...הרי היא מבטלת תנאי האישות מיד,
והפסידה כל שיש לה על הבעל".
וע"ע מש"כ בספרעטרת דבורהח"ב סי' פט שאם שני בני
הזוג אינם רוצים זה בזה ,זו עילת חיוב גירושין ביחס לכל
אחד מהם ,למרות שרק אחד בלבד אשם בפירוד .בנסיבות
אלו,יקבעחיובהגירושיןעליסודעילהמוצדקתשוודאילא
נמחלה ,וחיוב הגירושין לא יותנהבהעדר עילה נוספת
שהביאהאתהתובעלהגשתתביעתהגירושין.
כמובן ,הוא הדין בנסיבות בהן התביעה מיוסדת על עילות

"אם האשה עושה מעשי פריצות ועוברת על דת יהודית בידיעת
בעלה וגם ברצון בעלה )לא נדבר על פרועת ראש שכבר נעשה
בעוה"ר אצל הרבה ואף גם חרדים להיתר( רק למשל אם האשה
הולכת ומרקדת עם אנשים אחרים לעיני בעלה ,או כשהולכת
להתרחץ בתערובת יחד עם בעלה והבעל אינו מקפיד על
חציפות כזה ,או שארי עניני חציפות הנוהגת בהדור הפרוץ,
והבעל אינו מקפיד ,א"כ מהיכי תיתי נאמן לומר על שאר ענייני
פריצות שאינו מתרצה לזה ,ורוצה להיפטר בחדר"ג .קיצור
הדבר ,הדין דעוברת על דת ישראל הוא רק כשהבעל נודע
לאיש חרדי וסימן לדבר שמירת שבת וטהרת משפחה ...בני"ד
כיון דודאי אינה אסורה לבעלה כיון דלא הוי עדי כיעור ורק
משום עוברת על דת ,צריכין לידע אם כוונתו רצויה ,אם לא
עשתה מעשי פריצות גם בידיעתו" ,עכ"ל.
ועייןבפד"רכרךד'עמ'363שהביאומדבריו.
עודכתבשםבספרחלקתיעקב:

"כיון דבעוברת על דת יהודית ובמעשי הפריצות עדיין לא
נאסרה לבעלה ורשות בידו לדור עמה ,רק חז"ל נתנו לו גם
רשות לגרשה כיון שהדבר נוגע לו שיכול לבוא לידי איסור.
א"כ באופן שאנו יודעין שהוא אינו חושש לאיסור ,מנ"ל
שחז"ל נתנו לו רשות זה ,ובכלל קשה לפסוק מסברות ולהתיר
איסור חדר"ג החמור ,שלדעת כמה מגדולי הפוסקים הוא איסור
תורה גמור גם בזמן הזה".

אחרות שאינן ניתנות למחילה ,כגון טענה שהאשה נאסרה

יתירה מזו ,אם הבעל בוגד באשתו וחי עם אשה אחרת ,אין

עלבעלה,אוטענהלאיסורבנישואין.

לקבל את טענתו לחיוב האשה בגירושין על יסוד טענה של

משא"כבהעדראיסורבנישואין,וכשהאשהרוצהבבעלה,אלא

התנהגותשאינהראויהשלהאשהבקשריידידותעםגברזר.

הבעל התובע את הגירושין ,מאס באשתו ללא הצדקה,

קחלקאבן
צ"ל)בספרהיכליצח 
עייןבתשובתהגרי"אהרצו גז 

עטרתדבורה
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מהגרי"א הרצוגח"ז
ם 
העזרסי' ט' אות ג' ,וכןפסקים וכתבי 

עלמעשהזנות.שהריאיאפשרלקבועשנעשהמעשהכזה

סי'קכ(ששללחיובהאשהבגירושיןבנסיבותאלו,וכתב:

בלאשישבפנינוהוכחהמספקת,ועוד  -שהריעפ"יההלכה

"דומני שהגאונים ז"ל שפסקו שזכאי הבעל להתיר לו חדר"ג
בעוברת על דת יהודית ,לא כיוונו על אדם כזה שיש לחוש
הרבה מאד שהעיקר אצלו שעינו נתן באחרת ועלילות היה
מבקש מבתחילה .ואף לאחר הבירור שהיא בכלל עוברת על דת
יהודית ,יש לומר שאינה כל כך חייבת כשראתה מבעלה שהוא
רועה זונות ,וזלזל בעיניה ענין הצניעות ,והוא שגרם".
וע"עבספרישכילעבדיחלקו'חלקאבןהעזרסי'ס'.

האשה מותרת לשוב ולדור עמו ,אלאההתנהגות בפריצות,
היאהגורמתלהלהיחשד.לכןישמקוםלטענתהבעלשאינו
יכול לדור עמה בהיותה חשודה ,וכי במעשיה קלקלה
האישותביניהם.
לפיזה,נראהשאיןמקוםלתבועגירושיןושלילתכתובהעל
יסוד הלכה זו לאחר שהבעל כבר עזב את אשתו ,ולאחר
שיצר את הפירוד ,מצא לנכון לטעון טענת 'עוברת על דת'.
מפנישטענהזו,ביסודה,היאטע נהשהאשהבמעשיההפרה

בעלשאינוגרעםאשתוהתובעגירושיןושלילתכתובה

את שלום הבית ,כשעקב מעשים אלו כבר אינה מאפשרת

בטענהשאשתו'עוברתעלדת'

לבעללהמשיךלדורעמה,כשהיאעושהמעשיםהמחשידים

מלבדהאמור,מטעםנוסףאיןמקוםלפסוקעלחיובהאשה

אותהבמעשיפריצות.

בגירושין ושלילת הכתובה על יסוד הלכה זו של עוברת על

לסיכום:תביעת גירושין על יסוד עילת 'עוברת על דת',

דת,כשהאירועיםנשואהתביעה,אירעולאחרשהבעלכבר

מיוסדתעלהטענהשהאשהבמעשיה,היאהגורמתלהפרת

מרד באשתו ועזב את ביתו ואינו גר עמה ,וזאת על פי

שלום הבית ,וכי עקב כך לא ניתן לגור עמה .אין מקום

הבהרתגדריהלכהזושלעוברתעלדת,וכדלהלן.

לטענהזוכשקודםלכןהבעלכבריצראתהפירוד,ולמעשה

בפד"ר ח"א עמ' ,338בפס"ד מהרבנים הגר"י עדס ז"ל

התובעבמעשיוהפראתשלוםהבית.

הגרי"ש אלישיבשליט"אוהגרי"ב ז'ולטיז"ל בארו את יסוד
הדיןבעוברתעלדת,וכתבו:

"עיקר הטעם של עוברת על דת הוא לא משום מעשה העבירה,
אלא משום דבמעשיה היא גורמת להפרעה ולקילקול בחיי
המשפחה התקינים בינה לבין בעלה" ,עכ"ל.

'עוברתעלדת'בחברהחילונית
כלהאמורלעיללהגדיראתהנתבעתכעוברתעלדת',נכתב
בהנחה שיש להגדיר אתהתנהגות הנתבעת כמתואר לעיל,
כעוברתעלדת,אךגםקביעהזוטעונהבחינהנוספת.

וכן כתב בספרקובץ שעורים)להגאוןרבי אלחנן וסרמן(

בספרפסקים וכתביםמהגרי"א הרצוגזצ"ל )ח"ז סי' קכב(

עמ"סכתובותסי'רלבביחסלהלכהזושלעוברתעלדת:

קבע כי בהלכה זו ,הדברים נידונים לפי מצב הדור .על כן

"ביאור הדברים ...דאינה מפסדת כתובתה מפני עבירות שהיא
עושה לעצמה ,אלא מפני שאינו יכול לדור עמה ,ונמצא דהיא
הגורמת לגירושיה ...הפסד הכתובה אינו בתורת קנס מפני
העבירה שעברה ,אלא מדינא ,מפני שאינו יכול לדור עמה
בגרמתה" ,עכ"ל.

בזמננו ,אם האשה התיישבה בבית קפה לשיחה יתירה של
דברי חיבה עם גבר זר ,הגם שיש להצטער על כך ,ויש
להנחותאותהשעליהלשמורעלכבודהכאשהנשואה,אך
עדייןאינהבגדרשל'עוברתעלדת'.
והסכיםעמובספרישכילעבדיחלקו'חלקאבןהעזרסי'ס',

וכבר הארכנו בבירור הלכה זו בדרך זו ,בפסק דין שנכתב

עיין שם שהאריך בנסיבות הדומות לנידון שבפנינו וקבע

בתיקאחר,והתפרסםבספר עטרתדבורה ח"אסי'מט.ושם

שהתנהגותמסוגזההנעשיתבמקוםציבוריגלויובפרהסיא,

הבאנושביחסלעוברתעלדתיהודיתשנהגהבפריצות,כתב

מעידה על יחסי ידידות בלבד ,ושלל את תביעת הגירושין

הרא"ש " -משוםחשדזנותהואדמפסדא".וכתב הב"ש סי'

מטעםזה,אלאבמקריםחמוריםיותר.ועייןעודמש"כבספר

קטוסק"אדמאחרועשתהדברפריצותישחשששמאתזנה

ישכיל עבדיחלק ה' חלק או"ח סק"ג ובספראגרות משה

ך
תחתיו ,דהיינו החשש ביחס לעתיד .אמנםהמשנה למל 

חלקאבןהעזרח"אסי'קידד"הובגוףהדבר.

)בפ"ב מהלכות סוטה ה"א ,הובא בבית מאיר ובפתחי
ש
תשובהסק"א( כתב דהחשש שמא זנתה.אך החזון אי 

מסקנה

)הלכותכתובותסי' עט ס"ק כז( הביא את דברי המשנה

בפנינו תביעת הבעל לגירושין ,הבעל לקה באירוע מוחי,

למלךובארדבריו,וז"ל:

ולאחר הליכי שיקום שטרם הושלמו ,הבעל עזב את הבית

"נראה דאין לחוש שזינתה להפסידה כתובתה משום זה ,אלא
נראה „ ÂÊÎ ‰˘‡· ‰ÈÏ ¯„˙ÈÓ ‡Ïשאין הפריצות מקרה אלא
תכונה רעה ומביאה לידי זימהÂÈ‡˘ ˙Â˘È‡‰ ‰Ï˜Ï˜ È¯‰Â ,
 ...‰ÓÚ ¯Â„Ï ÏÂÎÈוכיון שיש לה תקנה לשוב למתדר עמה לא
הפסידה כתובתה".
אין כוונת החזון אישלחלוק עלהמשנה למלך ,אלא לבאר
דבריו ,דודאי אינה מפסידה כתובתה עקב אומדנא דמוכח

ולמעשההפירודנוצרביוזמתהבעלעקבמחלתו.לאחרמכן
הפירוד העמיק ,לאחר שהבעל מצא לנכון לבגוד באשתו
ולנהל קשר זוגי עם אשה זרה .לא מצאנו מקום לטענה
שהאשהכבראינהרוצהבבעלה.ביתהדיןמקבלאתעמדת
האשה שהיא באמת ובתמים מעוניינת שהבעל ישוב לביתו
ויחזורלשלוםביתעמה.
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כמו כן לא מצאנו עילה אחרת לחייב את האשה בגירושין.

ביחס לתביעת המזונות ,לאור האמור ,לא התבררה עילה

לא הוכח שהאשה בגדה כפי טענת הבעל ,ואף לא הוכח

לשלילתמזונותהאשה.

'מעשהכיעור'.ביחסלשאלהאםלדוןאתהאשהבמעשיה

בהחלטהקודמתקבענושעלהבעללשלםלאשתו  800שקל

כ'עוברת על דת' ,אמנם נכון וראוי שאשה נשואה תקפיד

לחודשכהשלמהלסכוםהמתקבלאצלהמקצבתהנכותשל

להימנע מקשר עם גבר זר דוגמת המתואר לעיל ,אך

הבעל .ביחס לטענה אודות רמת השתכרות האשה ,אנו

בנסיבותהמקרההנוכחיכמפורטלעיל,איןזועילהלחיובה

מקבלים את תשובת האשה שסכומי הכסף שהשתכרה היו

בגירושין או לשלילת זכאותה לתשלום הכתובה ומזונותיה.

נמוכים,וכיהעבודהשהועסקהבהנמשכהחודשיםספורים

אך עלינו להבהיר לאשה כי התנהגות החורגת מהמקובל

בלבד .הבעל לא הוכיח ולא ביססאת טענתו כי האשה

ביחס לאשה נשואה ,עלולה להביא לקבלת תביעה כזו,

השתכרהבסכומיםמשמעותיים.

בהתאםלנסיבותהתביעהוכמפורטלעיל.

גם טענת הבעל על הפחתה בהשתכרותו אינה מצדיקה

בהתאם לאמור ,אנו דוחים את תביעת הגירושין ואת

הפחתת מזונות .הבעל מועסק בעסק משפחתי ולא

התביעהלשלולאתזכאותהאשהלגבותאתהסכוםהנקוב

התבררה מניעה או הצדקהשלא ימשיך עבודתו במתכונת

בשטר הכתובה לאחר הגירושין .עם זאת ,מאחר שהצדדים

הקודמת.

בפירוד ממושך ולא עלה בידם להביא לחזרה לחיים

עלכןחיובמזונותהאשהשנקבעבהחלטההנזכרת,יישאר

משותפים ולשלום בית ,אנו ממליצים לצדדים לנהל מו"מ

ללאשינוי,וייקבעכדמימזונותקבועים.

במגמה להסדיר הסכם פשרה הכולל הסכמה לגירושין עם
מרכיבשלפיצוילאשהכתחליףלתשלוםהכתובה.

סימן ד

ל
חיובגירושיןעקבבדיקתהריוןשהאשהעשתהבהיותהבפירודמהבע 
הצדדיםנישאובחו"קלפניכששעשרהשנההבעלעזבאת
הבית ,ומאז הפירוד בין הצדדים הוא מוחלט .הבעל גר עם

ך
עילתחיובגירושיןעקבהפירודהממוש 

אשה אחרתוהקיםעמהמשפחהחדשה,ולפנימספרשנים

היה מקום לדון ,האם הזמן הרב שעבר משעת תחילת

עבר להתגורר בארה"ב .יצוין שעוד קודם שהחלו ההליכים

הפירודוהסכסוךהממושךביןהצדדים,הואעילהלחייבאת

בביתהדין,האשהלקתהבמחלההמגבילהאותה.

האשהלהתגרש,כשהעילההיא -העדרסיכוישהבעלישוב

לאחר שהבעל עזב את הבית ,התקיימו דיונים בבית הדין

לשלוםבית.

בתביעתולגירושיןולהיתרנישואיןובתביעתהאשהלשלום

כברבזמנושללנוחיובגירושיןעליסודעילהזו.עייןבפד"ר

בית,ותביעותהבעלנדחו.

כרך א' עמ' ,162שם פסק ביה"ד הגדול על פי ספר דברי

בהחלטה קודמת הומלץלצדדים לנהל מו"מ על הסכם

מלכיאל )ח"ג סי' קמה( שגם אם עברו ארבעה עשרה שנים

גירושיןולהתגרש,אךהוחלטשאיןמקוםלאכוףאתהגטעל

של סכסוכים בין בני הזוג ,אי-אפשר לכפות את האשה

האשהבעל-כרחה.מאזהתקיימודיוניםנוספים,ובפסקהדין

להתגרש ,אם אין עילה מבוררת הנראית לביה"ד ,שבגללה

שניתן לאחר הדיונים ,פסקנו שאין לחייב את האשה

האשהמאוסהבעיניו.

בגירושין.

גםבנידוןשלפנינו,העילההעיקריתלתביעתהגירושיןהיא,

ל
בסיוםפסקהדיןהומלץעלהסכםגירושיןשבמסגרתוהבע 

שהבעל נתן עיניו באשה אחרת ,כאמורכבר בפסק הדין

יבטיח את עתידה הכלכלי המינימאלי של האשה לאחר

מיוםכ"טתמוזתשנ"ח.

הגירושין ,וזאת מפני שבמצבה הבריאותי אין האשה

בנידוןדומהפסקהגאוןר"אשפיראזצ"ל)פד"רי'עמ' ,(175

מסוגלת להתפרנס בכוחות עצמה .בזמנו ,המלצה זו לא

וכתבבלשוןזו:

נענתה בחיוב על ידי הבעל .לאחר מכן התנהלו הליכים
לחלוקת הרכוש ולמזונות האשה בבית המשפט ,ולמעשה
הרכושהמשותףחולקומדורהאשההובטח.
לאחרונה הוגשה תביעת גירושין מחודשת מטעם הבעל.
בכתב התביעה לא עלו עילות חדשות שלא היו לעיני בית
הדיןבדיוניםהקודמים,למעטפרקהזמןהנוסףשלפירודבין
הצדדים ,ושבו הבעל כבר הקים משפחה אחרת וחי
במסגרתה.

"הנימוק החזק ביותר שיש לפסה"ד הוא על טענת הבעל
מאיסה עלי ,ונימוק כזה כידוע אינו מספיק ,אלא במקרים
נדירים ביותר ,כשהנימוק של מאיסה עלי הוא מבוסס לחלוטין
ומוכח לעין כל ,ולא ניתן הדבר בשום אופן לקבוע באופן
יסודי ,אלא אך ורק אחרי מיצוי שמיעת כל טענות הצדדים
והוכחותיהם ,וזה חסר כאן לחלוטין .בפרט כשמתוך התיק
מציצה דמות של אשה אחרת צעירה יותר ,השופך אור אחר על
נימוק הבעל לתבוע גט".

עטרתדבורה



אמנםהגר"חפלאג'יבספרוחייםושלום)ח"בסי'קיב(כתב:

"והנני נותן קצבה וזמן לדבר הזה ,דאם יארע איזה מחלוקת בין
איש לאשתו וכבר נלאו לתווך השלום ואין להן תקנה ימתינו עד
זמן ח"י חדשים ,ואם בינם לשמים נראה לב"ד שלא יש תקנה
לשום שלום ביניהם ,יפרידו הזוג ולכופם ליתן גט עד שיאמרו
רוצה אני ,כדבר האמור והנמצא כמ"ש בס' החסידים".
אבל שיטתו של הגר"ח פלאג'י לא התקבלה להלכה .כבר
הבאנו לעיל את דעתו של דברי מלכיאל ,שממנו עולה
שדבריהגר"חפלאג'יאינםמוסכמיםלהלכה.גםבפד"רכרך
יג עמ'363הסתמך ביה"ד הגדול על שיטתו של בעל דברי
מלכיאל )עמ' (362-363ודחה את דברי הגר"ח פלאג'י .עוד
כתבו שם שיש לפרש את דברי הגר"ח פלאג'י בדרכים
אחרות.להלןדבריהם:

"לפי"ז היה מקום ,לכאורה גם בנידוננו ,שכבר עברו שנים כה
רבות שאין שלום בין בני הזוג ,לחייב את האשה לקבל גיטה,
וכפי שכבר השמיעו בפנינו בכמה וכמה מקרים טוענים רבניים
שידעו התשובה הזאת של הגרח"פ ז"ל .אבל אין להסתמך על
תשובה זו ,וערבך ערבא צריך ,ואחרי בקשת המחילה ,הגר"ח
פלאג'י ז"ל יחידא הוא בזה .ודבריו תמוהים ,כי אפילו במקרים
של טענות חמורות שיש בהן ממש נפסק להלכה שמגלגלים את
הזוג שנים על שנים ,ולא כופין לא אותה ולא אותו לגרש .ועיין
ברמב"ם בפרק ט"ו מה' אישית הלכה ט"ו ,ואה"ע סי' ע"ז סעי'
ד' ,וסי' קנ"ד סעי' ז' ברמ"א ועוד( ומכש"כ כשאין כל עילה
בדבר .המפורסמות א"צ לראיה ,עד כמה שרבותינו ז"ל בכל
הדורות ,חרדו שלא להגיע לידי החלטת כפיה לג"פ.
ומכיוון שלא מצינו כזאת בהלכה לכוף לתת או לקבל ג"פ בגלל
חילוקי דעות וקטטות ומריבות ממושכות בין איש לאשתו,
כאשר אין בסיס בהלכה לחייב עבור מריבות כאלה בג"פ ,ורק
בגלל "שלא יש תקוה לשום שלום ביניהם"  -מסתבר ,לומר כי
גם הגאון הגרח"פ ז"ל לא כיוון בדבריו לכפיה כמשמעו ,אלא
התכוון לומר שיסבבו את פני הדברים עד שיסכימו לכך ,וזאת
כוונתו במה שכתב' :עד שיאמרו רוצה אני' ,היינו עד ששניהם
יסכימו להיפרד זמ"ז בג"פ".
ה
עילתחיובגירושיןעקבהודאתהאשהשזינת 
בנידוןשבפנינו,במהלךבירורתביעתהגירושיןעלתהעילת
גירושין נוספת לאחר שהתובע טען שיש ברשותו ממצאים
המוכיחיםשהאשהזינתה.
להלן טענות הצדדים ביחס לעילה זו והכרעת בית הדין,
ולאחר מכן נתייחס לטענות מקדמיות שעלו בטרם הדיון
האחרוןולאחריו,שכברזכולהתייחסותבהחלטותקודמות.
מהמסמכים שהוצגו בפנינו התברר שביום  ...האשה
הופיעהבפנירופאנשיםוהודיעהשישלהכאביםוכיהיא
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פעם נוספת במרפאה וטענה שהיא חוששת שהיא בהריון
וביקשהלהיבדק.
בדיוןשהתקייםהאחרוןהתובעביקששנתוניםאלושהוצגו
לבית הדין באמצעות רישומי קופת החולים יהיו עילה
לפסיקהשהאשהזינתה,נאסרהעלבעלהוחייבתבגירושין.
הנתבעת לא התייצבה לאותו דיון והופיע בא כוחה בלבד,
ולהלןקטעמפרוטוקולהדיון:

"ב"כ האשה :מדובר בכאבים גניקולוגיים קשים שהאשה
סבלה ,היא עברה בדיקות קשות שהיא פחדה מהם ,גם בגלל
מחלת ה ...היא רצתה שהבדיקות ייעשו באמצעות אולטרה-
סאונד ושלא תהיה בדיקה פולשנית ,האשה חשבה לתומה שאם
היא תגיד שהיא חוששת שהיא בהריון ,והיא מבקשת שתהיה
בדיקת אולטרה-סאונד ,זה יביא לבדיקה שלא פולשנית.
ביה"ד :מה בדיקת אולטרה-סאונד יכולה להעלות ,חוץ מלומר
אם היא בהריון או שלא ,איך בדיקת אולטרה-סאונד יכולה
לעזור לדברים אחרים?
ב"כ האשה :האשה סברה שזה יעזור.
ביה"ד :כשהיא ראתה בפעם הראשונה שלא נתנו לה מענה,
היא פנתה בשנית ושוב בשלישית מדוע?
ב"כ האשה :לפי מה שהיא אמרה לי זה היה בשביל למנוע
שלא תהיה בדיקה פולשנית ,הצגתי מסמך שהיא היתה מחוסרת
מחזור באותה תקופה ,כך שזה ברור שאין הריון.
ביה"ד :זה לא בהכרח מוכיח ,לפעמים יש בזה הפתעות".
הבהרה זו מצד האשה לבקשתה לבצע בדיקת הריון ,כבר
עלתה קודם לכן בתגובה בכתב שהתקבלה מטעםהאשה,
וכן האשה חזרה על טענות אלו בסיכומים שנכתבו על ידי
באכוחה.
וכן יצוין כי בדיון שהתקיים בבית המשפט ,ובו הבעל חויב
בדמי מזונות עבור אשתו ,כשעלתה טענה זו במסגרת הדיון
האשה נשאלה מדוע עשתה בדיקת הריון והיא השיבה
כדלהלן)עמ'55מפרוטוקולהדיון(:

"יש לי כאבים כל הזמן באזור הבטן התחתונה ,קרובי משפחה
לקו בסרטן ,כואב לי כל הזמן ,אמרתי שאלך לרופא נשים ואני
רוצה בדיקת אולטרה-סאונד ולא בדיקה ביד של רופא ,בשביל
זה אמרתי שאני רוצה בדיקת אולטרסאונד ,ושאלו אותי למה,
אז אמרתי להם אולי אני בהריון בכדי שיבדקו אותי .אני אשה
בת  ...ואין לי מחזור ,אין לי גבר ואין לי גברים בחיים שלי ,אני
ישנה במיטה עם אמא שלי.
שאלה :אז למה כתוב שיש לך חשש להריון?
תשובה :זה לא נכון ,אמרתי את זה כי רציתי שיעשו לי בדיקת
אולטרסאונד ,כשהלכתי ואמרו לי שאין כלום בבטן ,והלכתי
הביתה ושוב כאב לי ,חזרתי ועשיתי בדיקות נוספות בגלל
החשש מהסרטן שהיה לקרובים שלי"

חוששת שהיא בהריון .לאחר כמה ימים ,האשה חזרה

לאחר העיון בחומר שבפנינו אנו מחליטים :בפנינו מסמכים

למרפאהכשהיאמודיעהפעםנוספתשהיאחוששתשהיא

המתעדים את הודעת האשה לרופא ולרופאה שהיא

שתן

חוששת שהיא בהריון .מאחר והבעל בנתק מוחלט מאשתו,

ואולטרסאונד .וכן לאחר שלושה וחצי חודשים הופיעה

מתגוררבארה"בוחיעםאשהאחרת,הרישטענהמסוגזה

בהריון

ובמהלך

הבדיקה

הופנתה

לבדיקת
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משמעההודאהשהתקיימויחסיאישותבינהוביןגבראחר.

אלא באמתלא .ופשיטא שאשה ההולכת להיבדק בדיקת

למרות שהאשה לא הודתה בפירוש שזינתה ,אך הפרשנות

הריון לאחר שהיא מודיעה לרופא שהיא חוששת שהיא

הסבירה לדברים שנאמרו על ידה היא שהאשה מודיעה

בהריון,אמירהכזואינהיכולהלהתפרשאלאכאמירהשיש

לרופאשהיאקיימהיחסיאישות.

בה הודאה על קיום יחסי אישות .וכשאין כל אפשרות

יובהר :ביחס להודאת בעל דין ,אין צורך שייאמר על ידו

שיחסים אלו התקיימו עם הבעל ,וגם האשה אינה טוענת

בפירוש מהי התוצאה המתבקשת מאמירה זו ,אלאדי בכך

כך,הריזוהודאהשהיחסיםהתקיימועםגבראחר.

שזו הפרשנות הסבירה לדבריו .כך ,אשה שלבשה בגדי

לאחר אמירה כזו אינה יכולה לחזור ולפרש דבריה בדרך

נידות ,נידונת כאשה האומרת נידה אני )עיין שו"ע יו"ד סי'

אחרת אלא באמצעות אמתלא סבירה לפי שיקול דעת בית

קפה( ,מכיוון שזו הפרשנות הסבירה למעשה זה ,למרות

הדין.

שאותה אשה לא אמרה בפירוש שהיא נידה ,אלא שכך

גדריאמתלאזוהתבררו בהלכה,וכדלהלן.הרמב"ם)הלכות

הבינו את המעשה אנשים אחרים שראו אותה .ואם אותה

אישותפרקטהלכהלא(כתב:

אשה אף הוחזקה נידה בשכנותיה ,דינה כוודאי טמאה גם
ביחסלאחריםלרבותלענייןדיןמלקות.
במקרה שבפנינו ,בלתי סביר לחלוטין לקבל אמתלא מהסוג
שנטענה באמצעות ב"כ ,שאמירה זו מגמתה להשיג סוג

"אמרה מקודשת אני ולאחר זמן עמדה וקידשה עצמה אם נתנה
אמתלא לדבריה ואמרה מפני כך וכך אמרתי בתחלה שאני
מקודשת וראינו בדבריה ממש הרי זו מותרת לשני ,ואם לא
נתנה אמתלא או שנתנה ואין בה ממש הרי זו אסורה".

בדיקהנוחה ,כבדיקתאולטרסאונד,במקוםבדיקהפולשנית.

ובשו"ע אה"ע )סי' מז סעיף ד( העתיק לשון הרמב"ם .וכתב

ביחס לכל אדם הנזקק לשירותי רפואה ,ניתן לקבוע

המגידמשנה:

כאומדנא מוכחת וברורה לחלוטין ,שבעת שנקלע למצוקה
ונזקק לשירותי מרפאה ,כגון עקב כאב חשוד ובלתי מוסבר,
וחשש למחלה ממארת ,עקב כאבים ,ובנסיבות של מחלה
דומהשכברתקפהאתהקרוביםוחששלרקעגנטי,לאיטול
על עצמו את האחריות להערים על הרופא רק כדי לזכות
בסוג בדיקה שהרופא אינו אמור לתת לו באופן שגרתי .קל
וחומרביחסלאדםהמצויבמצברפואימורכבובעייתי,כפי
שהאשה מצויה בו ,שכאמור חולהב ,...אדם כזה בוודאי
שלא יערים על רופא כדי לזכות בבדיקה רפואית שהרופא
אינו מעוניין לתת .אלא יפעל בכל כוחו להבהיר לרופא
המטפלאת הבעיה לאשורה ולשכנעו בצדקת הבקשה ,כדי
לקבל את הטיפולהמתאים גם לפישיקול דעתהרופא .מה
עוד ,שסביר מאד שבדיקת אולטרסאונד המיועדת לבדוק
חשש להריון בלבד ,תופסק עם שלילת ההריון ולא תוכל
לסייעלהשיגממצאיםרפואייםביחסלכאביםשאיןלהםכל
זיקה להריון .יתירהמזו ,לפי דבריה בסיכומים ,כבר היו
בדיקותאולטרסאונדגםלבעיותאחרותאצלהנתבעת,והיה
מקום לבקש לחזור על בדיקות אלו ,במקום להערים על
הרופא.
עלכןהטענהשהאשהבמצבההרפואיהבעייתיהזניחהאת

"ופי' אמתלא טענה הניכרת שהיא כדאי לסמוך עליה וכן
פירשו ז"ל".
ובשיטהמקובצתמסכתכתובות)כב,א(כתב:

"וז"ל הרא"ה ז"ל :אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה
אני נאמנת ,כלומר אף על פי שסותרת דבריה שאמרה שלא
היתה אשת איש מעולם דליכא טעמא דהפה שאסר הוא הפה
שהתיר ,אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת כלומר בדברים
הניכרים לנו אמת אף על פי שאינן ידועין לנו .ותלמידי ה"ר
יונה ז"ל כתבו וז"ל :פי' אמתלא ,טענה שנראה אמת כענין
המעשה שהביא בסמוך".
וכןהביאהשטמ"קבשםהרשב"א:

"וחזרה ואמרה פנויה אני נאמנת כלומר אפילו לאחר כדי דבור
וכדאסיקנא בשנתנה אמתלא לדבריה ,כלומר טענה הניכרת
שהיא כדאי להסמך עליה".
ובשו"תבארשבעסי'עבכתב:

"כבר כתב הרב הגדול מהר"ר שלמה לוריא ז"ל בביאוריו
לסמ"ג אההיא ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת וכו' וז"ל :נ"ל
דשום אדם לא יוכל לסמוך על אמתלא דידה עד שישאל לחכם
שבעירו שיוכל להשיג שאמתלא ראויה היא .ואי אמרה אמתלא
שהוא רחוק מן הדעת ,אסור לקבלה עכ"ל".

דרך המלך לקבלת התייחסות ראויה לכאבים שהציקו לה

והביאדבריובספרבארהיטבאה"עסי'מזסק"ח.

ולחשש ממחלה ממארת ,ובמקום זאת בחרה להערים

ובספרהפלאהעלמסכתכתובותדףכבעמודא'כתב:

ולבקשבדיקתהריון,היאטענהבלתיסבירהבעלילשאינה
יכולהלהתקבל.
כמובן ,בהתאם לכך מובנת ההתחמקות של האשה לחתום
על טופס "ויתור סודיות רפואית" עפ"י הוראת בית הדין,
כשלבסוף החומר הושג בהעדר חתימה זו ,וכן בהתאם לכך
מתפרשתהתחמקותהמהתייצבותלדיוןהאחרון.

"לפמ"ש הפוסקים דלשון אמתלא היינו שנתנה לדבריה טעם
המקובל לפני ב"ד שהוא אמת ,והיינו דקאמר אם נתנה אמתלא,
רצה לומר אם מבינים הב"ד שדבריה כנים הם ,נאמנת .אבל אם
מבינים הב"ד שאין הטעם קרוב לאמת אינה נאמנת ,והיינו
שכתבו הפוסקים באה"ע סי' מ"ז סעיף ד' ואם נתנה אמתלא
וראינו בדברי' ממש וכו' ,או שנתנה ואין בו ממש וכו'".

עפ"י ההלכה בשו"ע אה"ע סי' קטו סעיף ו ,אשה האומרת

וכן בספרו "ספר המקנה" הלכות קידושין )סי' לח סעיף כז(,

אמירה שיש בה הודאה שזינתה ,אינה נאמנת לחזור בה

כתב:
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"אם נתנה אמתלא וכו' משמע דאפילו אמרה הטעם צריך
שיהיה ניכר לבית דין שיש בו ממש".
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האמתלא לא תתקבל אלא אם היא אמתלא טובה ויתיישב
עלהלבמדועגםעשתהמעשה.ועייןבספרשעריישר)שער

וכן בספר שו"ת פרשת מרדכי )למהר"םבנעט( חלק אה"ע

ו פ"ח( שעל כן אם עשתה מעשה אף בעלה לוקה ,וכאמור

סי'טו,וז"ל:

לעיל,כירחוקמןהדעתשלאחרשעשתהמעשהתוכללתת

"לא כל האמתלאות מועילות ,רק אמתלא בריאה שיש בה
ממש ,כמ"ש הרמב"ם פ"ט מאישות הלכה ל"א אמרה מקודשת
אני וכו' אם נתנה אמלתא לדבריה וכו' וראינו בדבריה ממש
וכו' ...ועוד י"ל דלא מהני כאן אמתלא ממש"כ הצמח צדק סי'
ק"ד דלא מהני אמתלא רק כשאין לתלות האמתלא בשום דבר,
אבל כשיש לתלות האמתלא באיזה דבר אז אנו אומרים
שהאמתלא שקר ודבריה הראשונים אמת ...בהך דאשת איש
שחזרה ואמרה פנויה אני ,אין לנו לתלות בשקר ,דאין דרך אשה
להוציא את עצמה מבעלה ולקלקל עצמה ,וכן בחזרה ואמרה
טהורה אני שהתורה האמינתה כדכתיב וספרה לה ,לכן סומכים
על האמתלא .אבל בנ"ד אדרבה יש לומר לתלות האמתלא
בשקר מפני שרוצה לישב תחת בעלה שכן דרך אשה מנאפת
אכלה וכו' ואמרה לא פעלתי אוון ...דרך כלל בעינן שיהא לנו
ספק בדבריה גם קודם שנתנה האמתלא אם אומרת שקר ,וגם
באמתלא לא יהיה לנו דבר לתלות שמפני מה אמרה כן ,אז
מהני אמתלא .אבל בחסר תנאי אחר מהם לא מהני אמתלא
ולכל הפחות בעינן תנאי אחד ...אבל האמתלא אדרבה י"ל
מקום לתלות בשקר ובכה"ג לא סמכינן על אמתלא .ונראה דכל
זה נכלל בלשון הרמב"ם שכתב ונראה לנו שיש בדבריה ממש".
והגאוןרביעקיבאאיגרבתשובהח"אסי'קיכתב:

"הרמב"ם שכתב או שנתנה אמתלא שאין בה ממש ...מיירי
בניכר לפנינו שהאמתלא גרוע ופגום מעיקרו ,דמשום סיבה כזו
אין דרך לעשות כן ,משא"כ בנידון דידן דהאמתלא טובה
ומשובחת אין בה דופי".
בהתאם לכך ,כאמור ,אמתלא זו שנתנה האשה במקרה
שבפנינו,רחוקה מן הדעת,כהגדרתה בדברי מהרש"ל .וכן
אינה בגדר דברים הניכרים שהם אמת ,כפי שהגדירו

אמתלאהמתקבלתעלהלב.ובתבואותשור)סי'א'ס"קעח(

כתבשהמעשהיוצרחזקה" ,ולאו כל כמינה לאחזוקי האמתלא
ולגרע החזקה ,כי אם בראיה ברורה".על כן לאחר אמירה על
חשש הריון ומעשה של בדיקה המתאימה לנשים בהריון,
בהעדר אמתלא טובה ,לכו"ע אין מקום להוציאה מכלל
הודאהשזינתה.
מאחר שבפנינו אמירה שמשמעותה הודאה בקיום יחסי
אישות עם גבר זר ,וכן עשתה מעשה לבדוק בדיקת
אולטרסאונד אם היא בהריון ,עלינו לקבוע מהי ההשלכה
שלהודאהזו.
אמנםבהתאםלהלכההפסוקהבשו"עאה"ע)סי'קטוסעיף
ו( אשה המודה שזינתה אינה נאמנת מפני החשש שעיניה
נתנה באחר .אך טעם זה אינו רלבנטי כלל בנסיבות
הנוכחיות שההודאה ניתנה שלא במסגרת דיון בבית הדין
ולא בנסיבות של בירור היתר ואיסור ,אלא בנסיבות
המתוארות,במרפאה,בעתפנייהלקבלתטיפולרפואי.
המקורלהלכהזוהואהסוגיאבסוףמסכתנדרים.ובספרבני
אהובה )הלכותאישות פרקכד הלכה כ( הביא מהירושלמי
בסוףמסכת נדרים,שם נאמרשאםדבריהאשהלא נאמרו
במגמהלהביאלגירושין,נאמנת.
וכתבבספרבניאהובה:

"למדנו כשאנו רואים האשה האומרת דברים במסיח לפי תומה
דברים שלפי דעתה מתרת עצמה לבעלה ומהדין באמת אסורה,
נאמנת אף למשנה אחרונה ,ולא חוששין דאף זאת מתחבלת
להפקיע עצמה מתחת בעלה ,רק דאנו תולין להחמיר ,ונאמנת,
כעובדא דביאם דלפי דבריה היתה מותרת והאמין לה ר' יצחק
בר טבליי ואסרה".

הראשונים הנזכרים .לא ניתן לומר שבית הדין מבינים

ועיי"ש שהביא ראיות נוספות להלכה זו ,וכן בספר שו"ת

שדבריה הם אמת ,כפי ההגדרה שכתב ההפלאה ,ואינה

חסדלאברהם)תניינאחלקאה"עסי'לט(.

"אמתלא בריאה" ,כהגדרתה בתשובת פרשת מרדכי

ובספרנפתצופים)חלקאה"עסי'קכח(,כתב:

הנזכרת.וכןלפימש"כהגרע"א ,איןזואמתלאטובהמאחר
שאין דרך לעשות כן ,להודיע לרופא על הריון כדי להשיג
בדיקת אולטרסאונד לצורך בירור בעיה רפואית אחרת
שאינהידועהלרופא.
עוד יש לפקפק באמתלאהמבקשת לבטל דיבור שיש עמו
מעשה ,עיין שו"ע יו"ד סי' קפה סעיף ג .ובמקור הדין

"אם היו שני עדים בהודאתה ,בזו נראה דמהני אפילו לאוסרה
על בעלה .דבנידון דידן לא שייך לומר שמא עיניה נתנה באחר,
שאדרבה היא היתה מבקשת להסתיר הדברים מבעלה ומחזרת
למי שיביאנו אצלה לאסוף את חרפתה ,ובכי הא דליכא למיתלי
שמא עיניה נתנה באחר ,נראה דודאי נאמנת בהודאתה לאסור
את עצמה על בעלה".

ברשב"א מבואר שאם עשתה מעשה ,ולא דיבור גרידא ,לא

ועיין בספר תבואות שמש )חלק אה"ע סי' קכט-קלא(

מהני אמתלא ,אף שאינו מעשה של פרהסיא ,וכמ"ש ט"ז

שהסכים עם הלכה זו .ובסי' קכט כתב שדבר זה במחלוקת

יורהדעהסי'א'ס"קכבביחסלשיטתהרשב"א"דאיןמחלק

שנוי,והביאמספרצמחצדק)סי'פב(שלאהסכיםעםסברא

אלא בין דבור למעשה ,דכל שהוא אינו דבור אלא מעשה

זואלאיתכןשמתחילההיתהמתביישתלומרשזינתהושוב

לא מהני אמתלא" .ונאמרו בהלכה זו כמה דעות ואכמ"ל

אכבשה יצרה לתת עין באחר ,עי"ש ,אך כמובן שגם סברא

בזה,אלא רק לציין שדעת כמה פוסקים שאמנם מועילה

זו,אינהשייכתבנסיבותהנוכחיות.

אמתלא גם אם עשתה מעשה ,אך לאחר שעשתה מעשה,

ובספרפתחיתשובה)אבןהעזרסימןקטוס"קכה(כתב:
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"והנה בעיקר דברי הנו"ב הנ"ל שכתב דאף היכא דחזינן שאינה
רוצה להתגרש בשום אופן ג"כ אינה נאמנת ...אמנם באמת
אישתמיט להגאון נו"ב ז"ל דברי תשובת מהרי"ט ח"א ס"ס
צ"ב דמתרץ הך עובדא דתשובת הרא"ש שהובא בב"י ס"ס מ"ו
דהתם לא שייך עיניה נתנה באחר שמעשים מוכיחין שחפיצה
בבעלה כיון דטרחה לזייף גט מהראשון יעו"ש ,ובאמת גם על
דברי הצמח צדק הנ"ל פקפק עליו בתשובת כנסת יחזקאל סימן
מ"ה ודעתו דבאופן שכופין לחלוץ נשאר בכלל התקנה
דהימנוהו לעד יעו"ש ,ועיין בתשובת הרמ"א סימן ל' שהובא
בב"ש ר"ס מ"ה .וא"כ ה"ה בזה היכא דלא שייך לומר דעושית
כן מחמת דסניא להבעל ועיניה נתנה באחר י"ל דמהימנא )ר"ל
היכא דברור לנו דלא מערמא בזה עמ"ש לקמן בסמוך בשמו(
וכיון שהנו"ב לא ראה דברי תשובת מהרי"ט הנ"ל לראשונים
אנו שומעים )וכמ"ש הרמ"א בח"מ סי' כ"ה ס"ב( עכ"ד ע"ש".

אזיל חשש עיניה נתנה באחר ,והדעת מכרעת שבכה"ג לא אמרו
חז"ל סברא זו .והרא"ש בכתובות פרק אע"פ כתב שחז"ל ראו
שרוב האומרות כן משקרות ,אבל רוב נשים אין בידן להתגרש
ולכוף הבעל ,משא"כ בנדון שלפנינו ,מנין לנו מה שלא נמצא
בדברי חז"ל בפירוש .וביותר לטעמו של הר"ן שמדינא אינה
נאמנת להפקיע זכות שעבודו של הבעל .איני יודע מה זכות
ושעבוד שייך לבעל באשתו בהני שכופין אותו להוציא אם
תרצה ,וכיוון שבידה להפקיע זכות הבעל ,ממילא מדינא
מהימנא לדעת הר"ן והוא פשוט לענ"ד".
בהתאםלדרכו של ספר עמודי אור ,בנידון שבפנינו שהבעל
עזב את אשתו וגר עם אשה אחרת ,ואם הבעל יסרב לתת
גט והאשה תבקש לכפותו בגירושין יש לפסוק כפיית
גירושין,בנסיבותאלולכו"ע)לרבותלשיטתהר"ן(איןמקום
לטענה שעיניה נתנה באחר ,קל וחומר כשהודאתה ניתנה

ועיין בפד"ר כרך ג )עמ' (261-259בפס"ד מבית הדין הגדול

בנסיבותהמתוארות.

שהביאאתהדעותבהלכהזו ,ונראהשנטהלפסוקשנאסרה

בנוסף ,נציין שככל הנוגע לזכאות האשה בדמי מזונות

בנסיבות שמסרבת לקבל גט והודאתה נאמרה בדרךשאינה

עבורה ,דמי מזונות שנפסקו בערכאה אחרת ,הרי שביחס

נותנת מקום לחשש שעיניה נתנה באחר ,אך לא הכריעו

לזכויות ממון ,בכל מקרה של הודאה מצד האשה ,גם

בכך.

כשאינהנאמנתלאוסרהעלבעלה,עפ"יהמבוארבשו"עסי'

נוסיף ונציין למש"כ בעל ההפלאה בתשובה שו"ת גבעת

קטו ס"ו ,האשה הפסידה את זכותה לכתובה ולתנאי

פנחס )סי' יט( לבאר את דעת הסוברים שגם אם האשה

הכתובהומזונותעבורה.

מבקשת שלא להתגרש,אינה נאמנת ,ועדיין שייכת הסברא

על כן בהתאם לאמור ,מאחר והאשה נאסרה על פי

שמאעיניהנתנהבאחר.וז"ל:

"דכבר מבואר בכמה תשובות דכל מה שאמרה טצדקי
להאמינה ,תלינן הכל בעיניה נתנה באחר ,דא"כ כל הפרוצות
יערימו כן".

הודאתה,ישלפסוקלחייבהבגירושין.
יובהר כי בנסיבות המתוארות ,ככל שהדבר נוגע לחיוב
הגירושיןולשלילתזכאותהלמזונות,לאנכוןשביתהדיןיימנע
בעל נהג שלא כדין כשעזב את אשתו
מפסיקה רק מפני שה 

כמובןשסבראזואינהשייכתבנסיבותדנן,שהאשההודתה

לטובתאשהאחרת,וגםשאלתהיתרהנישואיןשלהבעלעם

בחשש להריון בפני רופא במהלך הליך רפואי ,בלא שעלה

אותה אשה ,הוא נושא נפרד הראוי לדיון שלא במסגרת

עלדעתהשאמירהזותיחשףבמועדכזהאואחר,ואיןיסוד

הנוכחית,אךאינומצדיקלעוותאתהדיןביחסלבעלבתביעתו

להניח שיש כאן הערמה במסגרת שיקול דעת של "עיניה

הנוכחית,ולהביאלחיובובממוןשאינוחייבבו.

ועיין בספר שו"ת שמן ראש )להג"ר אשר אנשיל אשכנזי

דיוןבהעדרהנתבעת

שבסוף ימיו היה אב"ד בצפת ,חלק אה"ע סוף סי' טז ד"ה

הדיון האחרון ,התקיים במעמד התובע וב"כ ובמעמד ב"כ

איברא( שהוכיח מהירושלמי והרמ"א שהביאו ,שגם כשאין

הנתבעת אך ללא הנתבעת .בהחלטה שניתנה לאחר מכן,

ראיהלדבריהמלבדהודאתה,אךהודאתהנתפסתכהודאה

הובהר היסוד להוראת בית הדין לקיים את הדיון בהעדר

אמינהלחלוטין,נאמנת.

הנתבעתולהסתפקבמעמדבאכוחהבלבד.

עדייןהיהמקוםלטעוןשנאמנותהאשהבנסיבותאלותלויה

אמנםבאותודיוןבאמצעהדיוןב"כהנתבעתביקשלהימנע

במחלוקתהרא"שוהר"ן,עייןבפד"רחלקג)שםבעמ' (260

מייצוגה ,אך בנסיבות המתוארות בהחלטה ה נ"ל ולאחר

בשם ספר מלבושי יו"ט .אךביחס לכך יצוין לתשובת שו"ת

שהתקבלהרושםשהיעדרותהמהדיוןלאנעשתהבתוםלב

עמודי אור )סי' צה אות ח( שכתב שבנסיבות שבהן עפ"י

אלא כדי לסכל את קיומו של הדיון בממצאים הנזכרים,

ההלכה הבעל בר כפיית גירושין ,עקב עילה שנמצאה

ממצאים שיש בהם לפגוע בכבודה ובמעמדה של הנתבעת

לכפותו בגירושין ,לכו"ע אין מקום לומר "שמא עיניה נתנה

ובזכאותהלדמימזונות,ובהתחשבבכךשגםבדיוניםשכבר

נתנהבאחר".

באחר" ,שהרי אם תרצה להפקיע עצמה מבעלה ,תוכל

התקיימו ,לנתבעת קושי אובייקטיבי בתקשורת ישירה עם

לעשות כן ללא קושי ,באמצעות כפייתו לגירושין .וז"ל

בית הדין ובכל מקרה התקשורת עם בית הדין התקיימה

העמודיאור:

באמצעות גורם מתווך ,בנסיבות אלו על יסוד תקנה נ"ח

"הוא מאותם שכופין להוציא ,וא"כ מה לנו לחוש שעיניה נתנה
באחר וחפיצה היא להתגרש ,הא בידה לתבוע גט בלא"ה ...בזה

לתקנות הדיון ,בית הדין אישר לעורך הדין של האשה
להשמיע את עמדתה ומנע התחמקות מהשלמת בירור

עטרתדבורה
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טענות התובע .תקנה זו נועדה למנוע התנהלות חסרת תום

כמקובל,המאשראי-כשירותלהתייצבלדיון,האשפוזעצמו,

לבכפישאירעבמקרהזה.

ביחס לנתבעת ולנסיבותיה הרפואיות,אינו מבטא חוסר

כשםשאם האשה היתה מתייצבת אישית לדיון ובמהלך

יכולת לצאת לחופשה של מספר שעות .התובע אף ביקש

הדיוןהיתהמבקשתלהתחמקממתןתגובהוללכתלדרכה,

שנעיין בראיות מצולמות המוכיחות זאת ,אך ויתרנו על כך

היה בית הדין נוקט את כל האמצעים להשלמת הדיון

עקבהעדראישורכאמור ,ומאחרשהדיוןהקודםכברנדחה

כמתחייב ,ובהעדר תשובות לשאלות בית הדין ,היה מקום

על יסוד אשפוז מסוג זה,על כן הדיון התקיים במתכונת

לקבלאתטענותהתובעבמלואן,ללאצורךבראיותנוספות,

המתוארת ,לאחר שהתקבל הרושם הברור שמגמתה

וזאת על יסוד תשובת הרא"ש )כלל קז סעיף ו( שהובא

היחידה של הבקשה היתה לסכל את קיומו של ההליך

להלכה בסמ"ע )סי' טו ס"ק יג( ובש"ך )סק"ה( .בהתאם לכך

התקיןלהשלמתבירורהתביעה.מאחרוכאמור,בתביעהזו,

בית הדין קבע שגם עורך הדין אינו רשאי להודיע שאינו

ב"כהאשההואהגורםהעיקריהטועןאתטענותיה,ולאחר

מסכים להשיב על שאלות בית הדין ולבקש שחרור מייצוג,

שהאשההתחמקהמהופעהבביתהדיןבלאשהציגהאישור

כפישב"כהאשהביקשלהשתחררבאמצעהדיון.

רפואי תקף המצדיק זאת ,התקיים ההליך של "שמוע בין

כמו כן על יסוד תקנה נ"ח הנזכרת לא היהמקום להימנע

אחיכם"במתכונתהנזכרת.

משמיעת עורך הדין ,ולקבל את בקשת האשה לשחרר את

מסקנת הדברים:מהחומר שבפנינו עולה שהאשה קיימה

עורך דינה מייצוגה ,וכל זאת מכיוון שהתנהלות זו חסרת

יחסים עם גבר זר ובכך נאסרה על בעלה ואינה זכאית

תוםהלב,כשלאהוצגהאסמכתארפואיתבתתוקףלהגשה

למזונות,והתביעהלחיובהאשהבגירושיןמתקבלת.

למוסדות משפטיים המאשרת העדר כשירותה להתייצב

בהתאםלכך,ייקבעמועדקרובלסידורהגטבמועדשהבעל

לדיון .קיבלנו את טענת התובע ,שבהעדר אישור רפואי

יהיהבארץ,ולחילופיןיוסדרמתןהגטבאמצעותשליח.

סימן ה

ה
דחייתתביעהלחיובאשהבגירושיןעקבמחלתפיברומאילגי 
הצדדים נשואים  24שנים ולהם בן אחד .מזה כשנה וחצי
שהצדדים גרים בנפרד לאחר שהבעל עזב את הבית והגיש תביעת
גירושין .הבעל נחרץ בעמדתו השוללת חזרה לשלום בית ,והציג
כמה עילות שלטענתו יש בהן כדי לחייב את האשה בגירושין.
האשה הביעה רצון לשלום בית ,אך הודיעה כי תסכים להתגרש
בכפוף לתשלום הכתובה.
מאחרובסופושלדברגםלאחרפסקהדיןהקובעאתזכאות

הבגדבהעםחברתה,ואיןלהתחשב
לאחרשנוכחהשבעל 
ל
םהזוגייםש 
בטענהזו.אךעכ:פאיןספקשהקשייםבחיי 
ל
ה ש 
הצדדים נבעו כתוצאה ממחלה ,ולא כתוצאה מהחלט 
ל
האשהשאינהרוצהלקייםחובהכזואואחרתלבעלה.ע 
כןהטענהלמרידהאינהבמקומה,אךעדייןבבואנו לפסוק
בתביעתהגירושין,עלינולקבועהאםבנסיבותהנוכחיותיש
לפסוקלחייבאתהאשהבגירושיןכמבוקש.

האשה לכתובתה ,האשה עומדת בסירובה להתגרש,

בעת הדיון בתביעה לחייב את האשה בגירושין עלינו לדון

הדיונים בתביעת הגירושין הושלמו ,וכעת לאחר העיון

בשתי טענות ,האחת :האם האשה אכן סילקה את הבעל

בסיכומיטענותהצדדים,להלןפסקהדין.

מהבית ,כנטען בכתב התביעה .והשניה ,האם מחלתה של

יצוין ,בבית הדין נחלקו הדעות בשאלת חיוב האשה

ה וההשלכות הנובעות ממנה ,יכולה להוות עילה
האש 

בגירושין,ולהלןדעתהרוב.

לחיובהבגירושין.

עיקרי הנתונים הרלבנטיים הם :האשה לקתה במחלת

ביחס לנידון הראשון,ביחס לטענות שעלו בכתב התביעה

פיברומיאלגיהוהיא מוכרת כנכה שנקבעו לה60%נכות.

שהאשהסילקהאתבעלהמהבית,הרישמידבפתיחתהדיון

פרופ:דןבוסקילה,מומחהלרפואהפנימיתוראומטולוגיה

הראשוןהתבררשאיןממשבטענהזוכשהבעלבעצמוהודה

ומנהל היחידה הראומטולוגית בביה:ח סורוקה בבאר שבע,

)כמפורט בפרוטוקול הדיון הראשון( שלא סולק ,אלא עזב

מטפלבחוליפיברומיאלגיהוחוקראתהתסמונתמזהשנים

לאחרשלאהוסדרוהסכמותביניהםביחסלהסכםהגירושין

רבות ,כתב באתר אינטרנט המוקדש לתסמונת

הנדרשעלידו,ולהלןמדבריו:

פיברומיאלגיה:

פיברומיאלגיה הינה תסמונת של כאבים שריריים מפושטים
וכרוניים ,המערבת את השרירים ואת השלד המרכזי ,כאשר
הסיבה לה אינה מובנת עדיין.
כברבפסקהדיןהנזכרכתבנושאין בפנינו אסמכתא לטענת
ה
הכתוצאהמהלחץשבוהיתהנתונ 
הכימחלתהנגרמ 
האש 

"כעת אנחנו חיים בנפרד חודש .ראיתי שאין ביננו הסכמות,
ועזבתי את הבית ...גם כשגרתי בבית ,גרנו במשך שנים בחדרים
נפרדים .עד עתה לא נפרדנו בגלל טובת הבן.
יש ביננו חוסר תקשורת במשך שנים רבות .יש ביננו אי
התאמה .אני מתחרט ע"כ שלא עשיתי זאת עוד לפני  10שנים".
ובאמצעותב"כהוסיף:
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"מחלת האשה היא מקור הבעיה .נביא חוו"ד רפואית ע"כ .היא
סובלת וזה מונע ממנה מלתפקד כרעיה ואולי גם כאם".

"לקתה חייב לרפאותה ,אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא את
עצמה רשאי".

מאידך האשה טענה שהמחלה בעטיו של הבעל שבגד בה,

ממשנה זו לכאורה משמע שהחולי אינו עילה לעיכוב

והוסיפה:

הגירושין,ובלבדשיתןלהאתכתובתה.

"הבעל לא נמצא אף פעם בבית .הוא לא נמצא בבית בלילות.
היה אסור לי לשאול אותו היכן הוא נמצא אז ...גם כיום אני
רוצה בש"ב .הבן זקוק לו".
ובאמצעותב"כהוסיפה:

"הבעל עזב את חדר השינה .היא השתדלה לקיים את חובותיה
כאשה וכאם .היו מקרים שהכאבים שלה התגברו ,והיא לא
עשתה זאת".
עלכןלאניתןלדונהכאשהשסילקהאתבעלהמהבית.נכון
ה :כיום אין לי שום רגשות כלפיו .אך
שהאשה הודת 
הוסיפה:לארציתישיעזובאתהבית.
עלכןבנסיבותהמתוארותשהבעלעזבאתהבית,וגםקודם
לכן גרו בחדרים נפרדים ,אך לא מפני סירובה של האשה
לחייםמשותפים עם הבעל ,לא ניתן לחייבה בגירושין על
יסודעילתמורדת.
לאחרעיוןבדעתהמיעוטהמצורפתלפסקהדין,אצייןשאיני
מקבל את הקביעה שכתב שהאשה כבר אינה רוצה את
בעלה ,וכי למעשה שניהם אינם רוצים זה בזה .וכן איני
מקבל לחלוטין את הקביעה שכתב בדעת המיעוט שהאשה
אי נה ראויה כלל לחיי אישות עם בעלה ,מאחר ואין בפנינו
כל אסמכתא לקביעה כזו .לא יתכן לקבוע כן על יסוד
הערכה בלבד .אלא המציאות שהתבררה בבית הדין היא
שהאשה מאד תשמחאם בעלה ישוב לביתו ולאשתו ,ינתק
כל קשר עם אשה אחרת ,יתמוך באשתו במצבה הקשה,
וינהלוחייםמשותפים,הגםשחייםאלועדייןיהיומושפעים
מהמגבלות האובייקטיביות הנגזרות מהבעיה הרפואית של
האשה.
ה
האםקייםאיסורלגרשאשהחולהבניגודלרצונ 
מדברי האשה עולה שעקב מחלתה ,יכולת התפקוד שלה
הינה מינימאלית ,וכי בעת התקפי כאב ממושכים ,היא
בחוסרתפקודמוחלט,היכוללהימשךפרקיזמןארוכים.
מכיוון שאין צפויה רפואה למחלה זו ,עלינו לפסוק האם
הבעל זכאי לדרוש גירושין בנסיבות אלו תוך הסתמכות על
ֵעתרלבקשה.
מצבההרפואיהרעוע,והאםביתהדיןי ָ
בשאלתהיסודהאםמותרלחייבבגירושיןאשהחולהמפני
מחלתה,בספרידבריםפרשתכיתצא)פיסקאריד(שנינו:

"ושלחת לנפשה  ...בגט כדברי רבי יונתן ,ואם היתה חולה
ימתין לה עד שתבריא ,קל וחומר לבנות ישראל שהן
קדושות וטהורות".
הרי מבואר שאין לגרש אשה בעת חוליה ,ועל הבעל
להמתין עד שתבריא .לעומת זאת ,במשנה במסכת כתובות
דףנא,אשנינו:

שיטתהראב"דהיאשהספרימתייחסלאשה חולההמוטלת
על המטה ,ודברי המשנה נאמרו באינה מוטלת על המטה.
וז"להמגידמשנהפרקי"דמאישותהלכהיז:

"הרשב"א ז"ל כתב תניא בספרי ושלחתה לנפשה מלמד שאם
היתה חולה ימתין לה עד שתתרפא ,ופירשה הראב"ד ז"ל
במוטלת על המטה וכל שכן בבנות ישראל הקדושות אם היא
מוטלת על המטה שאינו יכול לגרשה עד שתתרפא ,ומתניתין
בשאינה מוטלת על המטה עכ"ל".
לעומתזאת,הרמב"םפרקי"דמאישותהלכהיזכתב:

"האשה שחלתה חייב לרפאות אותה עד שתבריא ,ראה שהחולי
ארוך ויפסיד ממון הרבה לרפואה ואמר לה הרי כתובתיך
מונחת או רפאי עצמך מכתובתיך או הריני מגרשך ונותן כתובה
והולך שומעין לו ,ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ".
והוסיףהמגידמשנה:

"וכתב רבינו ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ .ודבר פשוט
הוא שיש בזה רוע מוסר".
עכ"פ אליבא דשיטת הרמב"ם ,נראה שהמשנה קבעה את
עיקר הדין שיכול לגרשאשה חולה ובלבד שיתן לה את
הכתובה ,ובנוסף קיימת הדרכה עקרונית שאין ראוי לעשות
כן מפני דרך ארץ מפני שיש בזה "רוע מוסר" ,והיינו אף
כשהחוליארוך.
וכתבבספרפסקיהלכותידדודעלהלכותאישות)שם,דף
נה(:

"באשתו שנשתטית סובר הרב ז"ל בפ"י מהלכות גירושין הכ"ג
דאינו חייב לרפאותה ולפדותה ,שאני התם שאינה ראויה כלל
להיות עמו ,שאין כח לבר דעת לדור עם השוטים ולא חייבוהו
חכמים בתנאי כתובה ,משא"כ בחולה אף שאינה ראויה
לאישות ]כאמרם כתובות דף ס"ג חולה בת תשמיש היא
בתמיה[ עכ"ז ראויה לצוותא בעלמא ,ואינה מכבדת על האיש
כשוטה ,שאין בכח בר דעת לדור עמה כלל אף בצוותא בעלמא,
לכן מפטר לגמרי לזונה ולרפאותה אף מתנאי כתובה".
הרי מבואר מדבריו ,שדברי הרמב"ם נאמרו גם בחולה
שאינה ראויה לאישות בעת חוליה ,עכ"פ מפשטות דברי
הרמב"ם נראה שלא נקבע איסור על גירושי אשה חולה,
אלא הדרכה שאין ראוילעשות כן מפני דרך ארץ .וכן
בתשובת מהר"י בן לב חלק ב' סי' כב כתב בפשיטות
שאליבא דהרמב"ם אין ראוי לגרש אשה חולה מפני דרך
ארץ,אךלאנקבעאיסורבגירושין.
בשו"ע סי' עט סעיף ג' העתיק להלכה את לשון הרמב"ם,
ואם כך,אין איסור בגירושי אשה חולה,אלא שאין ראוי
לעשותכןמפנידרךארץ.
לעומתהמבוארלעיל,עפ"יתשובתמהריב"לאליבאדשיטת
הרמב"ם אין איסור בגירושין אשה בעל כרחה,אלא רק

עטרתדבורה
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הוראהשאיןראוילעשותכן ,הרבהמהפוסקיםכתבושדינו

לגירושיאשה בעת חוליה ,גם הרמב"ם ,והשו"ע שהביאו

של הספרי האוסר על גירושי אשה חולה ,אינו שנוי

להלכה ,מסכימים שדברי הספרי הן הלכה שאין בה

במחלוקתוכיגםהרמב"םסוברכן.

מחלוקת ,וגם לא חילקו בין מוטלת במטה או לא ,וז"ל

כןעולהמדבריהרשב"שבסי'תקמז,שכתב:

"ואעפ"י שהרמב"ם ז"ל כתב כלשון הזה ,ראה שהחולי ארוך
והפסיד ממון הרבה לרפואה ואמר לה הנה כתובתיך מונחת
ורפאי את עצמך מכתובתיך או הריני מגרשיך ונותן כתובה וכו',
אין להבין שהכתובה תלויה בפני עצמה והגט תלוי בפני עצמו,
ושיתן הכתובה ,ואם ירצה לגרש יגרש .אלא שהאמת הוא שאם
היה רוצה שלא תתגרש יתן לה כתובתה ,ועצה טובה קמשמע
לה שהרבה נשים אינן חפצות בגירושין ,ונתן לה עצה רבינו ז"ל
שאם אינה רוצה גירושין בנתינת כתובתה יספיק ,ואם היא אינה
רוצה ליטול כתובתה עד שיגרשנה הדבר תלוי ברצונה ,ולא
ברצונו שיתן כתובה ולא יגרש כדי שאם תמות היום או מחר
יירשנה".
וכןבשו"תנבחרמכסףחלקאבןהעזרסי'מוהביאאתלשון
הרמב"ם,וכתב:

"קשה למה שינה הרמב"ם ממה ששנו חכמים בלשון המשנה
ואם אמר הרי גיטך וכתובתיך רפאי עצמך רשאי .אבל הרמב"ם
כתב אמר לה הרי כתובתיך מונחת או רפאי עצמך או הריני
מגרשך ,שנראה כנותן הבחירה בידה אם תרצה להתרפאות
מכתובתה ולא תתגרש ,והרי לא הוזכר במשנה רפואה
מכתובתה בלי גירושין ,אלא אמר הרי גיטה וכתובתה רשאי...
ולכך אני אומר דהרמב"ם סובר פירוש המשנה של ואם אמר
הרי גיטה וכתובתה או אמר הרי כתובתך רשאי ותלוי הדבר
בבחירתה .דדמי לאומר לאשתו איני זנך דכופין להוציא ודוקא
כשהיא רוצה להתגרש ,אבל אם תרצה לישב עמו בלי מזונות
אין כופין להוציאה .ולכך אמר הרמב"ם בחלתה חולי ארוך
ואינו רוצה לזונה ולרפאותה מניח לה כתובתה ,והיא תבחר אם
רוצה לישב עמו ותתרפא מכתובתה או אם רוצה היא להתגרש
מיד .כי לפעמים רוצה אשה להיות לה שם נשואה אעפ"י
שתתרפא ותתפרנס מכתובתה ,ולכך נקט הרמב"ם להאי לישנא
א"ל הרי כתובתיך וכו' .וכפי דרך זה פלטי' ליה להרמב"ם
מההיא דתני בספרי ושלחתה לנפשה מלמד שאם היתה חולה
ימתין לה עד שתתרפא ...וכ"ש לבנות ישראל הקדושות .דסובר
הרמב"ם שלענין שלוח שהוא גט אינו מגרשה בעל כרחה עד
שתתרפא ,אלא מניח כתובתה ותתרפא מכתובתה ,ולכך אינו
אומר לה הרי גיטיך וכתובתיך ,אלא אומר לה הרי כתובתיך,
שאם היא ברצון נפשה תרצה להתגרש מיד נמצא מתגרשת
ברצונה ,ואפ"ה כתב הרמב"ם ואין ראוי לעשות כן מפני דרך
ארץ ,שאע"פ שהאשה תבחר בבחירתה ,מ"מ מתורת דרך ארץ
ראוי לבעל לרפאתה עד שתבריא ,וזהו דין האשה שחלתה".
וכן בספר ישועות יעקב סי' עט סק"ב כתב שבספרי נקבע
איסור לגרש אשה חולה ,וגם הרמב"ם אינו סבור שהמשנה
והבבלי חולקים על הספרי ,אלא רק נקבעה הדרך להיפטר

הישועותיעקב:

"ס"ל להרמב"ם דבאמת בהך ברייתא דספרי מבואר דאינו יכול
לגרשה בעת חולי' .אמנם כיון שהבעל רוצה לגרשה והיא אינה
רוצה ,אף שהדין עמה בזה שאינו יכול לכופה שתקבל ממנו גט
פיטורין בעת חולי' ,דק"ו מיפת תואר דאינו רשאי לשלחה
מביתו בעת חולי' ,לא עדיפה משוטה דאינה בת גירושין כלל,
ומ"מ אין הבעל מחויב ברפואתה ...והמתני' דנקטה לקתה חייב
לרפאותה אמר הרי גיטה וכתובתה ותרפא עצמה רשאי ,לא
שיהיה בידו לגרשה באמת ,אלא דרשאי לומר כן לענין שיפטר
מרפואה ...וכתב מהרש"ל דבזמן הזה שאין מגרשין בע"כ אינו
יכול לומר הרי גיטה וכתובתה ותרפא את עצמה ,וכבר כתבתי
דלשיטת הרמב"ם והראב"ד בלא"ה אינו יכול לגרשה בעל
כרחה בעת חולי' עד שתתרפא ,רק דמ"מ אינו חייב ברפואתה".
וכן בספר בית מאיר בסי' עט סעיף ג' דחה את דברי הב"ש
שהשווה איסור גירושי אשה מזיווג ראשון לאיסור חרם
דר"ג ,ופרש בדברי הרמב"ם והשו"ע שכתבו" :ראהשהחולי
ארוךויפסידממוןהרבהלרפואהואמרלההריכתובתיך
ךונותן
מונחתאורפאיעצמךמכתובתיךאוהרינימגרש 
כתובהוהולךשומעיןלו":

"היינו משום דאינו מגרשה בעל כרחה ,דהא הברירה בידה אם
תרצה לרפאות מכתובתה הרי היא אשתו  ...ומפני שלה הברירה
אם תתרצה מדעתה להתרפא מכתובתה לא יגרשנה ואם לאו
מוכרח לגרש ,שוב אין עליו איסור דלא יגרש אשתו ראשונה.
ואם כן אפשר אף בזה הזמן ,על אופן זה אינו בכלל החרם אם
כתובתה מרובה כיון דלה הברירה".
וכן בספר ברית יעקב אה"ע סי' נב השיב בנידון של אשה
חולה שבעלה מבקש לגרשה ולשלם את הכתובה והאשה
אינה מסכימה להתגרש ,אלא תובעת ממנו למלא את
חובותיו לאשתו לרבות מזונות ורפואה .בתשובתו דחה
הברית יעקב את טענת הבעל לחייבה בגירושין ולהיפטר
ממזונות.אך אם החולי ארוך יכול להניח כתובתה בידה
ולהיפטר ממזונות .ובתוך דבריו פרש דברי הרמב"ם בדרך
הנזכרתלעיל,וכתבבשיטתהרמב"ם:

"מפרש מאי דתנן במתניתין הרי זה גיטך וכתובה ורפאי את
עצמך ,האי ויו דוכתובה הוא ויו מחלקת ,או כתובתך ורפאי את
עצמך שנותן לה הברירה ,או שתקבל גט להתגרש לגמרי או
להתרפאות עצמה מכתובתה ,שומעין לו .והכריח הרמב"ם
פירושו משום דקשה לו מספרי ...לכן מפרש דנותן לה הברירה
או דתתרפאי מכתובתה או הריני מגרשך ונותן לך כתובה ,ואם
היא בוחרת בעצמה בגירושין רשאי ,אלא דאינו רשאי לגרש
בעת חליה ,א"כ בבנות ישראל כה"ג לא הוי דרך מוסר ודרך
ארץ".

ממזונות ורפואה ,וכשמבקש לתת גט ומשלם את כתובתה,

וכן בספר שמחה לאיש לראשל"צ הגאון רבי י"ש אלישר

ועלזהכתבשאיןראוילעשותכןמפנידרךארץ.אבלביחס

זצ"ל חלק אה"ע סי' טז דן בדינה של אשה שלקתה בבני
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מעיה ואינה יכולה להטהר ,והביא מדברי תשובת נבחר
מכסף ומדברי הישועות יעקב הנזכרים והסכים עמם,
ובמסקנת דבריו העלה שביחס לגירושין אין לחייבה אלא
הכלתלויברצונה,וז"ל:

"לענין דינא ...אם תרצה להתגרש חייב ליתן לה כתובתה
במשלם .ואם אינה רוצה להתגרש מהיות טוב יתירו לו בית דין
שבועתו וישא אשה אחרת לקיים מצותו יתברך .זהו הדרך
הישר .ואם רוצה לפטור עצמו משאר וכסות בטענת קים לי ,לית
מאן דימחה בידיה בהיותו מוחזק".
העולה מדברינו שלפי דרכם של הרשב"ש תשובת נבחר
מכסף ,הישועות יעקב ,הבית מאיר ,תשובת ברית יעקב
ותשובת שמחה לאיש בנידון שהאשה חולה על פי הדין
קיים איסור לגרשה .לעומת זאת ,מהריב"ל סבר בדעת
הרמב"ם שאין איסור אלא הדרכה שאין ראוי לעשות כן
מפנידרךארץ,וכןנראהמדבריהפוסקיםשיובאולהלןודנו
בשאלת חרם דר"ג בנידון כזה ,ולא כתבו שאין מקום לדיון
מאחר ובלא"ה קיים איסור לגרשה בעל כרחה ,וכמו שכתב
הישועות יעקב .ולפי דרכם ההלכה אם ניתן לחייבה
בגירושין,תלויהבמחלוקתמהרש"לוב"ששתובאלהלן.
איסורגירושיאשהחולהבניגודלרצונהמפניחרםר"ג
הביתשמואלבסימןעטסק"דכתב:

"כתב מהרש"ל בזה"ז אפילו חולי ארוך אפי' אינה מוטלת על
ערש דוי אינו יוכל לגרשה בעל כרחה .מיהו יש לדייק ממתני'
ומן הפוסקים דכתבו בסתם דרשאי לומר הרי גיטך וכתובתך
ורפאי את עצמך אפילו בזיווג הראשון דאסור לגרשה אפ"ה אם
היא חולה יכול לגרשה ,לפ"ז ה"ה בזה"ז דאיכא חר"ג י"ל
דיכול לגרשה כמ"ש ר"ס ע"ז".
הרי שהב"ש נקט בפשיטות דלא כדעת הסוברים שקיים
איסורבגירושיןאישהחולה,ואףלאמצדחרגמ"ה.
הב"חוהט"זסק"אהסכימועםשיטתמהרש"לוכןמשמעות
הח"מ סק"ג .גם בספר תפארת ישראל פ"ד במסכת כתובות
סוף אות מ"ב כתב דלדידן דאיכא חרם דר"ג אפילו בחולי
ארוךאינויכוללגרשה.
ובספר ברית יעקב חלק אה"ע סי' נב דחה את דברי הב"ש
)כמושהקשההביתמאירהנזכר(,וכתב:

"ודבריו אינן נראין לי לדמות תקנת רגמ"ה לזיווג ראשון דאסור
לגרשה ,דלדעת כמה פוסקים הוי בזיווג ראשון רק עצה טובה
וזהירות ,אבל ליכא איסורא כלל אפילו מדרבנן כמ"ש המל"מ
פ"י מהלכות גירושין ע"ש ,אבל תקנות רגמ"ה דהוי איסור
חמור בחרם דהוי איסור דאורייתא".
וכןבספרמשפטיעוזיאלחלקאה"עסי'פאכתבשההכרעה
היאכשיטתמהרש"ל,וז"ל:

"על כל פנים הואיל ומהרש"ל כתב בפשיטות דבזמן הזה שאין
מגרשין בע"כ ,מחוייב לרפאות אותה ואינו מועיל מה שמוכן
לתת לה כתובתה ולגרשה ,מדבריו למדנו שחרם רגמ"ה קיים
ועומד גם בחלתה חולי ארוך ואינה יכולה לשמשו .והואיל

והב"ח וטו"ז הסכימו לדעתו אין בידינו להכריע כדעת הח"מ
וב"ש הסוברים להתיר גירושי אשה שחלתה או נשתטית במקום
חרגמ"ה או שבועה .את זאת כתבתי לבירורה וליבונה של
הלכה ,ולמעשה מקובל הוא הדבר בבתי הדין שבכל קהילות
ישראל שאין מתירין גירושין בעל כרחה בשום אופן אלא
במקרים כאלה שבי"ד יראו הכרח להציל את האיש מעיגון מפני
שאין לו מי שישמשנו או במקום ביטול מצות פו"ר ולהצילו
מהרהורי עבירה ,מחייבים את הבעל לפצות את אשתו לפי מדת
יכולתו ,והיה אם לא תסכים אשתו לקבל גיטה מתירין לו לישא
אשה אחרת עליה אחרי השלשת גיטה ודמי כתובתה ופצוייה
ביד בית דין בכסף ממש או בשטרות בטוחים לפי ראות עיני
בית דין ,ובזה אין בו אפילו משום מדת דרך ארץ ,וכדכתב
מהריב"ל דמ"ש הרמב"ם דאינו ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ
היינו לגרשה בעל כרחה אבל לישא אשה אחרת עליה אם היא
אינה רוצה להתגרש בזה לא כתב דאין ראוי לעשות כן
)מהריב"ל ח"ב סי' כ"ב( ומרן החקרי לב זצוק"ל כתב דמ"ש
הרמב"ם אין ראוי וכו' היינו היכא דקיים מצות פריה ורביה
כשהיא ראויה לתשמיש ולידה גם בחליה ,אבל היכא דאינה
ראויה לביאה וגם לא קיים מצות פו"ר מהיכא תיתי שלא יוכל
לגרשה ,ומכל מקום אחר שמהריב"ל גילה דעתו כן כי האי גונא
שישא אשה אחרת ולא יגרש מי יתיר לגרש )חקרי לב יו"ד סי'
פ"ז ד' צ"ג( .ומרן הגאון הראש"ל ישא ברכה זצוק"ל הביא
דברי מהריב"ל והחק"ל ,וכתב בנדון דידיה דון מינה לנדון דידן
דכולהו איתנהו ביה הן שאינה ראויה לביאה והן שלא קיים
מצות פו"ר פשיטא דיוכל לישא אשה אחרת באין מעצור ,כיון
דהחולי ארוך וכבר נלאה הבעל להוציא ברופאים ורפואות זה
חמש שנים ולא עלתה ארוכה ,ומה לנו ברופאים אם יאמרו
שתתרפא האם שמו גבול לחדש או לשני חדשים בכדי שנגזור
עליו שימתין הלא אפשר שתתרפא אחרי שנים רבות ומי יחייב
את הבעל שיהיה יושב ובטל והרהורי עבירה קשים ,הא ודאי
פשיטא דיכול לטעון אדעתא דהכי לא נשבעתי ומתירים לו
לישא אשה אחרת )שמחה לאיש חלק אה"ע סי' ט"ו ד' י"ד(.
מדברי כולם למדנו שבכל אופן אין מתירים לגרש בעל כרחה
משום שאין זו ממדת דרך ארץ ,הלכך אינו יכול לומר אדעתא
דהכי לא נשבעתי .ודוקא להתיר שבועה שלא ישא אשה אחרת
הוא דמהניא טענה דאדעתא דהכי לא נשבעתי ,ובמקום שקבלו
חרגמ"ה אמרינן בכגון זה לא גזר רגמ"ה".
בספר חדות יעקב תניינא סי' מו דן באשה חולה הסובלת
ממחלה חשוכת מרפא שלשיתוק ועוד בעיות ,ודן בשאלת
גירושיה,ובתוךדבריוכתב:

"הגאון הבני אהובה תי' דברי רמב"ם ז"ל מספרי די"ל דמה
שלא הי' מחויב בכתובה שפיר הי' אסור לגרשה כשהיא חולנית
אבל לבתר שתקנו חכמים כתובה י"ל שפיר רשאי לגרשה אף
שהיא חולנית ואין כאן חשש איסור כלל רק הנהגה ישרה ודרך
מוסר שלא לגרש ,ועמש"ל ראי' לדבריו מתשובת הרשב"א.
ולפי זה ...היכי שאין לו אשה אחרת ולא קיים פו"ר ואם נאסר
לו לגרש ולא לישא אשה על אשתו יבטל דברי תורה מלקיים
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פו"ר ויהי' בהרהור עברה כל ימיו ,בודאי אין סברא שמפני דרך
ארץ ודרך מוסר יעבור בזדון על איסור תורה שפיר לא נאסר
כה"ג לגרשה או לישא אשה על אשתו .אך לפי"ז הי' מוטב
להתיר לו לישא אשה על אשתו מלגרשה כיון דלגרשה אינו
מדרך מוסר והנהגה ישרה .ואפשר לומר שהא דאינו דרך ישרה
לגרש כשהיא חולנית ,הוא רק בחולי ארוך ,ומ"מ יש לה תקוה
שתתרפא ,א"כ חיישינן שמא על ידי זה שיגרשנה לא יהי' מי
להשגיח עליה ,או חיישינן שמא מפני עגמת נפש לא תשוב
לאיתנה ,אז הוי מדרך מוסר שימתין עד שתתרפא ,וכן מורה
לשון הספרי ימתין לה עד שתתרפא ,אבל היכי שרופאים
אומרים שאין לה תקוה להתרפאות אזי אין חיוב עליו לסבול
צער כל ימי חייו כיון שאין לה נ"מ לרפאותה ,ושפיר יכול גם
לגרש כמו לישא אשה על אשתו"
וכברהביאספרגטפשוטסי'קיטס"קלגמתשובתמהרח"ש
חלק ד' סי' לג שאין תקנת רבינו גרשם באינה ראויה
לאישות.
אך במחלוקת מהרש"ל וב"ש הכריע החדות יעקב דלא
כהכרעההנזכרתכדעת מהרש"ל,אלאכב"ש,וזאתעליסוד
תשובתהרשב"א.וז"להרשב"אחלקז'סי'קלג:

"עוד כתב שמעתי בשם הגאון ז"ל בתשובה והביא ראיה ממה
ששנינו לקתה חייב לרפאתה ואם אמר הרי גיטה וכתובתה
תרפא את עצמה רשאי ,הרי גיטך וכתובתך אין ,אבל שלא
בכתובתה אינו רשאי ,ואם לא קבל עליו את הדין מנדין אותו.
זה לשון התשובה".
וכתבהחדותיעקב:

"וע"כ דהרשב"א שלא ברצונה מיירי והיכי שמגרשה בע"כ,
וא"כ ל"ל להרשב"א למימר שמנדין אותו משום שאינו רוצה
לקבל את הדין וליתן לה הכתובה ,ת"ל דמנדין אותו משום
דעבר על חרם ר"ג כשמגרשה בע"כ ,דהא הרשב"א הביא כמה
פעמים בתשובותיו תקנת רגמ"ה ,וע"כ דהיכי שהיא חולנית
ומגרשה ונותן לה כתובה ,אינו עובר כלל על חר"ג ,וראי' לבית
שמואל".
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שהוא ריח כופין לכו"ע להוציא כמ"ש במתני' .וע"כ דהחילוק
דבמומים אפילו גדולים מ"מ ראוי הוא לאישות ,משא"כ בריח
דאינו ראוי דאי אפשר לה להיות בחברתו .וא"כ אם באשה
דבכל דהו ניחא לה ,ומ"מ בריח של כופים ,וכ"ש אם יש בה
חסרון דאינה ראויה לאישות דיכול לגרשה בע"כ ,וכן נראה
דהדין בסי' קי"ז ברואה דם מחמת תשמיש דתצא ,פשוט דמיירי
אפילו אחר חרם דר"ג".
ובפד"רחלקז'עמוד220וכן בספר משפט שמואל סי' כא,
כתבהגר"בוורנרזצ"ל:

"והרש"ל בחידושיו על הטור )הוצאת אל המקורות( כתב
בסימן ע"ט בזה"ל :הרי זה גיטך וכתובתך ורפאי את עצמך
רשאי וכו' כל זה איירי במקומות שלא פשט חרם ר"ג מ"ה שלא
יגרש אשה בע"כ ...ודבריו הובאו בקצרה בח"מ סק"ג ובט"ז.
והב"ש סק"ד כתב ע"ז וז"ל :מיהו יש לדייק ממתני' ומן
הפוסקים דכתבו בסתם דרשאי לומר הרי גיטך וכתובתך ורפאי
את עצמך אפילו בזיווג ראשון דאסור לגרשה ,אפ"ה אם היא
חולי יכול לגרשה ,לפ"ז ה"ה בזה"ז דאיכא חדר"ג י"ל דיכול
לגרשה כמש"כ ר"ס ע"ז.
ויש לדון בדברי הרא"ש כלל מ"ב שהובא בסימן קי"ז ובדברי
הרמ"א שם ,דאם חלתה במום גדול כופין אותה להתגרש ואין
בזה חדר"ג .ומתוך דבריהם נראה דאם חלתה באופן שאינה
ראויה לאישות אין ע"ז חדר"ג לגרשה בע"כ )בדרכים שהזכיר
הרא"ש שם( או לישא אשה עליה".
העולה מדברינו ,אם בנידון זה האשה אינה ראויה כלל
לחיות עם בעלה כדרך כל הארץ ,מחמת מחלתה שאין לה
רפואה,נחלקוהפוסקיםאםישמקוםלחייבהבגירושיןעקב
כך ,לאחר שהבעל היה משליש את הכתובה שהאשה
תקבלועםקבלתהגט.
הרבה פוסקים פרשו בדעת הרמב"ם והשו"ע שהעתיקו
להלכה,שדינושלהספרינפסקהלכהלמעשהוקייםאיסור
לגרש אשה חולה .ולדעת כמה פוסקים האיסור נובע מפני
חרםדרבינוגרשםשלאלגרשאשהבעלכרחה.

אך עדיין גם אליבא דשיטת הב"ש ,יש לברר כיצד יתיישבו
דבריופסיקתהרמ"אבסי'קיזסעיףיא,שכתב:

"ודוקא במום גדול כזה שאלו היה באיש היו כופין לגרש מדין
התלמוד ,ולא תקן ר"ג שתהא האשה עדיפא מאיש ,אבל משום
שאר מומין אינו יכול לגרשה בעל כרחה ,אבל מכל מקום אין
כופין אותו להיות עמה ,מאחר דמאיסה עליו ורוצה לגרשה
ולתת לה כתובתה".
ובהכרח לבאר שגם דברי הב"ש לא נאמרו אלא בנסיבות
שהחוליהוא בדרגאכזושאילוחולידומההיהאצלהאיש,
היה מקום לכופו בגירושין מחמת כן .וכן בספר חבלים
בנעימיםח"בסי'פאבאראתשיטתהב"שוהרמ"א,וכתב:

"ועיקר נראה דהכא כיון שאיננה ממלאת פקודתה לאישות
ואינה ראויה לאשה ,אין בזה חרם ר"ג ,דהא מפורש בכתובות
ע"ז ע"א דאפילו חכמים דס"ל דלא מהני אפילו מומים גדולים
לכוף אותו לגרש ,ואפילו נסתמית עינו ...ומ"מ בבעל פוליפוס

ד
חרםר"גשלאלגרשהבעלכרחהאםנוהגבקהילותספר 
יצויןכיבנידון זההבעלמקהילותהספרדים,ובכתובהקבל
בשבועה שלא לשאת אשה על אשתו ,אך אין התחייבות
שלא לגרשה בעל כרחה כפי שהיה נהוג בעבר כמבואר
בתשובתמהריב"להנזכרת.וישלדוןהאםחרםדר"גחלגם
בקהילותספרד.
הר"ןבתשובהסי'לחכתב:

"אנו מוחזקים שיש חרם הקהילות בדבר או תקנת רבינו גרשום
ז"ל ,ודבר זה פשט איסורו בכל ישראל ,שלא שמענו ולא ראינו
אשה מתגרשת בעל כרחה".
ועיין בתשובת הר"ן בסי' מח ,ומבוארת דעתו דיש חילוק בין
ת
החרםשלאלישאשתינשיםשלאהתקבלבכלהארצו 
ם.
לביןהחרםשלאלגרשהבעלכרחהשפשטבכלמקו 
ובספרגטפשוטסי'קיטס"קכבכתב:
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"היה נראה דתקנה זו לא פשטה בכל הארצות כגון בספרד
ומערב וכל המזרח ,וכן כתב הר"ם אלשקר ס"ס צ"ה .אך הר"ן
בתשובתו סי' לח כתב שאנו מחזיקים שיש חרם הקהילות או
תקנת ר"ג ופשט איסורו בכל ישראל ,והרשד"ם )אה"ע סי' עח(
חייש לדבריו".
ך
ובנודעביהודהמהדו"קחלקאה"עסימןעזכתבבתו 
דבריו:

"ומאוד תמהני על מחותני הרב שעושה חרם ר"ג קל ,והוא
איסור חמור מאד .ואף שהחרם של שתי נשים לא פשט בכל
ישראל ,אבל חרם שלא לגרש בע"כ חמיר טפי ופשט בכל
ישראל ,ויש בכוחו לדחות איסור דאורייתא ,וכמבואר בתשובת
הר"ן סי' ל"ח".

פוטרים אותו מכל חיוביו ,שאר כסות ועונה ,ומגרשים את
האשה ,ואם האשה מסרבת להתגרש מתירים לבעל לשאת אשה
אחרת עליה .וא"כ ברור הדבר שלא צדקו חברי ביה"ד האזורי
בירושלים שפסקו כל בתר איפכא מן האמור לעיל".
ועייןעודבספרעטרת דבורהח"אסי'נובדיוןארוךבשאלת
חרםר"גשלאלגרשבעלכרחהביחסלקהילותספרד.
על כן בנידון זה ,לשיטת הסוברים שגם על הבעל דנן חל
חרם דר"ג שלא לגרש אשה בעל כרחה ,מאחר והעיקר
כדעתמהרש"ל,הרישעקבהחרםהבעלמנועמלאכוףעל
אשתו את הגירושין לרבות באמצעות בית הדין .ואף אם
נאמר שבחולי ארוך שאינו ניתן לרפואה לא נאמרו דברי
מהרש"ל ,אך עדיין בנידון זה המגבלה של חיי אישות עם

וכןהחתםסופרבתשובה)חלקו',סימןע'(כתבבסיום

הבעל קיימת בעת שהיא תחת התקף כאבים ,היא לפרקי

תשובתו:

זמן,אךמתוךדבריהאשהעולהשקיימיםפרקיזמןאחרים

"ולא יגרש בע"כ כי חרם דבע"כ חמיר טפי ונתפשט בכל מקום
ובכל זמן ,משא"כ לישא אשה על אשתו".

שבהן האשה אינה בהתקף כאבים ומסוגלת לחיות עם
בעלהכדרך כל הארץ ,ואין בפנינו כל אסמכתא השוללת

ה"ע סי' יז שדן בפשיטות
ועיין בשו"ת רב פעלים ח"ב חלק א 

זאת .לכן אינו דומה לכל הנידונים הנזכרים לעיל שקיימת

הבעלכרחהביחסלאדםששמו
אלגרשאש 
ר"גשל 
חרםד 

מגבלהרצופהללאפרקיזמןאחרים.ועייןשו"עאה"עסי'

ל
אברהםשלוםשרעבימסינגפור,ולאסברשהחרםלאחלע 

עו סעיף יא ובנו"כ שגם בבעל שעקב חוליו מנוע מחיי

קהילות הספרדים שבמזרח .וכןבספרגנזיחייםלהגאוןרבי

אישות ,אין מחייבים גירושין כשהדבר מופיע לפרקים

חיים פלאג'י מערכת ג' סי' נה דף מד,ב ד"ה ועוד כתב

בלבד.

בפשיטות דבמקומו נוהג חרם ר"ג שלא לגרש אשה בניגוד

מלבדזאתבנסיבותאלוכשהגירושיןהןמחמתחוליהאשה,

לרצונה.

לדעתהרבהפוסקיםלשיטתהרמב"םומרןהב"יבשו"עקיים

ועייןבשו"תציץאליעזרחלקי'סי'מו,שםהובאפסקדין

איסורגמורלגרשבעלכרחהגםלוליחרםדר"ג,וזאתעלפי

ם )בפס"ד מבעל הציץ אליעזר
מביה"ד האזורי בירושלי 

האמור בספרי ,וגם אליבא דמהריב"ל שלא באר כך בשיטת

והגר"י כהןזצ"ל( שפסקו עפ"י דברי הר"ן ,הגט פשוט ,הנודע

הרמב"ם ,עכ"פ קיימת הוראת חז"ל שאינו דרך ארץ לגרש

ם
ל כרחה חל ג 
א לגרשה בע 
ם זה של 
ביהודה והחת"ס ,שחר 

ה ,ואין מקום שהבעל יבקש מבית הדין לעשות
אשה חול 

עליוצאימרוקו.

עבורו דבר שאינו דרך ארץ ונתפס בעיני הציבור כאכזריות

ר
אךכשהגיעהתיקלדיוןנוסףבביתהדיןהגדול,לאח 

לנטושאשהלאנחותבעתמחלתה.ועייןבספרשואלונשאל

שהבעל ערער על פסק הדין ,בית הדין הגדול ,בהרכב

ח"זסי'לבשאםהבעלאינורוצהלנהוגבדרךארץהנזכרת,

ל"צהגאוןרביעובדיהיוסףזצ"ל,ביטלפס"ד
בראשותהראש 

אין בית הדין חייב לנהוג כמוהו ולסייע בידו להוציא

זהוקבעשחרםזהאינוחלעלהבעל.

מחשבתואלהפועל.

פסק דין זה הובא בשו"ת יביע אומר חלק ה' חלק אה"ע סי'

עלכןהתביעהלחייבאתהאשהבגירושיןנדחית.

א' ועיקרו נשעןעל פסק מרןהמחבר בשו"ע סי' קיט סעיף ו':

יתירהמזויצוין  -מאחרשהאשההביעההסכמהעקרונית

"יכוללגרשהבלאדעתה",ולאהזכירכללאתחרםדר "ג,

להתגרש ,ובלבד שתוכל להישאר בדירת המגורים

ואף שבסי' א' סעיף י' הוזכר בשו"ע החרם שלא לישא שתי

המותאמת לצרכיה במצבה הנוכחי הקשה .ויצוין

נשיםוכתבהשו"עשלאפשטהתקנתובכלהארצות,הרי

לפרוטוקול הדיון שלדברי האשה חלוקת הדירה תשאיר

ש בעל כרחה ,העניין הושמט
שלעניין החרם שלא לגר 

אותהחסרתאוניםביחסלמקוםמגוריםמתאיםעבורה,על

אבסי'קיטהביאו.
לחלוטיןמהשו"ע,ורקהרמ " 

כן מאחר שלא ניתן לחייב את האשה בגירושין ,ככל

ועיי"שבתשובתיביעאומרשהביאתשובותחכמיהספרדים

שהבעל עומד על תביעתו להתגרש ,הדרך פתוחה בפניו

שהעידושלאנהגובחרםזה,ואח"ככתב:

להתפשרעמהולהגיעלהסדרהולםעבורהאשהשיאפשר

"נמצינו למדים שכן המנהג פשוט בארצות המערב לגרשה בעל
כרחה בלי שום סיבה ,ורק שצריך לפרוע לה כתובתה
במזומנים .וכן שאלנו לרבני מרוקו שעלו מהתם להכא בשנים
האחרונות ,על מנהגם בזה בארצות המערב ,וענו ואמרו
שמעולם לא נהגו איסור לגרש בעל כרחה ,ושהמנהג הפשוט
בארצותיהם שמיד שהבעל משליש בקופת ביה"ד סכי כתובתה,

לה להישאר בדירת המגורים לכל ימיה תמורת ויתור על
הכתובה וזכויות ממון אחרות ,גם אם אינן בשווה ערך
למחציתהדירה.
ף
ובנקודהזויצויןלדבריערוךהשלחןאבןהעזרסימןא'סעי 
כה ,המתאימים מאד לנידון זה ,ומתייחסים לנסיבות שבהן
עקרוניתניתןלהתירחרםדר"ג:

עטרתדבורה



"וכן אם היא חולנית ממושכה שאי אפשר לה להתרפאות
לעולם לפי דברי הרופאים ואינה מרוצית לקבל גט ,וכן בשהה
עשר שנים ולא ילדה ואין רצונה לקבל גט פיטורין ,ודאי
דמתירין לו .אמנם בענינים אחרים אי אפשר לבאר והדבר תלוי
לפי ראות עיני חכמי המקום .וכן אם רצונה לקבל גט רק
שמבקשת יותר מכתובתה המגיע לה אם חכמי המקום כמו הרב
והב"ד רואים שביכולתו לשאת ,כי אין זה היתרון דבר גדול לפי
מצב אותו האיש ,פשיטא שאין מתירין לו ויוסיף לה כרצונה,
האמנם אם מבקשת סך רב ולפי ראות עיני הב"ד יהרס מעמדו
כשיתן לה מה שמבקשת ,אז מתירין לו וכן כל כיוצא בזה".
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כל האמור מתייחס לחיוב האשה בגירושין ,ולא להיתר
נישואיאשהשניהשלאעלהלדיון.
מסקנתהדברים:
א .תביעתהגירושיןנדחית.
ב .מומלץ לצדדים להסדיר הסכם גירושין שיבטיח את
המשך מגורי האשה בדירת המגורים הנוכחית ,תמורת
ויתורהאשהעלזכויותממוןאחרות.
ג .במידהשהבעליגישבקשהלהיתרנישואין,יקבעמועד
לדיון,וביה"דידוןבבקשה.

סימן ו

חיובהאשהבגירושיןבטענת"מאוסהעלי "
בפני בית הדין תביעת הבעל לגירושין ,תביעת האשה

מנישואיו הקודמים ,וכן העלתה טענות נוספות .כמו כן,

לשלום בית ,וכן נידונו נושאים נוספים הכרוכים בתביעת

מערכת היחסים שבין האשה לבתו של הבעל מנישואין

הגירושין .הדיונים בתביעת הגירושין הושלמו,ולהלן פסק

קודמיםגםהיאמנעהאתהאפשרותלמגוריםמשותפים.

הדין.

למרותכלהטענות,האשהדבקהבעמדתההשוללתגירושין
ומבקשת להורות על שלום בית.לשני בני הזוג חלק במצב

המקרהבקצרה

שנקלעו אליו .הטענות והחשדות שהאשההעלתהביחס

בניהזוגנישאובחו"קכדמו"יכשלשניהצדדיםאלונישואין

לבעל ,תרמו תרומה משמעותית למשבר ולפירוד שהצדדים

שניים.

מצוייםבו.אךבניגודלטענתהבעל,לאנכוןלקבועשהאשה

בפנינו תביעת גירושין מצד הבעל ותביעת שלום בית מצד

תימנע מחזרה לשלום בית ,במידה שהבעל יציע לאשתו

האשה.והתקיימודיוניםבתביעותאלוובתביעותהקשורות

לבנות מחדש את הנישואין עלבסיס איתן לרבות מגורים

לבת.

קבועיםביחד.

מההחלטות שכבר ניתנו בעניינם עולה תמצית ההתנהלות

אמנם בפנינו מצב תמוה שבו לאשה טענות קשות וחשדות

בין הצדדים וההוראות שניתנו ע"י בית הדין ,וכדלהלן-

ביחס לבעלה ,והבעל אינו רוצה בה ,אך עדיין עמדתה

הנישואין החלו בדרך שאינה נכונה ,כשבני בזוג נישאו

כאמור,שהיאתסכיםלחזרהלשלוםבית,אילוהבעליחזור

בחו"ק ללא רישום ,והסכימו להימנע ממגורים קבועים יחד

בומרצונולהתגרש.

באותה דירה מתוך שיקולים מוטעים ,ובכך מתחילת הדרך

מאחרוזוהמציאותשהתבררהבפנינו,איןמקוםלחייבאת

הנישואיןעלועלמסלולמשובש.

האשה בגירושין על יסוד הטענה שהיא מורדת המסרבת

כאמור ,החל מתחילת הנישואין ,בני הזוג בפירוד חלקי ,אך

לשלום בית ,וזאת כפי שכבר נקבע בהחלטות קודמות.

מזה כשלוש שנים לפחות ,שקיים סכסוך רציני וגם הקשר

למרות זאת ,בנסיבות אלו של הפירוד הממושך ,הסכסוך

החלקי ,הלך והצטמצם ,עד שנותק לחלוטין .בתחילה ,בית

הבלתיפתור,והעדריכולתהצדדיםלחזורלשלוםביתעקב

הדין המליץ על יעוץ נישואין והדרכה מתאימה לשני

העוינות הדדית ,בית הדין קובע כי זיווגם של הצדדים לא

הצדדים,אךלמעשהלאיצאדברמהמלצהזו.

עלה יפה .כעתהדבר ברורשהבעל כבר מאס באשתו ואינו

בעתשניתנוההחלטות הקודמות עדיין היתה תקוה שיחול

יכול להמשיך לדור עמה ושניהם בפירוד ממושך כמתואר

מהפך ובני הזוג ישכילו להתגבר על הקשיים הרבים .אך

לעיל,ומעוגניםללאתכלית.לכןלאחרשלאהצליחובחזרה

כעת התברר שהצדדים לא הצליחו להביא למגורים

שלוםבית,עליהםלהתגרש,וללאעיכובנוסף.אךאיןמקום

משותפים תחת אותה קורת גג ולשלום בית ביניהם ,ומעל

לשלולאתזכותהשלהאשהלתשלוםהכתובה.

שנה ,קיים נתק מוחלט ביניהם .בית הדין נוכחשקיימת
עוינותרבהביניהם,לרבותבכלהקשורלהסדרביקוריהבת
אצלהאב.האםשוללתאתזכותושלהאבלקבלאתהבת
לביקורים הכוללים לינה ,וטוענת בנחרצות ביחס לסיכון
הנובע מהאב ביחס לבתו .לטענת האשה ,בבית הבעל
התרחשו אירועים בעייתיים וחמורים בין הבעל לבתו

חרםדרבינוגרשםבקהילותהספרדים
בשו"עאבןהעזרסי'קיטסעיףו'פסק:

"יכול לגרשה בלא דעתה".
והרמ"אכתב:

"אבל ר"ג החרים שלא לגרש אשה שלא מדעתה ,אם לא
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שעברה על דת ,וכמו שנתבאר לעיל סי' קט"ו .ואפילו אם רוצה
ליתן לה הכתובה ,אין לגרשה בזמן הזה שלא מדעתה".

בראשות הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ,ביטל פס"ד
זה ,וקבע שהחרם אינו חל על הבעל.

משמעשביחסלקהילותהספרדיםשקבלועליהםפסקימרן,

פסק הדין נמצא בשו"ת יביע אומר חלק ה' חלק אה"ע סי'

איןחרםדרבינוגרשםהאוסרלגרשאשהבעלכורחה.

א' ,ובעיקרו נשען על פסק המחבר בשו"ע סי' קיט סעיף ו'

אמנםהר"ןבתשובהסי'לחכתבוז"ל:

שכתב" :יכוללגרשהבלאדעתה".אףשבשו"עסי'א'סעיף

"אנו מוחזקים שיש חרם הקהילות בדבר או תקנת רבינו גרשום
ז"ל ,ודבר זה פשט איסורו בכל ישראל ,שלא שמענו ולא ראינו
אשה מתגרשת בעל כרחה".

י' הוזכר החרם שלא לשאת שתי נשים ,אבל החרם שלא
לגרש בעל כרחה הושמט לחלוטין מדברי מרן בשו"ע ,ורק
הרמ"אבסי'קי"טהביאו.

ועיין בתשובת הר"ן בסי' מח ,ולשיטתו קיים חילוק בין

עיי"ש בתשובת יביע אומר שהביא מתשובות חכמי

החרם שלא לישא שתי נשים ,שלא התקבל בכל הארצות,

לאנהגובחרםזהואח"ככתב,וז"ל:
הספרדיםשהעידוש 

לביןהחרםשלאלגרשהבעלכרחה,שפשטבכלמקום.
ובספרגטפשוטסי'קיטס"קכבכתב:

"היה נראה דתקנה זו לא פשטה בכל הארצות כגון בספרד
ומערב וכל המזרח ,וכן כתב הר"ם אלשקר ס"ס צ"ה .אך הר"ן
בתשובתו סי' לח כתב שאנו מחזיקים שיש חרם הקהילות או
תקנת ר"ג ופשט איסורו בכל ישראל ,והרשד"ם )אה"ע סי' עח(
חייש לדבריו".
ובנודע ביהודה מהדו"ק חלק אה"ע סימן עזכתב בתוך
דבריו:

"חרם שלא לגרש בע"כ חמיר טפי ופשט בכל ישראל ,ויש
בכוחו לדחות איסור דאורייתא ,וכמבואר בתשובת הר"ן סי'
ל"ח".

"נמצאנו למדים שכן המנהג פשוט בארצות המערב לגרשה
בעל כרחה בלי שום סיבה ,ורק שצריך לפרוע לה כתובתה
במזומנים .וכן שאלנו לרבני מרוקו שעלו מהתם להכא בשנים
האחרונות ,על מנהגם בזה בארצות המערב ,וענו ואמרו
שמעולם לא נהגו איסור לגרש בעל כרחה ,ושהמנהג הפשוט
בארצותיהם שמיד שהבעל משליש בקופת ביה"ד סכי כתובתה,
פוטרים אותו מכל חיוביו ,שאר כסות ועונה ,ומגרשים את
האשה ,ואם האשה מסרבת להתגרש מתירים לבעל לשאת אשה
אחרת עליה ,וא"כ ברור הדבר שלא צדקו חברי ביה"ד האזורי
בירושלים שפסקו כל בתר איפכא מן האמור לעיל".
לפיזהבמקרהשבפנינו,שהבעלמהעדההתוניסאית,נשאר
הדין כדינא דגמרא ,ויכול לגרשה בעל כרחה גם בהיעדר

וכן החתם סופר בתשובה )ח"ו ,סימן ע'( כתב בסיום

פסיקההקובעתקיומהשלעילהידועהלחיובגירושין.

תשובתו:

אךישלהעיר,הנידוןבאותומקרהבתשובתיביעאומרהיה

"ולא יגרש בעל כרחה ,כי חרם דבעל כרחה חמיר טפי ונתפשט
בכל מקום ובכל זמן ,משא"כ לישא אשה על אשתו".

בבני זוג שנישאו במרוקו ,וביחס אליהם קבע הראשל"צ
הגאון רבי עובדיה יוסף ז"ל שהחרם אינו חל עליהם .אך

אך בספר מעין גנים )לרבי אליעזר ב"ר שמואל אבילה(

ם
כידוע שכאן בארץ ישראל גירושין בעל כרחה אינן מצויי 

אה"ע סי' קיט האריך להוכיח שתקנה זו שלא לגרש בעל

כלל ,ויש לדון האם כל הדרים כאן ,קבלו על עצמם שלא

כרחה לא פשטה במקומות רבים ,והביא שכן כתבו

לגרשאשהבעלכרחה.גםאםלאמכחחרםאתינן,לכאורה

מהריק"ש וגינתורדים )כלל ג' סי' ד'( ,והוסיף":וכן נראה
דעת הרב בשו"ע שכתב בסתם שיכול לגרשה שלא מדעתה".ועל

היה מקום לדון מכח מנהג המקום ,וכפי שמצינו בשו"ע
אה"עסי'א'.אמנםהשו"עשםפסק שלאפשטהתקנתר"ג

מש"כמהרי"קותומתישריםשתקנהזו פשטהבכלישראל,

שלאלשאתשתינשים,מ"מבסעיףט'כתב:

כתבמעיןגנים:

"הני רבנים אלו ,מהרי"ק ואהלי תם ,דימו שפשטה תקנה זו
בכל ישראל ,וזה הפך ממה שהתבאר .ואין לתמוה איך תהיה
מחלוקת במציאות  ...אינו מן התימה מ"ש הרב שפשטה בכל
ישראל ,וגם מהרי"ק הוא ממלכות אשכנז שנוהגים בתקנות
ר"ג ,ומכיון שנתברר לו שפשטה בכל מלכות תוגרמה וגם
בגלילות אשכנז ,דימה שפשטה בכל ישראל ,ואינו כן כמו
שנראה להדיא מכל דברי הפוסקים שכתבתי ,חדשים גם ישנים,
ועליהם יש לנו לסמוך".
בשו"ת ציץ אליעזר חלק י' סי' מו ,הובא פסק דין מביה"ד
האזורי בירושלים )בפס"ד מבעל הציץ אליעזר זצ"ל והג"ר
יוסף כהן זצ"ל( שפסקו עפ"י דברי הר"ן הגט פשוט הנודע
ביהודה והחת"ס ,שחרם זה שלא לגרשה בעל כרחה חל גם על
יוצאי מרוקו .אך כשהגיע התיק לדיון נוסף בבית הדין הגדול,
לאחר שהבעל ערער על פסק הדין .בית הדין הגדול ,בהרכב

"נושא אדם כמה נשים ,והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו ...
ובמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת ,אינו רשאי לישא
אשה אחרת על אשתו",
והיינומטעםשכךקיבלעלעצמובשעתהנישואיןועלדעת
כןנישאהלו,וכדיןחמרשאי נורשאילהיותגמל .וכןבבית
יוסףאבןהעזרסי'קיט:

"כתב הרשב"א בתשובה )ח"ד סי' קפו( כל שנשא במקום שאין
מגרשין אלא מדעת האשה ,סתמו כפירושו ועל דעת כן נשאה
שלא יגרשנה אלא מדעתה ,ואם יגרשנה ,שהוא חייב במה
שנהגו לחייב העובר על אותו מנהג עכ"ל".
לפי זה לכאורה,בכל זוג הנישא כאן בארץ קיים איסור
לגרשהבעלכרחה,בהעדרעילהמתאימהלחיובהגירושין.
למרות זאת יש לדון בדבר .בכתובה של האשה שבפנינו

נכתבהנוסחהמקובלבקהילותהספרדים "-ולא ישא  ...אשה
אחרת עליה כי אם ברשות בית דין הצדק  ...וגם נשבע החתן
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הנזכר שבועה חמורה בתקיעת כף  ...לאשר ולקיים את כל הכתוב
עליו בשטר כתובתא דא בלתי שום שינוי".
לפי זה מאחר וכך נכתב בכתובה של אשה זו ,ובנוסף זהו
מנהגידועומקובלכאןבארץשזהונוסחהכתובותבקהילות
הספרדים,הרישאשהזו נישאהלבעלהעלדעתכןשינהגו
עמם בהתאם לקבוע בשטר הכתובה ,שיהיה מותר לבעל
לשאתאשהאחרת"ברשותביתדיןהצדק".
ועדייןישלדוןבזהבשנינושאים-
א.מה הוא גדר ההלכה בהיתר בית הדין .דהיינו באילו
תנאיםביתהדיןיתירלבעללשאתאשהאחרת.
ב.הכתובה מתייחסת לתנאים שבהם יתירו לבעל לשאת
אשה אחרת ,ולא לענין גירושיןבעל כרחה .יש לדון ביחס
לזוגות שכך מנוסח שטר הכתובה ,באילו תנאים יורו לבעל
שמותר לגרשה גם ללא הסכמתה ,והאם יפסקו לחייבה
לקבלגט.
ביחס לשאלה הראשונה,הגדר לקבלת "רשות בית הדין",
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עצמו מעצמו ומתשובות רבות ,שהתולה דבר ברשות חברו
בידו  ...עכ"ז לענין נדון דידן הדבר ברור שהאיש הזה יכול
לישא אשה אחרת על אשתו ברשות ב"ד ,כלומר שיתירו לו
כשאר התרות השבועות ,ושיתנו לו ג"כ רשות ויאמרו לו קח לך
אשה וכו' לצאת מן הספק שכתבתי ובזה יהיה פטור ומותר,
ושיהיו ב"ד מהיותר מפורסמים שבמדינה".
ובשו"תפאתנגבחלקאה"עסי'יחכתב:

"אם לא היתה השבועה ,הדבר פשוט דהוה מגרשה בעל כרחה,
אך מה שמעיק לו הוא מה שנשבע שלא לגרשה  ...אמנם כיון
שתלה הדבר ברשות בית הדין ,ורואים ב"ד שאפילו במקום
שאין האשה מתגרשת בע"כ ,בנידון זה הדין נותן לגרשה בע"כ
כיון דמאיסא עליה מחמת דבר רע ,ומתבטל מפ"ו ובא לידי
חטא ,נותנים לו ב"ד רשות שיגרשנה ע"כ ,ובזה מקיים מ"ש
הרא"ם ז"ל דרשות בית דין צריך שיהיה ע"פ הדין .ואם
מתאמצת היא ,וא"א שתתגרש ע"כ ,לכו"ע פטור משאר וכסות
ולא נתחייב לזונה".

אינו דוקא כשנמצאה עילה שיש בה להביא לפסיקת חיוב

עיי"ש שנראה מדבריו שאם המניעה אינה מפני חרם דר"ג

הגירושין.אלאגםבמקוםשביתהדיןקובעבהתאםלשיקול

אלא מפני שנשבע וצריך רשות בית דין ,רשות זו יכולה

דעתו שהצדדים בפירוד מוחלט ולא עלה זיווגם יפה ,ולכן

להינתן בהתאם לשיקול דעת בית הדין ,שנוכחו שהאשה

ראוי שיתגרשו ,יש מקום שתינתן רשות בית הדין ,בכפוף

מאוסהעליו"מפנידבררע,ומתבטלמפ"ו,ובאלידיחטא".

לתשלוםהכתובה.
כן כתב מהר"א ששון ז"ל בתשובה )תורת אמת( סי' רכח,
וז"ל:

"על ענין מי שנשא אשה ומתו בניה וכו' ושהה עמה עשר שנים
ולא ילדה והוא אין לו בן או בת ורוצה לישא אשה אחרת עליה
וכתוב בכתובה שנשבע שלא ישא אשה עליה בחייה ולא
יגרשנה אם לא ברשות ב"ד .מה יהיה דינו  ...ודאי נראה דאין
ספק ומילתא דפשיטא הוא דבקושטאנטי' רבתא כיון דנהיגי
למכתב בכתובות שלא יגרשנה ושלא ישא אשה אחרת עליה
בלתי רשות ב"ד .ודאי דלית להו חרם דרגמ"ה ,שהרי חזינן
דברשות ב"ד הוא רשאי ,וזהו הפך החרם הנזכר וא"כ לא נשאר
רק איסור השבועה .וכבר כתב הרב הגדול מהריב"ל ז"ל
בשניות סי' כ"ב בפשיטות דברשות ב"ד יכול לישא אשה עליה
כו'  ...בזה הורה בפשיטות דמצי לישא אחרת עליה ברשות
ב"ד ,וכיון שכן מי יחלוק על דבריו דהוא הוא מאריה דגמרא
ומאריה דארעא  ...ונראה לי דאין להחמיר בזה ,דכיון דכתיב
אם לא ברשות ב"ד הרי הדבר מבואר דברשות ב"ד סגי ,ובתנאי
שיהיה ב"ד הגון וראוי ,דודאי יראו ויבינו סיבת מה שנושא
אשה עליה ,ויראו ויבינו אם כדין הוא עושה .והיה נראה לי,
דלא מבעיא במקום מצות פריה ורבי' דשרי ע"פ ב"ד ,אלא
אפילו שיהיו לו בנים ובני בנים ,אם יראה בעיני ב"ד הגון
להתיר לו לישא אשה על אשתו מפני איזו סיבה גדולה שיראה
בעיניהם שהבעל צדיק בדינו ,הנה הוא יכול לישא אשה על
אשתו על פיהם .כיון שסתמו ואמרו אם לא ברשות ב"ד ,ולא
כתבו וצרפו שום תנאי אחר ממצות פריה ורביה וכיוצא בה כו'
אלא תלו הדבר ברשותם ובידם ,א"כ הכל תלוי בהם .ואף על פי
שדבר זה נראה שאין צורך להביא ראיה עליו ,והדבר ברור

ביחס לשאלה השניה ,בכתובות שהיו נהוגות מקדמת דנא
בקהילות ספרד ,לאחרההוראה שלא ישא אשה אחרת,
נכתב":ולא יגרשנה בעל כרחה כי אם ברשות בית הדין",
וכגון בנוסח הנ"ל שהביא מהר"א ששון ז"ל ,וכן בתשובת
ראנ"חסי'מאכתב:

"רגילים בעיר הזאת לכתוב בשטר הכתובה שנשבע שלא ישא
אשה אחרת עליה בחייה ושלא יגרשנה בלתי רשות ב"ד",
וכןבספר נושא האפוד סי' ג' ,וכן מבואר בפד"ר חלק ט'
שיובא להלן  .אלא שלאחרונה השמיטו זאת ,עיין בספר
משפט הכתובה להג"ר אליהו חיים בר שלום שליט"א ח"ב
עמ' תיא)במהדורה הישנה(שנהגו שלא לציין זאת משום
דלא מסמנא מילתא להזכיר גירושין בשטר הכתובה .אך
עדיין ברור שגםהיתר הגירושין ללא הסכמתה ובכפוף
לרשותביתהדין,לאהתבטל,וכפישהיהמקובלכלהדורות
בקהילותאלו.
נידוןהקרובלמקרהשבפנינו,נידוןבביה"דהאזוריבאשקלון
ובביתהדיןהגדולבשנתתשל"ב/ג,והובאבפד"רחלקט'.
בפסק הדין של בית הדין האזוריאשקלון )פד"ר ח"ט עמ'
(150נכתב:

"בני הזוג מסוכסכים שנים רבות מאז שנת תשכ"ח .כל
הניסיונות במשך חמש שנים שעברו להביא בני הזוג לשלום
בית עלו בתוהו .העניינים יגעים מאד בין בני הזוג .בית דיננו
כמו בית הדין הקודם בדעה ,כי אין מנוס ומפלט מהפרדתם
בגט לטובתם ולטובת ילדיהם .בינתיים ילדי בני הזוג גדלו
כעדים אומללים לבית הוריהם ההרוס .לאור האמור בית הדין
פוסק עקרונית ,כי על בני הזוג להתגרש זמ"ז ונעתר לפשרת
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הבעל לשלם לאשתו כסכום פשרה עבור סכי כתובתה וכל
זכויותיה סך עשרים אלף לירות בתשלומים ,מזה חמשת אלפים
לירות במזומן ואת היתרה בשלושים תשלומים חדשיים שוים
ורצופים של חמש מאות לירות ,ויחד עם זאת להשליש גיטה
בבית הדין .ואם תסרב לקבלו ינתן לבעל היתר נישואין ועי"ז
נפטר הוא ממזונותיה  ...תקות האשה שסוף סוף יבוא השלום
ביניהם ,נראית לביה"ד כתקוות שווא ,הם חיים זמן רב
בסכסוכים ובפירוד ולדעת ביה"ד עליהם להתגרש  ...למעשה
חיים בנפרד זמ"ז זה יותר מחמש שנים .הבעל טוען שמואס
באשתו שמשונה בדיעותיה עד כדי כך ,שאפילו ילדיה פרי
בטנה אינם יכולים לחיות עמה ,כמפורש בתיק המסורבל של
בני הזוג .הילדים עצמם הצהירו לפני ביה"ד בשיחה בנפרד עם
כל אחד מהם ,כי הם יברחו מהבית אם אמם תחזור .מסיבות
אלה ,ביה"ד משוכנע כי אין מנוס ומפלט מהפרדת בני הזוג
בגט .אין כל צידוק לדעת ביה"ד להשאיר את הבעל בעיגונא
דגברא ובהרהורי עבירה כל ימיו ,לאחר שכל המאמצים
להשכין שלום בינו ובין אשתו עלו בתוהו",
עד כאן מפסק הדין ,ועיי"ש במקורות ההלכתיים שניתנו
לפסקהדין.
לאחר שהאשה ערערה על פסק הדין ,התקיים דיון בבית
הדין הגדול בהרכב הדיינים הגר"ש ישראלי זצ"ל ,הגר"י
קפאח זצ"ל והגר"מ אליהו זצ"ל ,ובביתהדין הגדול נחלקו
הדעות.
לדעתהמיעוטלאהיהמקוםלחייבאתהאשהבגט.
שםבעמוד156כתבהג"רשאולישראליזצ"ל:

"גם אם לא נראה חתימתו כקבלת חרם דרבינו גרשום ,עכ"פ
יש לראות הנישואין שהיו על דעת המנהג המקובל בארץ
שכולם מקבלים על עצמם חיוב שלא לגרש בע"כ ,אם זה מצד
החדר"ג כמנהג האשכנזים ,ואם זה בקבלה בשבועה כמנהג
הספרדים ,אף אם ישנן יוצאי ארצות שבהם לא נהגו לא בזה
ולא בזה ,כשמתחתנים בארץ על דעת המנהגים המקובלים כאן
התחתנו .ואם אמנם צודק הגר"י קאפח בהערתו על רושמי
הנישואין שאינם מקפידים על מנהגי העדות ואילו שאלנו את
הבעל בשעתו האם רצונך לצאת ממנהגי הספרדים וכו' היה
דוחה שאלתנו בכל תוקף ,אי"ז שייך לניד"ד ,שגם הסכמת
האשה נדרשת לתנאי הנישואין ואין ספק שלא תסכים להיות
מופלה לרעה לעומת רעותיה ,שיוכל בעלה להוציאה מביתו
בכל עת שיעלה רצון מלפניו ,בעוד שרוב הנשים מכל העדות
מוגנות בפני שרירות לב מעין זו".
אך לדעת הרוב באותו דיון ,אין מקום לבטל את פסק הדין
שלביתהדיןהאזורי.

רבים ושונים מאד זה מזה להם ,מהם שאין בכתובתם לא
שבועה ולא שום קבלה ,ומהם שכותבים שלא יגרשנה בעל
כרחה אלא אם כן ישלם לה כל סכי כתובתה במושלם ,וכך
נוהגים בני עדתו של המגרש הזה שהוא מן העדה הטוניסית".
הגאוןרבימרדכיאליהוזצ"ל,בעמ',166כתב:

"אפילו לנוהגים בחדר"ג ,היה מקום בנידון דידן להתיר לו ,כיון
דמאיסה ליה ולא מיתדר להו  ...וכבר הם כמה שנים בפירוד,
ויש פוסקים הסוברים שעל כגון זה לא החרים ר"ג .עיין בשדי
חמד אישות סי' ב' אות ט"ז ד"ה ובטוען ,מה שהביא משם
הכנה"ג ומשם הצ"צ החדש סי' קל"ב .ועיין אבני האפוד סי' א'
אות נ"ד משם הגו"ר ועוד .ועיין לאוצר הפוסקים מ' א' אות
ע"ג ס"ק ט"ז שהאריך להביא פוסקים להתיר ולאסור ,ואכמ"ל
בזה ,כי אין כאן ענין של חדר"ג אלא לכל היותר נשאת לפי
מנהג המקום .ואם במקום שנוהג חדר"ג יש פוסקים המקילים
באופן זה דלא מיתדר להו או במאיסה ליה ,ק"ו בן בנו של ק"ו
שכאן אפשר להתיר לו לגרשה .ובהיות והיא אינה רוצה נתיר לו
לשאת אשה על אשתו  ...קידושין ז ... .כתב הריטב"א הכי
קאמר לה אי בעינא למינסב אחריתי נסיבנא ,פירוש ואף על גב
דבלאו האי תנאה מצי עביד הכי דקי"ל נושא אדם כמה נשים
והוא דיכול למיקם בספוקייהו אפ"ה אתני בהדא הכי משום
שלא תהא קובלת עליו ,וזימנין דאהני ליה תנאה כגון דלא מצי
קאי בספוקייהו .א"נ באתרא דנהיגי דלא למינסב אלא חדא
איתתא כגון אלו הארצות שלנו דמדינא מצי מעכבא עליה שלא
לשאת אשה אחרת עליה .דכיון שנהגו בכך ,אדעתא דהכי
אנסבא ליה ,וכאלו התנו עמו דמי ,וכן קבלתי ממורי רבינו ז"ל
 ...הרי שאם נהגו במקום מסויים להשביע את החתן או מנהג
המקום שלא נושאים אשה על אשה ,היא יכולה לטעון דאדעתא
דהכי נסיבנא ,כלומר שאדעתא דהכי שלפי המנהג הנהוג באותו
מקום ובאותה עדה ,ולא יכולה להחיל עליו חיובים שלא לפי
מנהג העדה והמקום .וא"כ חרם דרגמ"ה אינו חל עליו ,שבועה
אינו חלה עליו כי הרי לא נשבע ,מה שנשאר הוא שנשא אותה
לפי מנהג המקום ,והרי בהיות והם שניהם ספרדים ואילו נשאו
עפ"י מנהגי העדה היו כותבים בכתובה שלא יגרשנה אלא
מדעתה או ברשות בי"ד ,כלומר שאם ימצא ביה"ד לנכון שהיא
צריכה להתגרש אזי עליה להתגרש .וא"כ בנ"ד אפילו אם ניתן
עליו חומרי ספרד ומנהגם הרי שהוא יכול לגרשנה ברשות
בי"ד ,ובי"ד ראה שהיא רעה בדעותיה ואי אפשר לגור יחד .וכן
התחייב הבעל מעל ומעבר לסך כתובתה ,סכום שביה"ד ראה
בו כראוי לפיצוי הוגן ,א"כ על האשה לקבל הצעה זו ועליה
להתגרש לפי תנאים אלו שהציע ביה"ד ,ולא להשאיר את הבעל
מעוגן לכל ימי חייו".

בעמ'160כתב הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל ביחס לבעל

העולה מדברינו ,שלדעת הרוב באותו פסק דין ,ביחס לבעל

שהוא מבני העדה הטוניסאית ,והרב מסדר הקידושין ,סידר

שהואמבניהעדההתוניסאיתשנהגולכתובשלאישאאשה

חופהוקידושיןעםכתובהאשכנזית,וכתבהגר"יקאפחזצ"ל

רשה בעל כרחה אלא ברשות בית הדין,
על אשתו ולא יג 

שגםביחסלבעלזה,המנהגהמחיבוהואמנהגעדתובלבד,

הנישואין הן על דעת המנהג ,גם אם למעשה לא פרטו את

ובתוךדבריוכתב:

המנהגבשטרהכתובה.וכשביתהדיןנוכחשאיןזיווגםעולה

"ידוע כי הארץ הלזו ,מארבע רוחות נקבצו באו לה ,ומנהגים

יפה והם מעוגנים ,וכפי המתואר לעיל באותו פסק דין של
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ביה"ד באשקלון ,יש להורות על גירושין לאחר הפקדת
תשלוםהכתובה.
צ"לכתבבאותונידון:
הג"רשאולישראליז 

"גם הסכמת האשה נדרשת לתנאי הנישואין ,ואין ספק שלא
תסכים להיות מופלה לרעה לעומת רעותיה ,שיוכל בעלה
להוציאה מביתו בכל עת שיעלה רצון מלפניו ,בעוד שרוב
הנשים מכל העדות מוגנות בפני שרירות לב מעין זו".
ודבריו צ"ע  ,מאחר שאין היתר לגירושין בעל כרחה ,ואין
היתרלשאתאשהאחרת,אלאבכפוףלרשותביתהדין,הרי
האשהסמוכהובטוחהשלאיוציאוהמביתבעלהב"שרירות
לב" ,אלא הוראה זו תינתן רק לאחר שיקול דעת של בית
הדין שיווכח שכבר אין תקנה לנישואין אלו והגירושין הן
לטובתשניהם  .
יצויין כי מאחר שמפורש בשטר הכתובה שבפנינו ,שהבעל
נשבעלקייםאתכלהאמורלעיל,הרישלאחרקבלתרשות
מביתהדין,איןצורךבהיתרשבועה,מאחרשהשבועהאינה
מתייחסתלנסיבותאלו.
חיובאשהבגירושיןכשהםבפירודממושךוהבעלמאס
באשתולאחרחרםדר"ג.
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לכתחלה ועבר הבית דין ההדיוט ההוא ונזקק לו ,משמתינן
לההוא בי דינא ,וחייבים הבית דין למנוע הסופר לכתוב והעדים
לחתום כיון דאיכא איסורא  ...הרביעית היא  -שאין בגירושיה
לא מצוה ולא עבירה ולא חיוב כפיה ,כגון אשתו שניה שאין בה
לא ערוה ולא דבר ,אלא כעין שהקדיחה תבשילו או ששנאה או
מצא אחרת נאה הימנה ,בזו אין חובה על בית דין ליזקק לו.
שאעפ"י ששנינו בפרק חרש האשה יוצאה לרצונה ושלא
ברצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו ,אין הכוונה שבית דין
יכריחוה לבא לקבל גיטה ,אלא שאם זרק לה גט בחיקה אעפ"י
שהיא אינה רוצה להתגרש ,גירושיו גירושין אעפ"י שלא
ברצונה  ...אבל הבית דין יכפו האשה להתגרש שלא במקום
מצוה ,אין לנו  ...אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש
אינו מוציא אלא לרצונו .והרי הדברים ברורים כבוקר הזה
שברצונה ושלא לרצונה ר"ל בידיעה ושלא בידיעה ,ואין כאן
זכר לכפיה כלל  ...היכן נמצא כדבר הזה ,שבמקום שאין בו
מצוה ולא חובה ,שיזקקו בית דין לכפות האשה לבוא לקבל
גיטה ,אין בזה הלכה ברורה ולא יושר סברא ,אבל השכל והדת
יחייבו הפך זה .וכמה מעשים אירעו בכאן ,ודן ככה אדוני אבי
מורי הרב ז"ל ,וכן דנתי אני בחייו ואחרי מותו" ,עכ"ל
הרשב"ש.

יש מקוםלדון בשאלה זו הן מדינא דגמרא ,והן לאחר חרם

ישמקוםלהוסיףביאורבהלכההמבוארתברשב"ש.

דרבינוגרשם.

בתשובתהרשב"שמבואר,שגםביחסלאותהאשהשאיןכל

נפתחבבירורההלכהעלפידינאדגמרא,

איסור לגרשה ,אפילו בעל כרחה ,עכ"פ אין לאשה חובה

במשנהבמסכתגיטיןצ.תלמודבבלימסכתגיטיןדףצ'ע"א

לקבל את הגט ,ולא נכון שבית הדין יזקקו לחייבה או

נאמר:

לכפותהלקבלאתהגט.

"בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא
בה דבר ערוה ,שנאמר כי מצא בה ערות דבר .ובית הלל אומרים
אפילו הקדיחה תבשילו ,שנאמר כי מצא בה ערות דבר .ר'
עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה ,שנאמר והיה אם
לא תמצא חן בעיניו".
ובגמ'דףצ'ע"ב:

"כי שנא שלח ,ר' יהודה אומר אם שנאתה שלח ,ר' יוחנן אומר:
שנוי המשלח .ולא פליגי הא בזוג ראשון ,הא בזוג שני".
ובשולחןערוךאבןהעזרסי'קיטסעיףג':

"לא יגרש אדם אשתו ראשונה ,אלא אם כן מצא בה ערות דבר
 ...אבל שניה ,אם שנאה ,ישלחנה".
וכתבבביתשמואלסק"ד:

"למ"ש דפליגי בזיווג ראשון ,י"ל בזיווג ראשון אל יגרש אם
לא עשתה דבר והוא שונא אותה ,ובזיווג שני אז אפילו בלא
דבר ,רק שונא אותה ,ישלחנה".
וכתבהרשב"שסי'תיא:

"באשה כזו שאסור לגרשה ,אם אינה רוצה להתגרש והוא רוצה
לגרשה שהוא חייב במזונותיה ,וכל שכן שאין בית דין נזקקין
לו להתגרש .ואני אומר דבי דינא דמזקקין ליה משמתין להו,
לפי שהוא עובר על דברי חכמים ז"ל ,כדאמרינן בנדרים בפ"ב
מי שנזר ועבר על נזירותו נוהג איסור כימים שנהג בהם היתר
ובי דינא דמזקקין ליה משמתינן ליה ,אלמא כל שאסור לעשותו

ועיין בשו"ת שם אריה חלק אה"ע סי' קי שכתב כסברת
הרשב"ש ,וקבע שגם במקום שלא קיים חרם דרבינו גרשם
שלאלגרשאשהבעלכרחה,

"אין עליה חיוב לקבל הגט שלא מרצונה ,ואם יכולה להבריח
עצמה ממנו שלא יגרשה ,בידה לעשות זאת ואין עליה עוון
בזה".
ועל פי זה כתב לתמוה על שיטת הרמב"ם הסובר שכופין
אתהבעלכשאשתואומרת"מאיסעלי":

"דלמה להם לבית הדין לכוף בזה ,ואם היא אינה רוצה להיות
עמו ,מה להם לבית הדין בכך .ואם הוא רוצה לגרש אותה ,ג"כ
אין לבית הדין לכופה שתקבל גט .ושוב ראיתי בב"י סי' ע"ז
בשם תשובת הרא"ש שתמה כן על הרמב"ם בזה וכתב וכי
בשביל שהיא הולכת אחר שרירות לבה ונתנה עיניה באחר
וחפצה בו יותר מבעל נעוריה ,נשלים תאותה ונכוף האיש
שהוא אוהב אשת נעוריו שיגרשנה ע"כ .וכן אני אומר כשרוצה
הוא לגרשה ואין הבית דין רואים שום מצוה בזה ,אף לדין
הש"ס אין לבית הדין לכופה לקבל גט".
והנה קושיא זו על דינו של הרשב"ש מדברי הרמב"ם ,כבר
עלתה על ידיבנו של הרשב"ש בספרו יכין ובועז ח"א סי'
קכ"ח.וכתבשםלדחותשאיןמקוםלקושיאזו,וז"ל:

"דוקא שאם אמרה האשה מאיס עלי ,הוא שכופין הבעל לגרש
אותה ,שאינה שבויה שתבעל לשבוי לה ולהנשא לאיש אחר,
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כל עודה תחתיו לא התירה התורה .אבל הבעל ,אם לא מצאה
חן בעיניו אשתו ושנאה ,הוא דאמרינן דאינו יכול לגרשה
לעולם דאפשר ומותר ליה לישא אשה אחרת נאה הימנה ,ואשה
אחרת אחרת עד כמה נשים ,ואין מעכב על ידו ,משא"כ באשה.
וכיון שכן הוה שמיע לן דאינו יכול לגרש את אשתו אם שנאה,
כיון דיכול לאנסובי איתתא אחריתי ,ואם מגרשה יש איסור".

לכאורה ,הרא"ש לא סבר כסברת הרשב"ש שהורה שאין
מקוםאלאלאפשרלבעללתתגטשלאמרצונה,אולהתירו
באשה אחרת ,אך לא ניתן לחייב אולכפות את האשה
לקבלאתהגט,כיהיאאינהמשועבדתלקבלגט,ושאיןראוי
שבית הדין יזקקו לחייבה לקבל אתהגט.אלא הרא"ש סבר
שגם כשאין איסור בנישואין אלו ,יתכן לחייב ולכפות את

לפי זה,דינו של הרשב"ש לא נאמר אלא בדינא דגמרא,

האשהבקבלתהגט.

שיכול האיש לישא אשה אחרת .אבל אם הבעל מנוע

היה מקום ליישב :הרשב"ש באר את תשובת הרא"ש

מלישאאחרת,אומפניחרםדר"גאומפניהשבועהאומפני

כמשמעות החלקת מחוקק סי' קיז סק"כ וס"ק כא ,שגם

שנשאה על דעת מנהג המקום שנהגו לאסור לגרש אשה

הרא"ש לא הורה אלא למנוע ממנה שאר וכסות בלבד אך

בעל כרחה ,גם בנסיבות שבהן אין עילה לחיוב האשה

לא לכופה בקבלת הגט .אך יותר נראה שהרשב"ש קאי

בגירושין מפני איסור ,יש מקוםשבית הדין יזדקקו לבעל

אדינאדגמרא,ובמקומותשלאנהגואתחרםדר"ג,ואזליכא

ולהביאם לידי גירושין ,וזאת על מנת שלא להשאיר את

גם לסברת הרא"ש .אבללאחר חרם דר"ג ,אליבא דהרא"ש

שניהםמעוגנים.

בכלגווניקיימתהתקנהשלאיזרוקלהגטבעלכרחה,אלא

לכאורה היה מקום להקשות על דברי הרשב"ש מתשובת

שבנסיבות שבהן כופין את הבעל לתת גט ,יכפו את האשה

השיב אודות אשה שהיא נכפית,
הרא"ש כלל מב סי' א' ,ש 

לקבלאתהגטעדשתאמררוצהאני.וכןהיאשיטתגדולי

וכתב:

הפוסקיםשנביאלהלןולאהסכימועםהחלקתמחוקק,אלא

"עתה ,שתיקן הגאון רבינו גרשום ז"ל ,שאין לגרשה בעל
כרחה ,איך יתכן שיתחייב לה שאר כסות ועונה ,אם כן ,יפה כח
האשה הרבה מכח האיש .דאלו נולד מום זה באיש ,אין אנו
אומרין יכפוה להיות אצלו ,אלא כופין אותו להוציא ויתן
כתובה ,ואם נולד באשה ,יכפוהו להיות אצלה ולפרנסה .השתא
באיש ,שאינו מוציא אלא לרצונו ,כופין אותו להוציא ויתן
כתובה ,אם נולדו בו מומין ,אשה ,שמתגרשת בעל כרחה ,לא
כל שכן .אלא שרבינו גרשום עשה גדר לדבר ,וכי לאו קל
וחומר שלא עלתה על לבו על כיוצא בזה ,לעגן האיש לבטלו
מפריה ורביה אלא ודאי יגרשנה ויתן לה כתובתה ,כי כולי האי
לא ייפה בתקנתו כח האשה מכח האיש .אך כי ראה הדור פרוץ,
ומזלזלין בבנות ישראל בזריקת גט ,ותקן להשוות כח האשה
לכח האיש ,כמו שהאיש אינו מוציא אלא לרצונו ,כך האשה
אינה מתגרשת אלא לרצונה .אבל לא יתכן כלל לומר במקום
שהאיש כופין להוציא ,לא יגרשנה בעל כרחה .ואף אם תמצא
לומר שהשוה מדותיו ,ששום אדם לא יגרש בעל כרחה ,מכל
מקום ,במה שהאיש כופין אותו להוציא ,אף האשה כופין אותה
לקבל גט .ואם תמאן לקבל ,ימנע ממנה שאר כסות ועונה,
ואינה יכולה לומר אין רצוני לקבל גט עד שיתן לי כתובתי ,דזו
אינה טענה ,כיון דמן הדין היא חייבת לקבל גט ,כאשר הוכחתי.
נמצא פריעת חוב כתובתה הוי כשאר חוב שהיה מחוייב לה;
והנמצא אתו יתן ,והמותר כאשר תשיג ידו".
תשובתהרא"שנפסקהלהלכהבשו"עסי'קיזסעיףיא:

"מי שנודע לו שאשתו נכפית ורוצה לגרשה ואינו משיג כדי
כתובתה ,כופין אותה לקבל גט".
וכן הביא בספר גט פשוט סי' קיט ס"ק כה ,שבתשובת
הרא"שמבוארשכופיןאותהלקבלאתהגט.
הרי מבואר בתשובת הרא"ש ,שבאותן נסיבות שכופין את
הבעל לתת גט ,כגון עקב מומין ,ה"ה שיכפו את האשה,
והיאמחוייבתלקבלגט.

בארו את תשובת הרא"ש שרבינו גרשם הישווה לגמרי את
כח האשה לכח האיש ,ובאותן נסיבות שיכפו את הבעל
בגירושין ,יכפו את האשה לקבל גט עד שתאמר רוצה אני,
וכפי משמעות השו"ע ,הרי שעל פי דרכם ,בהכרח דברי
הרשב"שנאמרובדינאדגמראבלבד.
הנודעביהודה)תניינאחלקאבןהעזרסי'קד( כתבבביאור
דבריהרא"שבלשוןזו:

"בא רגמ"ה וביטל זריקת הגט ותיקן שלא לגרש אשה אלא
לרצונה ממש ,ונסתפק הרא"ש בתקנתו ואמר הרא"ש מתחלה
שכיון שבמום כזה כופין האיש שיוציא לא עלתה על לבו כלל
כיוצא בזה באשה ,ולא תיקן בזו כלל ,וכיון שלא תיקן בזו,
ממילא נשאר בה דין הש"ס וזורק לה גט בלי רצונה כלל .ואף
שהיא גרועה בצד אחד מהאיש ,שהאיש אף שכופין אותו ,מ"מ
צריך עכ"פ רצונו שיאמר רוצה אני ,ובהאשה לא בעינן רצונה
כלל ,כן הוא דין הש"ס והגאון לא תיקן בזה .ואח"כ אמר ואף
את"ל שהשוה מדותיו ששום אדם לא יגרש בע"כ ,דהיינו בע"כ
לגמרי שזורק לה גט בלי רצונה כלל אפילו בכפיה ,אבל עכ"פ
במקום שכופין אותו להוציא כופין אותה לקבל הגט ,דהיינו
שכופין אותה שתאמר רוצה אני לקבל הגט ,דוק בדברי רבינו ...
שכתב ואת"ל שהשוה מדותיו ששום אדם לא יגרש בע"כ
ורצונו בזה שתיקן שלא תהיה גרועה מן האיש בשום צד ,אף
במקום שכופין תהיה האשה כמו האיש ולא יוכל לגרשה בע"כ,
אבל עכ"פ במה שהאיש כופין להוציא אף האשה כופין אותה
לקבל הגט  ...בצד השני שכתב הרא"ש שאת"ל שהגאון השוה
מדותיו ואף שכופין אותה אם במילי ואם בשוטין ואם בשאר
כפיות בהרחקה של ר"ת ,לכל מר כדאית ליה ,מ"מ משכחת
לפעמים באשה סרבנית ועקשנית ותסבול כל הכפיות ולא
תאמר רוצה אני ומשכחת בזה שתמאן .וע"ז סיים הרא"ש ואם
תמאן לקבל ,שלא יועיל כל הכפיות ימנע ממנה שאר כסות
ועונה ,זה הפירוש הנכון בדברי הרא"ש בלי ספק".
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ועיין בגיליון שו"ע )שם( להגרע"א שהסכים עם ביאור זה

מפניהמנהגשהשתעבדלהבעתהנישואיןשלאיגרשהבעל

בדברי הרא"ש ,וכן בתשובת הגאון רבי חיים מוואלאז'ין

כרחה,כפיהמנהגשאיןלגרשהבע"כללארשותביתהדין.

שבספרחוטהמשולשח"אסי'יב.

אמנם מדינא דגמרא ,באותן נשים שאינן בכלל החלוקה

וכן באר בהפלאה סי'קיז ס"ק יז ,שלדעת הרא"ש במש"כ

השניה והשלישית שבתשובת הרשב"ש ,שבית הדין נזקקין

ואף את"ל שר"ג השוה מדותיו ששום אדם לא יגרש בע"כ,

לגרשןמפניאיסוראומצוה ,אלאהתביעהלגירושין נובעת

היינו שבכל מקרה לא ניתן לזרוק לאשה גט בעל כרחה,

מפנישישבהןמוםגדול,כגוןבנכפיתאליבאדהרא"ש,לא

כשם שאין אפשרות שהאיש יגרש בלא דעתו ,וכתב

היה מקום להפעיל כנגדן אמצעי כדי לכופן לקבל גט .אך

ה:
ההפלא 

לאחר תקנת רבינו גרשם ,ינהגו באשה באותם אמצעים

"דר"ג עשה אפילו גם בזה תיקון משום לא פלוג ,היינו שלא לזרוק
לה גט בעל כרחה כמו באיש שאין לכופו לגרש בעל כרחו ,אבל
מ"מ כיון שגם באיש כשהוא נכפה כופין אותו עד שיאמר רוצה
אני ,ה"נ באשה כופין אותה שתאמר רוצה אני ,ובכלל הכפיה הוא
שימנע ממנה שאר וכסות".

שינהגו בבעל ,ובנסיבות שכופין את הבעל לתת גט ,ה"ה

ראשית,בימינו,אםהאשהלאתקבלגט,הבעלנשארמעוגן

ועי"שבהפלאהשכתבשזוגםדעתהחלקתמחוקק.

ואינו רשאי לשאת אשה אחרת ,דבר שלא היה קיים

שיכפואתהאשהלקבלגט.
סיכומו של דבר ,משני טעמים דינו של הרשב"ש אינו
מתייחסלנסיבותהמצויותבימינו.

ישלמקוםלהוסיףביאורבהלכהזו .בתשובתדברימלכיאל

בנסיבותאליהןהתייחסהרשב"ש.

חלקג'סי'קמדהשיבאודותבעלהמבקשלהתגרשואשתו

שנית ,מאחר שכיום האשהמוחזקת בשעבוד ביחס לבעלה,

מסרבת לקבל גט ,והזוג בפירוד ,וקיים חשש שהבעל יצא

שלא יגרשה בעל כרחה .ועל יסוד זה הבעל רשאי לתבוע

לתרבותרעה.ובסוףהתשובהכתבהדברימלכיאל:

מהאשה לבטל שעבוד זה .ביחס לתביעה זו ,האשה היא

"בנ"ד כיון שתיקן רגמ"ה לטובת האשה ,איך אפשר לנו לוותר
על זכותה בשביל שיצא הוא לתרבות רעה  ...ובאמת עסק
קידושין וגירושין שבין איש לאשתו לא גרע משארי קניינים.
ורק כל המקדש ומתקדשת דעתם שיהא כדיני התורה ,וכאמרם
ז"ל כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש .אבל אם התנתה אשה
בפירוש בשעת קדושין שלא יוכל לגרשה בלי רשותה .ודאי
שאינו יכול לגרשה בע"כ ,אף במקום שלא פשטה תקנת
רגמ"ה .דאדעתא דהכי נשתעבד לה בכל דיני אישות ,שלא יוכל
לפטור את עצמו ממנה בלי רשותה .ובזה לא שייך לומר מתנה
על מ"ש בתורה  ...אבל אם התנה שלא יוכל לגרשה בע"כ ,הרי
זה כמוסיף חיוב לאשתו ושפיר יכול לחייב את עצמו .ואין זה
בתורת תנאי רק בתורת חיוב ,וכאילו היתה מתנה עמו שיתן לה
מזונות כפולים דודאי יכול לחייב את עצמו על זה  ...וא"כ
אצלינו שיש תקנת רגמ"ה ,הרי נתחייב לה באופן זה בשעת
הקדושין ,דאדעתא דמנהג ותקנתא דרבנן קידשה .וכן היא
נתקדשה על דעת זה .ובודאי אסור לו לגרשה דהוי כגוזלה .ונהי
דבדיעבד אם גירשה אין שייך לפסול הגט בשביל זה .אבל מ"מ
הוי כגוזלה ומפקיע שיעבודה שיש לה עליו ,קודם זמנו".
ובסי'שלאחריו)סי'קמה(כתבהדברימלכיאל:

"כבר כתבנו בסי' הקודם שזה הוי כדיני ממונות ,דהוי כאלו
התנה עמה שלא ישא אחרת .וכן קיי"ל באה"ע סימן א' ס"ט
דבמקום שיש מנהג שלא לישא אשה על אשתו הוי כאלו התנה.
ואף שיש מקום לחלק בין מנהג לחרגמ"ה ,אבל ז"א .וא"כ הוי
זה דין שבין אדם לחבירו וראוי לשמוע מה בפיה ולא להורות
ע"פ דברי צד אחד .וכן קבלת עדות צריך להיות בפניה".

נתבעת,שאינהרשאיתלדחותאתהתביעהעלהסףולטעון
שאיןמוטלתעליההחובהלקבלגט.אלאעליהלעמודלדיון
ולהבהיר מדוע הדין נותן שתמשיך להחזיק בשעבוד שלה
ביחסלבעלה.
לפי המבואר בתשובת הרא"ש ,גם זה מתקנת רבינו גרשם,
מאחרשתיקןלמנועגירושיןבזריקתגטשלאמדעתה,הורה
לאכוף על האשה את הגירושין בנסיבות שבהן כופין את
הבעל .לפי זה באותם מקרים שבהם אנונוקטים הרחקות
דר"ת ביחס לאיש המסרב לתת גט ,ה"ה שיש לנקוט כנגד
האשה.ביחסלבעלהמסרבלתתגטכשאשתוטוענת"מאיס
עלי" ,ובית הדין נוכח שאין זיווגם עולה יפה והם בפירוד
ללא תקנה ,ניתן לנקוט הרחקות דר"ת כמ"ש ר"ת בתשובה
ב"י
בספר הישר סי' כד הובא בתשובת מהרי"ק שהביא ה 
אה"ע סי' קל"ד ,וכפי המפורש בתשובת הנודע ביהודה
הנזכרת ,שגם האמצעי הזה של "הרחקות דר"ת" הוא צעד
מתאים ביחס לאשה ,בנסיבות בהן היינו נוקטים בהרחקות
אלו ביחס לבעל המסרב לתת גט ואין מקום לכפותו
בגירושין  .
בספריהודהיעלהלמהרי"אאסאדחלקאה"עסי'צהתמה
עלהנודע ביהודה ,שהרי רק ביחס לבעל נוקטים בהרחקות
דר"ת ונמנעים מכפיה גמורה כמבואר ברמ"א סי' קנד סעיף
כא ,וזאת מפני החשש לגט מעושה ,אך מדוע יש לנהוג כן
ביחס לאשה ,כשאין חשש גט מעושה בנקיטת אמצעי
הכפיה.
אךנראהשאיןמקוםלדחותאתדבריהנודעביהודה.לאחר

לפי זה ,בכל תביעת גירושין המוגשת לבית הדין מטעם

שהרא"שקבע שרבינו גרשם השווה את כח האשה לכח

הבעל התובע להתגרש מאשתו ,בתביעה זו הבעל מבקש

האיש,סברהנודעביהודהשבכללתקנהזו ניתנתההוראה

מבית הדין להורות לאשה שלא להמשיך ולהחזיק בשעבוד

שלא ינהגו באשה באמצעי כפיה שאין נוהגים בבעל

שהיאמוחזקתבו,שעבודשנוצרמכחחרםדרבינוגרשםאו

בנסיבותדומות.
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אמנםבמקרהדנןאיןפסיקתחיובגירושין,עכ"פגםבנסיבות

לאשהזוישלקבועשמןהראוישתבואלקבלגט,ואםתסרב

אלו של טענת הבעל שאשתו מאוסה עליו והם בפירוד ללא

יינקטוכנגדהצוויהגבלהשהםבגדר"הרחקותדר"ת".ואם

תקנהניתן לנהוג בהרחקות דר"ת כנגד האשה .ונציין כי

נלך בדרך הסוברים שאין בקהילות אלו חרם דר"ג ,הרי

מקורות הלכתיים לפסיקת הרחקות דר"ת גם בהעדר חיוב

מאחר שבכתובות הספרדים בדורות הקודמים היה מקובל

גירושין,כתבנובפסקדיןאחרוהתפרסםבספרעטרתדבורה

לכתוב שהבעל רשאי לגרשה שלא מדעתה ברשות בית

ח"ב סי' פ' ,ושם הבאנו מדברי הלבוש אה"ע סי' קל "ד ס"י

הדין ,הדבר ברור שהמקרה שבפנינו הינו מאותם המקרים

ב" :אע"פשאיןכופיןעכשיושוםאישלגרשאתאשתו,
שכת 

שבית הדין רשאי לתת לבעל רשות לתת גט שלא מדעתה,

אין מטילין עליו חרם שיגרשה ,אבל אם רואים ב"ד
היינו ש 

גם בהעדר עילה אחרת לחיוב הגירושין ,וכפסיקתביתהדין

לפי ראות עיניהם שיש תקנת האשה בדבר ,כגון שטוענת

ט.
הגדולהנזכרתבפד"רח" 

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

אמנם למעשה לא מורים על זריקת גט שלא מדעתה אלא

שאין האיש מאותם שכופין להוציא ,מכל מקום יכולין הב"ד

על אמצעים שילחצו על האשה לקבל גט .הגם שאליבא

להטיל חרם ביניהם על כל איש ואשה לגזור באלה חמורה

דשיטת הרשב"ש אין לכך מקום ,אלא להתיר לבעל לשאת

רשאים לדבר עמו ולישא וליתן עמו ולהרויחו
שלא יהיו 

אשה אחרת .אך נראה שעל בית הדין לנקוט באמצעים

ולהאכילוולהשקותווללוותוולבקרובחוליווחומרותאחרות

העדיפים לאשה ,ולהביאה לקבל גט ,ולא להביא לנישואי

כפירצונם ,עלכלאדם,אם לאיגרשאותוהאישויתיראת

אשהשניה,צעדשיפגעבהויהיהיותרקשהעבורה.

אשתובגטכשר,שבזהאיןכפייהעליו",עכ"ל.הרישהלבוש
כללבדבריואתאותםמקרים"שיראהלהםשאיןזיווגםעולה

סניףנוסףהמצטרףלאמורלעיל

יפה",ובהםניתןלנקוטהרחקותדר"ת.עלכןבנסיבותשבית

נצייןלדבריהג"רחייםפלאג'יז"ל,בספרוחיים ושלוםח"ב

הדיןנוכחשהצדדיםבפירוד,ללאדרךלתקנה,לאחרשהבעל

סי' קיב ,שהביאוהו בפסק הדין של בית הדין באשקלון

מאס באשתו ,ואין זיווגם עולה יפה ,ניתן לנקוט את כל

הנזכר,וכתבבלשוןזו:

האמצעים שהם בגדר "הרחקות דרבינו תם" כדי להביאה
לקבל גט  .יצויין כי בדברינו הנזכרים נטינו ממש"כ הרה"ג
לבפסק דין של ביה"ד הגדול מיום כ"ד
בחגי איזיררזצ" 
הר 
שבט תשס"ט ) (18.2.2009בתיק מס'1782-21-1שקבע שאין
מקום להטיל צווי הגבלה בנסיבות אלו ,וביסס את דבריו על
שיטת הרשב"ש .אך לפי המבואר ,הרשב"ש איירי בדינא
דגמראבלבד,ולאניתןלהסיקמדבריולימינושקיימתמניעה
לשאת אשה אחרת ,כמבואר בתשובת יכין ובועז הנזכרת.

ת,האשה מחזיקה בשעבוד הבעל שנשאה על דעת
מלבד זא 
מנהגהמקוםאוחרםדר"ג,והבעלרשאילתבועלבטלשעבוד
זה .דברינו כאן הם עפ"י מש"כ שם חבר בית הדין הגדול
הרה"גהרבציוןאלגרבלישליט"א,מלבדשישלהעירבמש"כ
שסעיף
שהחוקהיוםאוסרעלגירושיאשהבעלכרחה.מאחר 
 181לחוקהעונשיםקובע":התיראישאתקשרהנישואיןעל
ק -דיןסופישל
כרחהשלהאשה,באיןבשעתהתרתהקשרפס 
ת -הדין המוסמך המחייב את האשה
ת -המשפט או של בי 
בי 
להתרה זו ,דינו-מאסר חמש שנים" .אך כשהדבר נעשה

"בדרך כלל אני אומר ,כל שנראה לבי"ד שהיה זמן הרבה נפרדים
ואין להם תקנה .אדרבא צריך השתדלות הרבה להפרידם זה מזו
ולתת גט ,כדי שלא יהיו חוטאים חטאים רבים אחד האיש ואחד
האשה .וידעו נאמנה כי כל הבא לעכב מלתת גט כענין זה ,כדי
להנקם זה מזה מחמת קנאה ושנאה ותחרות ,כאשר יהיה האופן
פעמים שהאיש שירצה לגרש והאשה אינה רוצה ,וכדי להנקם
מהאיש מעכבים הדבר שלא לשם שמים ,עתידים ליתן את הדין.
ולדעת מרן חביב בי"ד מנדין אותו ,וכמו כן להפך כשהאשה
רוצה לגרש והאיש אינו רוצה ,וכדי להנקם מהאשה מעכבים
מלתת גט שלא לשם שמים גם בזה לא בחר ה' ,ויש עונש מן
השמים כי על העניינים האלו וכיוצא באלו אמר קרא עפ"י
התורה אשר יורוך ,ודי בזה והותר לחכם ירא וסר מרע .והנני נותן
קצבה וזמן לדבר הזה .דאם יארע איזה מחלוקת בין איש לאשתו,
כבר נלאו לתווך השלום ואין להם תקנה ,ימתינו עד זמן ח"י
חדשים ואם בינם לשמים נראה לבי"ד שלא יש תקוה לשום
שלום ביניהם ,יפרידו הזווג ולכופם לתת גט עד שיאמרו רוצה
אני כדבר האמור ,ותמצא מ"ש בזה בספר החסידים" ,עכ"ל .

אין מניעה חוקית ,ובנסיבות אלו ככל
ברשות בית הדין 

וע"ע בפד"ר ח"ז עמ'  111בפסק דין מביה"ד הגדול

שהדבר נעשהבמסגרתהליכיביתהדין והחלטותיו,הוראות

שהסתמכועלהגר"חפלאג'יבמקרהדומהלנידוןדידן.

החוקכבראינןרלוואנטיותבעתמתןפסקהדין .

אמנם קשה לקבל את פסקו של הגר"ח פלאג'י ולכפות את

סיכומו של דבר-יש לדון במקרה זה בשתי דרכים .הן לפי

הבעל בגירושין )בנידון שהוזכר בתשובתו בספר חיים

הסובריםשגםקהילותהספרדיםכאןבארץנהגובחרםדר"ג

ושלום( מחשש גט מעושה שלא כדין ,מאחר שלא מצינו

שלא יגרשה בע"כ ,והן אליבא שהסוברים שחרם דר"ג זה

בגמרא עילה כזו לכפות על גט .אך ניתן לקבל את דבריו

אינו נוהג בקהילות אלו .גם לקהילות הנוהגות בחרם זה,

ביחס למסקנתו שיש לחייב את האשה בגירושין ,או עכ"פ

עכ"פינהגוביחסלאשהבאותםאמצעיםשהיונוהגיםביחס

לנקוט באמצעים הננקטים כנגד הבעל בנסיבות דומות,

לבעל .ובנסיבות הנוכחיות ,אילו המצב היה להיפך ,היה

ולאחר שבית הדין התרשם שאין כל סיכוי להשיב את

מקום לנקוט ביחס לבעל "הרחקות דר"ת",על כן גם ביחס

השלוםעלכנו,ושניהםמעוגניםללאכלתכלית.

עטרתדבורה
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מכלהאמורביתהדיןפוסק:

הדיןאתהסכוםהנקובבכתובה,ולאחרמכןיזומןמועד

א .בית הדין נוכח שהצדדים בפירוד ממושך ואין זיווגם

לסידורהגט.לאחרהגירושין,האשהתקבלאתהסכום
הנ"ל.

עולהיפה.למרותכלהמאמציםשנעשו,לאעלהבידם
להביא לשלום בית ,וכבר אין תקוה להשלים ביניהם.

ג .במידהשהאשהתסרבלקבלגט,אובהעדרהודעהעל
הסכמה שתתקבל בבית הדין תוך שלושים יום ,בית

עלכןמןהראוישהצדדיםיתגרשוללאדיחוי.
ל
ב .לאחר קבלת הודעה מטעם האשה על הסכמתה לקב 

הדין ידון בצעדים המתחייבים מסירוב זה ,לרבות צווי

אתהגטעםתשלוםהסכוםהנקובבשטרהכתובה,סך

הגבלה ,כפי המקובל בבית הדין ביחס לבעל המסרב

 50,000שקל,ביתהדיןיורהלבעללהפקידבקופתבית

לתתגט.

סימן ז

בעלשטענתו"מאוסהעלי"התקבלה,חיובהגירושיןהמזונותוהמדורהספציפי
בפנינו תביעת הבעל לגירושין ותביעת האשה למזונות ולמדור
ספציפי .התקיימו ארבעה דיונים ועתה לאחר השלמת ההליך
בהגשת סיכומי טענות הצדדים ,להלן פסק הדין.
הצדדים נשואים כשלושים שנה ,ומזהכשנתיים מתגוררים
בנפרד,לאחרשהבעלעזבאתהביתועברלגורבחנותשלו.
בביתהדיןהתנהלהתביעתהגירושיןוהמזונות,ואילובבית
המשפטהתנהלההתביעהלפירוק השיתוףבדירתהמגורים
שהבעל הגיש .לאחר מכן האשה ביקשה מבית המשפט
לפסוקבחלוקתהרכושואיזוןמשאביםכולל.
הבעלתובע להתגרש והאשה מבקשת לדחות תביעה זו
ולהורות על חזרה לשלום בית ,הגם שלא מצאה לנכון
להגיש תביעה לשלום בית ,אלא רק תביעה למזונות ומדור
ספציפי.
הבעל עזב את הבית מיוזמתו ,ולהלן מפרוטוקול הדיון
הראשון:

לשלוםבית,ולהלןמפרוטוקולהדיון:
"ביה"ד:מההייתההמטרהשלהפרידה ?
ה:הואאמרשהוארוצהלעזובאתהבית,הואאמר
האש 
שהוא רוצה להתגרש ,אמרתי מה פתאום לא מפרקים בית.
אשלוםבית,פתחתיתיקשלום
השיבי 
אמרתיננסהפריד 
בית.
ב"כהאיש:לאפתחתתיקכזה.
ה:מהו"תזהמהשאמרוליבמזכירות.
האש 
ם
ב"כהאיש :היאפתחהאחרכךתביעתמזונותלאשלו 
בית".
בדיונים נוספים שהתקיימו הבעל שלל על הסף את
האפשרותלחזרהלשלוםבית.ניכריםדבריאמתשמבחינת
הבעל החזרה למגורים בבית עם האשה נתפסת בעיניו
כחזרהלחייסבלמתמשכים,וכימבחינתועדיףלולהמשיך
להתגורר בחנות טמבור ,למרות התנאים הבלתי סבירים

"ביתהדין:מימונעממךלחזור ?

למגוריםשם.

האיש:לארוצהשמישהומסתכלעליכמוקיראנילארוצה

התקבל הרושם שאם יערך הסכם גירושין שיבטיח את

כמודנידין,אםישלנו2מרפסותואנירוצהלעשןבאחת

המשך המגורים של האישה בדירה ללא הגבלה ,גם היא

ה
מהם,אזאפשרלוותר,לפנישיצאתימהביתהיאהיית 

תסכיםלהתגרש.

אומרתליאםאתהרוצהעכשיוכביסהתגידלי.

כאמור ,הבעל הגיש לבית המשפט תביעה לפירוק שיתוף,

ביתהדין:עזבתמיוזמתךאתהבית ?

ובתגובה האשה מצידה הגישה תביעה לאיזון משאבים,

האיש:לא,הבןדיבראיתיבאיזהשבתואמרליהכיטוב

ושתי התביעות מתנהלות במקביל .אין ספק שהאישה

שתעזובאתהבית.

רשאית להתגונן ביחס לתביעה לפירוק שיתוף ,אך די היה

ביתהדין:מישהוכפהעליךלעזוב?

שתגישבקשהלשמירתזכויותועיקוליםואיסורדיספוזיציה.

ם
ם מישהו שמתעל 
א כפה ,אבל אי אפשר לחיות ע 
האיש :ל 

החלטת האישה להגיש תביעה לאיזון משאבים ,המתאימה

ממך.

רק לזוג העומד לקראת גירושין או לאחר גירושין ,מבטאת

תהבקשהלישובסכסוך.
ביתהדין:למהלאהגשתא 

לשלום בית,
יותר מכל שגם לאשה ברור שכבר אין מקום 

א "א
הרוצהלהתגרש ,
הלינוחככה,אנילמעש 
האיש:הי 

ולכן מבקשת לקבל את חלקה ברכוש המשותף .גם תביעת

לחיותעםמישהושלאסופראותך".

ממוןשהאישההגישהכנגדהבנק,העלולהלהסבנזקלבעל,

למעשה באותו דיון האשה כלל לאביקשה מהבעל לשוב

מלמדתשהיאאינהרואהסיכוילשלו"ב.

לגור בבית ולחזור לשלום בית אלא תבעה מזונות ,והתקבל

עודנצייןלקטטהשהביאהלאלימותפיזיתשהצדדיםתיארו,

הרושםשהיאהשלימהעםהפירודבנסיבותהמקרה.

וגם זה מבטא את המצב הלא תקין בוי הצדדים התנהלו,

בדיון האחרון האשה הבהירה שגם היא תמכה בכך שהם

כמוהלינה בחדרים נפרדים בפרק זמן משמעותי בטרם

ייפרדו למגורים נפרדים ,אלא טענה שסברה שהפירוד יביא

הפירודלמגוריםבדירותנפרדות.
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םחלוקיםביניהםאודותהגורמים
סיכומושלדבר,הצדדי 
ם
שהביאולפירוד,כשכלאחדתולהאתהאשםבשני.אול 
מתקבל הרושם ששניהם תמימי דעים שכבר אין מנוס

אף דשוטה ודאי מאוסה עליו .וגם דכל כה"ג הו"ל להפוסקים
לפרושי דבמאיסה עליו לא תיקן רגמ"ה .ולענ"ד אין להקל
במאיסה בלא היתר ממאה רבנים".

מגירושין .למרות שבהליכי בית הדין ,האשה מבקשת

ועי"שבאוצה"פשהביאדעתהחולקיםהסובריםשישלהקל

מהבעל לשוב לביתו ולחיים משותפים עמה ,אבל

להתיר חרם דר"ג בטוען מאוסה עלי ויש לו אמתלא

התנהלותההמתוארת לעילמוכיחהשכבר פרק זמן ארוך

מבוררת .ביחס לתשובות צמח צדק ומהרש"ם שהובאו

שגםהיאהפנימהשאיןמנוסמגירושין.

באוצה"פ ,כתבו בפסק דין מבית הדין הגדול חלקה' עמוד

לאניתןלקבועאתמעמדהשלהאשהכאשהמורדת.מאחר
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וגםלאחר המתואר לעיל עדייןלאהתקיימונסיבותבהן
ה
הלחזורלשלוםביתוהאיש 
הבעלפנהלאשתובבקש 
סירבהוהוכרזהכמורדת.
הבעלטועןשאשתוהתנהלהבאופןשליליביחסאליו,והחל
מהמועדשבועזבאתדירת המגורים המשותפת,הואמאס
באשתוואינומסוגללשובלחייםמשותפיםעמה.
לבעל אמתלא לטענת "מאוסה עלי" .מאחרוניכרים דברי
אמת שהאישה התעלמה ממנו כפי טענתו .רצונו המתמשך
של הבעל להעדיף סבל מחוץ לבית ובלבד שלא לשוב לגור
עם אשתו בבית מוכיחים שהאמת היא שהבעל מאס
באשתו .גם האשה נהגה כמי שברור לה שאין מנוס
מגירושין,והשקיעה מאמץבהליכים לאיזון משאבים שאין
בהם אלא להוביל לסיום השיתוף הכלכלי ובהכרח יביאו
לגירושין ,הרי בכך היא מודהשאין מנוס מגירושין .עכ"פ

"אולם גם במי שבא בטענה זו שאשתו מאוסה עליו ,ובאופן
שהיא נראית כנה ,כבר העלה הצ"צ בסי' קל"ב שלמעשה אין
מתירין חדרגמ"ה על יסוד טענת מאיס עלי .וזו לשונו שם- :
כל זה נראה להלכה ,אבל לא למעשה משום דלא חזינן
שנעשה מעשה כזה להתיר חר"ג בטענת מאיס עלי .גם
המהרש"ם )ח"ב סי' צ"ב( ,אשר אמנם התיר למעשה את
החדר"ג ,אולם צירף לזה כמה נימוקים - :א' קדושין דרבנן
)קדושי חרשת(; ב' אומדנא לבטל את הקדושין )הבטיחו לו
נדוניה ולא עמדו בהבטחתם(; ג' טענת מאיס עלי .ולפי"ז אין
בטענת מאיס עלי במקרה דנן יסוד מספיק לחייב את האשה
לקבל גט בניגוד לרצונה ...לפי האמור אנו מחליטים :א.
מקבלים את הערעור ,ואין לחייב את האשה המערערת לקבל
ג"פ .ב .כל עוד והבעל לא שילם את הכתובה לאשתו הוא
חייב במזונותיה".

מבחינתהבעלזואמתלאהמצדיקהגירושין.

לאור האמור,מאחר שלא התברר שהבעל ביקש לשוב

בהתאם לאמור ,ככל שהדבר נוגע לכפיית האשה בגירושין

לשלום בית והאישה סירבה ,לכןאין מקום לכפיית האשה

בניגוד לרצונה ,חל על הבעל חרם דרבנו גרשם שלא לגרש
אשה בעל כורחה .זאת מאחר ולדעת הרבה פוסקים גם
כאשרהבעלטוען"מאוסהעלי"באמתלאמבוררת,חלחרם

בגירושין.וגםלא עליסודטענת"מאוסהעלי"גםכשקיימת
אמתלאמבוררת.
ביחס לזכאות האשה למזונות,ובכלל זאת הזכאות ל"מדור

דר"גשלאלגרשהבעלכרחה.

ספציפי",ישלקבועכדלהלן.

כךפסקהרמ"אאה"עסי'קיזסעיףיאשהתובעגירושיןעקב

כידוע ,שיטת הרא"ם שהביאו הב"ח החלקת מחוקקוהב"ש

מומין שהתגלו באשתו ,והן מסוג המומין שבאיש אין כופין

בתחילת סי' עז ,שככל שהבעל מנוע מגירושין בגלל חרם

לגרש ,גם אם האשה מאוסה בעיניו בגין מומין אלו ,הוא

דרבינוגרשם,הואאינוחייבבמזונותהאשה.בפת"שסי'עז

אינו יכול לגרשה בעל כרחה ,והסכימו עמו הח"מ הב"ש

סק"ב הביא מספרחכם צבי שהגם שלא הסכים עם שיטת

וביאורהגר"א.גםבספרישועותיעקבאה"עסי' עזשהובא

הרא"ם,פסקכךכשקיימתטענתמאיסעליעםטעםמבורר.

בפת"ש סק"ב פסק ,שאין לחייב אישה בגירושין למרות

עיין בספר אוצר הפוסקים סי' עז סק"ט אות ח'שהביא

שהבעלטוען"מאוסההיאעלי"וישלוטעםמבורר.

באריכות רבה את שיטות הפוסקים האם הבעל יכול לומר

עיין עוד בזה בספר כנסת הגדולה אה"ע סי' א' הגהות ב"י

קים לי כרא"ם ,או שזו הלכה פסוקה שהבעל חייב במזונות

ס"קלג,ובתשובתנודעביהודהקמאאה"עסי'פד.וכןבספר

אשתוגםכשהואמנועמגירושיןעקבחרםדר"ג.

אבן יקרה ח"ג סי' כד בבעל התובע גירושין עקב בעיה

בספרנחליצחקסוףחלקא'כתב:

נפשית של האשה שלקתה בהתפרצויות של היסטריה,
ובספרברכתרצהסי'ק"חשהביאבאוצה"פסי'א'ס"קע"ג
אותט"ז.
וכן בתשובת דברי מלכיאלחלקג'סי'ק' דחה סברת
הפוסקים לחייב האשה בגירושין כשהבעל טוען "מאוסה
עלי" ,הואיל ואותם פוסקים הסתמכו על דעת הראשונים
שישלכפותגירושיןעלהבעלבטוענת"מאיסעלי".וכתב:

"אנן לא קיי"ל כמ"ד במאיס עלי כופין להוציא .ועוד דא"כ
למה צריך היתר בנשתטית .והרי כל הפוסקים כתבו שצריך ק"ר

"אתי שפיר מה דאמרו דבמשליש גט וכתובה מיפטר ממזונות,
דהא כיון דמשליש גט ורוצה להתירה לשוק אם כן לא שייך
לחייבו במזונות משום דאגידא ביה כנ"ל ,וכן משום תנאי
כתובה אין לחייבו ,דהא במחלה כתובה והוא הדין בנפרעה
הכתובה כיון דאין לה כתובה ממילא אין לה מזונות משום תנאי
כתובה דהא אבדה כל תנאי כתובה ,על כן בנפרעה כתובה
ומשליש לה גט אין לה מזוני ,ואף דאינה רוצית בהפרעון מכל
מקום הא אף פרעון בעל כרחו הוי שמיה פרעון כמבואר בגיטין
)דף ע"ה ע"א( ובח"מ )סי' ק"כ( ,ולכן כיון דנתן לה הכתובה
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אף בעל כרחה של האשה הוי פרעון להפטר מחוב כתובה ,וכיון
דמיפטר מהכתובה ממילא אבדה כל תנאי כתובה ,וכן מחמת
דאגידא ביה לא שייך אם רוצה להתירה על ידי גט ומה לו במה
דאינה רוצית לקבל להגט ,לכן שפיר מועיל הרי גיטך וכתובתך
להיות פטור ממזונות ,דהא לכל הטעמים של חיוב מזונות ליתא
בזה ,וזהו טעם נכון על מה דאמרו דמועיל השלשת הגט
וכתובה להיות פטור ממזונות".
ועייןבפד"רכרךא'עמ'193-201וכרךג'עמ'176-188ובכרך
ה'עמ'.296-297
ובפד"רחלקהעמוד297העלובמסקנתם:

"ובכן לאור קביעת כב' ביה"ד האזורי שטענת הבעל שאשתו
מאוסה עליו היא טענה כנה ומבוררת ,ולאור העובדה שכבר
נעשה מעשה והבעל השליש ג"פ לאשתו בביה"ד ,הרי במקרה
כזה יש לדון שאין להוציא מידי הבעל כסף למזונותיה ,וזה
לאחר שישלם לה כתובה ,לפני תשלום הכתובה האשה זכאית
לתבוע מבעלה דמי מזונותיה ורפואתה".
עודנצייןכיהביתמאיראה"עסי'עזועודפוסקיםשהובאו
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כשםשבאשההטוענת"מאיסעלי"באמתלאמבוררתניתן
לדוןבחלוקתרכושבהתאםל"דינאדמתיבתא"המבואר
באה"עסי'עזס"גברמ"א ,ולדעת רוב הפוסקים אף קודם
ךביחסלאיש,מאחרשרבינוגרשםהשווהאת
הגירושין.כ 
הלכוחהאיש,איןלאשהעדיפותלמנועחלוקת
כוחהאש 
רכושבנסיבותדומות.
לאורהאמורביה"דמחליט:
א .בנידוןזה ,יש לדון את הבעל כמי שאשתו מאוסה עליו
וטענתו כנה ומבוררת ,לפיכך על האשה להסכים לקבל
גטמרצונה.
ב .הצדדים מוזמניםלדיון בו האשה תתבקש לקבל גט
בהסכמה.הדיון יתקיים ביום ...במועד זה לא יתקיים
דיון בתביעה כלשהיא אלא רק סידור הגט בלבד .על
האשה להביא לדיון כתובה ותעודת נישואין ,וכן
יתלווה לצדדים אדם נוסף המכיר אותם ואת אביהם
היטב לעדות על השמות .אם האשה תסרב להתגרש,
ייכתבגטשיושלשבביתהדין.

באוצרהפוסקים)שם(כתבו,כלעודחדר"געומדבעינו,אין

שבהסכמה,אחרשהבעל
ג .אםהאשהתסרבלהתגר 

לשלול מהאישה מזונות מאחר שיש בכך כפיית האשה

ישליש גט וכתובה ,ביתהדין יחליטשבנסיבותשבפנינו

לגירושין ,אם תישאר ללא מקור מחייה .אולם בנידון זה

דינו של הבעל כמי שמאס באשתו באמתלא מבוררת.

לאחר השלשת הכתובה ,וכן לאחר בחינת זכויות הממון

גם כאשר האשה זכאית למזונות ,אין מקום לעכב את

שהאישה מקבלת בהליכי בית המשפט ,יהיה ניתן לברר

פירוקהשיתוףבאמצעותצול"מדורספציפי".

האםשלילתהמזונותכמוהככפייהלגירושין.
עיין בספר ברית יעקב חלק אה"ע סי' נב שבאר שיטת
הרא"ם ,וכתב שאמנם מדינא דגמ' אינו נפטר ממזונות כל
עוד האשה לא קיבלה גט לידה ,אך היינו מכיון שלדינא
דגמ'אשה מתגרשתגםשלא מדעתה .משא"כלאחר חרם

דר"ג"דאינו יכול להכריחה ולכופה לקבל גט ,א"כ אם אומר
שרוצה לגרש ונותן לה הכתובה ,הוי אנוס בתקנתא דרמ"ה י"ל
דפטור ממזונות" .ולפי דרכו כתב הברית יעקב ליישב את
קושיות החלקת מחוקק והבית שמואל על הרא"ם
מתשובותהרא"שוהמהרי"ק,וכתבשבתשובותאלוהנידון
הוא באשה שאינה יכולה לפרנס עצמה ,ובמניעת מזונות
הבעל בעצם כופהאת אשתולקבל גט ,כאשרהבעל מנוע
מכךמכוחתקנתר"ג.
הוסיףהבריתיעקב,וכתב:

"וכה"ג גם הר"א מזרחי מודה דאינו יכול למנוע שכ"ו ,דזהו
גופא הוי כפי' ובע"כ מוכרחת לקבל גט .ודוקא באשה בריאה
דבת מלאכה היא דיכולה להתפרנס ממעשי ידיה לא הוי כפייה
לדעת ר' אליהו מזרחי".
לכאורה,בנסיבות שלאנשללההזכאותהעקרוניתלמזונות
ולמדור,לאנשללהגםהזכאותל"מדורספציפי".אולם,

פרק זמן קצר לאחרשניתן פסק הדין המפורט לעיל ,ניתנה
החלטה משלימה כדלהלן:ביום...ניתן פסק דין ובהתאם
לפסקהדיןהצדדיםזומנולדיון.הבעלהופיעלדיוןוהשליש
גטפיטוריןעבורהאשה.
ביחסלכתובה,הבעלהציגעותקמשטרהכתובהשבהנקוב
סך100,000שקל .הבעל מבקש כי במסגרת הליךפירוק
השיתוף המתנהל בבית המשפט ,יוקצה סכום של100,000
שקל שיופקד בנאמנות בגין חובו עפ"י שטר הכתובה מתוך
חלקו בדירת המגורים המצויה בהליכי פירוק שיתוף .הכסף
יישאר בנאמנות ויועבר לאשה רק לאחר שיוסדר ג"פ
כדמו"י.
בית הדין מאשר את הבקשה ,ועם קבלת החלטה מתאימה
מבית המשפט המאשרת את הסדרת ההליך כאמור ,בית
הדין יאשר כי גם הכתובה הושלשה עפ"י המתחייב בפסק
הדין הנזכר ,ובהתאם לסעיף ג' ממסקנות פסק הדין הבעל
יוכללבקשלדוןבשלילתדמיהמזונות.
בנסיבות המתוארות ובהמשך למסקנות פסק הדין ,ובכפוף
לכך שההליך להשלשת הכתובה יוסדר כאמור ,אין מקום
לצול"מדורספציפי".

עטרתדבורה
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ס
חיובהאשהבגטעקבוגיניזמו 
בפני בית הדין תביעת הבעל לגירושין ותביעת האשה

רקערפואי

לשלוםביתולמזונות.

שורש המשבר נעוץ בבעיה הקיימת אצל האשה ,המונעת

המקרההנידו ן
הצדדיםנשואיםשבעשנים,וללאילדים.התקייםדיוןאחד
שבוביתהדיןשמעאתמכלולטענותיהם.

אתקיוםיחסיהאישות,בעיההמכונה"וגיניזמוס".
מאחר ושני הצדדים מסכימים שזהו האבחון הנכון לבעיה,
בית הדיןהבהיר את טיבה ,כפי שנכתבהע"י הרב ד"ר
מרדכי הלפרין במאמר אסיא חוברת פז-פח,ולא הועתק

התברר כי החל מיום הנישואין ,בני הזוג נתקלו בבעיה

במסגרתהנוכחית.

קיום היחסים ולאפשר את קיומם .למרות שבני הזוג פנו

זכותהשלהאשהבתשלוםהכתובהבנסיבותאלו

לגורמיםמקצועייםרבים,אךלאנמצאפתרוןלבעיה.

בפוסקים ,ראשונים ואחרונים ,דנו בשאלת חיוב הגט

חמורהאצלהאשה,בעיההמונעתממנהלשתףפעולהבעת

הצדדים גרים בנפרד לאחר שהבעל בחר לעזוב את הבית
עקבסכסוך.
יצוייןכילאחרעזיבתהבעלאתהבית,האשהפנתהלטיפול
נוסף ושונה ,אצל פלונית ,פיזיותרפיסטית ואחות מוסמכת
המומחית בתחום זה ,ובמכתב שהוצג בפנינו הנ"ל אישרה
שאמנםבמשךשבעשניםהיתהקיימתבעיהזואצלהאשה,
וללא פתרון ,אך לדבריה כעת מצאה את הדרך לסייע
לפתרון הבעיה באמצעות טכניקות מיוחדות ,וכי כעת
המטופלת מצליחה להגיע לתוצאות היכולות לאפשר קיום
יחסים ,אך עדיין מקובל לצרף את בן הזוג לצורך קבלת
תוצאותטובותיותר.
בנסיבות אלו האשה תובעת להורות לבעל לשוב לבית
ולפסוק לדחות את תביעת הגירושין ולקבל את תביעתה
לשלוםביתולמזונות.
הבעל מבקש להורות על גירושין ושלילת מזונות וכתובה,
ודוחה את ההצעה לבחון האם אמנם הבעיה נפתרה.
לדבריו,כעתלאחרשבעשניםקשותשלניסיונותאיןספור,
הואאינומסוגללנסותפעםנוספת.ב"כהבעלהודיעבדיון:
"הבעל אומר שהוא לא מסוגל ולא בנוי לניסיון נוסף ,הוא
הקריב מעל ומעבר יש גבול .והאפשרות היחידה זה גט ,או
מתןהיתרלשאתאשהשנייה".
איןספקשבפנינומקרהקשהשבוהצדדיםחוומשברקשה
הנעוץ בבעיה שהוצגה בפנינו .במשך תקופה ארוכה של
שבעשנים,הצדדיםעשומאמץלפתוראתהבעיהבדרכים
שונות ואצל מטפלים ומטפלות מסוגים שונים וכן התייעצו
עם רבנים ,אך ללא פתרון .גם התערבות חיצונית לקריעת
קרוםהבתולים,לאהועילה.
הבעל כבר אינו מחזיק מעמד בחיי סבל מתמשכים אלו,
ומבקש לסיים את הנישואין ולאפשר לו לפתוח דף חדש
ולהקים משפחה בישראל .ומבקש שלא להורות לו לשוב
ולנסות ,מה עוד שכל הניסיונות במשך שבע שנים היו
כרוכיםבהוצאתזרעלבטלהשלאכדרךכלהארץ.

ותשלוםהכתובהבנסיבותאלו,והםכינובעיהזוכבעיהשל
אטימותהקיימתאצלהאשה.
הראשוןשדןבשאלהזוהואהרא"שבתשובהכלללגסי'ב',
וז"ל:

"ראובן רוצה להפסיד כתובתה ותנאי כתובתה בשלש טענות.
האחד ,שטוען שאינה ראויה לאיש ,והיא כופרת ואומרת שהיא
ככל הנשים .דבר זה יבדק ע"פ נשים הגונות וכשרות יודעות
בדבר זה ,אם יאמרו שאינה ראויה לאיש ,אין לה עליו לא
כתובה ולא תנאי כתובה .ואם יאמרו שהיא ראויה לאיש ,הרי
נתבטלה אותה טענה .וכל זמן שלא נבדקה אינו חייב
במזונותיה ,מאחר שהוא טוען טענת בריא שאינה ראויה לאיש,
וגם דבריו עומדין להתברר לאלתר ,ואם כן למה נחייבו מזונות,
היא תצוה לבדוק את עצמה ,אם היא רוצה להכחישו ,ואחר
שתבדק תתבטל טענה זו".
דינושלהרא"שנפסקבשולחןערוךאבןהעזרסי'קיזסעיף
ב':

"אשה שנבדקה על ידי נשים ,ואמרו שאינה ראויה לאיש ,אין
לה כתובה ולא תנאי כתובה .ואם הבעל טוען עליה כך ,כל זמן
שלא נבדקה אינו חייב במזונותיה".
וכתבהביתשמואלסק"ט:

"עיין תשובת רש"ך שם ובס' ב' סי' צ"ו ,דאיכא תרי גווני אינה
ראויה .אם מחמת כאב ,הוי כאיילנות דמתקשות בעת התשמיש
ויש לה תוס' .ואם רחמה צר דאינה ראויה לתשמיש ,אין לה
תוספת ,ובזו ליכא פלוגתא ,כיון דאינה ראויה לביאה ,אינו נותן
לה מתנה".
הרי שבמקרה שבו אין ספק שהאשה אינה ראויה לקיום
יחסי אישות ,כגון שרחמה צר ואינה ראויה לתשמיש ,יש
לקבלאתתביעתהגירושין,והבעלפטורמתשלוםהכתובה.
ונצייןלמש"כבתוספותבמסכתיבמותדףסה:

"מצאתי בתשובה אחת שפסק ריצב"א  ...ואם אין יכול לבעול
מחמת שרחמה צר ,כתב דאם המתין שלוש שנים ,דימתין עוד
שנה".
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במקרה שבפנינו ,מאחר שהבעל המתין יותר מארבע שנים,
ואיןמקוםלהמתנהנוספת.
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"סריס שקידש  ...וכן איילונית שנתקדשה ,הוי קידושין ,ויש
אומרים שאיילונית ודאית אינה מקודשת".

ה,ובתוך
בכמהמתשובותהאחרוניםדנובשאלהדומהלנידוןז 

הדעה הראשונה היא דעת הרמב"ם בהלכות אישות פ"ד

דבריהם דנו שתי שאלות עיקריות .האחת ,האם ניתן לקבוע

הלכה י' ,ולדעת המ"מ אליבא דשיטת הרמב"ם אין חילוק

שהקידושין בטלים בטענת מקח טעות עקב בעיה זו המונעת

בין הכיר בה ללא הכירבה ובכל גווני הרי אלו קידושין.

דבריסודיבנישואין.והשניה ,כיצדישלהתייחסלנסיבותבהן

ועי"ש בלח"מ שהקשה על זה ,כיצד ניתן לקיים את

לאחרזמןעלתהטענהשהאשהכברנרפאהמהליקוי.

הקידושיןבלאהכירבה.

אך נפתח בפסק דין של ביה"ד הגדול )בהרכב הדייניםנ"ע

ובספר חלקת יואב חלק אה"ע סי' כד כתב שאף לדעת

הג"ריצחקנסים,הגאוןרי"שאלישיבוהגר"בז'ולטי(בפד"ר

הסובריםלקייםקידושיאיילוניתאףשלאהכירבה:

חלקד'עמוד,325ובפסקהדיןכתבוכדלהלן:

"אף שלא מצאנו חבר למום זה במומין השנויים באה"ע סי'
ל"ט ,והלכה השנויה בסי' קי"ז - :אשה שנבדקה ע"י נשים
ואמרו שאינה ראויה לאיש ,מיירי שיש לה פגם גופני ,או
שרחמה צר ,או שיש לה אוטם ברחם )עי' אה"ע סי' כ"ג סעיף
ה'( ,מ"מ הדבר נראה פשוט שזה לא גרע משארי מומין
המפורטים בסי' ל"ט ועוד יותר חמור מהם ,שהרי הדבר הזה
פוגע ביסוד ושורש של חיי הנשואין".
אמנםבפסקדיןזההוסיפונקודהנוספת,ודבריהםהובאועל
ידיהאשה,באמצעותב"כ,וכתבובלשוןזו:

"אלא שמ"מ הדבר טעון בירור ,אם במקרה כגון זה איכא סמיא
בידי הרופאים לרפאות וקרובה רפואתה לבוא ,כי אז יש לדון
דאין להכניס את זה בפרשת המומין ,ויש מקום לחלק בין מום
המהווה פגם וחסרון בגופה שהלכה היא שאף בהלכה לרופא
וריפא אותה אחרי הנשואין  -גם לפני שנודע לבעלה על המום -
אינה מקודשת בקידשה ע"מ שאין בה מומין  -הואיל והיא
מאוסה עליו מצד המום שהי'ה בה ,כמבואר באה"ע סי' ל"ט.
משא"כ כשאין מום בגופה ,והליקותא הוא רק פסיכי כבמקרה
דנן ,יש לדון דלא הוי מום כשבידי הרופאים רפואה בדוקה
לסלק את הריעותא הזאת".
נראה כי בנידון שבפנינו הליקוי הוא משולב ,ויתכן ששורש
הבעיה היא מתחום הפסיכולוגיה אך היא בעיה המשליכה
ישירות על הפיסיולוגיה ,וכפי שהתבאר לעיל בתיאור
הרפואישכתבהד"רהרבמרדכיהלפרין.ובוודאישלמעשה
הבעל נתקל בליקוי פיסיולוגי גופני .ומסתבר שזהו הנידון
בתשובתרא"שובכלהפוסקיםשנביאלהלן,ואיןיסודלטעון
שמאחר וכאן זוהי רק בעיה פסיכולוגית ,דבריהם אינם
רלוואנטיים לנידון דידן .גם בפוסקים שיובאו להלן דנו
באפשרות הריפוי ,אך לא עלתה על דעתם שמשום כך אין
זהמוםהיכוללהביאלביטולקידושין.
טענתמקחטעות
עלינו לדוןהאם יש מקום לבטול הקידושין בטענת מקח
טעות.
הפוסקים דנו ,האם דינה של אשה שאינה ראויה לאישות,
כדיןאשהאיילנית.
דינה של איילוניתנפסק בשולחן ערוך אבן העזר סי'מד
סעיףד'שכתב:

"מ"מ נ"ל דעכשיו שיש חרם דרבינו גרשם ואינו יכול לגרשה
בעל כרחה ,אפשר דכו"ע מודים דאינה מקודשת .וסברתם הוא
דל"ש אדעתא דהכי לא קידשה באיש ,כיון שיש בידו לגרשה
אם לא יתרצה בה ,כמ"ש הנוב"י תניינא סוף סי' פ' ,משא"כ
עכשיו שיש חדר"ג לכו"ע אינה מקודשת".
הרי שלפי דרכו ,ועל יסוד ההשוואה בין נידון דידן
לאיילונית,ישלהורותביטולקידושיןעקבמקחטעות.
בספרדבריחייםחלקאבןהעזרחלקא'סי'מחדןבשאלה
דומה ,ולדעתו גם אם האשה לא ידעה על כך מראש,
שקיימת בעיה כזו אצלה ,אין לפסוק ביטול קידושין
ולהוציאהללאגט,אךעכ"פלענייןחיובגירושיןוהיתרחרם
דר"ג,איןמניעהלהתירו.
וז"להדבריחיים:

"אחד נשא בתולה ולא יוכל לבא עליה מחמת שרחמה אטומה,
ונשתהא הדבר הרבה שלא דרו ביחד על ידי זה .ועתה האשה
טוענת שהיתה אצל רופאים ונתרפאת ,שיוכל מעתה להזדקק
לה ורוצה לדור עמו .והוא טוען שמאוסה בעיניו על ידי מה
שנעשה לה רפואה על ידי רופאים בחתיכת בשרה ,ורוצה
לפוטרה בגט בלא כתובה".
הדבריחייםבתשובתומאריךבבירורשאלהזוולהלןעיקרי
דבריו:

"מוכח מדברי הש"ס ,דבודאי מקודשת גמורה איילונית שלא
הכיר בה ,מדחייב בתוספת ,ורק שממון אין מוציאין היינו
הכתובה ותנאיה כמו שאין מוציאין ממון ברוב  ...אך במום
שרחמה אטום בנידון דידן דאין לה תוספת ,כמבואר בש"ס
ופוסקים ]עיין סי' קי"ז סעיף ב' ובב"ש שם ס"ק ט'[ ,וכתב
הר"ן ז"ל ]בכל מומין דאין לה תוספת עיין שם בפרק אלמנה
נזונית דף ק"א ע"א הנ"ל[ הטעם כיון שעליה דידה רמיא לגלויי
אין עליו לבדוק ,אם כן שוב כיון דאין עליו לבדוק ,הוי מקח
טעות לגמרי במום גדול כזה גם להרמב"ם ,ואינה צריכה גט.
אם כן כיון דאין צריכה גט ,בודאי גם אם נרצה להחמיר לענין
איסור ערוה להצריכה גט ,אבל לא לענין תקנת רבינו גרשום.
דבודאי מותר ליתן גט בעל כרחה וליקח אשה אחרת עליה,
ויעוין בבית שמואל סי' קי"ז ]ס"ק כ"ד[ שכתב בהדיא דאם היו
בה מומין והוא לא ידע ,כופין אותה לקבל גט גם בזמן הזה.
וגם אפילו אי נימא שלא היתה יודעת מזה לפי מאי דמבואר
בשבות יעקב ]הנ"ל[ דמחלק דבאיילונית מקודשת דיש אנשים
שנושאים נשים שאינן ראויין להוליד ,אבל במומין אינה
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מקודשת גמורה ,ואם כן בנידון דידן דהוי מום דאינה ראויה
לאיש כמבואר בשו"ע סי' ]קי"ז סעיף י"א[ גם אי נימא דצריכה
גט כמו בשאר המומין בקדשה סתם ,מכל מקום הא מבואר
בהר"ן ז"ל בסוגיא דקדשה על תנאי ]כתובות דף ע"ב ע"ב[
דמסתימת הש"ס דאינה צריכה גט בקדשה סתם ונמצא בה
מומין ורק לחומרא כתב הרמב"ם ,אם כן על כל פנים לענין
תקנת רבינו גרשום מאור הגולה בודאי מותר לעשות כנ"ל ,ואין
מחמירין בתקנה כמו באשת איש ,ובפרט שרחוק הדבר שלא
ידעה האשה מזה דאז אינה צריכה גט כלל ,כנ"ל".

נסמוך על נשים  ...אבל אם ידוע בבירור שכן הוא ,נראה שאינה
צריכה גט".
האםישיסודלטענהשהבעל"סברוקבל"
עדיין יש לדון האם במקרה כגון נידון דידן ,ששהה זמן רב
ולאהגישתביעהבביתדין,האםי"לשמחלוכבראינויכול
לטעוןטענתמקחטעות.
ביחסלנקודהזוכתבמהר"םבנעטבתשובתוהנזכרת:

"אין לומר נימא כיון דשהה כל כך ידע ומחיל ,דז"א ...דעת
תוס' דבמום גדול כאיילונית ,גם בשהה אנן סהדי דלא מחיל.
ועוד דבכה"ג דאי אפשר לברר טענתו היטב אין ראיה מהא
דשהה כ"כ".

וכןבספרשו"תתפארתיוסףחלקאה"ע סי'י' ,נשאלבנידון
דומה,וז"ל:

"באחד שנשא בתולה ואומר שאינו יכול לבוא עליה מחמת
שרחמה אטומה וסגורה ,ורוצה לפוטרה בגט בלי כתובה מה
דינה .וגם שאל אם האשה טוענת שיכולה להתרפאת או אם
כבר נרפאית ,והוא טוען שמאוסה עליו מחמת שהיה לה מום
זה".

ובשו"תמהר"שענגילח"וסי'יחכתב:

"בשלמא בשאר מומין ,דעכ"פ יש בעולם אדם שאינו מקפיד,
י"ל ידע ומחל .אבל הכא דאינה ראויה כלל לדור עמה ,בכה"ג
בוודאי דלא מחל  ...ובפרט דיש בזה איסור חמור שלפי
המבואר בספה"ק הוא חטא כזה דל"מ עליו תשובה ,ועכ"פ
לכ"ע תשובתו חמורה ,כמבואר בר"ח פט"ז משער הקדושה,
לכן וודאי שלא היה מסכים לזה .והא דשתק ע"ע מפני שסבר
שיהיה לה רפואה מיד ,ואם היה יודע שיומשך הדבר זמן רב,
בודאי שלא היה שותק".

המשיב בתשובת תפארת יוסף האריך בדבריו האם דינה
כאיילונית ,והביאמפסק השולחן ערוך אבן העזר סי' מד
סעיףד'הנזכר,וכתבהתפארתיוסף:

"לדינא ברור בעיני  ...דדין זה יש לה דין איילונית ממש ותלי
בשתי השיטות המבוארות בש"ע אה"ע סי' מ"ד ,ומספק בוודאי
אין ביכולתה להוציא ממון אף בנתרפאה אחר כך".

בספר יהודה יעלה מהר"א אסאד חיו"ד סי' קצה נשאל

גם בספר משיב כהלכה )להג"ר אברהם זאב פרנקל( חלק

אודותמוםשהתגלהבאשהשבתחילתקיוםהיחסיםנאלצת

אה"עסי'ז',דןבשאלהדומה,וכתב:

להטילשתןוגורמתלבעלהוצאתז"ל,וכתב:

"בגוף הדין ברחמה צר ,פשוט לדעתי שהוא מום שמבטל
הקידושין אף בלי תנאי .אף דבסתם מומין בלי טענה מבואר
בשו"ע אה"ע סי' ל"ט שמקודשת מספק ,אמנם במום כזה
שמונע כל ענייני אישות ,בלי ספק הקידושין בטלין .דהאיך
יעלה על הדעת שיקח איש אשה שאינה ראויה לאישות כמ"ש
התוס' בכתובות )דף ע"ב( לענין מום איילונית ,מכ"ש מום כזה
שאינה ראויה לאישות כלל  ...אף דכנס ובעל ,ג"כ אינה צריכה
גט ,דכאן בודאי לא אמרינן דמחל ,דחזקה רבה אין אדם
מתפייס במום כזה" ,עכ"ל.
וכן בתשובת פרשת מרדכי)למהר"םבנעט(חלק אה"ע סי'
ידכתב:

"בנדון דידן הוי מום גדול דדמיא לאיילונית וגרועה מזה דאינה
ראויה לאישות .ובאיילונית בלא הכיר בה ,רוב הפוסקים
הסכימו דאינה צריכה גט .אבל חלילה להעלות קולא בענין
אישות ,אבל מ"מ לענין חרם ר"ג דהוי איסור דרבנן כנראה
ממהרי"ל סי' ק"א יש לצרף האי סברא".
וכןבשו"תביתשלמההסכיםדהוימקחטעות,וכתב:

"עכ"פ לדינא נראה דבנ"ד ולא הכיר בה לא הוי קידושין .ואף
דלכאורה איכא למידק מתשובת הרא"ש איפכא ,שכתב בכלל
ל"ג דאם אמרו הנשים שאינה ראויה לאיש אין לה כתובה,
והובא בשו"ע סי' קי"ז ,ומשמע דכתובה הוא דלית לה ,הא
גיטא בעי  ...י"ל דבתשובת הרא"ש לא נתברר הענין רק מפי
נשים ,ולענין איסור אשת איש להוציאה בלא גט ,אולי לא



"אמנם מדשהה הבעל כ"כ זמן עמה שנה ויותר אחר הנשואין
ולא בא לב"ד מיד אחר ביאתו עליה בפ"א בטענת מום זה או
עכ"פ אחר ג' בעילות שכבר ידע שמוחזקת במום זה קבועה
ולא מקרה הוא  ...ומדלא בא לב"ד אלא שתק י"ל ודאי ידע
ומחיל סבר וקיבל ומחיל לה ,ושוב אין יכול לטעון עליה,
כדקי"ל הכי בש"ע אה"ע ססי' קי"ז ,ונהי דודאי מגרשה בע"כ,
מ"מ גם בזה"ז דהא שוי' אנפשיה חד"א בטענתו זו ,דע"כ הוא
צריך לזרות מבחוץ ואין אומרים לו לבעל חטא כדי שהיא
תזכה ,ואין מאכילין לאדם דבר האסור לו ,אבל מיהת להפסידה
כתובתה ,י"ל כבר מחל לה מדשתק תחלה כנ"ל .אבל באמת
נ"ל דאין שתיקתו ראיה על שמחל לה ,דיכול הוא לומר סבור
הוא אולי תתרפא במשך הזמן ,אם הסיבה הוא לחולשת מקוה
השתן ,אולי יתחזק יותר ותוכל לעצור השתן".
ועיין במהרש"םחלקה'סי'מחשהביאווהסכיםעמוביחס
לנידוןהדומהלנידוןדידן.
ובתשובת בית שלמה הנזכרת לאחר שהעלה שהקידושין
בטליןמחמתמקחטעות,כתב:

"אלא שכל זה אם לא שהה עמה ל' יום אחר שנתרפאה ,אבל
כיון שבא בציור השאלה ששהה עמה אח"כ כמה חודשים,
אמרינן שודאי בעל אח"כ כמבואר ברמ"א סי' קי"ז ס"י ובבעל
אמרינן שודאי נתפייס".
אך גם לפי דרכו ,בנידון דנן שלא שהה עמה כלל לאחר
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שנמצאמרפאאליבאדטענתהאשה,עדייןישמקוםלטענת
מקחטעות.
התייחסותלטענהשנמצאמרפאלליקוי
ביחסלטענתהאשהשכעתכברנמצאפתרוןלבעיה,בשלב
זה ביתהדיןאינויכוללהתייחסלמצבכפיהנטעןשהבעיה
באהעלפתרונה,ובטרםבניהזוגחזרולשלוםביתלאניתן
לבחון את אמיתות הטענה .אך בשלב ה נוכחי על בית הדין
להתייחסלשאלה האםישלהורותלבעללשתףפעולהעם
ההליך הטיפולי ,ולשוב לשלום בית ולבחון האם אמנם
הבעיהנפתרהכנטעןע"יהאשה.
גםבשאלהזודנוהפוסקיםהנזכריםלעיל.
במסכת כתובות דף עה :נאמר ביחסלמקדש אשה על מנת
שאיןבהמומין:

"הלכה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת".
אך הפוסקים הביאו את דינו של ספר המקנה בקו"א על
הלכותקידושיןסי'לטס"ושכתבשאמנםהמקדשעלתנאי
שאין בה מומין ונמצאו מומין אינה מקודשת אף לאחר
שנתרפאה מהמומין ,אך בקידשה סתם ונמצאו בה מומין,
אם חזרה ונתרפאה ,מקודשת .ולכאורה גם בנידון שבפנינו,
אם אכן האשה נתרפאה כנטען על ידה ,שוב אין יסוד
לטענתמקחטעות.
וז"לספרהמקנה:

"הנראה לענ"ד יותר די"ל דהא דאינו מועיל אפילו נתרפאת,
היינו דוקא בהתנה בפירוש ,אבל בקדשה סתם ,כיון דאזלינן
בתר סתם בני אדם ,י"ל דסתם בנ"א אינם מקפידים על מומין
שנתרפאו .דדוקא כשהתנה בפירוש ע"מ שאין בה מומין,
אמרינן דמקפיד אם יש בה מום ולא תתקדש אפילו היכא
שתוכל להתרפאות  ...בסתם אין קפידא אם נתרפאו ,אפילו
נתרפאו לאחר אירוסין .וכן משמע קצת מלשון הרמב"ם
והשו"ע שכתבו דוקא אם התנה וצ"ע".
ובביתשלמהחלקאה"עסי'ע"וכתב:

"לכאורה היה מקום לומר דאף אם האמת הוא שנתרפאה ,מ"מ
עכ"פ כיון שהיה בה מום זה בשעת הקידושין והכניסה ,א"כ אף
אם נתרפאה אינה מקודשת ,כדקתני בברייתא בהמדיר ,דהלכה
אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת .ואף שי"ל דכל זה
בקידשה על תנאי ,אבל בקידשה סתם מקודשת בכה"ג ,וכ"מ
בספר המקנה בקו"א סי' ל"ט .זהו בשאר מומין ,אבל במום זה
דסתמו כפירושו מטעם הנ"ל ,א"כ אף שנתרפאה אינה
מקודשת .ועוד דכל זה אם לא נתוודע לבעל עד אחר רפואה,
אבל בנ"ד שנודע לו מקודם ,י"ל דאף בשאר מומין אינה
מקודשת אף בקידשה סתם ,ועיין חלקת מחוקק וב"ש סס"י
ל"ט  ...אבל לעולם דגם בנ"ד אף אם נתרפאה אח"כ ,בפרט
אחר שכבר נודע המום לבעל ,לא מהני מידי ואינה מקודשת",
עכ"ל.
מסקנתהביתשלמהבנידונו:

"אמנם אם האשה מודה שלא נבעלה מאז  ...שנתרפאה ,הגם
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שלדינא אין לסמוך עמ"ש למעלה ואין להתירה בלא גט  ...ואף
אם שניהם מודים שהיה בה מום זה ,אין להתירה לעלמא בלא
גט  ...אבל עכ"פ אין לה כתובה ולא תוספת ,וגם יש לבית הדין
לכופה לקבל גט מבעלה".
הדבריחייםבתשובתוהנזכרתכתב:

"אולם בנידון דידן אחרי שכבר נתרפאה דראויה עתה לאיש,
י"ל כיון שעתה לא שייך אומדנא דאדעתא דהכי לא קידש,
צריכה גט מדינא ככל הנשים ,ואינו יכול לגרשה בעל כרחה
ולא לישא אחרת עליה ,כיון שראויה היא אליו .ומה שטוען
שמאוסה היא ,זה לא הוי רק מום סתם ,ובסתם מום קיימא לן
]אה"ע סי' ל"ט סעיף ה'[ קדשה סתם צריכה גט ,הגם שכתבתי
דבתקנה לא מחמרינן בזה מכל מקום רק בצירוף טעמא הנ"ל
שכתבתי דהוי מום גדול ,כל זמן שלא נתרפאה ,אך בנתרפאה
יש לפקפק ולהחמיר  ...אך נראה לי דכל זה מדינא דהש"ס,
דהוא יכול ליקח אשה אחרת ואינו עגון בה ,אבל לפי תקנת
רבינו גרשום מאור הגולה ז"ל דאסור לו ליקח אשה על אשתו,
נראה לפענ"ד ברור דגם אם נתרפאה נתבטלו הקידושין מכח
אומדנא .דאטו בכיפה יהיה תלוי בה עד שתתרפא ,ובודאי
אדעתא דהכי לא קדשה".
מסקנתהדבריחיים:

"היוצא לנו מזה בנידון דידן ודאי אדעתא דהכי לא קדשה באם
יהי' לה מום גדול כזה ולא מחית נפשיה אספיקא דלמא תתרפא,
ורק אם יש בה מום כזה לא קדשה ,וא"כ לא מבעיא לסברת
התוס' והרא"ש ז"ל בסי' מ"ד ]סעיף ד' הנ"ל[ בודאי אינה צריכה
גט .אלא אפילו הרמב"ם ז"ל מודה כנ"ל כמו שהארכתי ,נהי
דאין להחליט הדבר להוציאה בלא גט ,אבל מכל מקום אין שום
חומר על הבעל לתת גט בעל כרחה או לישא אחרת .גם הסברא
מאיסא עלי סברא טובה היא .ולכן יכול להוציאה בעל כרחה
בלא כתובה או לישא אחרת כל זה כתבתי להלכה ולא למעשה
עד יסכימו עמי עוד בעלי תריסין" ,עכ"ל.
ובתשובתמשיבכהלכההנזכרתכתב:

"דינה כמקדש סתם ונמצאו בה מומין שאם שתק ולא טען
ביטול הקידושין עד לאחר שנתרפאה ,אינו יכול לטעון טענת
מקח טעות .ובאר המשיב כהלכה " -במום כזה האיך נאמר
דמחל ,וחזקה רבה דאין אומרים מחל במום כזה ,עכ"פ אמרינן
דדעתו היתה שיתגלגל עמה עד שיעלה מזור ותרופה למכתה,
וכעת שעלתה רפואה על זה מחל באם שיהיה לה רפואה ...
אמנם זה ברור בעיני באם שצווח תיכף בעת שהיה בה מום
ואח"כ נתרפאה ,פשוט לדעתי שהקידושין בטלים ,אף אם נאמר
היכא דנתרפאה בלא התנה הקידושין קיימים ,היינו בלא צווח.
אבל בצווח מעיקרא ,תיכף נתבטלו הקידושין ומה יוסיף כח
שנתרפאה .הגע עצמך מי שקנה מקח והיה בו מום ,כיון דתיכף
כאשר ראה המום צווח נתבטל המקח אף שאח"כ נתרפא".
ועיי"ש שהדבר דומה למקרה שבו התגלה מום במקח ולאחר
זמן בטל המום ,דכבר בטל המקח ,ואינו חוזר וניעור".
ומסקנתו:

"בנידון דידן ,אם היה צווח תיכף ,היה בטל המקח אף
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שנתרפאה אחר כך .אבל בשתק מתחילה ,אף במום כזה אמרינן
דכוונתו היתה דילמא תתרפא ואין אדם טורח בסעודה וכו'
עכ"פ היה רצונו שיתגלגל עמה".

מהרש"םתשובתריצב"אשהובאהבתוספותבמסכתיבמות
דף סה :שכתב":ואם אין יכול לבעול מחמת שרחמה צר,
כתב דאם המתין שלוש שנים ,דימתין עוד שנה" ,אינה

ולפי דרכו של המשיב כהלכה ,בנידון דידן שהבעל עזב את

נוגעת לנידון דידן מאחר שבאותו נידון ,האשה היה רחמה

הבית והגיש תביעת גירושין כחודשיים וחצי קודם למועד

פתוח והיתה קיימת אפשרות מסויימת לקיום יחסים באופן

שבו נכתבה חוו"ד המטפלת על פתרון הבעיה ,הרי שיש

חלקי עכ"פ ,משא"כ בנידון דידן .אך עיין באוצר הפוסקים

מקום לטענת מקח טעות ,מאחר שלא מחל על טענתו עוד

אה"עסי'כגס"קיזסק"דביאוראחרבדעתתשובתריצב"א.

קודםשהתקייםההליךהטיפוליהנטעןעלידיהאשה.

אךאיןכאןמקומולהאריךבזה,מאחרוהוסכםעלהפוסקים
הנזכריםלעילשמוםזהמבטלאתהקידושין,הרישביטולזה

שהלכתובהעקבהיחסיםשהתקיימו
זכאותהא 

במקומועומדמפניהעדרהיכולתלקיוםיחסים,וזאתגםאם

ביחס לבירור שעלה בכתבי טענות הבעל האם התקיימו

למעשה לא היה איסור של הוצאת ז"ל בכל ניסיון לקיום

יחסים מינימאליים הכוללים העראה או לא ,ראוי לציין

יחסיםבנסיבותאלו.

למש"כבזהבמהרש"םחלקה'סי'מח,וז"ל:
העולהמתוךהאמור

"כיון דמבואר ברש"י כתובות ק"א דטעמא דבאיילונית יש לה
תוספת כתובה משום חיבת ביאה ,א"כ ה"נ בנ"ד אי ראויה
להכנסת עטרה ,עכ"פ שוב מגיע לה ג"כ התוספת כתובה ,ועיין
תוס' קידושין י' וכמה דוכתי בענין כל הבועל דעתו על גמר
ביאה יעוש"ה ותבין ,ולא אדע ענין האיטום בנ"ד אם הוא בגדר
זה וצריך בירור .ובזה יש לפקפק גם במ"ש רו"מ מדברי הב"ש
בשם רש"ך דאם א"ר לביאה כלל אין לה תוספת כתובה,
ולפמ"ש נראה דהיינו אם אינה ראויה גם לביאת העראה ,אבל
אם ראויה להעראה יש לה תוספת כתובה .ואולם נראה דכיון
דהרא"ש בתשובה והובא בשו"ע סי' כ"ג פסק דבכה"ג ביש לה
אוטם ברחם שזורה בחוץ אף שדש בפנים אסור לשמש עמה,
ע"ש .א"כ ממילא לא גרע מחופת נדה עכ"פ דאף שראויה
לביאה ,מ"מ כיון דאיסורא רמיא עלה הוי כאינה ראויה לביאה.
וא"כ ה"נ בנ"ד והויא כארוסה לענין תוספת כתובה ,וכמ"ש
דהא גם בהעראה אסור לשמש עמה ,דהא אם יוציא זרעו יהיה
כמוציא ז"ל .אבל בנידון התוס' יבמות ס"ה דהאשה רחמה
פתוח ומותר לו לשמש ,אף שא"י למרק ,ולכן שפיר כתבו
דאיכא חיבת ביאה כיון דהאשה ראויה לביאה גמורה" ,עכ"ל.

מאחר שאין מחלוקת בין הצדדים שבמשך שבע שנים לא
התקיימו ולא יכלו להתקיים יחסים תקינים בין הצדדים
ואפילולאיחסיםמינימאליים,וזאתעקבהבעיההמתוארת
לעיל ,בנסיבות אלו התעורר ספק על תקפות הקידושין.
תביעתהגירושיןמתקבלת,וישלהורותלאשהלבואולקבל
גט.וכןהאשהאינהזכאיתלכתובהאומזונותמבעלה.כעת
כבר לא נכון להורות לבעל  לשתף פעולה עם ההליך
הטיפולי שהאשה מצויה בו .כאמור הבעל אינו חייב
במזונותיה וברפואתה ואין מוטל עליו לשתף פעולה בהליך
זה.
בנסיבותאלוביתהדיןאינוזקוקלהכריעבשאלתהאמינות
והמשמעות המעשית העולה מהמסמך שהוגש על ידי
האשהוהחתוםעלידיהמטפלתפלונית.
עלכןביתהדיןפוסק:
א .תביעת הגירושין מתקבלת ,ומזכירות בית הדין תקבע
לצדדים מועד לסידור הגט .למועד זה יביאו כתובה
ותעודתנישואיןועדלבירורשמותיהם.

אמנםעדייןישלדוןהאםבנסיבותהנוכחיות,קיוםהיחסים

ב .תביעת שלום הבית נדחית ,וכן אין מקום לחיוב הבעל
בתשלוםמזונותוכתובה.

היה כרוך באיסור הוצאת ז"ל ,כפי שנקט מהרש"ם .לדעת

סימן ט

ת
חיובאשהבגירושיןעקבהעלמתמחלהנפשי 
בפניביתהדיןתביעתהבעללגירושין.

בדיוןנוסףשהתקייםבביה"דהבעלחזרוטעןעלהתפרצויות

בניהזוגנשואיםארבעוחצישנים.הדיוןהראשוןבתביעהזו

מצדאשתווהוסיףשנודעלושאשתוהיתהמאושפזתבבית

התקיים לפני למעלהמשנה .אמנם בכתב התביעה עלו

חוליםפסיכיאטריקודםלנישואיןולאסיפרהלועלכך.

טענות שונות ,אך אחת הטענות שעלו בדיון הראשון היתה

בתגובה,האשה ענתה כדלהלן":בגיל20-21היה לי חבר

טענה על התנהגות עצבנית של האשה ושהיא מנבלת את

ואבא שלי לא רצה אותוולכן נפרדנו וזה גרם לי לדיכאון

הפה באופן שאינו יכול להמשיך בחיים משותפים עמה.

והייתי מאושפזת שלשה ימים ,נכון שלא סיפרתי לו על כך

בנוסף הבעל טען":אני חושש ממנה ,היא נתנה לי מכות

קודם הנישואין ,מדוע הייתי צריכה לספר לו ,מאז האירוע

במקל ,לאחר הדיון הקודם ניסינו שלום בית ולאחר כמה

לאהיהליכלטיפולנפשי".

חודשיםהחלההתפרצות".

ביה"ד קבע שיש מקום לבירור נושא האשפוז ולקבוע האם

עטרתדבורה



אכןהאשההעלימהמידעבעייתי.וניתןצולגילויהמסמכים
הרפואייםמביתחולים.
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"יש מקום לדון על כפיה מחמת מום גם אם אין המחלה בדרגה
מלאה וחמורה".

כעת בפנינו החומר מבית החוליםהפסיכיאטריוממנו עולה

אמנם בשו"ע סי' ל"ט הנזכר ,הדיון הוא במום שהעלימו

שהאשה עברה שלשה אשפוזים .האחד בהיותה בגיל.19

מהבעל ועדיין המום קיים בעת שהבעל מבקש לבטל את

האשפוזנמשךארבעהימיםושוחררהבניגודלחוו"דהצוות

הנישואין ,ובנידון דנן ,אין ספק שכעת היא אינה במצב

המטפל ,ומהדו"ח הרפואי עולה תמונה של אירוע קשה

שהיתה בעבר .אך ככל שהדבר נוגע להעלמת מחלת נפש,

שהאשה עברה בזמנו .אירוע נוסף אירע לאחר שנתיים,

אף שהיא כבר נתרפאה ,עדיין יש מקום לטענתו לפטרו

ואשפוז נוסף בהיותה בגיל ,23ואשפוז נוסף אירע בהיותה

מכתובהעקבביטולהנישואין.

בגיל26במשך כחודשיים ,חלקו היה במחלקה סגורה ,עקב

בשו"תמהר"חאורזרועסי'קעכתב:

החמרהבמצבה.
במסגרתהנוכחיתאיןמקוםלהכנסלפירוטמדויקשלהמצב
הרפואי של האשה בזמנו והדו"ח הרפואי נשאר חסוי ,אך
יצוין,אמנם אין אבחון על מחלת סכיזופרניה אך אין ספק

"אחד שקדש אשה וקודם הארוסין יותר משנה נכפית פעם אחת
ושוב לא נכפית עד שנתארסה  ...נראה דאין לה כתובה ,אבל
בלא גט אין להתירה דספק קידושין הם ,מיהו נראה דכפינן לה
לקבל גט".

שהתפרצהאצלהאשהמחלהנפשיתקשהשלושאוארבע

וכן פסק באבני נזר חלק אה"ע סי' קע"ו באשה שהתברר

פעמים ,והיא עברה שלשה אשפוזים ,וכן נציין שבסיכום

שקודם לנישואין חלתה במחלת הנפילה והעלימה מהבעל

המחלה מהאשפוז האחרון נכתב שהיא סבלה ממצב

שהפסידהכתובהויכוללגרשהבעלכרחה.

מניקאלי-רגזני.

ועייןבתשובתהרא"שכללמבבתשובתרבייצחקב"רמאיר

סיכומו של דבר ,האשה נישאה בהיותה בגיל33והעלימה

שכתבלדוןשחולימחלתהנפילהיחשבכמוםמפנישדומה

מהבעל מידע חשוב על בעיות קשות שעברה מספר שנים

לשוטה .על כן נראה שדינם של מהר"ח או"ז והאבני נזר

קודם לנישואין ,בין גיל19לגיל ,26בנסיבות אלו אף ניתן

יאמרגםבמחלתנפש.

לראות קשר בין הטענות המייחסות לאשה התנהגות

ובספר תועפות ראם )להגרא"מ טויבש(חלק אה"ע סי' מא

עצבנית ורגזנית ואף אלימה .ועוד נציין שהאשה הודתה

כתבלענייןהתרתהתקשרותשידוכיןשישבהםחרםוקנס,

שלאסיפרהדברלבעל,ואףבביה"דהמשיכהלהעליםממנו

שיש לחלק בין מום בעלמא שנודע שהיה ואח"כ נתרפא

את המידע הבסיסי על מצבה בעבר .וכן נציין שהבעל לא

למוםשלמחלתנפש,וז"ל:

חזר לחיים משותפים עם אשתו לאחר שנודע לו על
האשפוזיםשעברה.
בנסיבות אלו יש מקום לקבל את תביעת הגירושין ולחייב
אתהאשהבגירושיןוללאתשלוםהכתובה.
אין ספק שהמידע הרפואי מהסוג הנזכר היה חייב להיות
מועבר לבעל קודם לנישואין ,והעלמתו מהבעל גוררת
אחריהחיובהאשהבגירושין,כמושכתבהב"שסי'קי"זס"ק
כד:

"אבל אם היה בה מומין והוא לא ידע י"ל דכופין אותה ,כיון
דעשתה שלא כהוגן ,כמ"ש בתשובת הרא"ש כלל ל"ה אם הוא
עשה שלא כהוגן וקידש ברמאות כופין אותו ,ה"ה דכופין
אותה".
אךמלבדזאת ,העלמתמידעכזהישבה כדילהביאלטענת
מקחטעות.עייןשו"עאה"עסי'לטסעיףה'שבעיהרפואית
שדרך בני אדםלהקפיד בה תחשב כמום .ובודאי שבעיה
מהסוגהנ"להיאנכנסתלגדרזהשל"דרךבניאדםלהקפיד
בה".
ועייןבפד"רכרךטובפס"דמביה"דירושליםבהרכבהדיינים
נ"ע הגרס"חעבודי ,הג"ראברהםשפיראוהגר"יכהןשכתבו
)עמ' (91שביחס למחלת נפש שהתעוררה בעת הנישואין,
יחשב כמוםרק אם המחלה היא בדרגה המונעת את הזוג
מחיימשפחה,אבלאםהטענההיאעלהעלמתמחלתנפש
קודםלנישואין:

"אבל בנשתטית כיון דאמרינן בגמרא דבבא קמא דף פו :שוטה
אין לך בושת גדול מזה ,וא"כ אף שחזרה לאיתנה הרי כתבו
התוספות בפרק המדיר דף עד :ד"ה חכם עוקר הנדר מעיקרו
דבקפידת המומין תלי הטעם ,שאחר שנתרפאת היא נמאסת
בעיניו שזוכר שהיו בה מומין עי"ש .וא"כ אף שחזרה לאיתנה,
מ"מ כיון שכבר נשתטית ,גם היא נמאסת בעיניו כשזוכר מפגם
הנשתטית מאז ,ואדעתא דהכי לא נשבע ,כנ"ל".
ובספר פתחא זוטא )להג"ר פנחס חיים הלוי הורוויץ( חלק
אה"עסי'יטהביאמדבריהתועפותראםוהוסיף:

"ועוד יש לבאר זאת ולחלק בין חולי השגעון לשאר מומין,
דבשלמא שאר מומין שפיר כתבו משום דסתם בני אדם אין
מקפידין במומין שעברו ,דאין אדם מתבייש אם היו בו פעם
אחת איזה מום שנתרפא .וכן עמא דבר דאם איש אחד יחלה
ח"ו על חולי העיניים וכדומה ויתרפא ,בודאי אח"כ לא
יתבייש ,ולא יכלם מאומה .משא"כ אם היה פעם אחת חולה
השגעון והשוטה ,אזי בודאי אף שנתרפא עדיין הבושה
במקומה עומדת קצת .ודוגמא לזה מימרת הש"ס ב"ק דף פ"ו
שאמרינן שם שוטה אין לך בושת גדולה מזה  ...ונראה
לפענ"ד ברור ונכון שיש לדמות חולי השגעון ר"ל להא
דמבואר בחלקת מחוקק סי' קי"ז סק"ב דאם היתה מצורעת או
חולי נכפית קודם הקידושין הוי מום אף שנתרפאה קודם
הקידושין ,משום דחיישינן שמא יחזור החולי ר"ל כנפלענ"ד
ברור".

עטרתדבורה
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נכפית ונתרפאת מ"מ תצא שלא בכתובה דמ"מ הוה מום משום
חשש חזרה.
ובשו"ת דברי חיים אה"ע סי' נ'  -וביותר לפי אשר נראה לי
בכוונת דברי הח"מ ז"ל הנ"ל דדוקא בנכפית ומצורעת דשכיח
שתתעורר המחלה חשב למום גם אם נתרפא אבל לא בשארי
מומים כמו שהבין הב"ש ז"ל בכוונת דבריו כן נ"ל ברור,
וא"כ בנשתטית דעינינו רואות דדבר זה חוזר ומתעורר ובפרט
בעת הריון והלידה דשפיר הוה מק"ט ויוכל לגרשה בע"כ ...
ומעתה אם לפי האמור ,דבר זה שחלתה לפני הנישואין
במחלת נפש אף שנתרפאת יש לדון דהרי זה בגדר מום ,כי
רוב בני אדם מקפידים ע"ז ,הרי כתב הב"ש בסי' קי"ז סקכ"ד
בהיה בה מום והוא לא ידע ,כופין אותה לקבל גט כיון
דעשתה שלא כהוגן ולא גילתה לו מאומה ,וכבר העלו הבית
שלמה אה"ע סי' ע"ח ,תורת חסד אה"ע סי' ל"ה ,אור גדול סי'
ה' דאין אנו צריכין לטעמא דעשתה שלא כהוגן ,אלא מכיון
דנמצא בה מום והוא לא ידע ובא בטענה של מקח טעות ,אין
בזה תקנת חרד"ג".

ל,
ובפד"ר כרך ה' עמ'194והלאה בפס"ד מבית הדין הגדו 
בהרכבהדיינים נ"עהגר"ע הדאיא הגרי"ש אלישיבוהגר"ב
ז'ולטי,כתבובנידוןדומה,כדלהלן:

"והנה לדברי הפוסקים הללו דלאו דוקא מומים הפוסלים
בכהנים פוסלים בנשים ,אלא הם וכיוצא בהן דבר שרוב בני
אדם מקפידים עליו הוה מום ,וכמו מום במקח כל שהסכימו
עליו בני המדינה שהוא מום  -הוה מום ,כמבואר בחו"מ סי'
רל"ב סעי' ו'  ...והנה אין ספק דבמקרה כעין זה שלפנינו
בחלתה במחלת נפש לפני נישואיה ,אף שנתרפאת ,מ"מ בני
אדם בזמנינו מקפידים ע"ז טובא .ואמנם גדולי הפוסקים נקטו
הכי בדעת הח"מ סי' קי"ז סקי"ב דבנכפית ,והוא הדין
בנשתטית ,ונתרפאת הוה מום.
בחת"ס באה"ע סי' קמ"א כתוב כשנתרפאת מהחולי לגמרי ולא
נמצא בה אחר נישואיה רק שנודע לו שהיה לה כן בילדותה
ונתרפאת ,נהי דמ"מ יכול להוציאה משום אולי תחזור
לקדמותה כמבואר בח"מ סקי"ב.
ובשו"ת תפארת צבי אה"ע סי' ל"ח  -ואף אם תשתפה אם יש
לחוש שתחזור לשטותה יכול לכופה לגרשה כמבואר בסי' קי"ז
לענין נכפה.
ובאור גדול סי' ה'  -שפיר כתבו הח"מ והב"ש דאף בהיתה

עדכאןקטעיםמפסקהדיןהנזכר.
עלכןישלפסוקלחייבאתהאשהבגירושין,ושאינהזכאית
לתשלוםהכתובהומזונותעבורה.

סימן ס

"אשהרעה"חיובהבגירושי ן
בפני בית הדין תביעת הבעל לחיוב האשה בגירושין .כעת

ככל שהתיאורים שהבעל מתאר יתבררו כנכונים ,די בכך

עםהשלמתהדיוניםשבהןנשמעוטענותהצדדיםוהעדויות,

כדי לקבוע שהחיים במחיצת האשה היוקשים מאוד ,גם

להלןפסקהדין.

בלאלאשראתהאבחוןהמיוחסלהעלידיהבעל.

הצדדים גרים בנפרד שנתיים ורבע ,ניהלו מו"מ לבחינת

האירועיםהנטעניםעלידיהבעל,אירעובחדריחדרים,ללא

השלמת ההליך להסכם גירושין ,אך ללא תוצאות,עקב

נוכחות אחרים שיוכלו להעיד ,ואין בפנינו שני עדים

היעדרהסכמהבנושאחלוקתהרכוש.

המעידיםשהאירועיםאכןהתרחשואוהאשההודתהבהן.

מתקבל הרושם שלולי חילוקי הדעות הללו ,ההליך היה

אולם ,האישה הראתה לביה"ד סרטונים בהם תיעדה את

מסתיים בגירושין בהסכמה ,לאחר ששני הצדדיםמבינים

ההתנהלות שלהם בבית,ומהם קיבל ביה"ד חיזוק לגרסת

שנפרדה דרכם ,ואין סיכוי סביר שישובו לגור יחד בשלום

הבעלעלהחייםהקשיםשהיולובחייהנישואין.

ביתלאחרהקשייםהרביםשחוובעתהמגוריםהמשותפים,

בנסיבות שבפנינו ,ביה"ד דוחה את בקשת האשה לשלום

והפירוד הממושך ,ובהתחשב בכך שבמשך חמשת השנים

בית,וזאתמאחרשביה"דהשתכנעשזיווגןשלהצדדיםלא

בהןגרויחד,לאעלהבידםלהביאילדיםלעולם.

עלה יפה .יש לצייןשההרכב הקודם שדן בתיק ,כבר בדיון

ביה"דהגיעלמסקנהשאיןכלסיכוישהצדדיםישובולשלום

הראשון שהתקיים לפני כשנתיים ,המליץ על גירושין .בית

בית ,ולא נראה שהצדדים יניחו בצד את הטענות ההדדיות

הדין הבהיר לצדדים":עליכם להתגרש זמ"ז .תנהלו מו"מ.

ואתהמשקעיםשבניהם,ויחזרולחייםמשותפים.

במצב הזה לא מתאים ללכת לטיפול" .ובית הדין הוסיף

עדותה של יועצתהנישואין פלונית,שבין הצדדים פערים

ואמרלאשה" :זוהתעללותבעצמךובבעל.אתעושהטעות

בלתי ניתנים לגישור ,מקובלת על בית הדין ,ומחזקת את

דרסטית .במיוחד שאין לכם ילדים ...תנהלו מו"מ .על

ההתרשמותשביתהדיןהגיעאליהגםללאעדותזו.

הצדדים להתגרש וכמה שיותר מהר .תנהלו מו"מ .על

ביחסלטענתהבעלשהאישהסובלתמהפרעתאישיות,אילו

הצדדיםלהתגרשוכמהשיותרמהר".

טענותיו העובדתיות היו מתבררות באמצעות אבחון

בהחלטהשניתנהלאחראותודיון,נקבע":ממליציםלצדדים

מקצועי,היהמקום לקבועאתהמשקלשישבטענהזוביחס

לנהל ביניהם מו"מ שיאפשר סידור הגט בהקדם".ביה"ד

לפסיקה בתביעת הגירושין .אולםבהיעדר אבחון מסוג זה,

מביע צערו על כך ,שהצדדים ניצלו השנתיים האחרונות
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למערכת דיונים מתישים ,במקום למצוא את הדרך להסכם
גירושיןהוגן.
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"שלושה אין רואין פני גיהנם ,אלו הן :דקדוקי עניות ,וחולי
מעים ,והרשות .ויש אומרים :אף מי שיש לו אשה רעה .ואידך
אשה רעה מצוה לגרשה .ואידך זימנין דכתובתה מרובה".

חיובגירושיןעליסודטענותהבעל

הרי שבעלה של אותה אשה סובל תדיר עד שקבעו שכבר

לשאלתחיובהאשהבגירושין,בהמשךלאמורלעיל,ומאחר

אינורואהפניגה נוםמרובצער,ולכןמצוהלגרשה.

והצדדיםבפירודהעולהעלשנתיים,ולאורחוותהדעת של

הרמב"ם ,בהלכות גירושין פרק י' הלכה כב ,ובשלחן ערוך

הגב' הנזכרת,הקובעת שבין הצדדים פערים בלתי ניתנים

אה"עסי'קיטסעיףד',פסקו:

לגישור.לדעת ביה"ד אין סיכוי לחזרה לשלום בית ,מאחר
והבעל אינו מעלה על דעתו לשוב לחיי הסבל שהיו מנת

"אשה רעה בדעותיה ושאינה צנועה כבנות ישראל הכשרות,
מצוה לגרשה ,שנאמר גרש לץ ויצא מדון".

חלקו,ולאיתכןלהותיראתבניהזוגבמצבזהלאורךזמן.

הרי שהרמב"ם והשו"ע פסקו בחדא מחתא את דין "אשה

הצדדים נחלקו ביחס לטענות שעלו בדברי הבעל כמפורט

רעה בדעותיה" ,עם "אשה שאינה צנועה כבנות ישראל

מהן
לעיל.

מצוה לגרשה .וכתב בחלקת
הכשרות" ,ובכל אחת
אמנם טענות הבעל לא התבררו עפ"י שני עדים ,אך הדעת
נוטהשישממשבטענותיו .כאמור ,הטענותכפישהוצגועל
ידי הבעל ,מתייחסות להתנהלות המתרחשת בחדרי חדרים
ואין אפשרות להביא ע"כ עדות של שני עדים .אולם מתוך
חקירת הצדדים ומדבריהם בית הדין הגיע למסקנה שיש
אמת בטענות הבעל המפורטות לעיל ,וכי חייו במחיצת
אשתוהיולאסביריםובלתיאפשריים.

מחוקקסק"ד:

"אשה רעה בדעותיה ,היינו דוקא דמקשטא ליה תכא ומהדרא
ליה גבה שהיא בעלת מריבה ,ושאינה צנועה ,היינו עוברת על
דת יהודית ,מצוה לגרשה אפילו אשתו ראשונה".
והביתשמואלסק"הכתב:

"אשה רעה בדעותי' .היינו מקשטא ליה תכא ומהדרא ליה גבה
שהיא בעלת מריבה מצוה לגרשה אפילו בזיווג ראשון".

נצייןלתשובתחתםסופרחלקחו"מבהשמטותסי'רגבסוף

מבוארבדבריו,שאםהיארעהבדעותיה,אףשאינהעוברת

התשובהשהעלהכידיב"אומדנותשקרובותלהתאמת",על

על דת יהודית אלא צנועה כבנות ישראל הכשרות ,ג"כ

למנתלפסוקחיובהאשהבגירושיןעליסודנסיבותהגורמות

מצוהלגרשה.

כ"-אשה רעה" שדינה יפורט להלן .נראה
להגדיר האישה 

אמנם הב"ח בריש סי' קיט בביאור שיטת הטור ,בביאורו

ממכלול הטענות והעדויות שבפנינו שאפשר לקבוע שיש

הראשון,כתב:

בפנינו אומדנות מספיקות להגיע למסקנה שעקב התנהלות
האשהישלחייבהבגירושין.
אמנם ,אין כאן טענת "מאיס עלי" במובן המקובל ,המביעה
סלידה אישית מבן הזוג ,אלא מאיסות בהתנהלות האשה
ובסדרי החיים שהיא ביקשה להנהיג בביתם .טענות האשה
שיש בידה הוכחות שהבעל לא מאס בה ,ובכללזה ביטויי
חיבה שכתב לה ושמורים אצלה ,אינן יכולות לסתור את
טענתושמעשיהוהתנהלותההביאואותולמסקנהשהחיים
המשותפיםעמהבלתיאפשרייםעבורו.
להלן נפרט את המקורות בהלכה ביחס לאשה שמעשיה
גורמיםלהלהיחשב"אשהרעה".
במסכתיבמותדףסג,ב:

"אמר רבא אשה רעה מצוה לגרשה ,דכתיב גרש לץ ויצא מדון
וישבות דין וקלון".
ועודשם:

"היכי דמי אשה רעה ,אמר אביי מקשטא ליה תכא ומקשטא
ליה פומא .רבא אמר מקשטא ליה תכא ומהדרא ליה גבא".

"ונראה בעיני דרבינו סבירא ליה דאשה רעה דקאמר התם
דמצוה לגרשה ,אינו לומר שלא נמצא בה שום פריצות כי אם
שהיא רעה לבעלה שמצערתו ומריבה עמו תמיד ,וכדאמר
התם )יבמות שם( היכי דמי אשה רעה אמר אביי מקשטא ליה
תכא ומקשטא ליה פומא רבא אמר מקשטא ליה תכא ומהדרא
ליה גבא ,דאם כן קשיא במאי איירי אי בזיווג שני מאי איריא
אשה רעה אפילו אינה רעה רק שהקדיחה תבשילו או פשעה
כנגדו בשום דבר מצוה לגרשה שנאמר כי שנא שלח וכדדרש
ר' יהודה אם שנאתה שלח ,ואי בזיווג הראשון קשיא נמי הלא
מזבח מוריד עליו דמעות ומשמע דאפילו היא מצערתו לא
ישלחנה כיון שלא נמצא בה ערות דבר .אלא ודאי דהך אשה
רעה דמצוה לגרשה אפילו בזיווג ראשון איירי באינה צנועה,
שנמצא בה פריצות אף על פי שלא מצא בה דבר ערוה ממש,
מכל מקום מצוה לגרשה מדכתיב גרש לץ .ולא איירי הכא
באשה רעה דמקשטא ליה תכא וכו' ,דאותה אשה רעה ודאי
כיון שלא נמצא בה פריצות אין מצוה לגרשה בזיווג
הראשון".

רוב המפרשים פירשו ש"מקשטא ליה פומא" ,היינו מריבות

הרי שעפ"י דרכו זו של הב"ח ,אין לפסוק שמצוה לגרשה

שיוצרת עם הבעל ,ו"מהדרא ליה גבא" ג"כ כפשוטו,דהיינו

באשה המציקה לבעלה ,כל עוד היא נוהגת בצניעות

התנהגות האשה גורמת ריב ומדון בבית ,ובמעשיה היא

הראויה .אך הב"ח בעצמו כתב דרך נוספת בביאור שיטת

מציקהלבעל,ואףישבהםסוגשלהתעללותנפשיתברמה

הטור,וכתבשהיאנכונהיותר,וז"ל:

מסוימת.
ובגמראבמסכתעירוביןדףמא,ב:

"ועוד יראה לי דרבינו סובר דההיא דמקשטא ליה תכא וכו'
היינו פריצותא והיא גם כן בכלל גרש לץ ואפילו בזיווג
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הראשון .וזה יותר נכון שהרי רבא גופא שאמר אשה רעה מצוה
לגרשה הוא שאמר לשם היכי דמי אשה רעה מקשטא ליה תכא
וכו' והיינו רעה בדעותיה שמכוונת לצערו שלא לאכול עמו או
לקלל ולגדף כל זמן סעודה כדי לצערו שכל אלה דעות רעות
ואינה צנועה כבנות ישראל הכשרות ,ועל דרך זה הם גם כן
דברי הרמב"ם ז"ל".
בעוברת על דת ,ככל שהדבר נוגעלחיוב האשה בגירושין
אין צורך בהתראה ,כמבואר בט"ז סי' קט"ו סק"ט .נראה
שהוא הדין באשה רעה בדעותיה ,ככל שהדבר נוגע לחיוב
הגירושין ,ניתן לפסוק לחייבה בגירושין גם בלא התראה.
לכאורה מדברי הט"ז נראה שלענין זה דינם שווה ,שהרי
הט"זכתב:

"ויכול לגרשה .פי' אפילו בלא התראה שאין צריך התראה אלא
לענין הפסד כתובתה ,אבל לא לענין גט ,שיש מצוה להוציאה".

בגט ,עקב חיי צער בלתי נסבלים של האשה במחיצתו,
ובתוךדבריוכתב:

"ואפי' במדיר את אשתו בדברים שאין לה צער כ"כ אמרינן
יוציא ויתן כתובה כדאי' בהמדיר בהרבה מקומות )ע' ע"א ע"א
ע"ב( דוק ותשכח ,כ"ש בצער תדיר שיש לנו לומר יוציא ויתן
כתובה לפי שאין אדם דר עם נחש בכפיפה ואף על גב דבאומר
איני זן ואיני מפרנס פסק הרי"ף ז"ל דלא יוציא ויתן כתובה
התם היינו טעמא משום דאפשר בתקנה עד שיכפוהו לגרש
יכפוהו לזון אבל הכא מעוות לא יוכל לתקון הוא ומקרא מלא
דבר הכתוב טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב.
ועוד כתוב טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו
הרי שיותר קשה היא מריבה מחסרון מזונות ואיזו טובה יש
לאשה שבעלה מצערה במריבה בכל יום ויום".
וכןבתשובתחוטהמשולשח"גסי'להובתשובתיכיןובועז

משמעותדבריהט"זשלאחרשביה"דפוסקשמצוהלהוציא

ח"בסי' מד השיבו כתשובת זקנם הרשב"ץ .וכן בתשובת

עוברת על דת ,כבר אין צורך בהתראה ואין חרם דר"ג,

מהרש"םחלקה'סי'לחשדןאודותבעלש"בשגעוןינהגכל

משמעשה"הב"אשהרעה"שגםבהנפסקשמצווהלגרשה.

ימי' ואשתו הנ"ל סבלה כל ימי' מכאובות לדור עם נחש

ל:
והנהבשו"תביתיצחקחלקאה"עח"בסי'ט'נשא 

בכפיפה" ,ואמנם באותה תשובה הנידון היה לגבי ירושת

"באחד שיש לו עדים שאשתו מכה אותו ,והוא לא פשע כנגדה
ואינו יכול לדור עם אשה רעה כזאת ,ואין רצונה לקבל ג"פ
ברצון ,אם מותר לישא אשה על אשתו".
אתתשובתופתחהביתיצחקבלשוןזו-

"בחלה נפשי להכניס את עצמי בהיתרים כאלו כעת אשר רבו
הפורצים ועניינים כאלו יתרבו בכל יום ,ואם אשתו מקללת
יולדיו בפניו הוה ג"כ עוברת על דת יהודית ,ואין לך איש שלא
יהיו לו שתי נשים לפי זה".
בהמשך התשובה הבית יצחק דן בשאלה האם בעוברת על
דתמתיריןרקאתהחרםדר"גשלאלגרשהבעלכרחה,או
אףמתיריןלולישאאשהאחרת.וכתב:

"אינו מבואר כלל אם מותר לגרש בנידון זה .אך בסי' קנ"ד
מבואר דאם הוא מכה אותה י"א שכופין להוציא ,ולפי זה גם
האשה כופין אם היא מכה אותו דלא עדיפא מיניה כמ"ש
הרא"ש בתשובה הובא בב"ש סי' קי"ז ס"ק כ"ב .ובכ"ז כיון
דלא מבואר להדיא ,ואין ללמד ק"ו ממקללת יולדיו ,לפי מה
דמבואר בפת"ש דזה דוקא במקללת בשם או בכינוי וגם זה
אחר כמה התראות ,ומי יהין בזה"ז להורות בזה".
אך בספר להורות נתן ח"ג סי' עו ובחלק יב סי' צט הביא
מתשובתהביתיצחקהנזכרת,וכתב)בחלקיב(עלדבריו:

"באמת נראה ברור ,דגם לדעת הבית יצחק ז"ל ,לאו כל אנפין
שוין ,והיכי דברור שאי אפשר למסבל מה שמצערתו ,דיש
מקום להתיר לישא אשה על אשתו".

האשה לאחר מותה ,אך בדבריו דן מהרש"ם האם הבעל
היהברחיובגירושין,וכתב:

"כפי הצעת השאלה שהבעל איש משוגע וכל ימי' ציער אותה
במדון וריב ואין אדם דר עם נחש כו' ,בודאי בכה"ג מדינא
כופין אותו לגרשה וכן מצאתי בתשובת תשב"ץ ח"ב סי' ח'
שפסק להדיא דאם הבעל אדם קשה בקטטה ואינה יכולה
לסבלו ובפרט שאינו זנה ,דאפי' אם באה לב"ד ותובעת
כתובתה לא הפסידה כלום ,כי אין אדם נתפס על צערו וכופין
אותו בשוטים לגרשה ,והדיין שדן להיפוך מנדין אותו יעו"ש כי
דבר זה נעלם מהאחרונים .ועיין בש"ע סי' קנ"ד ס"ג באינו זן
ורגיל לכעוס ולהוציאה מביתו דכופין להוציא ,אבל דין תובעת
כתובתה לא נזכר שם ,וגם מבואר מהתשב"ץ דגם אם אינו
מוציאה מביתו הדין כן".
ובספר שו"ת לב מבין )להג"ר מימון בירדוגו( אה"ע סי' כח,
כתב:

"אשה שבעלה מצער אותה הרבה עד שמרוב צערה היא מואסת
בו לרוב הקטטות ומריבות ,כופין אותו להוציא מק"ו מבעל
פוליפוס .דהשתא מפני ריח הפה כופין ,מפני צער תמיד שהוא
מר ממות לא כ"ש ,וכופין אפילו בשוטים עי' סי' קנ"ד .תשב"ץ
ח"ב שאלה ח'".
כךפסקנולאחרונהע"פהפוסקיםהנ"לביחסלאישהמצער
את אשתו בדרך חריגה ומשובשת ,וק"ו שבנסיבות הפוכות
כאשר הבעל סובל צער תדיר מהאישה כמו בנידון זה ,יש

וע"עבתשובתביתשלמהבחלקאה"עסי'נב,שהתירחרם

לחייבאתהאשהבגירושין.

דר"גבלאהתראה,הגםששםהנידוןחמורביותר.

בהמשךלאמור ,ביה"דמבהיר:ישמקוםלהבחיןביןפסיקה

בנידון זה בית הדין מקבל את טענות הבעל שאינו יכול

הקובעת שאין מנוס מגירושין לפסיקה לכפיית גירושין.

לסבולאתהתנהלותהאשה,ומכאןשע"פהפוסקיםהנ"ליש

במקרההראשוןקיימתהוראהשלביתהדיןשעקבהנסיבות

לחייבהבגירושין.

מוטלעל האשה לקבל גט ,אך אין בפסיקה זו היתר חרם

עודנצייןלתשובתהתשב"ץ)ח"בסי'ח(בענייןכפייתהבעל

דר"ג .מאחר שחרם דרבינו גרשם מתייחס לגירושי אשה

עטרתדבורה
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בכפייה בעל כרחה או שלאמדעתה ,וכפי העולה מניסוח

לאחר שהביאו שדין שמקללת נחשבת כעוברת על דת אף

החרם בראשונים,עיין שו"ת מהר"ם מרוטנבורג חלק ד'

בלא שם וכנוי ,כמבואר בשטמ"ק ,וכן הביאו מהטור חו"מ

)דפוספראג(סימןאלףכב":תקנהשלאלתןגטלאשהבעל

סי'כזדאףבלאשםוכנויאיסוראמיהאאיכא,כתבו:

כרחה" .וכן בספר ארחות חיים שהובא אנציקלופדיה
תלמודיתכרךי"זעמ'תשסז,ועוד.
כאשר אין כופין על האישה את הגירושין בעל כרחה ,אלא
רקפוסקיםשמןההכרחשבזוגיתגרש,איןצורךבהיתרחרם
דר"ג.לפיכךטענתהאשהבסיכומיהאודותחרםדר"גאינה
מתקבלת,כלעודלאננקטואמצעיכפייהלאכוףעלהאשה
אתהגירושין.
אולם בכל הנוגע לכפיית גירושין הגוררת גם היתר חרם
דר"ג ,יש שפסקו שאין להתיר חרם דר"ג ולכפות גט על
האשהשהוגדרהכ"אשהרעה"אלאלאחרהתראה.
בספר צמח צדק )מלובאוויטש( חלק אה"ע סי' שעז,
בתשובתואודותאשהרעהבדעותיהכתב:

"ועם היות שבתשובה הנ"ל נתבאר שדעת האומרים שרגמ"ה
לא תיקן במקום מצוה הם יותר עיקר והם רוב הפוסקים .אך
בנ"ד יש לפקפק קצת הא אשה דרעה בדעותי' אם הוי לענין זה
מצוה גמורה כמצות פו"ר ,ותו דעכ"פ נראה שהי' צריך להתרות
בה תחלה כמ"ש בש"ע סי' קט"ו לענין הכתובה ,הגם שיש
לחלק ,מ"מ נראה להחמיר כיון דיש חולקים אפילו במקום
מצוה ,כנ"ל".
ויש מקום לבאר דבריו .חלוק דין "עוברת על דת" מדין
"אשה רעה".אמנם בעוברת על דת ,ככל שהדבר נוגע
לחיובה בגירושין ,לדעת רוב הפוסקים מחייבים בגירושין
ומתיריםחרםדר"גגםללאהתראה,היינומפנישעברהעל
דת ובאשה כזו לא תקן רבינו גרשם את תקנתו .אך הטעם
שבעוברת על דת אין חרם דר"ג אף בלא התראה ,מבואר
בתשובת מהר"ם שהביא הגהות מיימוניות בפרק כ"ד
מהלכותאישותהלכהיא:

"נהי דמיבעיא לן בפרק ארוסה בעוברת על דת אם רצה הבעל
להוציאה אם יכול לקיימה ולא איפשיטא מ"מ הא פשיטא
דמצוה להוציאה כמ"ש ר"י בפרק המדיר .ודבר פשוט שבמקום
מצוה לא תיקן ר"ג מ"ה זצ"ל תקנתו לעכב על ידו שלא יעשה
מצוה ,ואדרבה אם אינו מגרשה כשהיא עוברת על דת מיקרי
רשע כדאיתא בשילהי פרק המגרש מדת אדם רשע כשרואה את
אשתו יוצאה וראשה פרוע וכו'".
וכןבתרומתהדשןסי'רמב:

"הואיל וחשיב עוברת על דת ,מצוה לגרשה ואם אינו מוציאה
נקרא רשע ,ופשיטא דאכה"ג לא תיקן הגאון כדאיתא בהגהות
מיימון ובמרדכי בשם מהר"ם".

"עכ"פ זה נראה פשוט במקרה והיא מקללת בלא שם ובלא
כנוי ,אף דלפי האמור דינה כעוברת על דת ,אבל יסוד ההלכה
הזאת הוא לא משום לתא דאיסורא נגע בה .אלא הטעם הוא
כמ"ש הרבינו יונה הנ"ל "כיון שהפקירה עצמה ולא חששה
לכבוד חמיה ואישה" ,לכן תצא שלא בכתובה .וא"כ נראה
דבגוונא דא כולי עלמא מודו דבלא התראה אין להרשות לבעל
לגרשה בעל כרחה  ...בדבר שהיא מפסדת כתובה לא משום
לתא דאיסורא או פריצות ,אלא משום שהיא מזלזלת בבעלה,
הרי ודאי שאין זה נכנס בכלל ספק הגמרא דסוטה אם הבעל
רשאי לקיימה או לא ,וי"ל דאליבא דכו"ע שייכת בזה תקנת
רגמ"ה"
בהמשך דבריהם כתבו לדון בהיתר חרם דר"ג בנידון זה,
וז"ל:

"אף אם נאמר כפירוש השני של הב"ח ,וא"כ יש מצוה מדינא
דגמרא לגרש את אשתו הראשונה כשהיא רעה בדעותיה ,מ"מ
אין לנו להתיר בכה"ג חדרגמ"ה ,ולהרשות לבעל לגרש בעל
כרחה וכמו שנאמר.
כידוע איכא פלוגתא דרבוותא אם רגמ"ה ז"ל תיקן את תקנתו
גם במקום מצוה או לא ,והרשב"א ז"ל הוא הסובר דרגמ"ה לא
תיקן במקום מצוה ,ולכן פסק בתשובה סי' תקנ"ג - :בראובן
שראה דברים מראים באשתו שזינתה  -איברא כל כה"ג ח"ו
שלא תיקן הרב ז"ל שלא יגרשנה ,אדרבה הרב ז"ל מצריך
לגרשה כדי שלא תהי' רשעה בתוך ביתו דלא גרע מרוכל יוצא
ואשה חוגרת בסינר ...ואפי' את"ל שהיא מדת חסידות מ"מ
מפני מדת חסידות מוציאה והאיך יתקן הרב ז"ל שלא יתנהג
בחסידות....
מ"מ נראה שיש הבדל בין מצוה למצוה ,עיין מאירי יבמות
ס"ג - :ומוצא אני מר ממות את האשה ומ"מ מי שנפלה לגורלו
יסבלנה כפי היכולת ויניח מקום לשלום ...הא למדת שהיה )רב(
סובל לה ומניח מקום לשלום וגדולה מזו אמרו בר' חייא ...א"ל
דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא" .עכ"ל
בפד"ר.
על כן מכל האמור נראה כי למעשה ככל שהדבר נוגע
לכפייתהאשהבגירושין,כפייההמחייבתלהתירחרםדר"ג,
בהיעדר התראה לא ניתן להתיר ,מאחר ויתכן שההתראה
וההפנמהשהאשהתביןותפניםעדכמההתנהגותההייתה
משובשת,תביאאצלהלשינוידרסטי.

משא"כ בנסיבות של "אשה רעה" שלא נאמר עליו שנחשב

התייחסותלטענותהבעלבסיכומיו

רשעאםאינומוציאה,וכןאיןחשששמכשילתו,איןלהתיר

בהתייחס לאמור בסיכומי טענות הבעל ,ביה"ד מבהיר כי

חרםדר"גבלאהתראהמוקדמת.

הגם שבעוברת על דת משהאו דת יהודית ,הטעם לפסיקת

וכן כתבו בפד"ר כרך ה' עמ')295בפס"ד מביה"ד הגדול

חיוב הגירושין ושלילת הכתובה לאחר התראה הוא ,מפני

בהרכבהגר"יעדסזצ"להגרי"שאלישיבזצ"לוהגרי"בז'ולטי

שבמעשיההביאהלכךשלאניתןלדורעמה.כמ"ש בפד"ר

זצ"ל(כסברתהצמחצדק.
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בפס"ד מהרבנים הגר"י עדס זצ"ל הגרי"ש אלישיב זצ"ל

וכן כתבובספר כנסת הגדולה אה"ע סי'א' הגהות ב"י ס"ק

והגרי"ב ז'ולטי זצ"ל בארו את יסוד הדין בעוברת על דת,

לג,ובתשובתנודעביהודהקמאאה"עסי'פד.וכןבספראבן

וז"ל:

"עיקר הטעם של עוברת על דת הוא לא משום מעשה העבירה,
אלא משום דבמעשיה היא גורמת להפרעה ולקלקול בחיי
המשפחה התקינים בינה לבין בעלה".

יקרהח"גסי'כדבבעלהתובעגירושיןעקבבעיהנפשיתשל
האשה שלקתה בהתפרצויות של היסטריה ,ובספר ברכת
רצהסי'ק"חשהביאבאוצה"פסי'א'ס"קע"גאותט"ז.
בתשובת דברימלכיאל חלק ג' סי' ק' דחה סברת הפוסקים

וכבר קדם להם החזו"א)הלכות כתובות סי' עט ס"ק כז(

לחייבהאשהבגירושיןכשהבעלטוען"מאוסהעלי",ואותם

שכתבביחסלעוברתעלדתיהודית:

פוסקיםהסתמכועלדעתהראשוניםשישלכפותגירושיןעל

"נראה דאין לחוש שזינתה להפסידה כתובתה משום זה ,אלא
נראה „ ÂÊÎ ‰˘‡· ‰ÈÏ ¯„˙ÈÓ ‡Ïשאין הפריצות מקרה אלא
תכונה רעה ומביאה לידי זימהÂÈ‡˘ ˙Â˘È‡‰ ‰Ï˜Ï˜ È¯‰Â ,
."‰ÓÚ ¯Â„Ï ÏÂÎÈ
דבריהם נכתבו כטעם בהלכה של אשה "העוברת על דת",
או שהכשילתו או שנהגה בפריצות ,ומעשיה הן עבירה על
הדת .אך בנסיבות שלא עברה על דת ,אלא עשתה מעשים
חמורים הגורמים ריב ומדון בבית ,בכך מעמדה כ"אשה
רעה"שדינההתבארלעיל,ואיןשלילתכתובה,כנאמרבגמ'
הנזכרתבמסכתעירוביןדףמא,בשאםכתובתהמרובה,לא
יוכלו להתיר לו לתת גט בלא תשלום כתובה ,למרות
שמצווהלגרשה.
ממוצא דברינו עולה שלא ניתן לשלול את זכאות האשה
לכתובה,עליסודהקביעהשטעמהשלהלכהזושלעוברת
על דת שייכת גם אצלה .ההלכה של שלילת כתובה לאחר
התראה ,נאמרה רק ב"עוברת על דת" ולא ב"אשה רעה"
למרותהקושיהרבהכרוךבמגוריםעמה.
כמו כן הטענה שהאשה התנתה יחסי אישות בתנאים
שאינםמוצדקים,ובכךדינהכמורדת,איןמקוםלקבלטענה
זו אלא כחיזוק למעמדה כ"אשה רעה" אך לא לשלילת
הכתובה.אמנםככלשהצדדיםהיוחוזריםלחייםמשותפים,
והדבריםהיוחוזריםעלעצמםאחרהתראה,אזיהיהמקום
לדון בה דין מורדת לעניןתשלום הכתובה ,בכפוף לפרטי
ההלכההפסוקהבאה"עסי'עזס"ב.
חיובהאשהבגירושיןבטענת"מאוסהעלי"
ביחס לתביעת הגירושין של הבעל ,מבהיר ביה"ד שגם אם
נייחסלבעלטענת"מאוסהעלי",אךככלשהדברנוגעלכפיית
האשהבגירושיןבניגודלרצונה,כשעלהבעלחרםדרבנוגרשם
שלאלגרשאשהבעלכרחה,הרישגםבנסיבותאלוחלהחרם.
זאת מאחר ,ולדעת הרבה פוסקים גם ביחס לבעל הטוען
"מאוסה עלי" באמתלא מבוררת חל חרם דר"ג שלא לגרשה
בעל כרחה .כן פסק הרמ"א אה"ע סי' קיז סעיף יא שהתובע
גירושיןעקבמומיןשהתגלובאשתו,והןמסוגהמומיןשבאיש
איןכופיןלגרש,גםאםהאשהמאוסהבעיניובגיןמומיןאלו,
והואאינויכוללגרשהבעלכרחה,והסכימועמוהח"מהב"ש
וביאור הגר"א .וכן כתב בספר ישועות יעקב אה"ע סי' עז
שהובא בפת"ש סק"ב פסק שאין לחייבה בגירושין למרות
שהבעלטועןמאוסההיאעליוישלוטעםמבורר.

הבעלבטוענת"מאיסעלי".וכתב:

"אנן לא קיי"ל כמ"ד במאיס עלי כופין להוציא .ועוד דא"כ
למה צריך היתר בנשתטית .והרי כל הפוסקים כתבו שצריך ק"ר
אף דשוטה ודאי מאוסה עליו .וגם דכל כה"ג הו"ל להפוסקים
לפרושי דבמאיסה עליו לא תיקן רגמ"ה .ולענ"ד אין להקל
במאיסה בלא היתר ממאה רבנים".
עי"שבאוצה"פשהביאדעתהחולקיםהסובריםשישלהקל
להתיר חרם דר"ג בטוען מאוסה עלי ויש לו אמתלא
מבוררת .ביחס לתשובות צמח צדק ומהרש"ם שהובאו
באוצה"פ ,כתבו בפסק דין מבית הדין הגדול חלק ה' עמוד
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"אולם גם במי שבא בטענה זו שאשתו מאוסה עליו ,ובאופן
שהיא נראית כנה ,כבר העלה הצ"צ בסי' קל"ב שלמעשה אין
מתירין חדרגמ"ה על יסוד טענת מאיס עלי .וזו לשונו שם- :
כ"ז נראה להלכה אבל לא למעשה משום דלא חזינן שנעשה
מעשה כזה להתיר חר"ג בטענת מאיס עלי .גם המהרש"ם )ח"ב
סי' צ"ב( ,אשר אמנם התיר למעשה את החדר"ג ,אולם צירף
לזה כמה נימוקים - :א' קדושין דרבנן )קדושי חרשת(; ב'
אומדנא לבטל את הקדושין )הבטיחו לו נדוניה ולא עמדו
בהבטחתם(; ג' טענת מאיס עלי .ולפי"ז אין בטענת מאיס עלי
במקרה דנן יסוד מספיק לחייב את האשה לקבל גט בניגוד
לרצונה ...לפי האמור אנו מחליטים :א .מקבלים את הערעור,
ואין לחייב את האשה המערערת לקבל ג"פ .ב .כל עוד והבעל
לא שילם את הכתובה לאשתו הוא חייב במזונותיה".
לאורהאמור,ככלשהדברנוגעלכפייתהאשהבגירושיןעל
יסודטענת"מאוסהעלי"גםאםהיתהאמתלאמבוררת,אין
לכךמקום.
במסגרתפסקדיןזהאיננונזקקיםלקבועדברביחסלמוצגים
שהאשה הציגה כדי להוכיח שאין לקבל טענת הבעל
"מאוסה עלי" ,לאור מכתבים וביטויי חיבה מצד הבעל
השוללים טענה זו .הואיל ואין צורך להיכנס לבירור טיבה
של כל אחת מהראיות ,מהיעדר נפקות לשאלת כפיית
הגירושין ,ואילו ביחס לפסיקה הקובעת שמן ההכרח
להתגרש,כברקבענושישלפסוקכן.
מסקנה:
ביתהדיןפוסקמןההכרחשהצדדיםיתגרשוללאדיחוי.
לאנשללהזכאותהאשהלתשלוםהכתובהעםהגירושין.
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גטבנישואיןאזרחייםכשקייםטעםלהימנעמסידורהג 
הצדדים נישאו בנישואין אזרחיים בארה"ב ,ולאחר
כשנתיים נפרדו והתגרשו בגירושין אזרחיים .לבעל אלו
נישואין שניים ,לאחרשקודם לכן היה נשוי לאשה נכריה.
כחמששניםחלפוממועדהגירושיןהאזרחייםשלהצדדים
דנן ,כשהאשה גרה בארה"ב ,נישאה מחדש בנישואין
אזרחיים עם בחור יהודי ,ומבקשת להינשא לו בחו"ק
כדמו"י במועד קרוב .והאיש גר בארץ ,ועומד לקראת
נישואיוכדמו"י.
שני הצדדים אינם שומרי תורה ומצוות כלל ,ואף לא היו
חבריםבקהילהיהודיתבארה"ב.
התקיים דיון שבו האיש הופיע לדיון ,והאשה השתתפה
בדיון ממקום מושבה בארה"ב באמצעות הסקייפ .הצדדים
ביקשו מבית הדין להורות האם נחוץ לסדר להם ג"פ
כדמו"י.
הרמ"א באה"ע סי' כו ס"א פסק להלכה כדעת הריב"ש,
שבנישואיןשהתקיימואצלהכומר,איןצריךגט.
הריב"שסי'ו'בארשיטתו,וכתב:

"דאפי' לדעת אותם הגאונים ז"ל שסוברין דבסתם אמרינן
לשם קידושין בעל ,הכא בנדון זה לא בעל לשם קידושין.
דכיון שהתנו בנישואין בחקות העובדי כוכבים ובבית במותם
מפי הכומר הרי הוא כאילו פירשו שאין דעתם לשם קדושין
כדת משה ויהודית ,אלא בדרכי עובדי כוכבים שאינן בתורת
קדושין וגיטין .וא"כ אינה כנשואה ,אלא שהיא אצלו כמו
פלגש בלא כתובה וקדושין ...בנדון זה ודאי אין לך פרוצין
יותר מאלו ההולכים ברצון נפשם לפני עבודת כוכבים
להשתחות שם ומעשיהם מוכיחים בפריצותם ובקלותם .ואף
כי בעונות אחר הגזרה ,זולתי יחידים ,מיעוטא דמיעוטא רבו
המתפרצים בזנות של נכריות ,אף כי בזנות של בת ישראל
פנויה ,דנעשה להם כהיתר ,אין צ"ל בקלי עולם כזה שהוכיח
סופו על תחלתו שהניחה מעוברת והלך לו".
כאמור,הרמ"אפסקלהלכהכתשובתהריב"ש.
בשו"ת מהר"ם שיק אבן העזר סי' כא ,דן בשאלת נישואין
אזרחיים,וכתב:

"ע"ד ששאל בנשים מישראל הפרוצות במקצת מדינות אשר
ניתן חוק המלכות שרשאים לישא אשה ציפי"ל עה"ע שיש
מהפרוצים שנושאים על דרך זאת בלי קידושין ,רק כפי
הכתבים והקאנטראקטי"ן שביניהם ,ועפ"י הממונים
מהמלכות על זה ,איך דין האנשים האלה אם צריכין גט ,ואם
ימותו בעליהן אם צריכים חליצה וכיוצא מדברים האלה:

הנה כפי הענין יש ללמוד ממאי דקי"ל באהע"ז סי' כ"ו
בהגה"ה שם במומר ומומרת שנשאו בחוקיהם ואח"כ שבו לדת
ישראל אין חשש על הנשואין שנישאו בגיותם ,דהוי רק כזנות
בעלמא .וה"ה הכא ,דמה לי שנישאו בנימוסיהם או בנימוס
הזה ...אלא שצריכין אנו לדון אם לא נחוש כיון דקי"ל דחזקה
אא"ע בעילתו ב"ז ,ועל זה כבר האריך בתה"ד סימן ר"ט
במומר ומומרת שבפרוצים ל"ש חזקה זו ,והתיר שם בלי גט
ובלי חזקה וה"נ האנשים האלו שאין חוששין לא על איסור נדה
ולא על קדושין בוודאי לא שייך בהו חזקה זו ...עוד מטעם אחר
דהרי קי"ל דאפילו בבועל לשם קדושין מ"מ צריכים עדים ,ונהי
דקי"ל באהע"ז סימן קמ"ט סעיף א' ובב"ש שם דאם נשאה
אמרינן הן הן עידי יחוד והן הן עידי ביאה פקפק שם בב"ש על
זה ...ועכ"פ בעינן ג"כ שיהיו הבעל והאשה יודעים שיש עדים
כדקי"ל כאן ובאהע"ז סימן מ"ב ,דאי לא ידעו הבעל והאשה
שיש עדים לא הוי קדושין .וא"כ ה"נ אפילו אם כיוון לבעול
לשם קדושין ,אין עידי היחוד יודעים מזה כיון דליכא חזקה,
וגם הבעל והאשה אינם יודעים שיש עדים על זה שבעל לשם
קדושין .וא"כ אפי' אם מתכוונים לשם קדושין לא הוי קדושין,
כנ"ל נכון להלכה דאין חשש קדושין כאן ,ונהי דהבנים הם לכל
כדין בן כדאיתא ביבמות דף כ"ב ע"ב ,אבל הם כבני זנאים .וכל
זה להלכה אבל למעשה אם יבוא כדבר זה לפני עדיין הדבר
צריך עיון וחקירה בכל חלקי הענינים ,שהרי מעלתו לא שאל
למעשה רק להלכה ואני הנראה לפענ"ד כתבתי".
ובשו"ת בית יצחק אבן העזר א' סי' כט ,הביא מתשובת
מהר"םשיק,והעלה:

"דכשנכנס לציווילעהע הרי זה בלא קידושין ונכנס בתורת
פילגש והנה כבר הוחזק לזנות ,דמבואר בסי' ל"ב דל"ח
שכיון לשם קדושין ,וכש"כ לדעת המקנה סק"א סי' כ"ו דאם
לקח פילגש בתורת אישות גם להראב"ד הוה איסור תורה
וכיון דחשיד לעבור על איסור תורה ל"ח שבעל לשם
קידושין .וכש"כ כשנתברר שעובר על איסור נדה שבכרת
ל"ח שבעל לשם קדושין .וכת"ה כתב דמסתמא הוא עם
הארץ ואינו יודע שיכול לקדשה בביאה .דלא שכיח בזה"ז
לקדש בביאה דרב מנגיד והוא סברה ,אך אמאי לא חילקו
הפוסקים בזה בש"ע .סוף דבר לדינא כיון דבלא"ה לא יחדו
עדים ל"ח לקדושין להלכה .אמנם למעשה מסתפינא להקל
בגונא שבא לב"ד ורק שהב"ד לא רצו לסדר הקדושין מאיזה
סיבה מחמת בזיון המשפחה ,או מחמת איסור דרבנן ,או
אפי' מחמת איסור לאו שאין בו כרת ,והי' מוכרח לעשות
צווילעהע ,בכה"ג ישתנה הדין ויש לחוש לדעת הרשב"א
ורדב"ז סי' רע"ז הנ"ל".
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ובספר קונטרס בירור הלכה להרב צבי הירש פערבער
מלונדון כתב קונטרס בשאלה זו ודן בדברי המהר"ם שיק
והבית יצחק ,וכתב שאין להקל עפ"י תשובת הריב"ש.
מאחר:

"דהתם הלכו ברצון נפשם להשתהות לע"ז בבית במותם
ולהתקדש הכומרים כמנהגי דתם שאין לך פריצות גדולה מזה
כמ"ש הריב"ש שם ובזה דעתם שאין רצונם בדת ישראל ולית
להו חזקה דאין אדם עושה בב"ז ,ומי יאמר באלה האנוסים
השומרים בסתר דת ישראל דהיו כאלה אשר תחלתם באונס
הורגלו לעבור על דת ברצון".
האחיעזר השיב לרצ"ה פערבער ,ובתשובתו באחיעזר חלק
ד'סי'נ',כתב:

"ובעיקר הדבר מה שמחלק רומעכת"ה מנידון הריב"ש
שהובא להלכה בסימן כ"ו בין נישואין אצל הכומר ובין
נישואין אצל ערכאות נאטאריון ,הלא הורו שני גדולי הדור
הגאון מוהר"מ שי"ק והגאון ר' יצחק שמעלקיש בספרו בית
יצחק ומהר"ם שיק בחאהע"ז סימן כ"א שכתב דמה לי
נשואים בנימוסיהם אצל הכומר או בנימוסי ערכאות כיון
שאינם רוצים בקידושין עפ"י דת משה וישראל ,ואין שום
חלוק ביניהם .וראה זה מצאתי בתשובות הרמב"ם הנדפס
בירושלים תרצ"ד סימן קנ"ז בכהן שנשא גרושה בדיני הגוים
דמסיק שם שיגרשנה בדיני הגוים .תשובה זו הובאה בב"י
סימן ו' אלא ששם לא נזכר בדיני הגוים ,ומבואר מדבריו שאין
צריך לגרשה בדיני ישראל כדברי הריב"ש ...אבל הנני תמים
דעים אתו בזה שאין להורות הוראה חמורה על כל נשואי
ערכאות בתור הוראה כללית אולם על הוראה זו בודאי יש
לסמוך על דברי גדולי הדור מוהר"מ שי"ק ומהר"י שמעלקיש
זצ"ל".
ובתשובהנוספתשבספראחיעזרקובץאגרותסי'ל',השיב
האחיעזר:

"על דבר שאלתו באשה שהיתה דרה עם אחד על פי נשואי
האזרחים בלא חופה וקדושין ונתפרדה בערכאותיהם ,אשר
הורו בזה המהר"ם שיק ובשו"ת בית יצחק שמעיקר הדין אינה
צריכה גט ,אם מותרת האשה ההיא לכהן .הנה צדקו דברי
כת"ר שמותרת לכהן ,דהא קי"ל דפנוי הבא על הפנויה שלא
לשם אישות לא עשאה זונה ,ובפרט לפי טעותם שחשבו זאת
לנישואין".
הרי שהתיר לכהן ללא גט מהבעל שנשאה בנישואין
אזרחיים,שאל"כהיהדןמצדריחהגט.
העולה מהאמור :האחיעזר הורה שאין לקבוע בהלכה זו 
היתר כללי ,אלא בכל מקרה לגופו ,וכי העיקר הוא שיש
לסמוךעלהוראתמהר"םשיקוהביתיצחק,ולפידרכםאם
קיימת ראיה שנישאו בנישואין אזרחיים עקב אילוץ יש
לחושלהחמיר.
והראי"הקוקזצ"ל,בשו"תעזרתכהןסי'לט,כתב:

"בדבר קידושין דערכאות ,השתרגו עלי טרדות עד שלא
יכולתי לסדר בזה דברים ,כראוי .תמצית העולה בזה להלכה
לע"ד היא ,שאין כל הענינים שוים .כי אלה שרק מתוך
רשלנות או הדיוטות נסתפקו בנשואין הללו ,יש חשש של
קידושין ,מהפרסום שהם חיים חיי אישות ,אבל אלה שמתוך
ההפקרות ובעיטה בדת ישראל חיים כבר עליהם לא שייך
לומר כלל החזקה של א"א עושה בב"ז ,ואין לחוש לקידושין
אצלם .אבל מפני שהדבר צריך בחינה רבה בהאישים,
והמכשול הוא קרוב ,ע"כ לא ארצה למסור בזה דברים
לרבים".
והגרצ"פפראנקזצ"לבתשובתהרצביאה"עסי'עגכתב:

"בהנוגע להלכה למעשה ,הנה בתשו' בית יצחק להגאון
מלבוב ]אהע"ז ח"א סי' כ"ט[ אומר דמצד הדין אין זה חשש
קידושין ,והוא שדי בזה נרגא ]ומסיק דיש לחלק[ ,דאם לא
היה בידם לסדר נישואי התורה מפני איזה סיבות ,אז יש
לחשוש לקידושין כיון שאנוסים היו במעשה הנישואין
בערכאות ,אבל בנ"ד יש ביד מי שהוא רוצה לסדר לו קידושין
כדת משה וישראל ואין פחד לסדר זה ,אלא שבשאט נפש
ובהפקירא ניח"ל לא עשו נישואין בישראל ,הרי זה בועט
בתורה ,ולא שייך בהו חזקה דאין אדם עושה בעילתו בעילת
זנות ,וכן הרדב"ז בתשו' ]ח"א סי' שנ"א[ מזכיר סברא זו
דסידור נישואין בערכאות מעיד עליו שאינו רוצה קדושי
תורה .וכן ראיתי זה רבות בשנים ספר ישן נושן בשם דרכי
נועם ,והוא אבי בעל תשו' גינת וורדים הספרדי ,שם ]בסימן
מ"ו[ יש תשובה בענין נישואי ערכאות והוא מתיר את האשה
בלי גט .ומכל שכן בנידון דידן דגם בערכאות לא נתרצתה
אלא לזמן שנה אחת ,ובפרט בימינו שהם מנותקים לגמרי מכל
זיק יהדות ,אין מקום לחשוש לקדושי תורה ויש להתירה
להינשא בלי חשש".
ואמנם בנידון שאלה זו היה נידון של עיגון ,אך יעוין שם
בסי' עד שכתב שאם האשה רוצה להינשא לכהן ואם
יסדרוגטלחומרא,תיאסרעלהכהן,איןלסדרגט,אףשלא
היתהמניעהלסידורהגט.
בשו"תתבואותשמ"שחלקאה"עסי'יגנשאל:

"על דבר שאלתו בישראל שנשא אשה בחוקות העכו"ם
בהאלמירי ,ונשאר עמה כארבע שנים וגירשה בדינא דמלכותא
דיוורץ .ושוב בא בחור א' לקחתה לאשה כדמו"י ,אם צריכה
גט פיטורין מהראשון וכת"ר נשא ונתן בזה והעלה דאינה
צריכה גט כלל ,ושלח אלי לחוות דעתי".
ובתשובתוכתבבמסקנתדבריו:

"עלה בידינו להלכה דנישואי האלמירי אין בהם שום ריח
קדושין כלל ,ובפרט למה שהוסיף הריב"ש לומר משם
הראב"ד שאפי לסברת הגאונים שאין אדם עבב"ז אפי' באשה
דעלמא ,ה"מ באנשים המוחזקים בכשרות אבל בחשודים
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לפריצותא דעריות אין חוששין לקדושין ,וסיים ובנד"ז אין לך
פרוצים יותר מאלו ההולכים לפני עכו"ם וכו' .ועוד שזו לא
טבלה לנדתה וכו' ואם לאיסור כרת התיר עצמו בביאתו איך
יחוש לאיסור קל של פנויה עכ"ל וכל האחרונים נשתמשו
בכלל זה ...ואם אמרו זה בזמן הראשונים הנ"ל ,קל וחומר
בזמנינו זה שהדור פרוץ מרובה ורוב בעריות ואין שומרים
שבת ונדה וכו' והרבה מהפריצים שאינם נזהרים גם מא"א
דודאי כ"ש בפנויה שאין מכוונים לשם קדושין .ובפרט בנדו"ז
דבידו ללכת אצל הב"ד לתקן עצמו בחופה וקדושין ולא הלך,
דודאי לא איכפת ליה בהכי ולא חש לבעילת זנות כלל ,גם לא
ידעי מעולם מקדושי ביאה".
ועיין עוד בתשובת מנחת אשר חלק ג' סי' צ-צא שהאריך
לבסס שמדינא אין צריך גט אף שלכתחילה נוהגים לסדר
גט.
והנה בספר אור הנר מהרש"פ שטיינברג תלמידו של
החזו"א בעמ' פ"ג הביא תשובה מהחזו"א )הודפס בספר
חזוןאיששו"תוחידושיםסי'רמא( .החזו"אנשאלהאםיש
להורות על המתנת ג"ח הבחנה במי שהתגרשה לאחר
נישואין אזרחיים ,וציין השואל דעת החזו"א בנידון ,וכתב
הרבהשואל:

"היכא דלא הוי קידושין כדת משה וישראל אלא נתרצו
ביניהם לדור ונכתב בערכאות ,דיש מקילין דאין צריכים גט
]כפי ששמעתי בשם הדר"ג שליט"א שאמר שהרב אברמסקי
מקיל ,ונראה שיכולים לסמוך במקום עיגון[ ובענין זה צריכים
להמתין מזמן פרישתן מהאיש".
והשיבלוהחזו"א:

בדבר קידושין אזרחיים עדיין לא נסתיימה ההלכה ,דכיון
שאינם רוצים בזנות אלא בקשר קנייני ואף שנזורו מדרך
התורה כל שעושים קנין מועיל מן התורה ,אף שדעתם שיהיה
קנין אישי ולא תוריי מ"מ מועיל .והלכך אם היה בחוזה חתום
הבעל ומסר לה אפשר לחוש לקידושי שטר ואפשר דאין חסר
כאן לשמה כיון שנכתב לשם כך ,גם בואם בדירה אחת אפשר
שדעתם לאשר קשרם ,וקשה להכריע בחמורים כאלה .בכל
אופן אין לפרוץ גדר בזמן הזה שיראו שהיא נישאת תוך ג"ח
ויהיה לעז ותהא פרצה"
ביחסלתשובתושלהחזו"אישלציין:
א.
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המועילמאחדמהדרכיםשהאשהנקנית,ולכןצייןהחזו"א
אתהחששלקידושישטר.
אך נידון זה הינו נידון היוצא מקביעת המציאות הידועה
כיצד מתקיימים נישואין אזרחיים .ויצוין לתשובתמנחת
אשרח"גסי'צאשכתב:

"כל עיקר קידושי שטר במה שהמקדש נותן לאשה שטר
ומקדשה בו ,אבל בנישואין אזרחיים אין כאן לא שטר ולא
נתינת שטר ,אלא החתן והכלה חותמים על מסמך של חוזה
התקשרות ואין השטר נמסר כלל מיד ליד ואין שום משמעות
של מסירת שטר מן הבעל לאשה".
הרי שלפי המציאות הידועה ,מההיבט המעשי אין לחוש
לקידושישטר.
ג.

יצוין לסי' רמ בתשובות החזו"א הנזכרות ,שלא

חששמצדאיןאדםעושהבב"ז.וז"ל:

"המתגדלים על דעות כפרניות ואינם בדרכי הציבור הישראלי
הם בכלל מוחזקים בפריצות עריות דמודה הראב"ד פ"י מה'
גירושין הי"ט להר"מ ובודאי הנידונית לא טבלה לנדותה וכבר
הסכים המל"מ שם הי"ח דאין חוששין לקדושין .ואין חילוק
בין זמן מרובה לשעה קלה כמש"כ המשל"מ שם בשם ריב"ש.
ואם כל זה דנו להקל להתיר א"א .איך ניקו אנן וניקיל בקדושין
גמורין להתיר אחותה".
עלכןברורשמש"כהחזו"אבתשובתוהנזכרת:

"גם בואם בדירה אחת ,אפשר שדעתם לאשר קשרם",
אין בכך טעם חדש העומד בפני עצמו,אלאבא בדבריו
לחזקאתהתוקףקידושיהשטר,ולאכמישטעהבזה.
גם ביחס לשיטת הגרי"א הענקין זצ"ל ,שהובא בפוסקי
זמננו ,שהחמיר בנישואין אזרחיים ,היינו לכתחילה בלבד,
ויצויןלקובץתחומיןכרךכ"דעמ' 185בתשובתהגאוןהרב
מנשהקלייןזצ"לשכתב:

"בתשובה אחרת כתבתי דהגר"א הענקין נמי רק לכתחילה
אמר כן שהעידו לו פעם שהאשה נישאה לאחר בלי גט וילדה
בנים ,ושאלו את הגר"א הענקין ואומר שהוא פסק לחומרא
דנישואין אזרחיים צריכים גט ,אבל כאן שנישאת וילדה בנים
נמצא חומרא עושה ממזרין ,כה"ג לא החמיר והולד כשר".
אך כאמור,גם חומרא זו של הגרי"א הענקין זצ"ל ,אינה
מוסכמתעלהריב"שהרמ"אוהרבהפוסקים.
העולהמדברינו:

החזו"א נשאל והשיב ביחס לג' חודשי הבחנה,

ההוראה המקובלת בנישואין אזרחיים שביחס לשאלת

ואגב הדיון בשאלה זו התייחס לשאלת נישואין אזרחיים,

הנחיצותבגט,ישלדוןבכלמקרהלגופו,ולפינסיבותיו.ככל

שבהלאהיהצריךלהכריע.

שנישאו בהליך זה מפני האילוץ ,יש לחוש לסברא שא"א

ב.

הרב השואל מביא שלדעת החזו"א הידועה לו,

מדינאאיןלחושלקידושין,ובתשובתוכתבהחזו"א:

"עדיין לא נסתיימה ההלכה".

עבב"ז ,וזאת כל עוד אין ראיה מוכחת שאין לחושלכך .על
כן הונהג כדבר שבשגרה לסדר ג"פ כדמו"י ,ויצוין למש"כ
חברי בית הדין הרבני בירושלים בשנת תשי"ג ,הרבנים

יסוד דבריוהם,שככל שנעשה קנין קידושין המועיל ,אין

הגאונים נ"ע ,הגר"י עדס הגרי"ש אלישיב והגר"ב ז'ולטי,

לבטלו מחמת שלא כיוונו לשם כך .אך עכ"פ נחוץ קנין

בשאלתםלהגרצ"פפראנק,בהרצביסי'ע"דהנזכר:

א
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"הננו פונים להדר"ג שיואיל לחוות דעתו דעת תורה בנדון
המצורף ,אשר לפי דבריהם התחתנו רק בנישואין אזרחיים
בלבד ולא היה ביניהם חו"ק ,והאשה מבקשת להתיר לה
להינשא בלא גט היות שהיא רוצה להתחתן עם כהן ,וכידוע
שאם נתגרשה אפילו לחומרא אסורה לכהן כמבואר ברמ"א
שו"ע אה"ע סי' ו' סע' א' .ואם כי אנו נוהגים שבמקרה כזה
שהבעל והאשה נמצאים בארץ וחיו כאן כבעל ואשה ,שהם
צריכים להתגרש בג"פ ולא מתירים להם להינשא בלא ג"פ".
הרי שהמנהג היה לסדר גט בכל מקרה ,כששני בני הזוג
נמצאים בארץ .אבלנראה שלא החמירו גם כשהבעל כאן
והאשה במדינה אחרת ,או להפך .לכן בנידון זה בצירוף
שהאשה דנן כבר נישאה מחדש עם יהודי בנישואין
אזרחיים והודיעה שבכוונתה להינשא לו בחו"ק כדמו"י,
וסידור הגט כעת יוציא עליה לעז איסור ,ויסב לה נזק,
במקום נזק לא נכון להחמיר ,כשעפ"י כל השיקולים
הרלבנטיים המפורטים בפוסקים הנזכרים ,אין הכרח כלל
בגט .וכמו שהורה הגרצ"פ פראנק זצ"ל ביחס לנזק,
שהאשה תהיה מנועה מלהינשא לכהן ,אף שאין מניעה
שתינשאלכלגברדתיצבייןפרטלכהן.
והנהבשולחןערוךסי'קנסעיףא'כתב:

"וכל גט שאינה פסול אלא מדבריהם להנשא בו ,לא תנשא בו
לכתחלה ,ואם נשאת ,אפי' לא נבעלה לא תצא,והולד כשר
וכותבין לה גט אחר ,והיא יושבת תחת בעלה  ...מיהו נותנין
גט אחר כשר ,ואין בזה משום הוצאת לעז על הבנים" .וכתב
הב"ש סק"ג" :ואין בזה משום לעז .דוקא כשתצא ממנו אז יש
חשש לעז ,אבל ליתן גט אחר ,יאמרו לרווחא דמלתא עבדי
רבנן כן".

"ומכאן דאם בני זוג היו נשואים רק אזרחית בלבד ולא מצאו
הבעל לקחת ממנו גט והאשה נישאה לאחר ויש לה גם בנים
ממנו .ואח"כ נמצא הבעל הראשון ורוצים לעשות גט לחומרא
כנהוג בנישואים אזרחיים ,אין בכך חשש לעז על הבנים מהשני
שיאמרו לרווחא דמילתא עבדי הכי".
אך אין הנידון דומה לראיה ,השו"ע כתב הלכה זו במקום
שקיים פסול בגט ,פסול גמור עפ"י הדין אך אינו פסול
מהתורה אלא מדבריהם ,והנחיצות בסידור גט שני ,היא
מוחלטת ללא ספק ומדינא .בנסיבות אלו יש מקום לסידור
הגטהנחוץואיןחוששיןללעז,מאחרשיאמרושהגטסודר
לרווחא דמילתא .ואילו ביחס לנישואין אזרחיים הנחיצות
היאמכחהמנהגכששניבניהזוגבארץוקייםצדלתפיסת
קידושין אילו התברר שהושלמו תנאים מסוימים ,וקשה
לברר את העובדות לאשורן .משא"כ בנידון דנן עפ"י
הנסיבות המתוארות ,הנזק בהגדרתו ,אינו הוצאת הלעז,
שאותו ניתן לתקן ,אלא הנזק הוא עצם הענין שאשה
הנשואה מחדש לבעל שני באזרחית ועומדת להינשא לו
בחו"ק ,מקבלת גטשמשמעושנאסרה על הבעלהשני ,ויש
מקוםלכךאילונחיצותהגטהיהמדינא,אךלאכשהתברר
שאיןנחיצותוהעילהלהורותעלגטהיארקעלמנתשלא
לחלקביןהמקרים.
העולה מהאמור ,מאחר שהבעל בארץ והאשה בארה"ב
וסידור ג"פ כדמו"י יוכל להזיק לה בנישואיה השניים,
ובהתחשב שטיבם של הצדדים מביא למסקנה שהיה
ביכולתם בנקל להינשא בחו"ק אך בחרו שלא לעשות כן,
וגם אין אצלם שמירת מצוות ,ובנישואיו הראשונים הבעל
היהנשוילנכריה,בנסיבותאלואנומחליטיםשאיןלהורות
על סידור ג"פ כדמו"י וכל אחד מהם רשאי להירשם

עפ"י דברי הרמ"א והב"ש ,כתב בספר מנחת אשר להרה"ג

לנישואין בחו"ק כדמו"י ,והרב רושם הנישואין יקבל את

מסעודאלחדדשליט"אעלאה"עסי'ק"נ:

העדויות הנחוצות על היותם פנויים וכשרים לנישואין.

עטרתדבורה
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טענתמקחטעותוהאשהטוענתשהודיעהקודםלנישואיןעלמיחובתהראיה
בפניביתהדיןתביעתהבעללגירושיןוהתקיימושנידיונים.
האשה ביקשה לדחות את התביעה ,אך הביעה הסכמה
להתגרש בכפוף לתשלום הכתובה שבה נקוב סך70,000
שקל.
במקרההנוכחילאחרכחודשייםמיוםהנישואיןהבעלנוכח
כיאשתועוברתהתקףאפילפסיה,ולטענתועדלאותומועד,
לאידעדבראודותמחלהזושלהאשה.בעקבותהתקףזה
הצדדיםנפרדולאלתר,והבעלהגישאתתביעתולהתגרש.
האשה הכחישה את טע נת הבעל ,וטענה שעוד קודם

"היו בה מומין ועודה בבית אביה ,האב צריך להביא ראיה
שמשנתארסה היו בה מומין הללו ,ונסתחפה שדהו .נכנסה
לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו
בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות ,דברי ר"מ .וחכמים
אומרים :במה דברים אמורים במומין שבסתר ,אבל במומין
שבגלוי אינו יכול לטעון".
ובגמראדףעזעמודא':

"ונכפה כמומין שבסתר דמי .והני מילי דקביע ליה זמן ,אבל לא
קביע ליה כמומין שבגלוי דמי".

לנישואין הבעל ידע על מחלתה ,לאחר שגיסה ששידך

לכאורה בנידון זה שהאשה חולת אפילפסיה עוד קודם

ביניהם עדכן אותו על מחלתה ,וכי הבעל הסכים לנישואין

לנישואין ,ומאחר ואין זמן קבוע ידוע להתפרצות המחלה,

למרות מחלתה .עוד הוסיפה האשה כי למרות מחלתה,

הרי לכאורה ,זו מחלה שהיא מום גלוי ,ואינו יכול לטעון

באותו אירוע שאירע כחודשיים לאחר הנישואין ,התעלפה

טענתמומים.

בלבדאךלאעברהאירועאפילפטי.

אך כבר מצאנו בכמה פוסקים שכתבו שיתכן מאד שבימינו

הבעל הכחיששידע על כך קודם לנישואין ,וטען כי אמנם

ניתןלדוןכלחוליכזה,כמוםשבסתר.

היה ידוע לו שאשתו נוטלתכדורים באופן קבוע ,אך אשתו

בשו"תרביעקיבאאיגרמהדוראתניינאסי'פדכתבשיתכן

הטעתה כשהודיעה לו שהכדורים נועדו לבעיה אחרת שיש

שגםנכפהשאיןקבועלוזמןיחשבכמוםשבסתר,וז"ל:

להבידה,בעיהשהיתהידועהלועודקודםלנישואין.
כמוכןבניגודלטענתהאשהשבאותואירועהתעלפהבלבד,
הבעל טען שכל הסימנים הורו כי ההתקף הנ"ל היה התקף
אפילפטי.

"אף דקיי"ל בש"ע סי' ל"ה דנכפה שאין זמנו קבוע כמומין
שבגלוי דמי ,מ"מ כיון שנראה במוחש בזמנינו בתחילת הענין
כשאירע פעמים ושלש אין הכל מבינים החולי ,אח"כ המשפחה
מסתירים במה דאפשר למנוע ממנה מלצאת חוץ".

ניתנההחלטהשבההוצעלתובעלהציגראיותלטענתו,אך

וכןבספרתשובתמהרי"ד)להג"ריצחקדנציג(סי'ל',כתב:

לא עלה בידו ,והתקבלה בקשה מטעם האשה להשלים את

"הנה בנידון דידן אשר הבעל הוא מעיר אחרת ולא ידע מאומה
ממום זה קודם הנישואין ולגבי דידי' אף בלא קביע לי' זמן הוי
כמומין שבסתר .כי מה שמחלק הגמ' בין קביע לי' זמן ובין
דלא קביע ,זה שייך רק במי שהוא דר בעיר הזאת .אבל מי
שהוא גר ונכרי בעיר הזאת ,אין נפקא מינה בין קביע ולא
קביע".

ההליךולהכריעבמחלוקתשביןהצדדים.
בנסיבות הנוכחיות ,השאלה העיקרית שעלינו להכריע בה
היא-על מי מהצדדים מוטלת חובת הראיה .האם להטיל
עלהבעלחובהלהוכיחשלאידע ,כנטעןעלידו,אולהטיל
על האשהאת החובה להוכיח שהודיעה לבעל ,כטענתה.
יצויין כי השדכן שלטענתה הודיע לבעל הוא גיסה של

וכןבאבני נזרחלקאה"עסוףסי'קעוכתבשאםלפיראות

האשההפסוללעדות,ואיןתועלתמהותיתבזימונולעדות.

עיני הדיינים לפי נסיבות העניין הבעל לא ידע על מחלה זו

יתכן שאף אחד מהצדדים אינו מסוגל לבסס את טענתו

של האשה שלקתה בה עוד קודם לנישואין ,למרות שלא

ולהוכיחה,ובשלכךיפסידאותובעלדיןשעליותוטלחובת

קבועלהזמן,יחשבכמוםשבסתר.

ההוכחה.

למעשה שורש סברא זו כבר מצויה ברמב"ם הלכותאישות
פרקכההלכהב'שכתב:

דיון
ראשית ,עלינו להקדים לקבוע שאם אכן לאשה מחלת
אפילפסיה,והעלימהמהבעלאתהמחלהכנטעןעלידו,יש
מקום לחיוב האשה בגירושין ושלילת זכותה לתשלום
הכתובה.וזאתמאחרומחלהזומוזכרתבגמראכמוםשאם
הוסתר מהבעל ,והבעל לא מחל בעת שהתברר לו ,ניתן

"ואם דרכן להיחבא ולהתנכר אף במרחץ  ...הרי זה טוען אף
במומין שבגלוי ,שדברים אלו דברים של טעם הם ,ואינם גזירת
הכתוב".
ובארבכסףמשנה:

"כלומר שאילו היו גזירת הכתוב ,לא היינו מחלקים בין מקום
למקום כיון שכך גזרה תורה".

להיאחזבובטענהלמקחטעות.

לפי זה נראה שבימינו שחולי האפילפסיה ,מטופלים

במשנהבמסכתכתובותדףעהעמודא':

בכדורים ,ובשלכךההתקפיםאינםמתפרציםאלאלעיתים
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רחוקות יותר ,מום זה נעשה פחות גלוי ,ובצירוף המאמץ
הנעשה בדרך כלל על ידי בני המשפחה להסתיר את
המחלה,השתנוהנסיבות ,ובסתמאכלעודלאידועשהמום

המוכר שידע הקונה שהיתה גנובה ,וגם שקנאה מעט בזול יתר
ממשי אחרת כיוצא בה ,והקונה יכחיש ,ישבע המוכר ,כיון
שהקונה בא להוציא מידו".

התפרסם,יחשבכמוםשבסתר.

וכןפסקבספרערוךהשולחןחושןמשפטסי'רלבסעיףח',

בנידון דידן אין חולק שמום זה היה באשה עוד קודם

וכתב:

לנישואין,אלאשנחלקוהצדדיםבטענותיהםהאםהנתבעת
סיפרה לתובע על המום עוד קודם לנישואין .הנה בסוגיא
הנזכרת אין התייחסות לנידון שבו המחלוקת בין הצדדים
היאהאםהודיעולבעלעלהמוםעודקודםלחו"ק.
נקדים ונברר את ההלכה ביחס למקח וממכר כשנמצא מום

"אם המוכר מכחיש את הלוקח ואומר שידעת בעת הקניה שיש
בו מום כזה וסברת וקבלית ,והלוקח מכחישו  ...יקוב הדין
ביניהם ,וכיון שהמוכר הוא מוחזק ,ישבע היסת שכדבריו כן
הוא ,ונפטר ,ואם הלוקח לא נתן מעות עדיין ,ישבע הוא ויבטל
המקח .ויכולין להפך את השבועה זה על זה".

נסתרבמקח ,ונחלקו המוכר והקונה האם המוכר הודיע

ביחסלדיןודבריםביחסלתשלוםכתובהבנסיבותשלטענה

א
לקונהעלהמוםעודבטרםנעשההמקח.בחידושיהריטב" 

ביחס לשלילת זכות האשה מעיקרא לכתובתה ,כגון עקב

מסכתכתובותדףעהעמודא'כתב:

מוםשהוסתר,כתבבחידושיהריטב"אמסכתכתובותדףעו

"מהא שמעינן דמאן דמזבין מידי לחבריה דאית ביה מום אי
הוה מומא במקום שאפשר לראותו לעין ומתחזי תדיר לא מצי
טעין מקח טעות דאמרינן ראה ונתפייס הוא ,ואי הוי מומא
בדוכתא דזימנין דמתחזי וזימנין דלא מתחזי מצי טעין מקח
טעות ,דתלינן דדילמא לא חזי ,ומקח טעות ,דכיון שהמום
בפנינו ויש ספק אם ראה וניפייס ,על זה להביא ראיה
שנתפייס".
ובספרמשפטשלוםסי'רכבסעיף ד'הביאמדבריהריטב"א
והוסיף:

"ומשמע מזה ,דאפילו אם המוכר מוחזק במעות ,עליו להביא
ראיה שנתפייס לוקח ,ואם לא הביא ראיה ,ישבע לוקח שלא
ראה המום והמקח בטל ,וכל זמן שלא ישבע לוקח ,אין צריך
להחזיר המעות".

עמודב':

"וכן נראה דעת רש"י שפירש גבי כלה בבית חמיה כי הבעל בא
להיפרע שטר הכתובה שביד האשה בטענת ממון ,הלכך אוקי
שטר כתובה בחזקת מרא קמא .ומיהו אין זה נכון בכאן ,דהא
אתיא כמ"ד שטר העומד לגבות כגבוי דמי ,ואנן קיימא לן
כב"ה דאמרינן לאו כגבוי דמי ,ואדרבה על האשה לברר,
דנוקים כסף כתובה בחזקת הבעל ,שהוא מרא קמא".
ובספרחלקתמחוקקסי'קיזס"קיטכתב:

"שנודע לו שאשתו נכפית ,כלומר ואינו יכול לברר שקודם
שנתארסה היתה נכפית וא"כ אין יכול להוציאה בלא כתובה כי
נסתחפה שדהו ,וגם היא אינה יכולה לברר שידע ומחיל דאל"כ
אין יכולת בידו להוציאה בעל כורחה ,מאחר דסבר וקבל".
משמעותדבריהח"משגםמש"כבסוףדבריואייריגםלעניין

ועיין בספר  שער משפט סי' רלב סק"ב שהביא את דברי

כתובה .הרי עולה מדברי הח"מ ,שאם התברר שהאשה

הריטב"א ,וכתב שכן כתב הר"י מיגאש בתשובה שהובא

היתה נכפית עוד קודם לנישואין ,חובת הראיה על האשה

בהגמ"רבמסכתכתובותסי'רצב.

לבררשהבעלידעומחל.

לעומתזאת,יששכתבושבכלמקרהשלחילוקיטענותאם
הקונהידע,חובתהראיהמוטלתעלהמוציאמחבירו.
בשו"ת מבי"ט חלק ב' סי' קכז הורה בנידון כזה,המוציא
מחבירועליוהראיה,וז"ל:

"יורינו רבינו ראובן שהיה לו משי למכור ולשמעון בגדים,
ועשו חליפין ושמו אותם שמאים וכל אחד משך חליפיו ואחר
ימים ,ב' או ג' ,נודע לשמעון כי המשי של ראובן הוא קנוי
מגנבים ,ואמר לראובן תחזיר לי בגדים שלי ותקח המשי שלך
שאיני רוצה לעשות בה חליפין בדבר שיש בה סכנה ,שלא יודע
לערכאות ואפסיד כל ממוני .והשיב ראובן לשמעון אתה היית
יודע שהוא גניבה ,ועם כל זה סברת וקבילתה ,ושמעון מכחיש
ואומר ח"ו לא ידעתי אלא אחרי שעשיתי החליפין  ...אם יטעון

עלכן ,בנידון שבפנינוהוחלט:על האשה מוטלת החובה
להוכיח את טענתה ,שהבעל עודכן עוד קודם לנישואין
אודות מחלת האפילפסיה .האשה רשאית לבקש לזמן את
הגיס ,שהיה השדכן ,לעדות וחקירה ,אמנם עדותו תוכל
לסייע בדרישה וחקירה ,אך בסופו של דבר בית הדין מנוע
מלפסוק על יסוד עדותו ,בהיותו קרוב משפחה הפסול
לעדות.
בהעדר הודעה מתאימה מטעם האשה תוך שלושים יום,
ינתןפסקדיןהקובעשבנסיבותהנוכחיותשלאהוצגהראיה
לביסוסטענתהאשה,התקבלהתביעתהבעללשלולזכאות
האשהלתשלוםהכתובה.

עטרתדבורה
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ת
מגוריהזוגלאחרהגירושיןבקומהנפרדתבאותובי 
לצדדים בית מגורים במושב עם שתי קומות ,והם עומדים
לקראת גירושין .עקב היעדר כל חלופה אחרת למגורים
נפרדים ,כל אחד מהם הסדיר עבורו את המגורים בקומה
נפרדת תוך הפרדה מלאהשל שתי הקומות,כל אחת מהן,
הפכה ליחידת דיור עצמאית ,וגדר מפרידה בחצר בין חלקו
ר
של צד אחד יחסית לחלק הצד השני.קיימתיביקורבחצ 
הביתהמשותף,בליוויהספד:ד,ובנוכחותשניהצדדים,כדי
ה
ר בקומ 
לברר האם בנסיבות הנוכחיות שהבעל מתגור 
ה,
ה השני 
ה ביחידת הדיור שבקומ 
ראשונה של הבית ,והאש 
ניתןלסדרגט.
ם
הביתכולובנויעליחידתשטחהמיועדתלבניןזהבלבד,ע 
גדרהמקיפהאותו.ליחידתהדיורהעליונה,כניסהנפרדת
כשבקצה מדרגות היורדות לחצר .מול קצה המדרגות
העבורה
רוהסדיר 
ובמרחק קטןמאד,האשה פרצה פתח בגד 
ר
כניסהנפרדת,דרכההיאיכולהלהיכנסליחידתהדיו 
מחצרהשכנים,ללאצורךלהיכנסליחידתהדיורמהכניסה
הראשיתלחצר.
עודיצויןכיהיהדיבביקורשלכעשרדקותכדילחושאת

לא מפני שרואה אותה ואינה יכולה להתעלם ממנו ,שנזכר
בשאלה ,שאין לנו לחוש לזה ,אלא מפני שאסורים לדור במקום
שאי׳ לבא עליה בנקלה כיון שהיא מכרת ברמיזותיו וקריצותיו.
ואין נראה לחלק ולומר דשאני חצר שהם משתמשים בו
בקביעות יותר ומשתמשים בו לשאר צרכים ג״כ לא לכניסה
ויציאה לבד ומש״ה אסור ,דאפשר לבא לידי ייחוד ,משא״כ
בכניסת השער ויציאתו שאין משתמשים בו אלא לכניסה
ויציאה לא חיישינן ,דחלוק זה כיון שלא נמצא אין לנו לחלק
מסברתנו .ועוד שבירושלמי אמרו ואם הם יכולין זה פותח
לכאן כו' ומשמע שלא היה החצר ההוא עשוי אלא לכניסה
ויציאה ,דאל״כ בזה פותח לכאן מאי הוי אכתי ישתמשו בחצר
ההוא יחד לשאר צרכים ,ולא קאמר זה פותח לכאן וזה פותח
לכאן וסותמים פתחים הראשונים שבתוך החצר ,משמע דלא
היה החצר עשוי אלא לכניסה ויציאה ומשום הכי לא קאמר
אלא זה פותח לכאן וזה פותח לכאן ,דהשתא ודאי אין להם
תשמיש אחר בחצר כלל .ונמצא א״כ שאעפ״י שהחצר אינו
עשוי אלא לכניסה ויציאה אמרינן לא תדור עמו בחצר ,וה״ה
בפתח זה ששניהם משתמשים בו שלא תדור עמו שם״.

ב
המתחהקשהביןהצדדים,ולהתרשםכיהותרתהמצ 

והנהבירושלמיבמסכתגיטיןפרקשמינישהביארא נ "ח

ם,
ףאחד מהצדדי 
הנוכחילפרקזמןארוך,אינו מיטיבעםא 

כתב:

ואףגרועמכך.
םהתנאים שיאפשרו
הה 
לגופהשלהלכהזו,עלינולבררמ 
אתסידורהגט,בנסיבותהמתוארותובהיעדרחלופהאחרת.
בשו:עאה:עסי:קיטסעיףדפסק:

מי שגירש אשתו מן הנשואין ,לא תדור עמו בחצר.

״המגרש את אשתו לא תדור עמו לא באותה חצר ולא באותו
מקום .אם היתה חצר של אשה איש מפנה .ושל איש אשה
מפנה .של שניהן מי מפנה מפני מי .אשה מפני איש ואם יכולין
הן זה פותח לכאן וזה פותח לכאן .במה דברים אמורים בזמן
שנישאו .הא לא נישאו לא .ובכוהנת אפילו לא נישאו".

ואמנםהלכהזושנויהבמחלוקתבראשונים,ויששהתירו

דברי הירושלמי הובאו בראשונים  -בחי :הרשב"א גיטין דף

ש,
רהגרו 
הלגורבדירהנפרדתבאותהחצרשבהג 
לגרוש 

ף
קא:סי:רט,ובר"ןעלהרי" 
פא,בובשו"תהרשב"אחל 

וכפי המבואר בירושלמי שהביא הר:ן על הרי:ף פ:ב

פ"בדכתובותבספראורזרועהלכותיבוםוקידושיןסי:

ר
ם והשו:ע פסקו לאסור בחצ 
דכתובות ,אך הרמב :

תריח.וכןבפוסקיםהאחרונים-ט"זאה"עסי:קנזסק"ג

משותפת,והכינקטינןלדינא,וכלהאמורלהלןנכתבאליבא

וביאורהגר"אסי:קנזס"קכא.ומבוארבירושלמישבאותן

דפסקהרמב"םוהשו"ע.

ש
נסיבותשהמגוריםבאותהחצרנאסרו,אםלכלאחדי 

בספרגטפשוטס"קמאכתב:

פתחלעצמוניתןלאפשרלהםלגורכךבאותהחצרלאחר

״דקדק הראנ״ח ז״ל סימן צ״ו מן הירושלמי ,דאפילו אין להם
שום תשמיש בחצר אלא לכניסה ויציאה אינה יכולה לדור עמו
בחצר ,ומכאן דן דהוא הדין אם הוא דר בעליה והיא דרה למטה
בבית והתחתית והעילית משתמשים ע״י פתח אחד הוה ליה
כניסת אותו פתח כחצר ואסורים לדור שם״.
להלןמדבריראנ:חסימןצושהביאהגטפשוט:

״נמצא עלה בידנו דאפילו אשת ישראל שנתגרשה ,לא תדור
עמו בחצר אחר גירושין מיד אפילו לא נשאת לאחר .וכיון שכן
בנדון שבאה עליו השאלה שהתחתית והעילית משתמשים ע״י
פתח אחד ,הו״ל כניסת אותה הפתח כחצר ואסורים לדור שם,

הגירושין.
תמגורי
והרא נ"חגופיהבתשובהאחרת,בסי:צ:בשאל 
יבםוחלוצתובסמיכותכתב:

"לא אסרינן אלא בחצר ולפי זה זכינו לדין בנדון שלנו שהבתים
פתוחים לר"ה דאפילו חשבת להו כשכונה קטנה מפני סמיכותם
זה אצל זה מ"מ אינם כחצר ודאי כיון שבפתח מיוחד לכל אחד
ואינם משתמשים במקום אחד ,ואפשר דבכה"ג אמר בירושלמי
ג"כ ואם הם".
ת
ר בבי 
ד ג 
ם אח 
ך דברי הירושלמי אנו למדים ,שא 
מתו 
ה,
ה שני 
ת בקומ 
ם נפרד 
ת מגורי 
ע והשני ביחיד 
ת הקרק 
שבקומ 
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ש
השי 
ה.כגוןבנידוןז 
רשל 
תהחצ 
ליחידתדיורישא 
ולכ 

הרי שרק ביחס לחצר המוקפת הורו חז"ל לאסור את

ת
אהמרפס 
הוהי 
תהדיורשל 
הליחיד 
רהסמוכ 
תהחצ 
הא 
לאש 

המגורים בדירות נפרדות שבאותה חצר .שבלא היקף מכל

ל
ר,ולבע 
תהדיו 
הליחיד 
ההסמוכ 
ההמשמשת כרחב 
הרחב 

ש"כ
הצדדים ,אין זה מקום הראוי לייחוד .וכן עולה ממ 

ל
ע,ולכ 
ת הקרק 
ר שבקומ 
ת הדיו 
ה ליחיד 
ר הסמוכ 
ת החצ 
קיימ 

רא נ"ח בתשובה סי :ו":דלא תדור ...שיש לחוש שיבוא
להתייחד" ,משמעהיחוד הוא בחצר ואין הלכה זו בחצר
האי נה
שאינה מוקפת או מוקפת בהיקף חלקי,שמעצם טיב 

ט.
רג 
הלסד 
המניע 
אתהי 
ת,ל 
הנפרד 
דתוסדריציא 
אח 

ח":לא מפני שרואה אותה ואינה
וכאמור לעיל בדברי הרא נ" 
יכולה להתעלם ממנו שנזכר בשאלה ,שאין לנו לחוש לזה".

ראויהלייחוד.

דהיינו אם אחד יכול לראות את השני בעת כניסתו לביתו,

ועיין בחלקת מחוקק סי :קיט ס"ק יז שהסתמך על דברי

אין בכך בעיה ,אלא הבעיה היא בשימוש בחצר המשותפת

הר"ן ,וכתב שלא החמירו חז"ל בגרושה יותר מבשבויה,

אואףבכניסהמשותפתבלבד.

ויכולים לגור בחצר אחת אם נזהרים שיהיו אחרים עמהם

מלבדהאמור ,ישלצרףטעםנוסף,והוא " -חצר" כהגדרתה

בחצר .ועיין בספר גט פשוט ס"ק מ ,:שהכריע שבשעת

בהלכהזוהיאחצרהמוקפתמחיצותשבהיכוליםלעבורעל

ר"ן.וכןעייןבספרישועותיעקב
הדחקישסמוךעלשיטתה 

איסור יחוד ,ולכןלא התירושיגורו בבתיםשוניםבחצר

אה"ע סי :קיט)בפי :הארוך סק"ט( שהורה כדעת הח"מ,

אחת.משא"כ בחצרכזו,שגםבעתשיימצאובתוכה,אין

ב"ש שחלק על הח"מ ,וכן פסק בספר ערך שי
ודחה דברי ה 

"יחוד"כהגדרתו בהלכות יחוד,מפני שמחיצות החצר אינן

עלאה"ע )שם(כדעתהח"מ.ועייןבספרשו"תהרצביחלק

מונעותמהסובביםמחוץלחצרלראותאתהמתרחשבחצר.

אה"ע סי :קטז שהסכים לדינא עם הכרעת הישועות יעקב

בספר שו"ת בית דוד)להג"ר יוסף דוד משאלוניקי( חלק

כחלקתמחוקק.

אה"ע סי :פה הוכיח כן מפשט הסוגיא )כתובות דף כז,ב(.

לפידרכושלהח"מ,דיןגרושהשוהלדינהשלשבויה,ואין

ד"ה יוצאה(
שבתחילה דנו בשאלת שבויה ,ובדברי רש"י) 

לאסורמגוריםבחצראחדכשאינןמתייחדים,ונראהשלענין

מבואר,שהנידוןהוארקבמגוריםבחצרכזו,שבזמןשאיןבה

זהאיןהבדלאםאיןיחודמפניהאנשיםהאחריםהמצויים

אדםאחר,הםבאיםלידייחוד.וכתבהביתדוד:

באותהעתבחצראומפנישהיקףהחצראינו מלא ואיןדיני

"ועל חצר כי האי ,בעי אביי מהו לעשות כן בגרושה .נקטינן
מיהא דמאי דפסק הרמב"ם  ....לא תדור עמו בחצר  ...לא קאסר
הרמב"ם לדור אלא בחצר המיוחדת למגרש ולמגורשת בלי שום
דיורין אחרים באופן שכשאין בניהן עמהן מתייחדין ,אבל בענין
אחר לא שייך האי איסורא דלא תדור בחצר .וזה ברור מדברי
הר"ן ז"ל שכתב ה"ל ומכאן יש ללמוד שאפילו אשת ישראל
שנתגרשה ולא נשאת אסורה לדור עמו בחצר ,אלא אם כן נזהרים
שיהיו אחרים עמהם ,דומיא דאשתו דרבי זכריה בן הקצב".
ש"כ הט"ז ס"ק טז שכתב בדעת
והדברים מבוארים עפ"י מ 
הרמב"ם:

יחוד לנמצאים בתוכה.וכאמורכן עולה ממש"כ רא נ "ח
בתשובהסי:ו :הנזכרת .וכן כמהפוסקים )הישועותיעקב,
הערךשי,והרצבי(הכריעולדינאכח"מ.
על כן בנידון זה שאחת הבנות עדיין מתגוררת עמהם,
ובנוסףבעתהשהייהבחצרלאניתןלהגיעלמצבשלייחוד
הנסתרמעיניאחריםהמצויים בסמוךלחצראך מחוצהלה,
אין זו חצר עליה נאמרה ההלכה האוסרת מגורי גרוש
וגרושה.
מסקנה:ככלשתוסדרכניסהנפרדתליחידתהדיורהעליונה,
במתכונת שנהגה בעת הביקור הנזכר במקום ,וינתן צו

"לא גרס לא תינשא בשכונתו אלא לא תדור בשכונתו...
הרמב"ם מפרש דהשכונה הנזכרת בגמרא ,היינו חצר המוקפת,
ויש בה בתים הרבה".

המחייב את ההפרדה ליחידות הדיור הנפרדות ולשימוש
הנפרד בכניסה לחצר ,לא תהיה מניעה לקבוע שהושלמו
התנאיםלסידורהגט.

סימן סד

ר
הצעהלהסדרתתשלוםשכרהסופ 
לכבוד

לענ"ד לא נכון לשנות את הנוהג הנ"ל ,מאחר ולעיתים

הרה"גהרב...

תשלוםעבורסידורהגטעלוללעכבאתמתןהגט ולדחותו,

מנהלבתיהדיןהרבניים

ולא נכון להציב את התשלום כתנאי לסידור הגט ,ומסתמא

ה
שלוםוברכ 

גם זה כלול בתקנת עגונות שלא להציב מכשולים בטרם

ביחסלנהוגבבתיהדיןשניםרבותשסופרהגיטיןמקבלאת

סידור הגט בגלל אותם מקרים בודדים שהתשלום עלול

שכרובתשלוםהמתקבלמטעםהנהלתבתיהדין,אךהבעל

להיות לרועץ .כמו כן בכל מקרה התשלום יגיערקלקופת

אינו משלם לו דבר .וכן אין אגרה עבור סידור הגט אלא

ההנהלהלאלסופר,ולכןלאנכוןלהביאלשינויבנהוגכיום,

עבורהתעודותבלבד.

מלבדהמוצעבסוףדברי.
ַ

עטרתדבורה



סימןסד259

ידועה שיטת התורת גיטין הביאו הפתחיתשובהאבןהעזר

יש שביארו שהנימוקי יוסף כלל אינו עוסק בשאלת כשרות

סי'קכסק"בוז"ל:

הגט התלויה בתשלום הבעל ,אלא בשאלת דיני הממון ,על

"וכתב עוד דדוקא האשה בעצמה יכולה ליתן שכר הסופר אבל
אם אחר נתפשר עם הסופר כגון אבי הבעל או אבי האשה אז
צריך להקנות המעות דמי שכר הסופר להבעל או להאשה.
ואפילו בדיעבד אם פרעו הם שכר הסופר בלא הקנאה אינה
מגורשת )ואפי' אם הקלף והדיו של הבעל מתחילה או ע"י מה
שהקנה לו הסופר קודם הכתיבה ובכה"ג אם הבעל עצמו שכר
הסופר אף שלא פרע לו אח"כ כלל כשר כמו שיבואר בסמוך
מ"מ אם הבעל או האשה לא שכרו הסופר רק אבי הבעל או אבי
האשה שכרו הסופר אף שפרעו אח"כ רק שהי' בלא הקנא' דמי
שכר הסופר להבעל או להאשה פסול משום דבעינן וכתב שיהא
הבעל מכתיבו ונותן שכר הסופר כמ"ש הנ"י ס"פ גט פשוט
ובכה"ג נקרא אין הבעל מכתיבו כן מבואר בדבריו שם(
עש"ה".
וכןהואבנתיבותהמשפטסי'קצאסק"אשכתב:

"שכר הסופר נפקא לן בגט שהבעל צריך ליתן משום דכתיב
וכתב ,שהבעל צריך לכתוב ,כמבואר בגיטין דף כ' ]ע"א[ גבי
יכילנא למיפסל כל גיטין דעלמא ,ע"ש ,וכ"כ הנמוקי יוסף פרק
גט פשוט ]ב"ב ע"ז ע"ב מדפי הרי"ף[ בהא דהבעל צריך ליתן
שכר סופר ,משום שכתב רחמנא וכתב ,ומשמע שהבעל
מכתיבו ,ע"ש".
אך רבו מאד החולקים על דברי התורת גיטין ,וכתבו שאין
לחוש אם הבעל אינו משלם אלא אדם אחר משלם לסופר
אסי' מב,העיד שכך
את שכרו.בשו"תמנחתיצחקחלק 
המנהג,וז"ל:

"הנהוג בבתי דינין דאם אין הבעל או האשה משלמים שכר
הסופר ,הב"ד משלמים שכר הסופר ,ואין מדקדקים להקנות
התשלומים להבעל".
ולהלן נביא מגדולי הפוסקים שחלקו על התורת גיטין .אך
נקדים שגם התורת גיטין גופיה בסי' קכד סק"א כתב שאם
הסופר כותב בחינם ללא כל תשלום ,הגט כשר ,ולפי זה
בנידון דנןשהסופר כותב בטרם שילמו לו דבר .ולאחר מכן
נותניםלושכרומטעםהנהלתבתיהדיןכשכרעבודה,ויתכן
שבכה"גגםהתורתגיטיןמודה.
מלבדזאתרבומאדהחולקיםעלהתורתגיטין.ויששהשיגו
מדברי הנימוקי יוסף גופיה שהוא יסוד דבריהתורת גיטין
שבתחילתדבריוכתב:

"וכתב ונתן .משמע שהבעל הנותנו ,הוא מכתיבו שפורע
שכרו".
ובהמשךדבריוכתבלהיפך,וז"ל:

"והשתא שהאשה נותנת השכר .כי היכי דלא נשהייה .ליתן לה
גט בשביל שכר הסופר ובין כך תתעגן .והא דכתיב וכתב ונתן,
לא קשיא „ˆ."¯Ó‡˜ ‰·È˙Î ˙‡ÂÂ
ואמנםהתורת גיטין נשאר בצ"ע וכתב שכבר עמד על כך
הג"פ.

מימוטלהתשלום,שהרידבריובמסכתבבאבתראהעוסקת
בדיני ממונות,ולכן קבעהנ"יבסיום דבריו,שאין ריעותא
בתשלוםמצדהאשה,כי"וכתב"דקרא,היינוהציווילכתוב,
והרילהדיאדלאכתורתגיטין.
המשיגיםעלהתורתגיטין,הם:
בשו"תצמחצדק)לובאוויטש(חלקאבןהעזרסי'קנ,כתב:

"אודות מ"ש בתו"ג סי' ק"ך סק"ו שאם אבי הבעל או אבי
האשה פרע שכר הסופר בלא הקנאה להבעל אינה מגורשת.
צ"ע שעכשיו שנוהגין שהסופר מקנה להבעל הקלף והדיו א"כ
למאי ניחוש לה .דאף את"ל דלא אקנויי רבנן להבעל פשיטי
דספרא אא"כ האשה נותנת השכר ולא כשאבי האשה נותן .מ"מ
הרי כ' בחי' הרמב"ן וז"ל ולא כדברי הנקדנין שמקנין לבעל
ממש כו' דאי ס"ד צריך לאקנויי לי' ממש מעיקרא כיון דאמר
בעל לסופר כתוב ושוי' שליח וקנה קלף ודיו במשיכה ממש
מאי הוא דאקשינן הכא איהי כתבי' לי' אפילו פרע זוזא לספרא
גיטא גופי' ודאי דבעל הוא ולא דסופר ולא דאשה .ושלוחא
דבעל כתבי' בשלו עכ"ל )ר"ל בשל בעל( .הרי מבואר מהרמב"ן
דאם הוי מקנים ממש להבעל הקלף והדיו במשיכה אז לא
צריכא כלל לתירוץ דאקנויי רבנן לבעל פשיטי דספרא שהאשה
נותנת להסופר אלא דגם אפי' לא אקנויי רבנן זוזי דספרא מ"מ
שפיר ה"ל וכתב ונתן משום דכתב הסופר בקלף ובדיו של בעל
ממש וגם בשליחותו שאמר לסופר כתוב ואף על פי שמצפה
לקבל שכר מהאשה אין בכך כלום ולפ"ז גם אם אבי הבעל או
אבי האשה משלמין שכר הסופר כ"ש דכשר כיון דקנה הבעל
הקלף והדיו במשיכה ממש ואמר לסופר כתוב ולא אכפת לנו
ששכר הסופר יהיה משל בעל".
ובספר אבני נזר חלק אבןהעזר סי' ראס"קלב ,הביאמדברי
הצמחצדק,וכתב:

ועל דבר אשר שילם אבי האשה שכר הסופר שהתורת גיטין
]סי' ק"כ סק"ו[ פוסל ,הנה הצמח צדק החדש ]אהע"ז ח"ב סי'
ק"נ[ מהגאון איש אלקים קדוש מליבאוויטש זצללה"ה מכשיר
לגמרי ,אך יש לי פקפוקים בדבריו ,כי הוא ז"ל הביא ראי' מחי'
הרמב"ן ]כ ע"א[ ,ולפי דברי הרמב"ן שבספרים שלנו ודאי
דבריו נכונים ,אך הב"י הביא דברי רמב"ן בנוסח אחר ...אך שם
בצ"צ כתב טעמים להכשיר ,הא' דכיון דקי"ל דלא בעינן
שליחות בכתיבה הא דמקשה הש"ס מוכתב היינו דאיהי כתבה
גרע ,ובשילם אבי האשה כיון דלאו איהי יהבה אין חשש ,ועוד
דלאו דווקא מעות שלה אקני לבעל רק פשוטי דספרא אקני
לבעל ,יהי' של מי שיהי' ,ושכן משמעות לשון הרשב"א שכתב
פשוטי דספרא אקני לבעל ,ועוד דהסופר קנה המעות עבור
האשה כמ"ש רמ"ה ]הו"ד בטור סי' ק"כ[ בשלח הבעל לכתוב
וליתן האשה קונה עבור הבעל וחוזרת וקונה לעצמה ,ה"נ
הסופר קונה המעות עבור האשה וחוזר וקונה לעצמו ,ומעות
שלה הא אקנו רבנן לבעל".
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ובשו"ת עין יצחק חלק א אבן העזר סי' עוהאריךבהלכהזו
והעלה:

"נחזור לענינינו דנתבאר דאין שום מקום לחומרת התו"ג דפסל
הגט אף דיעבד היכא דאבי הצדדין משלמין להסופר .דנתבאר
ב"ה דכיון דנהגינן להקנות הקלף והדיו להבעל קודם הכתיבה
דשפיר נהגו להכשיר הגט ואין שום מקום חשש לפוסלו רק
לכתחילה כיון דיצא להחמיר מן הגאון בעל תו"ג יש לנו להדר
לכתחילה להקנות המעות מקודם הכתיבה להבעל ,אבל
בדיעבד לאחר שנכתב אין לנו להחמיר כלל".
ובספרדברימלכיאלחלקאסימןפ'העלהבסוףדבריו:

דבלא"ה נקרא אין הבעל מכתיבו ,ופוסק שם להלכה דאם אבי
האשה פרע שכר הסופר בלא הקנאה להבעל אינה מגורשת.
ואנכי בעניי לא כן עמדי .דמאחר שאנחנו נוהגין שבפירוש
מקנה הסופר לבעל המגרש הנייר והדיו וכל מכשירי הכתיבה
וכפי המבואר בר"ן בגיטין שם ,ע"כ מדינא צריך להיות כן
דאין הפועל שהוא הסופר יכול לזכות בעצמו בהקלף בעד
הבעל ע"ש ,וגם נוהגין שהבעל מצוה לסופר בפני עדים
שיכתוב ג"פ לשמו ולשמה לשם גירושין והסופר אומר כן
אעשה ,ואחר הגירושין נותנין להסופר שכרו ,מה לנו ממי בא
שכרו או מי שמתפשר עמו על השכר דכיון דהבעל קנה הכל
במתנה הרי הכל שלו .ואף דקיי"ל בח"מ סי' רס"ד דפועל
שעושה מלאכה עם בעה"ב בסתם א"י לומר בחנם עשית
עמדי ,מ"מ עכ"פ אין להסופר רק חוב על הבעל ,דכבר העלינו
למעלה דל"ש בזה אומן קונה בשבח כלי וכיון דל"ה להסופר
רק חוב על הבעל מאי נ"מ אם אחר שילם השכר להסופר
הו"ל האחר פורע חובו של חבירו .ולבר מן דין כיון דחכמים
שדיוה אאשה לשלם שכר הסופר משום תקנת עגונות כדא'
ב"ב קס"ח .ורבנן אקנויי אקנו לי' לבעל מאי איכפת לן אם
אחר משלם לסופר בעדה האחר נעשה שליח בשבילה לשלם
להסופר ,ונקנה להבעל משום דרבנן אקנויי אקנו לי' להבעל
ולמה ניחוש על הגירושין מכח זה .ומצאתי לש"ב הגאון
בספר יהושע חאה"ע סי' צ"ה שכתב בפשיטות דאין חשש
כלל אם אחר נתן להסופר שכרו".

"היוצא לנו לנ"ד דלא מיבעיא לשיטת הנ"י ותוס' שבארנו דאין
קפידא כלל מה"ת בשכר סופר שיהא של הבעל .א"כ ודאי
דשפיר יכול אחר ליתן השכר .כיון שמנהגינו להקנות הקלף
והדיו לבעל .וכן לדעת הרשב"א שבארנו דעתו באות ח'
דבאמת לא הקנו רבנן לבעל כלל משלה .רק שתקנו שהיא תתן
עבורו השכר כפורע חובו של חבירו .אבל עיקר הכתיבה הוא
של בעל .א"כ ודאי ג"כ יכול אחר ליתן עבורו השכר כמובן.
אלא אף לדעת הרמב"ן והר"ן ומהר"מ ור"ב ומרדכי וש"פ
דס"ל דהקפידה תורה שיהא שכר כתיבה של בעל ורק דאקנו
ליה רבנן משל אשה .היינו רק באשה שדעתה לעצמה מצד
שהגט נכתב עבורה והקפידה תורה שלא תשתתף כלל בכתיבתו
כמש"ל בס"ד .אבל אחר ודאי אינו נותן אדעתיה דנפשיה ורק
משלם עבור הבעל כעין מ"ש הרשב"א גבי אשה .והסופר ג"כ
ודאי כותב רק בשליחות הבעל ועל דעתו ולזה בודאי שרי .רק
שיקנה לבעל הקלף ודיו כנהוג אצלינו כנלע"ד .ובפרט דגם
אחר הכתיבה בא הגט ליד הבעל לגרש בו וקונה אותו כמש"ל.
ודעת מהר"מ צילך הובא באחרונים להקנות לבעל הגט גם אחר
כתיבה לצאת ידי חשש דאומן קונה בשבח כלי .ואף
שהאחרונים דחו זה אבל משום חשש דשכר הסופר שפיר יתוקן
רק שלא נהגו כן וא"צ לזה כנ"ל.
ועוד נראה שאצלינו שנוהגים שגומרים ביניהם מקודם הבעל
והאשה בסכום הכתובה ועל מי יחולו הוצאות הגט א"כ ממילא
כשפסקו מקודם שאבי האשה וכדומה קיבל על עצמו ליתן שכר
הסופר ה"ז כמקבל לפרוע חוב חבירו ולפטור הבעל
מתשלומיו .וגם די"ל שנגד זה הוסיפו לה בכתובתה בפשרה
שביניהם כי אם היה ההוצאה משל בעל היה פוחת בנתינתו לה.
ובכה"ג אף התורת גיטין מודה .אך א"צ לזה כמש"ל".

תשלוםשכרסופרהגטלשלםאתשכרו בשליחותי".ולאחר

ובשו"תהריבשמיםחלקב)מהדוראתניינא(סימןפוכתב:

שאותו גורם יקבל על עצמו שהתשלום הוא בשליחות

"ראיתי לא"ז הגאון זצ"ל בס' תו"ג סי' ק"כ שכ' דאם אחר
נתפשר עם הסופר בעד שכירותו כגון אבי הבעל או אבי
האשה דצריך להקנות המעות דמי הסופר להבעל או להאשה



וכן הגאון רבי שלמה קלוגרבחכמת שלמה על סי'קכ כתב
שדחהמהלכהאתדבריהתורתגיטין,וכןהגאוןבעלאפיקי
יםבתשובתובספרוגלייםסי' נאהאריךמאדלבררהלכה
זודלאכתורתגיטין.
וכןבשו"תעזרתישראלסי'כאואבןיקרהתניינאסי'כ',וכן
בספרערךשיעלאה"עסי'קכ.
על כן מאחר ורבו מאד החולקים על התורת גיטין ,מדינא
איןפוסקיםכןוכןמנהגבתיהדיןכמושהעידבמנחתיצחק,
אך מאחר וכמה מהפוסקים חשולכתחילה להדר כדברי
התורת גיטין ,וכמ"ש בעין יצחק הנזכר לעיל ,נראה לי נכון
שבטופס הבקשה לסידור הגט ,שהבעל חותם עליובטרם
סידור הגט,יוסיפו שורה אחת שיהיה כתוב בה כדלהלן:
"אני הבעל החתום מטה ממנה את הגורם המופקד על

הבעל,יוצאיםלכתחילהובהידורגםלשיטתהתורתגיטין.
בברכה
א
אוריאללבי 
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סימן סה

ט
שםשנרשםבתעודות-כתיבתובג 
במקרה שבפנינו ,האשה נקראת מלידה סינטיא וכך רשום
בתעודות וכן חותמת .אך למעשה נקראת בפי הרוב סינדי
וכן שרה .לכאורה היה מקום לכתוב את השם סינטיא
בתחילהמאחרואיאפשרלכתובעליודמתקריא.ואףשאנו
כותבים שם טפל בתחילה,יש לכתוב כן לכתחילה כשאי
אפשר לכתוב בדרך אחרת .והדברים התבארו בשו"ת עין
יצחקח"בסי'יזשכתב:

"ידוע מש"כ הטיב גיטין בשמות אנשים אות א' ס"ק לה דעל
חתימה אין לכתוב דמתקרי ,וזהו עפ"י דברי הט"ז בשם
אלעזר".

וכןבשו"תמנחתיחיאלח"בסי'ידכתב:

"ומה שחשש כ"ת שכתב דמתקריא פאני ,דהא לדעת הט"ז אין
כותבין על שם החתימה דמתקריא .נראה לפע"ד דגם הט"ז
מודה בנ"ד לכתוב דמתקריא ,כיון שכך נכתב במעטריקא פאני,
ממילא כל כתבי תעודות שנצרך לה משלטון העיר וכן פאס אם
תקח האשה ,וכן כשבאה לעשות נישואין עפ"י נימוסי המדינה,
וכן גירושין עפ"י נימוסי המדינה ורשות על המסחר משלטונות,
הכל היה נכתב ונחתם ונקרא רק עפ"י שם המעטריקא פאני ,על
כן יכולים לכתוב על שם כזה אף לשיטת הט"ז דמתקריא
פאני".

ובאר העין יצחק דאמנם לכתחילה יש לכתוב קודם שם

ובתשובה הבאה בסי' טו חיזק דבריו,וציין לתשובת דברי

עיקרי,כדי שלא יוציאו לעז שזהו אינו המגרש ,אך הוסיף

חייםח"באה"עסי'קנהשנראהשמסכיםלסבראזו.

העיןיצחק:

וע"ע בשו"ת הרי"ם חלק אה"ע סי' לה שכתב בפשיטות

"זה אינו שייך רק היכא דהיה יכול לכתוב דמתקרי על שם
הטפל וכיון דלא כתבו כן יוציאו קצת לעז ,וע"כ חשו חז"ל
דלכתחילה לא יכתבו שם הטפל מקודם .אבל בשם חתימה כיון
דנהוג עלמא ובכל בתי דינין שלא לכתוב דמתקרי ע"ש חתימה
א"כ ממילא לא יהיה לעז משום שידוע להם הדין כפי הנהוג
בבתי הדין שלא לכתוב דמתקרי ע"ש החתימה ,ולא היתה
לביה"ד עצה אחרת איך לכתוב שם החתימה בלשון דמתקרי
ע"כ היו מוכרחים לכתוב שם החתימה מקודם וכדי לצאת ידי
תקנת ר"ג דגיטין )דף לב( לכתוב כל שמותיו שיש לו .וזהו
פשוט ומוכרח דאל"כ אין לנו שום עצה לכתוב שם חתימתו
ואין סברא להשמיטו".
שהאשה חותמת ,גם
אך נידון דנן עדיף טפי,מאחרשהשם 
נכתבבתעודות.אמנםלדעתמהר"םשיקחלקאה"עסי'ק"י
אין מקום לכתוב דמתקרי על שם הרשום בתעודות ,וכמו
שכתבבדעתובספרגטמסודרשערחמישיסי'יבח"דסק"י,
אךעי"שבס"קיא,שכתב:
"הכא יש לכתוב שם העליה בנימן לעיקר ושם החתימה
בענעדיקטלטפל,והטעםדאףדאיןלכתובעלשםהחתימה
דמתקרי,מ"מאםכתבבדיעבדכשר...וגםבלאוהאיטעמא
הכא כשר אפילו לכתחילה ,משום דהוי שם של ערכאות,
דהא דאמרן לעיל סק"י דאין לכתוב על שם ערכאות
דמתקרי,הואמספיקאמשוםשישלחושלדעתמהר"םשיק
דס"לכן,כימדבריחידושיאנשישםביתיצחקודבריחיים
שכתבוסתםדשםהכתובבערכאותהויכאילו נקראכןבין
הכותים,משמעלפיפשטהלשוןדלכלעניןהויכאילונקרא
כן בין הכותים וכותבין עליו גםדמתקרי ,כמו שכותבין על
שאר שמות שהעכו"ם קורין ,וכיון שרק מחמת ספק אין

לכתוב המכונה על שם שנכתב בתעודות,אלא שהסתפק
שמא אין כותבו כלל ונחשב כנשתקע,כשזהו שם בתעודות
בלבדבלאחתימה.
וכן בשו"ת מטה לוי סי' טו וסי' טז הסכים שיש לכתוב
דמתקריאעלשםשבתעודות.
ובספרקניןתורהבהלכהח"אסי'ע'כתב:

ובסידור הגיטין במדינה זו  ...שני השמות חול שנכתבו
במעטריקל ג"כ לא יזכרו יחד בשום פעם בקריאה ,רק בערכאות
המשפט .נהגתי ,מקודם לכתוב שני השמות חול כשם העצם
שנכתבו במעטריקל ופאס בכדי שלא יצטרך לכתוב על זה
המכונה ,ואח"כ דמתקרי שם האחד הנקרא בפי כל ,ולבסוף
דמתקרי שם הקודש  ...וכל זה לצאת ידי חובת דעת מהר"ם
שיק הנ"ל שלא לכתוב על שם הערכאות דמתקרי או המכונה,
וכן הסכים עמי גדול אחד  ...וסמכתי על דעת המחבר בסעיף ב'
דכל ששני השמות כתובים בפירוש אין חילוק בין שכותב זה
ראשון או זה .אמנם אח"כ ניחמתי דסו"ס זה דבר חדש להניח
שם הקודש לבסוף ,ולא חזינן רבנן קשישי מינן דעבדי הכי ...
לכן חזרתי לכתוב שם הקודש בתחילה כסברת כל הגדולים
הנ"ל  ...המכונה שם החול האחד שנקרא בפי כל וחותם על פי
רוב בשם הזה ואח"כ המכונה שני השמות חול שבמעטריקא
ובפאס  ...וכעת הגיע לידי ספר מטה לוי על הלכות גיטין ושם
בשו"ת סי' טו לענין אשה ששמה זעלמא בפי כל ובערכאות
נקראת זעלמא לויאזע ,והעלה לכתוב זעלמא דמתקריא זעלמא
לויאזע ,ולא השגיח על המפקפק דהאיך שייך לכתוב דמתקריא,
והיא אינה נקראת כן .ונדפס שם תשובה מוהרח"ץ  ...שהסכים
עמו לכתוב כן והביא משו"ת חת"ס אה"ע סי' כ' דעל כתיבת
שטרות שייך דמתקרי אי קורין הכתב".

לכתוב על שם ערכאות דמתקרי ,הכא שהוא שם חתימה,

על כן הוחלט לכתוב :שרה דמתקריא סינדי ודמתקריא

איןלחושלספק".

סינטיא.
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סימן סו

ש
גטשבוהאותJנכתבבאותיותדזולאדז 
בבית הדין התקבל גט מבית דין בארה"ב לצורך מסירתו

וכן בספר נחלת צבי ח"ב עמ'488שהכותב דז ולא דזש יש

לאשה הנמצאת כאן ובזמנו הודענו לרב המסדר את הגט

לועלמילסמוך.

שאתשמותהבעליכתובבהתאםלבירורשיערוךעמו,וכעת

וכן בספר יביע אומר חלק ד' חלק אה"ע סי'יג סק"ג כתב

מעיון בגט התברר שהרב המסדר את הגט,ביחס לכמה

במחלוקתזו":ונהרא ונהרא ופשטיה".

משמות הבעל ואביו,כתב את האותJדז ולא דזש כפי

ואמנםכאמור ,כיוםהמנהגברובבתיהדיןלכתובדזש,אך

המקובלאצלינו.

עיין בספר גט פשוט סי' קכט ס"ק קמב ,ועפ"י דבריו מאחר

לאחר עיון ובנסיבות המקרה שהבעל נטש את אשתו בארץ

וגם כאן במקום הנתינה ידוע שקיים מנהג במקום הכתיבה

ועברלגורבארה"בוהיהחששעיגון,הגט נמסרולאהורינו

לכתובדזבלבד,איןלחושלפסולעקבמנהגמקוםהנתינה.

לכתובגטנוסף,וזאתעפ"יתשובתהאגרותמשהחלקאה"ע

וכןבספרביתאב"יח"גאה"עסי'קלטסק"דהביאמתשובת

ח"אסי'קלבושיטתהגרי"אהענקיןזצ"לשהורולכתובכך,

הריצב"אשבמרדכיבמסכתגיטיןסי'תמו,וכתב:

"כיון דמקום הנתינה יודעים שהגט נכתב במקום אחר ששם
הברתם אחרת משלנו א"כ שפיר ידוע שזהו המגרש וזו
המגורשת וליכא למיחש למידי ,כנ"ל בזה".

הגםשכיוםמנהגרובבתיהדיןלכתובדזש.ובספרקובץעל
יד על הלכות גיטין עמ' קפא הביא מנהגו של הגרח"י
גאנצווייג שליט"א שבעת שהוא בניו יורק כותב דז עפ"י
הוראת האגרות משה .וכן כתב שם בשמות גיטין בשם
דזאסעףוכיוצ"ב.

ובספרבדבריחייםעלשמותגיטיןש"נאותמ'סק"וכתב:

"ואנו במדינתנו אין עושים עושין נקודות בגט ומשתמשים
בשתי אותיות במקום טי"ת שבורה כמו טשיזא וטשארני .והנה
בשם מידזא לא מצאתי באחרונים האיך לכתוב ,ולענ"ד ראוי
לכתוב כן כאשר כתבתי בזי"ן ובשי"ן ,וכן הוריתי פעם אחת
והסכימו על ידי .ובדיעבד כשר אם כתב באיזה אות אחר
הדומה להברה כזו שבלשון פולניא ,הגם שאין הוכחה ברורה
על שם האשה ,מ"מ כיון שאין לנו אות בלה"ק ,יבינו הכל
שהוא שמה של האשה זו הדומה לה במבטא אף שאינו דומה
ממש ,כמ"ש מהראנ"ח ז"ל בפירוש דברי מרדכי ז"ל כך לי קייר
כמו ייר".

ובספראבניזכרוןח"גסי'ד')להג"ראלתרשאולפפרזצ"ל
שהיהרבמובהקמסדרגיטיןבארה"ב(כתבשמסדריהגיטין
שהגיעו מליטא הורגלו לכתוב דז ,ואלו שהגיעו מפולין
ואשכנזהורגלולכתבדזש,ובארשםטעםהחלוקהזו.
והגאוןהרביוסףכהןזצ"לבספרדברייוסףאה"עח"בעמ'
כללישמותעמ'לאכתב:

"הרב הנקין כתב רק דז בלי שי"ן ,וכדבריו עיין גם באגרות
משה שלא נהג לכתוב דזש רק דז ,כי הברת שי"ן לא נשמעת כל
כך ,ואין צורך לכתוב האות שי"ן .והכלל אצלנו בזה הוא ששם
שכתוב אצל הרב הנקין זצ"ל והמגרש והמתגרשת היו ג"כ
מאמריקה יש לנהוג לכתוב דז ,ואם לא היו מאמריקה או שם
שלא נכתב אצל הרב הנקין ,כתבנו דזש כיון שרוב הפוסקים
כתבו דזש".

על כן בהתאם לאמור ועפ"י הוראת הדברי חיים ,ניתן הגט
ואין צורך בגט נוסף שבו יכתבו את השמות שבהן האותJ
כמקובלאצלינודזש.

סימן סז

ד
כתיבתקיצורהשםבגטכשנקראבובלב 
שאלה:המתגרשת הינה בת47שנים .נולדה בשם "רבקה"

א"כ השם רבקה לא נשתקע מידיעה .כך,
מהשם רבקה ,ו 

וכך היה כתובבתעודותמעתלידתה .בגיל16החליטה

למשל ,אמרה גיסתההמכירה אותה מילדותה ,והעידה

לשנותולשם "ריקי"ושינתהגם בתעודתהזהות .מאז כולם

לצורך בירור השמותששמה היה פעם רבקה והיום ריקי.

קוראיםלהרקריקימאחרוהקפידהעלכך.כיוםאיןכללמי

םלההיוםריקייודעים,אומבינים,ששם
דהיינושגםהקוראי 

שקורא לה רבקה ,גם לא הוריה )נפטרו לאחרונה( דהיינו

זה בא מרבקה .השאלה האם לכתוב בגט "רבקה דמתקריא

השם רבקה נשתקע מקריאה מזה למעלה מ30-שנה.יש

ריקי" מאחר והשם ריקי בא מרבקה או שמא לכתוב

א
לציין שיש לה בית עסק הנושא את שמה "ריקי"והי 

"דמתקריא ריקי"בלבד מאחר והיא אינה מעוניינת בשם

מפורסמתבשםזהוהיאמזוההעמומאד.

רבקהא"כאיןכוונתהבשםריקילרמוזעלהשםרבקה.

לכאורה גם היום היא ומכריה יודעים שהשם ריקי בא

תשובה :עייןבספרגטפשוט סי'קכטס"קקלבד"ההעולה,

עטרתדבורה
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שהכריע שאם במשך הזמן נקראת בפי כל רק בשם קטנות,

אלישיב זצ"ל לכתוב רקאלי .וכן בספר ביכורי יהודה הביא

לכתוב שניהם ,כגון חנה דמתקריא חנולה .וכן בספר שער

קונטרס הוראות שכתב הגאון רבי שלמה כהן מווילנא זצ"ל

אשר)קובו(אה"עסי'לטשכךנהגובעירוביחסלשםגעגוע

)שכידועהיהממוריההוראההמובהקיםבאותודור(בנידון

שנקרא בפי כל וכבר אינו נקרא כלל בשם העיקרי .לעומת

הדומהממשלנידוןזה,וכדלהלן:

"וכן ברחל דמתקריא ראחה או דמתקריא ראחקה ,אך אין
כותבין רחל רק אם קורין אותה איזה אנשים בשם רחל ,אבל אם
עכשיו אין קורין אותה רחל כלל רק דבעת הלידה קראו אותה
רחל הוי כשם שנשתקע אין כותבין אותו כלל בגט .וכן בשם
רבקה ובפי כל קורין אותה ריבה אם היא גדולה בשנים ואין
קורין לה רבקה כלל ,א"צ לכתוב רק שם ריבה ואם היא רכה
בשנים וקורין לה גם בשם רבקה ,אזי צריך לכתוב רבקה
דמתקריא ריבה .וכן בשם מרים דאין דרך לקרות שם מרים רק
מירל או מערא ,אין כותבין רק מירל או מערא".

זאת בספר אהלי שם כלל ו' סעיף ח' וס"ק כז כתב ביחס
לשמות נשים לכתוב רק את השם שנקראתבו בפועל,
כשזהו שם המצוי כשם בפני עצמו ,דומיא דאלחנן חנן,
וסברתו שיש מקום לדון שהשם העיקרי נשתקע ולכן לא
ניתן לכתבו,משא"כ איש שלעולם לא נשתקע כי ידוע
שיעלהלתורהאלחנן,עי"ש.
על כן נראה ששם קטנות או געגוע שהוא ברור שאינו יכול
להיות שם עיקרי ,יש לנהוג כדעת הגט פשוט ושער אשר,
למרות שאין קוראים כלל בשם העיקרי יש לכתוב שניהם.
אךבשםשהבריותסבוריםשהואיכוללהינתןכשםמלידה,

עלכןמאחרשאםיכתבווינתןהגטבשםריקיבלבד,הואגט

םריקי ,שיתכן שיש אנשים
ויתכן שהיום כך נכון ביחס לש 

כשר כי זוהי חניכה שהכל קוראים בה ,שכשר לכתחילה

שיתנו שם כזה מלידה ,קשה מאד לכתוב רבקה דמתקריא

לדעתהב"שסי'קכ"טסק"א,וגםהמפקפקיםבזהביחסלדין

ריקיכישםרבקההוחלףבשםריקיבצורהברורהומוקפדת,

לכתחילה) ,ג"פ ס"ק ז'(,היינו כשקיים שם אחר שניתן

כי מבחינתה רבקה זהו שם שאינו מתאים לנשים צעירות

להגדירוכשםעיקרי,מלבדהחניכה,אךלאבנידוןזה.

בימינו,לפי תפיסתה,על כן סביר מאד לראות את השם

לכןברורשהדרךהמוציאהאותנומכל ספקהיאלכתובריקי

רבקה כשם שנשתקע ואין לכותבו ,וכהוראת האהלי שם,

בלבד .כי בכל דרך אחרת איכא עיקולי ופשורי ,ומאחר

שהוא הפוסק האחרון בשמות גיטין .וזאת על יסוד ההנחה

ומסתבר שהשם רבקה נשתקע ,נראה שאין לכתוב דמתקריא

שכיוםהשםריקיהואשםהיכוללעמודלעצמו.

ריקילנוהגיםשבשםשנשתקעללאספק,איןכותביןדמתקריא

וכןראיתיאפילובשםאליהושנקראבפיכלשניםרבותרק

כהוראתמהרי"טבשםאבגלי.ולאחרכתיבתגטבשםריקיהיא

אלי וכבר אף אחד אינו קורא אליהו,שהורה מרן הגרי"ש

וודאימגורשתללאפקפוקשיחייבלכתובגטשני.

סימן סח

ד
שםשנשמרב"מישברך"ובכתובהבלב 
התעוררה שאלה בניסוח שם האשה בגט ,בנידון אשה
ששמה מלידה ספיר צפורה וכך לעיתים מזכירה
כשמתברכת,אבלבפיכלנקראתספירבלבד,וכךבתעודות
ובחתימתה ,ומלבד ב"מי שברך",אף אחד אינו משתמש
בשם ספיר צפורה או צפורה .אמנם בכתובה כתבו ספיר
צפורה ,האם נכון לכתבו בגט ספיר צפורה דמתקריא ספיר,
אורקספיר,אודמתקריאספיר.

יששכתבוששםעריסהשמתברכתבו ,לאנשתקע.כןכתב
בספרגטמסודרסי'יבבחק"דסי'יב:

"המי שברך שעושין לעולה מיחשב כמו קריאה לתורה ,כן כתב
הבית שלמה בשם המבי"ט .אף דבקורין אותו לתורה והוא
עולה ,הוי קרי ועני ,אבל עשיית מי שברך הרי רק קרי ולא גם
עני ,מ"מ כיון שעושין מי שברך בפומבי ,והכל יודעין ושומעין
שהשם שמזכירין הוא השם של העולה ,אם כן מתפרסם שמו
כמו ע"י קריאה לתורה .לפי זה גם המי שברך שעושין לאשה
מיחשב לקריאה .דכמו שהתם הכל יודעין ושומעין שהשם
שמזכירין הוא השם של העולה ,כן הכא ,הכל יודעין ושומעין

שהשם שמזכירין הוא שם אשתו של העולה .וכיון שהמי שברך
שעושין לה מיחשב לקריאה ,לכן יכול לכתוב דמתקרי על השם
שבו עושין לה מי שברך אם אין איש קורא בו .וכן כתב חידושי
אנשי שם להדיא בשאלה סי' צ' ...אבל הא שיכולין לכתוב
דמתקרי מחמת המי שברך שעושין ,משום שהמי שברך מיחשב
לקריאה ,זה דוקא כשרגילין לעשות לה עד שמחמת זה השם
ניכר וידוע לקצת בני אדם .אבל אם אין עושין לה מי שברך רק
באקראי בעלמא ,שמחמת המי שברך שעושין ,השם אינו ידוע
אף לקצת בני אדם ,כי השומעין אותו פעם אחת שוכחים אותו
קודם ששומעים אותו שנית ,אין הסברא נותנת לכתוב קריאה זו
דמתקרי .כי קריאה זו לא עשתה שום פעולה ,והיא כאילו
אינה".
ויסודדבריומתשובתהחתםסופראה"עח"בסי'לחשכתב:

"ומ"מ שם יהדות דעריסה לא נעקר אפילו בנקבה דאינה עולה
לתורה ,מ"מ אם יארע שמברכים אותה בבית הכנסת במי שברך
או מתפללים בעדה בחוליתה או בימי עיבור וכדומה ,רוצית
היא להזכיר שם יהודי' א"כ אינו נעקר לגמרי וכותבים שם עברי
עיקר ,לביאה המכונה לעני".
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"ונראה דאף אין ידוע למקצת אנשים ,שם שנשתקע ,כיון
דליכא פורתא דקורין ,פסול מהתורה ,כיון דלשון דמתקרי
מתפרש שנקרא בפי פורתא ,ודלא כגט פשוט".

הרי שהחתם סופר קבע שני יסודות ,האחד ,ששם עברי
שקיבלה בלידה ונותר רק במי שברך ,לא נשתקע ויש
לכותבו.יתרהמכך ,גםאםאינהרגילהלהתברך,עדייןאם
יארעצורךלהתברך,תזכירשםזה,ודיבכך.

וכן בשו"תדבריחייםאבןהעזרחלקב'סי'קס,חלק על

ביחס להוראה השניה ,בשו"ת פרי יצחק ח"ב סי' מ' הביא

החתםסופר,וכתב:

"ומה שכתב רומכ"ת דלא מקרי נשתקע ,כיון שאביה מצוה
להמצלאים במי שבירך ,הוי כמו עלייה לתורה שכשר אם כתב
שם העלייה לחוד ,כמו כן כשר אם כתב שם המצלאין במי
שבירך .זה אינו ,דבעלייה לספר תורה ג"כ בעינן שיהא שכיח
לעלות בתורה ,אבל אם עולה לתורה באקראי בעלמא פסול גם
בכתב שם עלייתו לספר תורה באקראי ,כמבואר ברדב"ז ]ח"א
סי' תקל"א מובא לעיל סי' קכ"ז[ וגט פשוט ז"ל ]עי' ס"ק פ"ז[
מביאו וכן העלו לדינא כמה אחרונים ,ועיין במכתב אלי' ז"ל
]שער ד' סי' י"ד[ .והנה בנידון דידן בודאי לא שכיח שיעשה מי
שבירך לבתו רק באקראי ביום טוב וכיוצא ובזה לא ינצל השם
מלהיות נשתקע .ותו דמה ענין ספר תורה למי שבירך דהעלאה
כל בני בית הכנסת יודעים שמו ונתחזק בפניהם בעלייתו לתורה
בשם זה דהשליח ציבור אומר וקורא יעמוד בשם זה וכל העולם
פונים לשליח ציבור שכולם שומעים למי יקרא לעלות .אבל
במי שבירך ,שהשליח ציבור אומר בשפה רפה ובין גברא
לגברא שיחה בפי הבריות ,ואין שומע דברי השליח ציבור כלל,
ושפיר מקרי נשתקע ,ולכן הגט פסול אפילו במקום עיגון.

מדבריהחתםסופרוכתב:

"אך לענ"ד דבר זה צע"ג ,דמסברא נראה דכל שלא נקרא בשם
זמן רב עד שנשתקע השם ולא נודע כלל בשם זה ,מקרי
נשתקע .דהטעם דאין לכתוב שם שנשתקע בגט הוא משום
חשש לעז שיאמרו שאין זה המגרש ,וכמ"ש הב"ש בסי' קכ"ט
בס"ק ל"ז ,ולכן כל שנשתקע שמו באיזה אופן שיהי' ,מקרי
נשתקע ...ולפי זה מי שיש לו שם הקדש מעריסה ונקרא בפי
העולם בשם לעז וכן הוא חתימתו ,ולא נשאר לו שם הקודש
כי אם לעלות לתורה ,אך אם לא יעלה להראות בבית ד' ,ואינו
עולה לתורה זמן זמנים הרבה ,הוי נשתקע השם ממש .ומש"כ
הגאון הנ"ל דמ"מ אם יארע שמברכין אותה בבית הכנסת
רוצית היא להזכיר שם יהודית ,ולפי זה מכ"ש באנשים שאם
יארע שיעלו לתורה רוצים להזכיר שם הקודש .אך באמת זה
אינו ,ודבריו צ"ע ,דכי ברצונם תלי' מילתא ,כיון שמ"מ לא
נתברכה בבית הכנסת .וכן בגברא דלא עלה לתורה כלל ,מאי
מהני שרוצה ששם הקודש לא יהי' נעקר ,מ"מ נקרא נשתקע
השם .וכן נראה מדברי מהר"ם מינץ בתשובה סי' סד ...ובאמת
כל הנשים שיש להם שם הקודש מעריסה ונקראת בפי כל
בשם לעז הנהוג בין יהודים ,מ"מ בבית הכנסת רוצית היא
להזכיר שם הקודש ,ומ"מ מבואר בספרי האחרונים דאם
נשתקע שם הקודש ,אין לכתוב אלא שם לעז ,וה"נ דכותי'.
וכן באנשים היכי דשם הקודש נשתקע ,כגון שאינם עולים
לתורה ,אף שלא נתכונו לעקור שמם הקודש ,מ"מ מקרי
נשתקע השם".

וכן העלו בספר אבן יקרה תליתאה סי' קכג ובשו"ת מנחת
יחיאלסי'כהשאיןלתתמקוםלשםשמתברךבו.
ובשו"ת חינוך בית יצחק סי' יב הבהיר את החילוקבין שם
עליהלתורהלשם"מישברך",וז"ל:

"בספר טיב גיטין לא כתב שום רמז ורמיזה ,אי מי שברך
שעושין בבית הכנסת דומה לעולה לספר תורה .ויש סברא
לחלק ,דבשלמא כשקורין לתורה צריך כל העם להטות אוזן
לקול הקורא פן ואולי קראו אותו ,ומכח זה חשוב זה כאילו
הכל קורין אותו בשם זה .כי בכל בית הכנסת ידעו שזהו האיש
שעולה לתורה נקרא כך ,ולכן השם שעולה לתורה הוא עיקר
וחשוב כהכל קורין אותו כן .אבל בעשיית מי שברך ,רוב המון
אינם נוטים אוזן למי שברך ,כי מה אכפת להן לאיזה איש הוא
עושה מי שברך ,לכן אין חשוב זאת אפילו למיעוטא שקורין
אותה .ומלבד כי האשה הזאת אפשר שאינה בבית הכנסת
ועדיין לא ידעו שזאת האשה נקראת כך .משא"כ באיש שהוא
בבית הכנסת ושומעין הכל שעולה לתורה וכי הוא זה שקורין
אותו כן .ולפי זה פשיטא שגם אם נכתב בכתובה מקרי נשתקע
שמה .דאף דבשעה שעומדת תחת החופה יודעים שנקראת כן,
מ"מ אחרי כן נשתקע ונשכח שמה ולא הוקבע מעולם".

ושם במסקנתו העלה לכתחילה לכתוב שני גיטין ,האחד
בשםלעזבלבד,והשניבשםעבריודמתקריעלשםלעז,ואם
אי אפשר אלא בגט אחד יכתוב את הגט בשם לעז בלבד
וכשר.
שלהחת"ס,
החזו"א סי' צ' סק"כ חולקעל היסודהראשון 
שנתןמעמדלשםש נותרבמישברךבלבד,וכתב:

"כשאין גם מיעוט מכירין ,דחשיב נשתקע לגמרי שאין כותבין
אף לשם טפל ,וכמ"ש בית יוסף סי' קכ"ט בשמו חיים וקורין לו
ביבנאט ובשמה שמחה מעריסה וקורין לה אליגריאה .ומש"כ
החתם סופר שפעמים מברכין אותה בבית הכנסת או מתפללין
עליה בחוליתה ,נראה מדברי הפוסקים שהביא בית יוסף שם
שסתמו שבאשה משתקע שם עריסה בקריאה ,שאין די בזה.
ודוקא קריאה לתורה וחתימה שהוא ענין תמידי ,וגם על ידי זה
מכירין רוב אנשי העיר בשמו הזה .אבל ענין מקרה שנשכח
תיכף ,אין מועיל כלום".

ובשו"תהרצביאבןהעזרסימןקמח)אות י'( ,הסכים עם
הדבריחיים,וכתב:

"בענין אשה ששמה מעריסה רחל לאה ונקראת רק רחל...
בשו"ת דברי חיים ]להגר"ח מצאנז ,ח"ב סי' ק"ס[ העלה דשם
הנכתב בכתובה ואף במי שברך לנשים מיקרי נשתקע".

ובסי'צגס"קמבכתבהחזו"אשאםכתבושםשנשתקע עם
שםשלאנשתקע,פסולמהתורה,ובתוךדבריוכתב:
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אמנם הרב החיד"א,בתשובת חיים שאל ח"א סי' לז,נתן

עיקר שמה היה שמחה ,וג'ימא הוא רק קיצור השם,

מקום לשם שמתברכת בו,ומדבריו עולה שטעמו הוא מפני

ובכתובתה נכתבשמחה".והסכימוגדוליהדורוכתבואנת

ששםזהמתפרסםתדירבעתהברכה,וז"ל:

"והכא בנדון שלנו דהמתגרשת מברכין אותה בכל שבת במדרש
בעלי בתים שהיא מתנדבת להם איזה נדבה ,ורבים מעמי הארץ
נקבצו באו אגב אסיפה לדעת חכמה ומוסר ושם מברכין לה
בשם רחל לבד ,נראה דזה הוי כעלית ס"ת .דכתב הרב הנז'
דכיון דבס"ת קורין לו בשמו סגי בהכי ,וה"נ דכוותא בנדון
שלנו .ועדיף טפי ,דהכא בנ"ד מדכרין ומברכין וזאת הברכה
מידי שבת בשבתו .ואלו בעלית ס"ת אלמלא זכו פעם אחת
בחודש דים .ומהמון ישראל אין קריאת הגבר מגעת לשלש או
ארבע חדשים .וכבר מצינו להרב מהר"ם די בוטון בתשובותיו
סי' ט"ל דחשש בנדונו דהי' שמה שינייורולה וכתבו שרה
דמתקריא שינייורולה דמברכין לה בבית הכנסת של נשים בשם
שינייורולה לבד והוצרך לתת טעם דמה שמברכין אותה כך
היינו משום דהכי קרו לה כ"ע ,ע"ש .הרי דחש לה רב למה
שמברכין אותה בב"ה של נשים ופריק לה .וק"ו הדברים בנדון
שלנו דנדון הרב נראה דנשים מברכות אותה .לא כן הכא בקהל
רב במקהלות ברכו אישי ישראל דודאי מסתברא דדמי לעלית
ס"ת .ותו דנראה מדברי הרב תרומת הדשן סי' רל"ג דטעמא
דעליית ס"ת מילתא היא היינו משום דהמגרש מחזיק עצמו
בשם זה וז"ל בכל ספקות השמות תלוי בחתימתו או בעליתו
לס"ת דבהא תליא מילתא בכל ספקות השמות דאין לנו אלא
שם שהוא מחזיק לעצמו עכ"ל ,וכן הסכים הרב שמות גטין
בשם גרשם דאין לנו אלא שם שהוא מחזיק לעצמו ,ודחה דברי
הרב דמשק אליעזר ע"ש באורך .א"כ בנ"ד פשיטא דהא
דמברכין אותה במדרש הנזכר ,הוי מעין דוגמא לעלית ס"ת,
דמידי הוא טעמא אלא שם שהחזיק הוא לעצמו שיקראו אותו
בו ,הכא נמי בנדון שלנו המברך אותה על פה הוא מברך אותה
בשם רחל וא"כ אין צריך לכתוב בגט אלא שם רחל".

אנתתי ג'ימא לבד" .והסכים עמהם הג"פ משום שיש ספק
שמא לא נקראה מעולם שמחה ,ומבואר מדבריו ששם
הנכתב בכתובה אינו נקבע  כשם לאדם ,ואף א"א ללמד
מספרכתובהשהשםהנכתבבכתובההואעכ"פשםלידה,
שהרי אם היתה נקראת מלידה שמחה היו כותבים שמחה
השם ג'ימא הוא
דמתקריא ג'ימא כמבואר מדבריו שם ש 
קיצורהשםשמחה.אךעכ"פאיןראיהגמורהמדבריושאם
אדם נקרא בשםונשתקע ,אך עדיין נותר כתובבכתובה,
האםהכתובהתצילהשםמשקיעה.
ובשו"ת חיים שאל להחיד"א סי ,לז בתשובתו הנזכרת כתב
במיששמהמלידהרחלאךבפיכלנקראתבכינויאחר ,רק
מתברכתבמישברךרחלוכןכתבובכתובה,וכתב:
ועוד דמספר כתובה נלמוד שכתוב בה רחל ,ואח"כ הביא
ממהר"י בכר שהוכיח מהג"פ הנ"ל,שאין להתחשב בשם
הכתובבכתובה,וכתבע"זהחיד"א:

"ואישתמיטיתיה להרב ז"ל מ"ש הרב ג"פ עצמו בס"ק קלב
דשם מייתי נמי האי עובדא ושם נאמר דשאלו לסופר למה כתב
שמחה ,ויהי כמשיב שכך נראה בעיניו דגימא הוי שמחה,
ומאחר שכך מה יוכיח מהך עובדא ,ואדרבא הוי תיובתיה
דאלמלא לא הוה קמן הסופר או לא השיב כך ,היו למדים
מהכתובה  ...דמסתמא לא מחזקינן לספרי טועים ואדרבא
אמרינן סתם ספרי שמינום בית דין או אנשי העיר גמירי ודייקי
 ...בנ"ד לאחזוקי שמא אצטריכנא  ...לזה יועיל דהחזן וכל
העם הנמצאים בשבע ברכות ידעי דשמה כך הוא ברחל וזה
ימים מועטים דנשאת  ...וא"כ אין צריך לכתוב כי אם רחל".

אךבשו"תהסבאקדישאלהגרש"אאלפאנדאריחלקב'חלק
אה"עסי'יזחלקעלמסקנתהרבהחיד"א,והביאבשםספר

וכן בספרגט מסודר,בדבריו הנזכרים,מבאר דבריו לתת

זרע אברהם למהר"א יצחקי )סי' טז( דשם לידה שנכתב

מקוםלשם"מישברך"מאחרוהואנאמרבפומביומתפרסם,

בכתובה אך אינה נקראת בו,אין לכתבו  כלל ,דלאו בתר

וגםלשיטתוישלדוןבכלמקרהלגופו ,האםמתברכתאצל

ידיעה אזלינן אלא בתרקריאת העולם,וכן הביא מכמה

רבבחשאי,אושהשםנאמרבפנירביםובפרסום.

גיטין שנכתבו ע"י גדולים,והובאו בספר רוב דגן .והוסיף

על כן גםלשיטת החיד"א והגט מסודר ,בטרם י נתן מעמד

מהרשא"אשם:

לשם שמתברכת בו,יש לברר האם מתברכת בפומבי או
בחשאי.

"ומש"כ הרב )החיד"א( סתם ספרי וכו' ,הרי עינינו הרואות
בכמה נדונות רבו מספר ,דאיתרע חזקתיהו וחזינא כעמא
דארעא".

האםרישוםהשםבכתובהמצילומשקיעה

בטיב גיטין ליקוטי שמות ס"ק לט כתב במישמעריסה נקרא

בנידון דנן בכתובה כתבו ספיר צפורה ,ונזקקנו לברר את

ל,ולמעשה לעולם נקרא בפי כל פישל,
שלמה ירוחם פיש 

ההלכה בשםשנכתבבכתובה .לעיל הבאנו מתשובת חינוך

ולס"ת ירוחם,רק בכתובה כתבו שלמה ירוחם פישל.וכתב

בית יצחק ומתשובת הר צבי ,שלא נתנו מעמד לכתיבה

שאפילו אין לדון את השם שלמה כשמו שנשתקע.אלא

בכתובה,להצילומשקיעה.וכןהיאדעתרובהפוסקיםשאם
הבעלאוהאשהאינםנקראיםבשםעריסה,איןהשםעולה
משקיעתואע"פשנכתבבכתובה,וכפישיבוארלהלן.
בספר גט פשוט סי' קכט ס"ק סז הביאמעשה בירושלים
באשה שהיתהנקראת בפי כל ג'ימא בלבד,והיהספק אם

מלכתחילהלאהתחילמעולםלהקראבשםזה,וז"ל:

"ומה שנזכר בכתובה ,אין זה עושה רושם להזכירו בגט .ומ"ש
הב"ש בכללים )אות ג'( דאזלינן בתר השם הנכתב בכתובה ,זה
נאמר רק לענין דקדוק השם איך לכתבו ,כמבואר בשו"ת שער
אפרים סי' קיח  ...אבל בשביל שנכתב פעם אחת בכתובה

266סימןסח

עטרתדבורה

פשיטא שלא קבע לו השם זה ,ולא איתחזק ביה כלל .שאע"פ
שקראו הכתובה תחת החופה לא נקבע השם בפי העולם ,כי
ידוע שאין איש שם על לב להטות אוזן לקול הקורא בכתובה,
ואין מי שיעלה על שפתו שם שלמה כלל .והרי אפילו שם
מחמת חולי שעל ידו נתהפך גזר דין ונתפרסם בקהל רב
כשברכוהו ,מ"מ כיון שאח"כ נשתקע מכל וכל ,אין חוששין לו.
וכ"כ הב"ש )ס"ק ל"א( שאם המיעוט לא היו קוראין אסתר ,אין
להזכיר כלל ,ומשמע שאפילו אם היה נכתב בכתובה של זו
אסתר ,ג"כ אין חוששין לזה ע"ש .ומכ"ש באיש שבא ממקום
אחר ולא ידע איש את שמו ,בשביל אמירתו לסופר לכתוב
בכתובה וקריאתה לא קרינן איתחזק ,כל שאין מוחזק ל' יום
בשם הזה ,ואדרבה איתחזק בשם ירוחם לבד לתורה ובשם
פישל לבד לקריאה וגרע טפי מנשתקע ,דאפילו התחלה אין
כאן".
וכןכתבבשו"תדבריחייםח"אאה"עסי'נט,וז"ל:

"בנ"ד לכאורה הוי נשתקע שמה הראשון ,דאי משום שנכתב
בכתובה ,והמפרשים כתבו ללמד מכתובה ,יעויין בשער אפרים
שאין ללמד מכתובה רק הנחת השם האיך הוא נכתב ,כגון
פירמזא וכו' שתלוי במבטא הלשון ונלמד מעדים שכתבו
בכתובה ומסתמא כן הנחת הלשון אצל המתגרשת ,אבל לענין
נשתקע אם רואין בפנינו שנשתקע מה יועילו העדים ,הא כתבו
התוס' )יבמות פח,א ד"ה אתא( בדבר שידוע לכל לא שייך תרי
כמאה ,והכא כה"ג האיך נוכל להכחיש במה שידוע לכל
שנשתקע .וגם י"ל משום דעדים לא בקיאי בזה וסברו שיש
לכתוב שם הנשתקע ותולין במידי דעבידי למיטעי כדי שלא
יסתרו להנראה בחוש ,גם י"ל דאולי היה אז עדיין ניכר שם
הראשון ועכשיו שראינו שנשתקע מה יושיענו עידי הכתובה
במה שהכתובה מונחת בארגז עי"ז לא יתפרסם שמה שראינו
שנשתקע ,וכן מבואר בג"פ ,באופן דאין להאריך בזה ללמד
מספר כתובה".
ובתשובהנוספת,בספרדבריחייםח"בסי'קסא,כתבבנידון
מיששמהמעריסהחיהפיגאונקראתבפיכלרקחיה,וכתבו
בכתובהחיהפיגא,וכןנכתבבגט,וז"ל:

"ואין להכשיר מחמת שנכתב שם זה בכתובה ,דמה לנו בזה
שכתוב בכתובה ,כיון שעכ"פ לא נקראת בשם זה הוי נשתקע,
והוי כאילו כתב שם אחר ,דמה שנודע ששמה כך לא מהני
כאשר הכריע המכתב מאליהו והסברא נותנת כן ,וכן נראה
מהש"ס דעיקר השם מה דקרו לי' ועני ,לא מה שיש לנו ידיעה
שכן שמה ,וכן נראה מדברי שיטות הפוסקים גבי והוא דאיתחזק
דקרו ליה בתרי שמי ,אבל לא איתחזק ,היינו דקרו ליה הכא
והתם בתרי שמי ,ל"צ לכתוב וכ"ש ,משמע דידיעה לא מהני רק
מה דקרו לי' ,וכ"מ משיטת הי"מ שבר"ן )גיטין דל"ד( ודו"ק.
וכיון דידיעה לא מהני לאפקעה מיד נשתקע ,מה תועלת בכתובה.
הא מ"מ לא נקראת בשם זה הכתוב בכתובה דנשתקע ולא קרי
לה ועני ולא הוי רק כנודע שיש לה שם זה הנשתקע וידיעה לא
מהני כנ"ל ,וא"כ הוי בכאן שם חיה פיגא נשתקע ,ולא מהני מה
שכתוב בכתובה חיה פיגא ,וא"כ הגט פסול".

גם בספרו דברי חיים על שמות גיטין בשער התשובות
בהשגתו על תשובתאנשי שם סי' נה,כתב ששם הנכתב
בכתובהנידוןכשםשנשתקע.
וכן בספר אהלי שם כלל ב' ס"ק כג כתב ששם הנכתב
בכתובהאינומצילמשקיעה,ואדרבהאםנקראכעתבשם
אחר,יש לכתוב כתובה חדשה ומכיוון שאין ערך לכתובה
הקיימת,ודאישאיןלדוןשתצילמשקיעה.
וכןבשו"תנחלתדודסי'כ'כתבדשםהנכתבבכתובהאינו
מציל משקיעה,כיון שרק ידוע שכך שמה ולא נקראת בו
בפועל,וז"ל:

"וקריאת הכתובה נמי לא הוי אלא לשעתה והעומדים שמה
בחופה אינם שמים על לב כלל להטות אוזן ולמידק בקריאת
שם הכלה ,וגם אותם ששמעו בלי ספק כי יצא מלבם בזמן
מועט כמשפט כל מילתא דלא רמיא עלה דאינשי דלא דכירי,
ולכך אין כל זה מונע מלהחשב כנשתקע".
וכןבשו"ת עין יצחק ח"ב סי' יז נקטבפשיטות דשם עריסה
הנכתבבכתובהאינומצילמשקיעה,וז"ל:

"ובשם האשה דשם העריסה היה הענא נעשא ,וכן נכתב שמה
בכתובה ,ונקראת בפי כל בשם הענא לבד ,יכתבו רק שם הענא
לבד כי שם הענא נעשא ,הוי שם הנשתקע ,אף שנכתבת בשם
זה בכתובה ,וזה פשוט".
וכןבספרחוטהמשולשבתשובותהג"ראליעזריצחקז"לסי'
יחכתב:

"וכבר הכריע הב"ש ,וכל האחרונים ,שאין לכתוב כלל שם
שנשתקע .ויעויין בב"י שם לענין חיים באבאנטי שנשתקע שם
חיים .ואף שכתבו בכתובה השמות האלו ,הדבר פשוט .וכן
מבואר בליקוטי שמות להגאון מ' זלמן מרגליות ס"ק לט
דמשום זה לא יצא מכלל נשתקע".
בשו"תעמקשאלהאה"עסי'קכבכתבששםשאינובקריאה
ורקנכתבבכתובהאיהוינשתקעתלויבספקושלהג"פאי
נשתקעמקריאהולאנשתקעבידיעהמהני,וז"ל:

"פשיטא דאם מה שנשתקע רק מקריאה חשוב שם הנשתקע
מה מועיל מה שנכתב בכתובה ,אף שנעשית הכתובה לעמוד
ימים רבים ,סוף כל סוף אין קוראין אותה בשם הכתובה ,דגם
מה שנודע לכל שיש לה זה השם אין מועיל כיון שאין קוראין
בו ,כ"ש שלא יועיל מה שנכתב השם בכתובה ומונח צרור
וחתום בתיבתה ,וזה פשוט".
וכןבשו"תזקןאהרןח"בסי'קטז,כתב:

"מה שנזכר בכתובה לחוד אינו מצילו מידי נשתקע ,וכמ"ש
הטיב גיטין בלק"ש שמח"ח ס"ק יג ע"ש .וכן הוא מסברא
דבאמת מה תוכל להועיל הכתובה להציל מידי נשתקע ,דכלום
אדם עשוי לקרות ולשנות הכתובה בעצמו וכ"ש אחרים ,כל
הכתובה אינה עשויה אלא להיות מונחת לראיה לעת הצורך,
אבל לא שום אדם וגם לא הוא בעצמו רגיל לקרות אותה
לעולם ,ולא דמי לשם שעולה בו לתורה או שכתוב בתעודתו,
דהתעודה עשויה להראותה בכל מקום שיסע או כל עסק
שיעשה ולכן כיון שמזכירו לפרקים לא מיקרי תו נשתקע  ...הא
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דסומכין ע"ז בעליה לס"ת גופא היינו דוקא באיש הדר בעיר
שיש שם ציבור שקורין בתורה ,וגם הוא אדם כזה שרגיל
לעלות תורה ,והעיקר שהחזן הוא קבוע ורגיל יודע איך לקרות
לתורה .אבל איש הדר בכפר שאין שם ציבור כלל או גם בעיר
אלא שהוא איש כזה שאינו מהדר לבוא לביהמ"ד ולעלות
לתורה ,או במקום שאין החזן יודע איך לקרות ,כאשר לעינינו
בזמננו הרבה אנשים אינם באים לביהמ"ד ואין מהדרים לעלות
לתורה ,כי אם לפרקים רחוקות והחזנים אינם יודעים בין ימינם
לשמאלם לדקדק בשמות ,אין להעמיד שום יסוד על קריאה
לתורה וכמ"ש האחרונים ,וא"כ בכתובה דכולהו ריעותא
איתנהו בה ,דכתובה מסורה האידנא לבורים והדיוטות שאין
להם גם ידיעה במקצת מכל דקדוקי השמות ,וגם אח"כ
משנכתבה מונחת בארגז במקום שאין לה הופכין ואין רואה
ואין קורא בתוכה דודאי אינה מצילה מידי נשתקע ,ועיין בשדי
חמד מערכת גט אות ו' בסי' מא שהביא אמבוה דספרי
האחרונים דסברי הכי ,ומסיים דכיון דרובא דרובא סברי
דחשיב נשתקע ולכתחילה ודאי שאין לכתבו"
למרות האמור,בנסיבות שהצטרפו כמה טעמים יחד ,מי
שברך,כתובהורישוםבמסמכיםהרשמיים,ביחדיתכןשהם
מציליםמשקיעה,ויצויןלתשובתדברימלכיאלח"גסי'קיח,
שהשיבבנידון:

"מי שנקרא בפי כל בשם אברהם וכן עולה לתורה וחותם,
ואמר שמעריסה שמו אברהם ליב וכן כתוב בתעודת הלידה
שלו ובפאס ,ואף אחד אינו קורא לו גם בשם ליב".
וז"להדברימלכיאל:

"אבל באמת נראה דבכה"ג לא מיקרי נשתקע ,דהא בעל כרחו
צריך הוא לזכור את שמו זה .כי הלא בכל דבר שיזדמן לו עסק
באמצעות פקידי הממשלה יקראוהו בשמו זה .ובפרט בעסקי
ירושה ועסק עבודת הצבא של בניו ,וכן כשיזדמן לו ליסע
למקום אחר הוא מוכרח לזכור שמו זה כדי שישיב כן לפקידי
המקום אם ישאלוהו על שמו כדי שלא ימצא בדאי .וכן ביתר
הדברים הנוגעים לחוקי הממשלה ,וזה עדיף משם הכתוב
בכתובה ,כי בכתובה אפשר שישכח שמו זה ולא יזכרנו לעולם
וגם הכתובה לא יצטרכו להראותה .אבל הכא בהכרח יזכור
שמו זה כי אולי יצטרך ליסע לאיזה מקום או יבוא לידו דבר
הנוגע לחוקי הממשלה ויוכרח אז להיקרא בשמו זה .ועוד דהא
כתבו הפוסקים בסי' קכח אשר שם העיר שכותבין בגיטין
ושטרות לא מיקרי נשתקע ע"ש ס"ק כו .וה"ה הכא הלא
כותבים שם זה בפאס שלו בכל עת שלוקח פאס ,ולא דמי לשם
שנכתב בכתובה ששם אין כותבים עוד כתובה כל הימים שהוא
עם אשתו זאת  ...ולשון נשתקע מוכיח שצריך שיהא שקוע
לגמרי ...שוב ראיתי בפת"ש בקוה"ש בשם בילא  ...והפת"ש
חולק וכתב דנשתקע הוי לגמרי  ...ובאמת אין לדקדק כ"כ
בפירוש לשון נשתקע דבזה שפיר י"ל כהפר"ת שבגדר השאלה
קורים נשתקע אף לדבר שלא נשקע לגמרי .אכן בסברת הדין
העיקר כהפת"ש דבעינן נשתקע לגמרי ,דהא אף אם מיעוט
קורין כן צריך לכתוב בגט כדאיתא בגיטין לד ע"ב .וממילא
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בנ"ד ודאי לא מיקרי נשתקע ,ובפרט בשם עריסה שכתבו
הרבה פוסקים שהוא עיקר שמו .ולזה לדעתי צריך לכתוב בנ"ד
אברהם דמתקרי אברהם ליב .אח"כ ראיתי בספר שדי חמד סי'
מא שכתב דשם הכתוב בפאס מיקרי נשתקע ,ולענ"ד העיקר
כמש"ל .והרוצה להחמיר יצוה לכתוב שני גיטין".
ובחלקו'סי'מאהוסיףהדברימלכיאללבארדבריו.וז"ל:

"ע"ד אשה ששם קודש שלה דבורה וכ"כ בתעודת הלידה שלה
ובכתובתה ,וכן קוראים אותה במי שברך וכדומה ,אבל בפי כל
נקראת רוזא .הנה לא הזכיר איך היא חותמת .ונראה שיש
לכתוב דבורה המכונה רוזא ,כיון ששם העיקרי שלה הוא
דבורה כי כן קראוה בשעת הלידה ונכתב בתעודתה ובכתובתה,
ועל שם זה אין שייך לומר שנשתקע כי ההכרח לה לקחת פאס
ובכל דבר שנוגע לדינינו ולדיניהם נקראת בשם זה ובפרט
שהוא שם קודש .והמהרש"ק בחי' אנשי שם כתב כמה פעמים
ששם הכתוב בכתובה הוא עיקר ,ואף שבארתי במקום אחר כי
לענ"ד אין להורות כן ,אבל כיון שגם בתעודתה כתוב כן בודאי
יש להורות כן .ואף שבחיבורי ח"ג סי' קיח כתבתי להקדים שם
שהכל קורים בו ,היינו שם שגם לס"ת עלה בשם שהכל קורים
בו וכן בכל דבר וגם שהשם שבתעודה הוא להוסיף שם לע"ז
ע"ש .אבל בנ"ד ששם זה כתוב בכתובה ונזכר במי שברך והוא
שם הקודש נראה שיש להקדימו .ובכל זאת מי שעשה מעשה
להקדים שם רוזא אין לפסול הגט ,לפי שיש אחרונים דס"ל
שהעיקר הוא שם שנקרא בפי כל ,וגם יש פוסקים דס"ל שאין
לפסול גט בשביל איחור והקדמת השמות".
וכן הדברי חיים ,למרות שיטתו הנזכרת ,מסכים שאם
הצטרפושיקוליםנוספים,איןלדוןהשםכנשתקע.
בדבריחייםח"בסי'קנד-קנההשיבבנידון:

"אשה שנקראה מעריסה סימא פרימט ,אך עתה אין קורין
אותה רק פרומט ,עכ"ז בכתובה ובהכרזה לנישואין פירשו שני
שמותיה כמו מעריסה ,וגם כשמצלאין עליה במי שברך פורשין
שתי שמותיה".
הרב המסדר כתב רק את השם פרימט ,והדברי חיים השיב
לו שצריךגט נוסף ולכתוב פרומט דמתקריא סימאפרימט.
בסי'קנדכתבהדבריחיים:

"והנה זה אין לומר דשם סימא פרימט הוי נשתקע ,דזה ודאי
אינו ,דכיון דמשתמשים בו בעת שמיחס אותה בשמה העצם
כגון בכתובה ונישואין ומי שברך ולהמתפללים ודאי אין זה
נקרא שם הנשתקע".
ובסי'קנהכתב:

"שוב קיי"ל דשם הנשתקע אין כותבין ,אך אם בני משפחה קורין
בשם זה או מיעוט בני העיר או שחותמת לפעמים שם זה לא
מיקרי נשתקע כידוע לכל מסד"ג הראשונים .וא"כ לפ"ד נראה
בנ"ד שלפ"ד הרב מצעשנוב בשינאווא מפורסם הדבר לכל בני
העיר ששמה סימא פרומט ,וגם מסתמא בערכה בקשתה ליתן לה
רשיון חתמה מסתמא בשתי השמות כי ידוע דכך כותבין ברשיון
שם שחתמה עצמה בה ,וגם מסתמא במעטריקל נכתבה כן,
דהרשיון ניתן על שם חתימתה .ואם רואין שכן נכתבה

268סימןסח

עטרתדבורה

המעטריקל והמעטריקל נקרא בכל שנה או שלשה שנים ובין
העכו"ם ודאי נקראת כן ,ולכן לדעתי זה לא נקרא נשתקע ,כיון
שקראו אותה כן תחת החופה וגם בהכרזה וגם חתמה עצמה כן,
וידוע בבירור אם תרצה לגרש בנימוסיהם שיכתבו סימא פרימט
והאיך יעלה על הדעת שזה נקרא נשתקע"
אמנם,בספרשדי חמד מערכת גט סי' מא סק"ד ,לאחר
שהביא המחלוקת אם שם הנכתב בכתובה חשיב נשתקע,
והעלה דלרוב הפוסקים חשיב נשתקע ,וה"הבשם הנזכר
בקויטלעך.כתב,וז"ל:

"ועל פי כל הנזכר לעיל השבתי לרב גדול אחד מידי"ן ששאלני
על המגרש שיש לו מעריסה שתי שמות ,ונשתקע שם האחד,
שנקרא בפי כל וחותם רק בשם אחד ,ומעלייתו לספר תורה אי
אפשר לברר שמו כי אינו עולה לס"ת ,רק שבהפא"ס שלו
נכתבו שני השמות ,ושאל אם יש לשם זה דין נשתקע או לא
חשיב נשתקע כיון שנכתב בהפא"ס שלו .והשבתי לו שיש לו
דין נשתקע ,דלא עדיף משם האיש והאישה שנכתב בכתובה
דחשיב נשתקע ,ואין צריך לכתוב אלא שם שנקרא בפי כל
וחותם".
הרי שעפ"י דרכו ,גם רישום השם בתעודות ,לא יציל
משקיעה.
למרות כל האמור ,יש לציין לשיטת האגרות משה ,שנהגו
כמותובכמהבתידיןבארה"ב.וז"לבתשובהאבןהעזרחלק
גסי'לט:

"בדבר שם עלקא גיטל שיש רוצים לומר שהוא שם הנשתקע
מאחר דנקראה בפי כל בשם האנגלית ,אלא ,פשוט לע"ד
שבמדינות אלו שדרך רוב בנ"א ליתן להבנים והבנות שני שמות
אחד שם יהודית לבנים בשעת הברית ולבנות בשעת קה"ת ,ואחד
שם אנגלית ,וכל אחד יודע דכששואלים איך שמך באידיש
משיבין השם שקראו להם בשעת הברית ובשעת קה"ת,
וכששואלים אותן איך שמך סתם משיבין את שם האנגלית ,לכן
אף שלא נזדמן למעשה לאחד ולאחת שיקראו אותם בשם
דיהודית אין להחשיבו נשתקע ,והוא דומה לאחד שלא נזדמן
שיקראוהו בשמו הפרטי כלל שודאי כשיגרש אשה צריכין לכתוב
שמו ,שלכן צריך לכתוב עלקא גיטל דמתקריא אלא .וטעם
הקדימה לשם עלקא הוא משום ששם העריסה הוא חשוב בעצם
כמו שם הקריאה לענין קדימה ,ולכן הכא ששם אלא הוא שם
נכרי שאין ישראל רגילין כלל לקרא כן אף במדינתנו אין
להקדימו כדכתב כה"ג החת"ס ח"ב דאה"ע סימן ל"ח עיין שם".
בחזר על
בתשובתאגרות משה אבן העזר חלק ד סי'ק 
שיטתו,והאריךלבררולבססדבריו,עי"ש.
אךמכלהאמורעולהשדבריואינםמוסכמים,כגון,בתשובת
פרייצחקהנזכרתשבתוךדבריוכתב:

"ובאמת כל הנשים שיש להם שם הקודש מעריסה ונקראת
בפי כל בשם לעז הנהוג בין יהודים ,מ"מ בבית הכנסת
רוצית היא להזכיר שם הקודש ,ומ"מ מבואר בספרי
האחרונים דאם נשתקע שם הקודש אין לכתוב אלא שם
לעז".
עודיצוין,שדבריהאגרותמשהמתייחסיםלשםיהדותמול
שם לעז ,וביחס לשם היהדות קבע שאינו נדחה מפני שם
הלעז למרות שנקרא בפי כל בשם הלעז ,לא כן כששני
השמותהןשמותעבריים,כגוןנ"ד.
עכ"פבנסיבות אלו שההלכה הפסוקה בתשובת החת"ס,
עליהנשעןהאגרותמשה,אינהמוסכמת,מןההכרחלהביא
בסיום דברינו מספר שו"ת קומץ המנחה )להגאון רבי
קלונימוס קלמן צוקערמאן( סי' קד שכתב מהי ההוראה
הנכונהבנסיבותאלו,וז"ל:

"ובתשובה אחת כתבתי באשה ששמה מעריסה רבקה
מרים וכן נכתב בכתובה ,ונקראת כן במי שברך ,ובפי כל
נקראת רק מרים ,דיכתבו רק מרים .משום דעל שם רבקה
יש חשש נשתקע .ובכתיבת הגט נכון יותר לכתוב מה
שעכ"פ בדיעבד כשר בלי שום חשש ,משנרצה לצאת ידי
לכתחילה ,ויוכל להיות חשש פסול ח"ו ,והסכימו לזה
הגדולים מבראדי וטארנא ז"ל".
ויסודהסבראכברכתבבפסקימהרי"קסי' קעח ביחסלשם
נהרכתב:

"כי טוב יותר ליכנס בספק חסרון מליכנס בספק שנוי
השם".
וכןברמ"אסי'קכ"חס"ז:

"וכן תמיד ,יותר יש ליכנס לספק חסרון מלספק שינוי".
ובביאורהגר"אסק"לבאר:

"שבחסר כשר לכו"ע בדיעבד ,ובשנוי יש פוסלין אפילו
דבר שאילו חסרו לא נפסל בכך".
וסבראזונכונהלארקבספקשינוי,אלאגםבספקנשתקע.
מסקנה :מכלהנ"לעולהבנידוןדנן,שבפיכל נקראתספיר
בלבד ,לרבות בתעודות ובחתימתה ,ורק במי שברך
ובכתובה ,נזכרים שני השמות,ישלכתוב רק את השם
ספיר ,ובוודאי שכן במקומינו שנוהגים בכל הגיטין לכתוב
וכל שום וכו'.ולפי המבואר בטיב גיטין ובפוסקים נוספים
הנזכריםלעיל,בשםכזהאיןלהזכירוכלל,ואיןלרמוזעליו
"דמתקריא" כהוראת מהרי"ט .וכל זאת אפילו מתברכת
במי שברך בפרהסיא ,ברכה הנשמעת באזני הנוכחים
במקום ,אך אם מתברכת בחשאי ובמרוצה ,כדרכם של
גבאים רבים ,לכו"ע אין ממש בברכה זו ,להציל השם
משקיעה.
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סימן סט

ט
כתיבתהשםמילכהבג 
בנידון שבפנינו שאשה עלתה לארץובעת עלייתהשינתה
את שמה לשם מלכה כשהמ' בחיריק .היא אינה חותמת
בשם זה ובתעודות נרשם מלכה .בנסיבות אלו עלתה
השאלהכיצדישלכתובאתשמהבגט,מלכהאומילכה.
בספר משאת בנימין סי' קיא הורה לכתוב מילכה בי'כדי
להבחין בין שם זה לשם מלכה ,וכן הביא בבית שמואל
שמות נשים אות ה' ובגיליון רע"א לשו"ע סי' קכ"ט בשם
הגנתורדים.
אך רבו החולקים על המשאת בנימין .מהר"ם יוזפש כתב:
"מלכה יש לכתוב בלא יו"ד אפילו כשקורין המםבחיריק"
ובספרו ברכת המים הביא מתשובת משאת בנימיןהנזכרת

"ונראה גם לפענ"ד דהדין עמו .כי החיריק בלא יו"ד היא תנועה
קטנה ,ועפ"י הדקדוק הלמ"ד שלאחריה היא בשב"א נח והכ"ף
דגושה בדגש קל כמשפט אותיות בג"ד כפ"ת לאחר נח נראה.
ואם כותבים יו"ד לאחר המ"ם הרי הוא חיריק גדול והלמ"ד
בשב"א נע והכ"ף רפויה ,ואם כן הוי שינוי גדול במבטא .ומ"ש
כדי להפריש משם מלכה בפתח .הנה בשמות שלום השי"ן
בקמץ והלמ"ד בחולם ,ושלום השי"ן בפתח והלמ"ד במלאפום
מאי איכה למיעבד ,עמ"ש שם וה"ה הכא .שוב ראיתי בכנסת
הגדולה אות קצ"ו כתב ג"כ שדברי המשאת בנימין תמוהים.
ומצאתי עוד בספר גידולי טהרה סי' ל"א שהבית דין בפראג
החזירו גט שהיה כתוב מילכה ביו"ד ע"ש".

שכתב לכתוב מילכה כדי להבדיל מהשם מלכה ,ודחה

אותו מעשה רב מבית הדין בפראג,הביא גם בספר קב נקי

דבריו,וכתב:

שמותאנשיםאותג'ס"קכד,וז"ל:

"לא מצינו בשום מקום שיש לשנות ממה שראוי לכתוב בגט
כדי שלא יטעו העולם ,ואדרבה אם משנה ממה שראוי לכתוב
ע"פ השם שנכתב בתורה ,הוי קצת כשינה שמו או שמה וכו'
ואף שהעולם כותבין כן במילי דעלמא ,אין למשוך אחריהם
לכתוב כן גם בגט ,דבמילי דעלמא אין חשש משא"כ בגט.
ותדע ,שאנו כותבין בגט הכל עפ"י הדקדוק ,ושלא כמו שנוהגין
העולם לכתוב כמה תיבות שלא על פי הדקדוק ...וכן מצאתי
כתוב בשם יש"ש מלכה ונקוד חיריק תחת המ"ם ולא נכתב
ביו"ד ,ועוד מצאתי כתוב :מלכה נעשה במוסכם וכתבו חסר
בלא יו"ד .ולענין דיעבד ...עיין מה שכתבתי גבי הילל".
ולעיל גביהשםהילל,כתב שתיבה שמדינא יש לכותבה
חסרולאמלא,והוסיף:

"אם כתבו מלא ,יש להכשיר אפילו עדיין לא ניתן ואינו שעת
הדחק".
וכן דעת החלקת מחוקק בסוף סי' קכ"ט שיש לכתוב מלכה
חסר.
וכן בשו"ת דבר שמואל )אבוהב( סי' צדתמה על המשאת
בנימין,מאחר ותוספת הי' משנה את קריאת השם לניקוד
שאינונכון,וכתבשישלכתובהשםכפיהכתובבתורהואין
לחושלמישיטעהויקראמלכהבפתח.
וכןבספרדבריחייםעלשמותגיטיןבשמותאנשיםאותש'
סק"הכתבביחסלשםשלום:

"דברי הע"נ נכונים וברורים דאם כתב שם כהלכתו כמ"ש
בתורה ורק שדומה לשם אחר שג"כ נכתב כן בקרא ,לא אכפת
לן ,כיון שנכתב כהלכתו .ואי חיישינן לטעות א"כ מה יעשה
בשני יוסף בעיר אחת ,ועל כן כותבים ע"ש האב ,וא"כ ה"נ
בודאי הוי כמו שני יוסף בעיר אחת".

גם בתשובת ר"א ששון כתב דהיכא דמשנה מדגש לרפה איכא
קפידא רבה .וראיתי בספר קטן שנשלח גט לקהילת פראג ושם
האשה היה מלכה בחיריק תחת מ ,וכתבו מילכה ביו"ד ופסלו
הגאון נודע ביהודה משום שעכשיו חיריק המ"ם היא תנועה
גדולה והשוא שאחריה היא שוא נע והכ"ף היא רפויה ואיכא
שינוי בקריאה ,ודלא כמ"ב והנ"ש והב"ש ,והסכימו עמו
המדקדקים דשם".
ובספר אהלי שם ,בשמות אנשים אות ש' גבי שלום בחולם
ושלוםבשורוקששניהםנכתביםבאותןאותיות,כתבלבאר
הלכהזו:

"כי הנה העיקר מה שצריכין להזכיר בגט שמו ושמה ,כתבו
הרמב"ן והר"ן הטעם משום דבעינן ספירת דברים ,ואי אפשר
לספירת דברים בלי שמו ושמה .וכתבתי בכלל א' סק"ב שבע"כ
אין זאת משום סימן שידעו מתוך הגט מי הוא המגרש ומי היא
המתגרשת ,דהא הרמב"ן ס"ל דגם לר"מ לא בעינן מוכח
מתוכו ,והנה בספירת דברים סגי בשמו ושמה לחודיה ,ולא
בעינן שמות אבותיהם ,ואע"ג דכמה יוסף איכא בשוקא ,ואך
אנו מחמירינן דבעינן מוכח מתוכו .ושני יוסף בן שמעון הדרין
בעיר אחת אין מגרשין נשותיהם אלא זה בפני זה .וזהו רק
מדרבנן כדאיתא בב"ב דף קס"ז ע"ב .ומעתה גט זה שכתוב בו
אנא שלום ,הנה בזה שפיר הוי ספירת דברים ,כיון שבאמת
נכתב שמו ,ואף שהוא נראה בקמץ וחולם ובגט יכולין לקרות
בפת"ח ומלאפום ,מ"מ לא גרע מאלו היה בעיר עוד אחד
ששמו שלום בקמץ וחולם ,דהוי עכ"פ ספירות דברים ,ולענין
שיהיה מוכח מתוכו מי הוא המגרש ,יפה כתב בעזרת נשים
שניכר על ידי שם אביו".
וכן בספר ויחי יוסף )שמות נשים אות מ'( העלה שראוי

בספר אהלי שם שמות נשים אות מ' ס"ק כב הביא מדברי

לכתובמלכהחסר.

ברכתהמים,וכתב:

אך יובהר שהדיון דנן הינו מאחר שהשם מלכה הוא שם
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בניקוד צירי א"כ מטעם זה ראוי שיכתב ביוד דאי הוה חסר לא
יהיב איניש דעתיה והוא בוטא את האלף בניקוד צירי .ול"ד
לירושלים שבוטין אותה לים ומזבח שבוטין אותה ונח וכח
שבוטין אותם ,דהתם ליכא למיטעי שאעפ"י שיהיו חסרים הרי
סירכייהו דקראי נקיטי ואזל .אבל הכא דבכל ספר דניאל כתוב
מלא ביוד כשימצאוהו חסר יוד יבטאו בצירי תחת האלף ואין
זה נכון וא"כ מה לנו למהדר אטצדקי להרבות הטעיות וכ"ש
כשיהיה הגט על ידי שליח שנופל בדבר ערבוב גדול וכבר
העלה כן בספר שמות יע"ש".

אשהבתנ"ך,ואינו כןבשםשאינושםאישאואשהבת נ"ך
ומוסיפיםי'אוו'לברראתהקריאה.
בספרהרצביאבןהעזרסי'קמו,כתבבתוךדבריו:

"עם כל זה הרי מצינו כמה גדולי עולם דס"ל בשם מִ ילכָּה
להוסיף יוד כדי שלא יקראו המם בפתח ,אף דיצמח מזה שינוי
על פי הדקדוק שלא יקראו בדגש אלא רפה ,ואף להחולקים
בשם מילכה ,הרי כתב בספר ברכת המים ]סי' קי"ח בשם
מלכה[ וז"ל ,אדרבא אם משנה ממה שראוי לכתוב ע"פ השם
שנכתב בתורה ,הוי קצת כשינה שמו או שמה ,עכ"ל .והיינו
דגרע טפי אם משנה השם מכפי שנכתב בתורה .אבל בנידון
דלא הוי שם שנכתב בתורה ,יש לומר דטפי עדיף להוסיף יוד,
ולא נקפיד על הך שינוי קל מדגש לרפה שאין הכל בקיאין בזה,
וטוב יותר לעשות היכר שלא יקראו צפורה בחולם ,דעל ידי
הוספת היוד יכירו שאין זה שם הכתוב בתורה".

וכעיןזהבספרגטמקושרעלהב"שהנזכר.
מסקנה:נחלקו גדולי עולם בשאלההאם לכתוב מילכה או
מלכה ,המשאת בנימין והב"ש והגנת ורדים הורו לכתוב
מלא ,ומאידך החלקת מחוקק ומהר"ם בעל סדר הגט ודבר
שמואלהנודעביהודהואהלישם ,וכןבספרויחייוסףהורו

אמנם סברת הסוברים לכתוב מילכה מלא למרות השינוי

לכתוב מלכה חסר כמו שכתוב בתורה ,ושללו לכתוב מלא

במבטא אצל המדקדקים ,הובהרה בשו"ת גינת ורדים חלק

ה
עקב השינוי במבטא ,ומהר"ם יוזפשכתב דבריוכהורא 
לכתחילה ,וכתבשאם נכתב מילכה יינתן הגט ,אך הנודע

אבןהעזרכללא'סי'טז,שכתב:

"שמות המורגלים כגון משה אהרן דוד אין ראוי לכותבם
מלאים כיון שהקורא קורא אותם כהוגן מפני הרגלו ראוי לכתוב
כפי יסודם ,אבל כשיש מקום לטעות ראוי להוסיף בו אותיות
לסלק הטעות כדאשכחן בשם מילכה שכותבין בו יוד יתירה אף
על פי שמפסיד מעט תיקון הקריאה שכיון שהמם נקודה
בחיריק ומלאה ביוד הויא לה תנועה גדולה וראוי לנוע השבא
שתחת הלמד דמלכה ,ואעפ"כ כדי שלא יתחלף בשם מלכה
בפתח אנו מוסיפים בשם מלכה יוד אף על פי שמפסיד מעט
קריאת השם .נקטינן מהא שראוי להוסיף אותיות להיישיר
הקריאה .וכפ"ז בשם דניאל שכתב הרד"ק ז"ל שהיוד נדגש

ביהודה ובית דינו פסלו אף בדיעבד לאחר שכברנכתב
ונשלחלעיראחרת,והורולהחזיראתהגט.
בספר ברכת המים כתב שאין להתחשב שהעולם רגילים
לכתוב מילכה מלא ,מאחר שזוהי טעות עפ"י כללי כתיבת
גיטין ,ונראה מדבריושגם אין להתחשב בחתימה שחותמת
מלא.
דעתהסובריםלכתובמלכהחסרמאדמסתברתכמושבארו
מהר"ם בברכת המים,הדברי חיים והאהלי שם,ולשיטת
הנודעביהודהאםייכתבמילכה ,אף פסולבדיעבד ,לכן יש
לכתובמלכה.

סימן ע

ם
שנישמותזהיםבכתיבתםושוניםבקריאת 
בביתהדיןהתעוררהשאלתכתיבתשםהאשהבגט,ולהלן
פרטיהמקרה.
ֶלי ) (neliוכך היא רשומה בתעודות -
שם האשה מלידה-נ ִ
ילי,
נלי,וכךנקראתע"יבניהמשפחה.אךבפיהרובנקראתנ ִ
ִ
וכךחותמת-נילי.
בנסיבות אלו בהכרח לכתוב את שני השמות ,את שם
הלידהשלאנשתקעואתהשםשנקראתבפיהרוב,וחותמת

וכתב:

"ואני מסופק באמת בכיוצא בזה בשם שלום אם במקום הנתינה
קוראים שלום בחולם ובמקום אחר קורים שלום במלואפם לפי
הברת בני ליטא שלוּם ,דבזה יש להסתפק אם יש לנקד שם
שלוּם השני ולכתוב עליו דמתקרי  ...או להסתפק בשם אחד
שלום ולומר שאין זה חשש לעז ,כי בכל מקום יהיה נקרא
כקריאתו בפי העולם  ...וצ"ע כעת" ,עכ"ל.

בו.כמוכןיצויןשבעלהספרדי,וגםאתשםהלידההנ"ליש

באותו נידון ,הרב אלף המגן נשאר בצ"ע ,כששאלה כזו

לכתוב נילי ,ובכך שני השמות נכתבים בכתיב זהה-נילי,

עלתה אגבבירור נידון אחר ,ולא עמדה להכרעה הלכה

אךשוניםבקריאתם.

למעשה.

ישלבררכיצדעלינולכתובאתשםהאשהבגט.

כמוכן,שאלהזונשאלההלכהלמעשהלרבהשלירושלים

לאחר העיון נמצאו חילוקי דעות באחרונים שעמדו בפני

הגאוןרביצ"פפראנק זצ"ל,ולהלןמספרהרצביאה"עח"ב

שאלהזו,ומוטלעלינולהכריעבשאלהזוהלכהלמעשה.

סי'קמה:

בתשובת אלף המגן )להג"ר משה נתן רובינשטיין ,אב"ד
פקבמישנקראשלוםושלּום,
ֹ
וויניצא(,ח"בסי'ז' כתבלהסת

"בענין כתיבת שם פרידא ,באשה ששם העריסה פֵ רידא בצירה,
ונתחלף שמה לשם פרידא בחיריק ,ומסתפק כת"ר אם לכתוב

עטרתדבורה



פעם אחת פרידא או שני פעמים .וטעמא יהיב ,דאם נכתוב רק
פעם אחת פרידא ,יהא חסרון בשם ממה נפשך ,אם העדים
יקראו פרידא בצירה הרי יחסר שם פרידא בחיריק ,ואם העדים
יקראו בחיריק יחסר שם פרידא בצירה.
הנה מתוך שתולה הספק בקריאת העדים ,ניכר שכת"ר נקט
דכתיבה לשמה היא לשם העצם של המגרש והמתגרשת ,דלפי
זה אם הסופר והעדים יאמרו לשם שבצירה ,יחסר שם השני.
אבל אי משום הא ,הרי שיטת התוס' יו"ט ]גיטין פ"ח סוף
משנה ה'[ נראה דדעתו היא דהא דצריך שיהא נכתב לשמו ,לאו
לשם העצם ,אלא הכוונה לאותו האיש שהוא יגרש בו ,א"כ אין
קפידא בדקדוק לשון הסופר והעדים באמירתם שהם כותבים
לשמה ,דלא השם הוא העיקר בענין לשמה ,אלא מעשה
המציאות דלשם גוף זה הם כותבים וחותמים.
אך כמדומה שיש חולקים על התוספות יו"ט ,וס"ל דאה"נ
דלשמה הוא שכותב לשם העצם של המגרש והמתגרשת ]עי'
אהע"ז סי' ק"כ בח"מ ס"ק ח' ,ובביאור הגר"א שם אות ט',
ובט"ז שם ס"ק י"א[ .אולם אפילו לשיטה זו אפשר לכתוב
פרידא רק פעם אחת ,אלא שהסופר והעדים יאמרו בפיהם את
שני המבטאים ,שהם כותבים לשם המגורשת פרידא בצירה,
דמתקריא פרידא בחיריק ,אבל בגט אין צריך לכתוב שני פעמים
תיבה אחת ,דממ"נ כל אדם הרואה את הגט מוצא בו השם
שהוא יודע וכפי מבטאו ,ולא יעלה על לב שזו אינה המתגרשת,
כן נראה לי".
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נכנסה לספרו יביע אומר ח"ז חלק אבן העזר סי' כב,הוסיף
וכתבכדלהלן:

"מעתה בודאי שאין לכתוב בגט מרים בניקוד המם בפתח ,וגם
אין צורך לכפול מרים דמתקריא מרים ,ולתת י' בשם מרים
הראשון בין מ' לר' .אלא יש לכתוב מרים סתם ,והגט מוכח
מתוכו על פי שם אביה הכתוב בגט .וע"ע בשו"ת חיים לעולם
)סי' לט אות ה( בשם שלום ,שכן נהג לכתוב שלום מלא ,וכתב,
דהכי אזלא סוגיאן דעלמא ,ומאן ספין לעשות חדשה בארץ
במילתא דלא חזינן לרבנן קמאי דעבדי הכי ,ופוק חזי מאי עמא
דבר ,ושכן עשו כמה גדולים וכנ"ל .ע"ש".
אך נראה שהכרעה זו לכתוב רק מרים,בלבד נקבעה ביחס
לאותו נידון שהשם ַמ ְריַם נחשב ככינוי לשם מרים ,וכיצחק
חקין שכתבו הפוסקים ,וכמ"ש העטרת חזקיה כפי שהובא
לעיל.ובנסיבותאלועדיףלהימנעמכתיבתכינויכזההנכתב
באותןאותיותשלהשםהעיקרי.
אבל בנידון שבפנינו,שני השמות ,שם הלידה והשם שבפי
הרוב ,הם שני שמות שאין ביניהם זיקה ,ובהכרח ששניהם
יופיעובגט.
כידוע ,לרוב הראשונים חיוב כתיבת שם הבעל או האשה
בגט הוא מדאורייתא ,ותקנת רבן גמליאל לכתוב את כל
השמות בגט .בנסיבות הנוכחיות עלינו לברר האם ניתן
לכתובבגטאתהשםנילי,פעםאחתבלבד,ובכךאיןחשש,
בהסתמךעלתשובתהרצביהנזכרת.

נידון דומה התברר בספר עטרת חזקיה ,להג"ר חזקיה הכהן

ראשית עלינו לברר ,אם יכתב בגט השם נילי פעם אחת

רבין זצ"ל מבוכארה,הכולל מזכרת גיטין שסידר הגאון

בלבד ,איך יקראו שם זה .לכאורה קיימות שתי אפשרויות

המחבר.ושםבעמודרלבדןבשאלההבאה:

ֶלי ) (neliאו נילי ,ונראה שבנסיבות שבהן
לקרוא שם זה נ ִ

"אשה שנקראת מעריסה מרים ,ע"ש מרים הנביאה ככתוב
בתורה ,ושוב אחר עבור שתי שנים קראו כו"ע את שמה מַ ְריַם,
המם בפתח והריש בשוא והיוד בפתח .ומה שנקרא שינוי זה,
לא מחמת שום דבר והכרח ,כי אם מפני שמי ששמה מרים
בחיריק קורים לה בערבית מרים בפתח ,ויראה לי דהוי כמו
יצחק חקין ,עיין בב"י סי' קכ"ט ושו"ע סי' קכ"ט סעיף ט"ו
וסעיף ל"א ברמ"א בענין רחל ורעכליין".
ועי"ש שהעלה דמכיון שאמנם השם ַמ ְריַם יחשב כשם
קיצור ,עכ"פ מאחר שכולם קוראים לה כך יש לכתוב את
השםלידה בתחילה,ודמתקריא על השם שבפי כל .אך
מאחר ושני השמות נכתביםבאופן דומה ,הסתפק העטרת
חזקיהכיצדלנהוג,וכתבשישלכתובמריםדמתקריאמרים,
ואמנם בדרך כלל יש לכתוב את השם כפי שהוא בלא

שתי האפשרויות קיימות ,יקראו את השם כפי המקובל
בציבור .עייןבספר טיב גיטין חלק ליקוטי שמות ס"ק מב
שכתב בגט שנכתב שם האשה ריווא ,במקום ריבה ,מאחר
והוא קיצור מהשם רבקה פסל הגט .והביא כן בשם הגאון
מליסאבעלהתורתגיטיןשכתב:

"שהדבר פשוט שהגט פסול מדאורייתא כמבואר בפוסקים
שהשמות נכתבים כדרך שכותבין באיגרות ובדיסקי ,ובגט זה
נכתב בשם שאין שום אדם כותב באותיות כאלו ,ומוכח שהוא
שינוי השם".
ובס"קמדכתבהטיבגיטין:

"וכיון שכותב בשם בדרך שאין ההדיוטות רגילין בו ,ואפילו
יודע ספר לא יבינו אם לא מחמת ההוכחה וגם מחמת הידיעה
בתחלה בשם הבעל ,ואין לך שינוי השם גדול מזה".

תוספת ניקוד ,אך בנידון זה לאחר שנכתב השם הראשון

ובספראמרייחזקאללהגאוןר"יפרענקל זצ"לסי'לה הביא

מרים כפי הכתוב בתורה ,ישלכתוב "דמתקריא ַמרים",

תשובתהתורתגיטין,והוסיף:

ולנקדאתמריםהשניה"כדילשנותולברראתהקריאה".
אךהראשל"צהגאוןרביעובדיהיוסףזצ"לבהסכמתולספר,
לא הסכים עמו,וקבע שאין לנקד בגט כלל ,וכמו שכתבו

"כל שיש לנו איזה ספק בתכסיס כתיבת איזה שם ,רואין האיך
שנכתב שם זה באיגרות ,והקורא הגט יקראהו כדרכו לקרות שם
זה באיגרות".

הרבה פוסקים ,הואיל והגט נקרא ספר,וס"ת שיש בו ניקוד

עיין חזו"א הלכות גיטין סי' צה ס"ק כב שכתב ביחס לשם

פסול .בדבריו הנ"ל,הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל לא קבע

פאלקשדנובוהפוסקיםמפנישישמקומותשרגיליםלכתוב

כיצד היה נכון לנהוג באותו מקרה ,אך בעת שהסכמה זו

פאלקויששהורגלולכתבוואלק:
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"ואין כתב ולשון ,אלא הידוע לבני המדינה".

ועייןבספרשםאריהחלקאה"עסי'מחשכתב:

"על דבר שאלתו בנידון הגט אשר קודם שנסדר לכתוב שאלו
לכמה אנשים איך היה שם אביה ,ואמרו שהיה שמו ישעיה ליב
וכן צוה המסדר שיאמר הבעל לסופר וכן אמר הסופר קודם
כתיבה שכותב לשם האשה מלכה בת ישעיה ליב .אך אח"כ
קודם שנכתבו השמות בגט ,אמרו שאר האנשים כי היה שמו
שואל ליב ,ומחמת הספק בשם אביה צוה לכתוב שמה לבד
בלא שם אביה וניתן הגט".

למרותזאתמאחרשאיןטעםלכתובנילידמתקריאנילי,כי
אם נלךבעת קריאת הגטאחר כתיבת שם זה באגרות,
ילי ,ויצא שכרו בהפסדו ,על כן אין
ילי דמתקריא ִנ ִ
יקראו ִנ ִ
מנוסאלאלנהוגכהוראתתשובתהרצביהנזכר.
והנהבתשובתהרצביכתב:

"אפשר לכתוב פרידא רק פעם אחת ,אלא שהסופר והעדים
יאמרו בפיהם את שני המבטאים ,שהם כותבים לשם המגורשת
פרידא בצירה ,דמתקריא פרידא בחיריק ,אבל בגט אין צריך
לכתוב שני פעמים תיבה אחת".
הגרצ"פ פראנק זצ"ל הורה את הנוסח שיאמרו הסופר

עי"ששבארשמצדהסופראיןחששלאחרשבסופושלדבר
כתבכהוגן,אךכתבלדוןמצדשהסופרשינהמציוויהבעל.
וכתב:

"ועיין בגט פשוט סי' קכ"ב סק"ז דאם צוה לסופר כתוב גט
לשמי אברהם ויש לו גם שם יצחק ,שצריך שני גיטין ,דאינו
רשאי לכתוב גט בשם יצחק ,דלא הרשה להם לכתוב אלא בשם
אברהם ,ע"ש .ויש לחלק דהתם דידע שני השמות שלו וצוה
לכתוב רק בשם אחד ,גרע טפי דאין כאן טעות .אבל בטעה
בשם אבי אשתו י"ל דאין קפידא .עוד י"ל כיון שאומר אח"כ
כתוב גט לשמי ולשמה ולשם גירושין ,כיון שאומר סתם לשמי
ולשמה ,א"כ עושה אותו שליח לכתוב בשבילו ובשבילה בסתם
באיזה שם שיהיה ,ואין קפידא במה שאומר תחילה שמו
אברהם".

והעדיםבטרםהכתיבהוהחתימה,וכיצדיכתבובגט,אךלא
התייחסלשאלהכיצדהבעליאמרבעתשהואמצווהלסופר
ולעדים .שאם הבעל מצווה לסופר לכתוב גט לשם אשתי
פרידא בצירה ,דמתקריא פרידא בחיריק .משמעות הציווי
הוא שיכתוב בגט את שני השמות ,דהיינו את השם פרידא
בצירה דמתקריא פרידא בחיריק ,וצ"ע כיצד ניתן להכשיר
לאחר שלמעשה הסופר אינו עושה עפ"י ציווי בעל ,וכותב
רקשםאחד-פרידא.
ועיין בתשובת מהר"י כולי נכד הגט פשוט ,בתשובה א'
שבסוף ספר עזרת נשים ,בנידון שהסופר בכתיבתו שינה

ועי"שבמסקנתולדינא.

מסדרהשמותשאמרלוהבעל,וכתב:

"אם המגרש היה טועה בדין וצוה לסופר להקדים שם דנשתקע
לשם העיקרי ,ובא הסופר וכתב הגט כהוגן וכתחז"ל על ראשון
ראשון ואחר האחרון .בהא פשיטא דלית לן בה ,דאנן סהדי
דכוונת המגרש היא שיכתוב לו גט כשר באופן המועיל .ואף
שהסדר שנתן לו בכתיבת השמות אינו לפי שורת הדין ,אנן
סהדי דניחא ליה לבעל להפוך סדרן של שמות וכההיא דכתב
הרא"ש בהשאיל לו טבעת כדי לקדש בו כמ"ש הטור סי' כ"ח.
אבל היכא דהבעל סידר כהוגן וטעה הסופר ועשה הטפל עיקר,
יש לצדד ולומר דנתבטלה שליחותו".

וע"ע בתשובת מנחת יצחק ח"ג סי' קמא,וחלק ו' סי' קנה
ד"האלא.
מכלהאמורנראה בנידוןדנן,מכיוןשהשםהעיקריהואנילי
בחיריק ואם היו כותבים שם זה בלבד עם "וכל שום" וכו',
כשר מדינא ,עדיף שבעת הציווי לסופר ,הבעל יאמר כתוב
גט לאשתי נילי )בחיריק( ,ולא יוסיף דמתקריא נילי בצירה,
כדי למנוע משמעות ציווי לכתיבת שני שמות בנפרד .אלא
לאחרסיוםהציווילסופרכאמור,יוסיףויאמר":אינימקפיד
כיצד תכתוב את השמות בגט אלא תכתבם לפי דעת הרב

אלאשבאותונידון ,בסופושלדברהסופרכתבאתהשמות

המסדראתהגט".וכןבעתהציווילעדיםיאמרניליבחיריק

שאמרלוהבעל ,אלארקהפךהסדר,וצ"עהאםה"הבנידון

בלבד.ורקהסופרוהעדיםיאמרוכפיהוראתהגרצ"פפראנק

דנן שהבעל מצווה על כתיבת שני שמות,והסופר כותב רק

זצ"להנזכרת,ויכתבושםאחד,כמבוארבתשובתו.

שםאחד.

סימן עא

כתיבתהגטלסירוגין
בהתייחסלנהליהעבודהשלסופריהגיטין ,בבתידיןשבהם

הגטלשו"עומהר"ם,שלאלכתובלסירוגין.

לעיתים נוצר עומס בכתיבת גיטין ,ובתוך כדי כתיבת גט

שקיימתהלכהשלכתחילהאיןלהפסיקבשוםדברשאינו
הרי 

עבור זוג אחד ,הסופר מפסיק בכתיבת הגט לצורך קבלת

טשהחלבכתיבתו,מעתשהחללכתובאתהגט.
מענייןהג 

ציווי עבור כתיבת גט לזוג אחר ,מן הראוי לתת את הדעת

הטעם בהלכה זו הוא-החשש שלאחר ההפסקה הסופר

להלכההפסוקהבנידון.

ישכחלחזורלומרשהואכותבאתהגטלשמו ולשמהולשם

בשו"עסי'קל"אס"זנפסקשהסופריכתובאתהגטבקביעות

גירושין,וחששזהקייםבכלסוגיההפסקה,כשבעתההפסקה,

ולא בסירוגין ,ורק בדיעבד כשר ,וכן היא ההוראה בסדרי

הסופרלפרקזמן,ואףלפרקזמןקצר,אינועוסקבעניןכתיבת

עטרתדבורה
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הגט אלא בעניין אחר ,וכשחוזר לכתיבת הגט ,מוטל עליו

וכתבבשו"תדברימלכיאלח"ג סי'קמ"אוסי'קמ"בס"קיט

לומרשהואכותבאתהגטלשמוולשמהולשםגירושין,

שבכותבלסירוגיןצריךהסופרבכלפעםשחוזרוכותב,לומר

וכךהיהמקובלבבתיהדיןכלהשנים,בטרםהחל,הנוהגשל

קודם כתיבתו שכותב לשמו ולשמה ולשם גירושין,אך

ר,בבתיהדיןהגדוליםשיש
ציווילכתיבתגיטיןרביםבזמןקצ 

בדיעבדכשרגםבלאאמרמחדש .עוד כתבהדברימלכיאל

א
ס .להלן מדברי רבי שלום אביחציר 
בהן כמה הרכבים ועומ 

שאין להצריך שיהיו העדים אצלו בכל פעם כשאומר כן,

זצ"ל,אחיו של הבבא סאלי,שהיה רב ודיין בכמה קהילות,

כיווןשאינומעכבבדיעבד,אלארקבפעםהראשונה.

וכתב כדלהלן בספרו מליץ טוב ,והעיד על מנהג הקהילות

אך עכ"פ כתיבת הגט לסירוגין ,בהגדרה,נחשבת כגט כשר

שבו כיהן ,שנהג הסופר "שלא להפסיק בשום ענין אחר".

רקבדיעבד,אךאינולכתחילה.

שגם בימינוכך נכון להנהיג ,עפ"י ההלכה הפסוקה
ונראה 

אבל יש לתת את הדעת לכך שהדברי מלכיאל התייחס

שלא נאמץ מנהג זה,
ה 
ברמ"א ,ולא נכון וגם אין כל הצדק 

לכתיבת גט שכיב מרע ,שעקב מצבו של הבעל נוצר הכרח

שהואהיההמנהגהפשוטבכלהקהילותמקדמתדנא.

שהסופר יפסיק לכתוב ,עדשהבעל יחזור לדעתו ,ובזהכתב

ולהלןהעתקתדבריומספרמליץטובעלאה"ע-

כאמור .אבל אם הסופר הפסיק באמצע כתיבת הגט ,כדי

סי' קל"א סעיף ז' בהגה .ויכתבנו אח"כ בקביעות ולא בסירוגין
כדי שיכתבו לשמו ולשמה כמו שהתחיל .ומיהו בדיעבד אם
כתבו בסירוגין כשר ע"כ .וזה לשון מור"ם ז"ל בדרכי משה:
כתב בסדר גיטין סי' ד' ,הסופר צריך לכתוב הגט בקביעות ולא
בסירוגין ,דחייב לכתוב כל הגט לשמו ולשמה .ולכן כשהתחיל
לומר שכותבו לשמו צריך לגומרו בקביעות ולא בסירוגין .אבל
כשכותבו בסירוגין איכא למיחש שמא שכח לכותבו לשמו
ע"כ .מיהו בדיעבד אם כתבו בסירוגין כשר .וכן הוא בהגהת
אלפסי פ"ק דגיטין עכ"ל .הרי דטעם כעיקר שצריך הסופר
לכתוב הגט בקביעות ולא בסירוגין ,הוא כדי שלא ישכח
לכותבו לשמו ולשמה.
אתאן לענין מנהג דידן בתאפילאלת ובעיר זו בצאן ,לכתחילה
הם מתכוונים לכתוב הגט בקביעות מתחילת כתיבת הגט ועד
כדת משה וישראל שלא לפסוק כתיבת הגט בשום ענין ודבר
אחר שאינו מענין הגט .כגון לכתוב שטר תפילין ,מזוזה ,אגרת
שלומים ,או מלאכה ,או משא ומתן וכיוצא ,אבל אם נצרך
לצאת חוצה לפנות לנקביו ,או אם בא חבירו אצלו לדבר עמו,
או אם קרא לו חבירו לצאת חוצה לדבר עמו באיזה ענין שאינו
מענין הגט ,אז הוא פוסק ויוצא ,וחוזר וגומר כתיבת הגט
ממקום שפסק .כך הוא המנהג אצלינו .ויש להביא סמוכים
לענין נד'ד .דאיתמר בגיטין ד' ו' ע"א לא צריכא דנפק לשוקא
ואתא וכו' .וכתב רש"י דנפק לשוקא ,סופר יצא לשוק וכו' ע"כ.
וכן פסק הרמב"ם בפרק ז' דגירושין הל' י"ב .וכן אם יצא
הסופר לשוק וחזר והשלים את הגט וכו' ע"כ וכן כתב רבינו
הטור ומר"ן בסי' קמ"ב בסעיף ט"ו ופשוט הענין.

לקבל ציווי של בעל אחר ,עבור גט אחר,שיכתוב לאחר
שייסיים את הגט הראשון ,נראה שבזה בעת שחוזר לכתוב
אתהגטשכברהחלבו,הוראהזושיחזורויאמרשכותבאת
הגט לשמו ולשמה ולשם גירושין של הזוג הראשון ,היא
לעיכובא ממש .שאם לא כן אלא המשיך את הגט הראשון
בלא אמירה מחדש ,יתכן שבסתמא דעתו לציווי שקיבל
לאחרונה.
מה עוד ,מאחר ועפ"י כל סדרי הגט ,הסופר אומר לאחר
ציוויהבעל":כןאעשה" ,ובדיעבדדיבכךלהיחשבכאמירה
שהוא כותב את הגט לשמו ולשמה ,עיין חת"ס אה"ע ח"ב
סי' ט' שהביא בפת"ש סדה"ג סדר גט ראשון אות ע' .וכן
בספרכתב סופר אבן העזר סי'פ' ,כתב" :לפי מנהגינו
שאומרהסופרלבעלכןאעשה ,וי"לדהו"לכאלואמרבפה
שיכתוב כנ"ל מה שמצוה שיכתוב לשמה" .יתכן מאד
שלאחר שבאמצע כתיבת גט אחד,מודיע שיכתוב גט לשם
הבעלהשני ,עלכגוןדאלאאמרהדברי מלכיאלאתדבריו
הנזכרים,שאין צריך שיאמרבפני עדיםכשחוזר לכתוב את
הגט הקודם ,אלאזו אמירה הכרחית לכשרות הגט,ונחוץ
שיאמרזאתבפניעידיהגט.
על כן,הנוהג של מסירת ציווי לסופר ,עבור זוג אחדבעת
שהוא עסוק באמצעכתיבת הגטעבור זוג אחר ,אינונכון
לכתחילה,ויש למנוע זאת,הגם שכשר בדיעבדאם יחזור
ויאמר בפני העדים שכותב את הגט לשמו ולשמה ולשם
גירושין ,אךעדייןנותר במעמד של גט כשר בדיעבדבלבד.
ואיןזהנכוןלהסדירלכתחילהאתההליךבדרךזו.

סימן עב

ת
מסירתגטעלידיםעםכפפו 
בעת פרוץ מגפת הקורונה כשגורמי הרפואה המליצו על

טבעת,שבהרקקיימת חציצה על ידה,ודנו בזה הפוסקים,

עטייתכפפותעלהידיים,התעוררההשאלההאםבעתמתן

עייןרמ"אסי'קלטסעיףיד,אולדיןרטיהבמקצתהידוחלק

הגט לאשה ,יש לבקש מהאשה להסיר את הכפפות,ונראה

מהיד פנויה וחלק עם חציצה ,ונותן על ידה הפנויה.אלא

שכךהיהנכוןלנהוג,ומהטעםהמבוארלהלן.

כשהיד כולה מכוסהבכפפה ,הנידוןאינורקמפניהחציצה,

ביסוד הלכה זו כשהיד כולה בתוך כפפה ,אינו דומה לדין

אלאדינוכמי שאינו מניח את הגט בידה רק על בגד שלה.
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ועיין בספר דברי מלכיאל חלקה'סי' ר"ו שמצא לנכון

אין לומר שמאחר שהאשה עוטה את הכפפה מטעמי הגנה

להחמיר בקידושין שנתן בידה עם כפפה,ובתוך דבריו כתב

בריאותית,היא בטלה ליד וכידה דמי.אלא יותר מסתבר

בפשיטותשמפניכיסויהכפפה המכסהאתכלהיד,כבר אין

שככל שהדבר נוגע למתן הגט ,דינה של הכפפה ככל בגד

קניןיד.

הגנה מקור וגשם,וכאן ההגנה היא
אחר שהאדם לובשו ל 

לכן נידון דנן דומה לבעל שהניח אתהגט על בגד של

מהנגיף ,אך עדיין מעמדו כבגד שעליו נאמרו דברי

האשה ,ועיין במש"כ בספרעטרת דבורה ח"א סי' נ"ט עמ'

הראשוניםשאיןלתתאלאבתוךידהולאעלהבגד.

 361-364בהרצאתשיטותהפוסקיםבהלכהזו.כאמור ,נידון

כיון שכן,לא יהיה נכוןשלא לקיים"ונתן בידה"באמצעות

זה גרע טפי מטבעת ,שגם ביחס לטבעתהגאון בעל הגט

קנין יד אלא על בגדה בלבד .מה עוד שתוקף הגירושין

פשוט בספרו כפות תמרים לסוכה דף לז נקט בדעת הרמ"א

מותניםבכךשהכפפהאכןשייכתלאשהושלאלקחהאותה

שהורהלחושמדינאולארקמחומרא,ויששפרשוהוהרמ"א

מאיזו חנות ברחוב בלא שנכנסה לקנות בה ,והיא אצלה

מפניחומראבלבד .אלא נכללבדבריהרמ"אסי'קלטסעיף

שלאברשות,ונסמוךעלדבריהבלבד.

ידשלכתחילהאיןלגרשבנתינהלתוךבגדיהאלאלתוךידה

עלכןבנסיבותאלו ,המענההמתאיםיוכללהיותבאמצעות

ממש ,ומקור הלכה זו בראשונים )מרדכי גיטין סי' תלז(,

הקפדה יתרה על הסופר והעדים והדיין מסדר הגט ,שכל

והבאתי שם )עמ' (364מדברי השבות יעקב ח"א סי' קכ

אלו בטרם יקבלו את נייר הגט לידם ,ידיהם יעברו חיטוי

ותשורת שי ח"א סי' קיח שלכתחילה לא יתירוה להינשא

יסודיבאלכוהול-ג'ל ,וכן הבעל והאשה בטרם סידור הגט

אם הניח הגט על בגד שעליה .ונראה שגם פוסקים אלו דנו

יחטאו את ידיהם פעם ופעמיים ביסודיותבמקוםלהורות

כנתן בחצרה ,ולכן זו ההוראה
שאינו בכלל קנין יד אלא 

כדבר שבשגרה במשך תקופה ארוכה ולכתחילה ,קולא

המתאימה,על יסוד דברי הגמרא גיטין עח,ב" :ואת לא

שעפ"י ההלכה קשה מאד להורות כן לכתחילה ,כמו

תעבידעובדאעדדמטילידה".

שהארכתישם.
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גטהניתןעלתנאיכדילהצילהאשהמעיגון
בנידוןדלהלן,הבעלשלקהבמחלהחשוכתמרפא,היהמצוי
בסיכון גבוה שיכנס לתרדמת ארוכה ואשתו תישאר עגונה,
והוסדרה הסכמה שיתן גט על תנאי שיוכל להסיר חשש
עיגון,אלאשהיהמקוםלברראתהסדרהנכוןלפרטיסידור
גטזהשאינומצויכלל,ולאחרבירוריסודישלהמציאותעם
הרבהמקומישלהמושבשהזוגגרבו,כתבתיכדלהלן:
למכובדיחבריביתהדיןטבריה.
בנידון הגט לזוגפלוניממושבפלונישפנה אלי רב המושב,
להיותעמכםבקשראודותהדרךלסדראתהגט.
מאחרשלאמצויכלללסדרגטכזה,ישלעייןבעיוןרבבכל

שלא לעשותו על תנאי אלא ליתן גט סתם ואי משום שרצונם
שכשיבריא ישאו זא"ז יקבלו עליהם קנס כתקנת הקהלות כמו
קישורי תנאים הנהוג אצלינו או ליתן משכונות שכשיעמוד
יחזרו וישאו זא"ז וכ"כ רבינו הרמ"א שראוי לעשות כן
ולהשתדל בזה אם לא שהוא כהן אז בהכרח לעשות גט על תנאי
דאל"כ תהיה אסורה לחזור לו וכן אם החולה אינו חפץ רק בגט
על תנאי לא ישתדלו עמו הרבה שיתן גט בלא תנאי מפני שיש
לחוש שמפני הצער תטרוף דעתו ויש לעיין הרבה בזה כי הרבה
חששו חכמים לטירוף דעת החולה והחכם עיניו בראשו לדעת
מהות החולה ועניינו".

השאלות הטעונות בירור בנידון זה,שהאפשרות היחידה

לכן בנידון זה לאחר כמה שיחות שערכתי עםרב המושב,

להצילהמעיגוןהיאלסדרגטבתנאי.

הדבר ברור שבנידון זה לפי נסיבותיו ניתן לסדר לו גט

א.שאלתסידורגטעלתנאי.
שולחןערוךאבןהעזרסי'קמהס"טכתב:

"ויש אומרים דלכתחלה אין לגרש על ידי תנאי ,רק יגרש סתם,
ולקבל בחרם הקהלות או ליתן משכנות שכשיעמוד יחזרו
וישאו זה את זה )מרדכי פרק מי שאחזו( .ובכהן המגרש ,צריך
להתנות ,שלא תהא אסורה לחזור לו )כדלעיל ריש סימן קמ"ג(,
או שיש לחוש לטירוף דעת החולה ,יש לגרש בתנאי כדרך
שנתבאר".
וערוךהשולחןבסי'קמהסעיףכטכתב:

"ומפני שיש בגט שכ"מ כמה עיקולי ופשורי בגט בתנאי לכן
כתב המרדכי ]פ"ז[ שר"י מפרי"ש השתדל תמיד בגט שכ"מ

בתנאי,וכיהבעלמביןאתפרטיההליךלאשורם.
ב.ביחס לתנאי,הרב הציע שהתנאי יהיה שתועבר לבית
הדיןהודעהעלידואועלידיהאשה ,שהגיעהמועדהראוי
לקיום התנאי,שתביא לקיום הגירושיןלמפרע ממועד מתן
הגט.
כמובן שחייבים לסדר את הגט בתנאי שבו הבעל יאמר
שהגט חל מעכשיו .ביחס לתנאי מעכשיו אם צריךמשפטי
התנאים,בשו"עסי'לחס"גכתב:

"כל האומר :מעכשיו ,או על מנת ,אינו צריך לכפול תנאו ולא
להקדים תנאי למעשה ,אבל צריך להתנות בדבר שאפשר
לקיימו .ויש חולקין ואומרים דאפילו באומר :מעכשיו ,או על
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מנת ,צריך להיות בתנאי כל הד' דברים".
הרי שהשו"ע פסק כדעה ראשונה שאין צריך משפטי
התנאים.
אךבספרערוךהשולחןסימןלחסעיףמט,כתב:

"אבל הרבה מרבותינו חולקים על הרמב"ם וס"ל דגם במעכשיו
ובע"מ בעינן תנאי כפול וכל דיני התנאים ואף על גב דבתנאי
ב"ג וב"ר לא היה התנאי בעל מנת אלא אם יעברו אם לא יעברו
מ"מ אין נ"מ בין זל"ז דאע"ג דהתנה על קיום המעשה מעכשיו
מ"מ זהו הכל בקיום התנאי ואם לא יתקיים התנאי בטל המעשה
א"כ גם בזה בא התנאי לבטל המעשה וממילא דצריך לדיני
תנאי דאל"כ לא אלים כחו לבטולי למעשה וכתב הטור שאביו
הרא"ש הסכים לדיעה זו ורבינו הב"י הביא שני הדיעות ולא
הכריע וממילא דיש לילך לחומרא בכל צד ובירושלמי ]פ"ג[
מבואר דגם בע"מ צריך לדיני תנאי ואפשר דס"ל להירושלמי
דע"מ לא הוה כמעכשיו ולפ"ז במעכשיו אפשר דגם הירושלמי
יסבור דלא בעי דיני תנאי אבל בירושלמי גיטין ]פ"ז ה"ה[
משמע להדיא דסבר ג"כ דכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי
ע"ש ולפ"ז סובר הירושלמי כהחולקים על הרמב"ם ז"ל".
וכןיצויןלמש"כהאבנינזראה"עסי'קפוס"קכא:

"ועוד ההיתר משום מעכשיו ג"כ בעינן דיני תנאים ,הגם
שבש"ע ]אהע"ז סי' ל"ח סעי' ג'[ דיעה ראשונה שהיא עיקר
דבמעכשיו לא בעינן דיני תנאים ,זה לפי הכלל שלו במקום
שהרי"ף והרמב"ם מסכימים לדעת אחת הכי נקטינן ,מ"מ מפני
שרבו החולקים כתב גם דיעה שני' ,ולדידן דגרירין בתר רמ"א
הוי ספיקא דדינא גמור כי בה"ג דיני גיטין ור"ח ובעל העיטור
ורמב"ן ותוס' ורא"ש והטור והר"ן ]הובאו דברי בה"ג ור"ת
ורמב"ן ברי"ו מישרים נ"ט ח"א[ שגם במעכשיו בעינן דיני
תנאים ,ואף שהה"מ פ"ו מהלכות אישות הלכה י"ז כתב שדעת
כל הגאונים מעכשיו לא בעי דיני תנאים ומסיים קבלת הגאונים
תכריע ,הנה בה"ג ור"ת מהגאונים וס"ל גם במעכשיו בעינן דיני
תנאים".
ויש שציינו לפסק מרן הב"י בשו"ע חו"מ סי' רמ"א סעיפים
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ממני מעכשיו משעה זו ממש ומותרת לכל אדם ואם לא
תשלמיאתהאגרהלאיהאזהגטכלל".
ג.בגמ'מסכתגיטיןדףפדעמודב:

"רבא אמר לא שנו אלא לאחר התורף ,אבל לפני התורף אפילו
על פה נמי פסול .ואזדא רבא לטעמיה ,דאמר להו רבא להנהו
דכתבי גיטי :שתקו שתוקי לבעל עד דכתביתו ליה לתורף
דגיטא".
בשו"עסי'קמזס"גפסק:

וכן אם התנה בעל פה קודם כתיבת התורף הרי זה ספק גירושין.
וברמב"םפ"חה"דהוסיף:

"אם כתבו קודם התורף ...הרי זה ספק גירושין שהרי נשאר לו
זכות בגופו של גט .וכן אם התנה על פה קודם כתיבת התורף
הרי זה ספק גירושין".
וכתבבערוךהשלחןסי'קמזס"ד,לבאר:

"הרמב"ם ז"ל סובר דלפני התורף פוסל כל תנאי את הגט בין
שכתב התנאי בגט ובין שאמר בע"פ כמו שביאר הטעם מפני
שנשאר לו זכות בגופו של גט ור"ל דהתורה אמרה וכתב לה
ספר כריתות שבעת הכתיבה יהיה כריתות גמור בינו לבינה
וכיון שהטיל איזה תנאי קודם התורף הרי נכתב על תנאי ואם
לא יתקיים לא יהיה כריתות הרי לא נכרת ממנה לגמרי בעת
הכתיבה ועוד יש בזה חשש ברירה שכשיתקיים התנאי נצטרך
לומר הוברר הדבר למפרע שנכתב לכריתות גמור ובדאורייתא
קיי"ל אין ברירה ]הה"מ[ וסברא זו איתא בירושלמי ]פ"ג ה"א[
ואף שיש שם מחלוקת בזה מ"מ אפשר לפרש שם דגם המסקנא
כן הוא ע"ש".
ובב"ש סק"א הביא משו"ת מהר"י בן לב חלק ב סימן י',
שכתב:

"אבל כיון דהוי משום גזרה דתנאי דחוץ וכדמשמע פשטא
דשמעתא סמכתי במאי שכתבתי במעשי' שבאו לידי דכיון
דהסופר והעדים לא ידעו מהתנאי שפיר קרינן ביה דנכתב בלא
תנאי ולא איכפת לן במאי דידעי אחריני וכן ראיתי קצת מגדולי
סאלוניקי שהיו נוהגים בכך",

יא-יב ובאה"ע סי' קמ"ה ובסי' קנ"ד בסדר הגט סעיף ק'

אבל המבי"ט חלקא'סימן מז הביא מתשובת מהר"י בי רב

שנקט בפשיטות שצריך משפטי התנאים גם בתנאי של

שכתב:

מעכשיו .ויש שהעלו בדעת מרן הב"י שהכריע כשעת
הרמב"ם,והובאובאוצה"פסי'לחס"קטו.
על כן מאחר וסוכם מראש עם הבעל שיסודר גט עם תנאי
יש להסדירו בדרך שאין בה ספק ,ובמשפטי התנאי למרות
שזהוגטעםתנאי"מעכשיו".
עודיצויןשאםיאמר"הריזהגיטךמעכשיו"ומידיאמראת
ה,כמ"ש בספר
התנאי ,עדיין ייחשב כתנאי קודם למעש 
חמדת שלמה חו"מ סי' יא ובמכתב מאליהו שער ח' סי' ז',
ודלאכטענתהגטמקושרשבכךהוימעשהקודםלתנאי.
עלכןלאחרבחינתהאפשרויות,בסופושלדברנקבעהנוסח
רה
דלהלן" :הרי זה גיטך מעכשיו בתנאי שתשלמי אתהאג 
בתיקסידורהגטבבית הדיןהרבניבטבריהואםתשלמיאת
האגרה הרי זה גיטך והתקבלי גיטך זה ובו תהיי מגורשת

"מה ששאלת מענין הגט שנכתב על תנאי שכתב הרמב"ם ז"ל
בהלכות גירושי' פ"ח וז"ל כיצד מגרש אדם על תנאי וכו' עד
וכן אם התנה על פה קודם כתיבת התורף הרי זה ספק גירושין
עכ"ל אם יש הפרש בין כשהתנאי אומרו לסופ' עצמו ובין
כשאומר לסופר עצמו כתוב גט בלא תנאי ולשליח אמר או
לאחר קודם שנכתב הגט אותו הגט לא תתנוהו כי אם על תנאי
כך וכך יהיה הגט כשר או לא שנא שבזה ובזה יהיה ספק
מגורשת לדעת הרמב"ם ז"ל .דע שאין הפרש ביניהם וזיל בתר
טעמא הטעם שכתב הרמב"ם ז"ל שהיא ספק מגורשת הוא
ממה שכתבו בירושלמי בפרק כל הגט שפסול התנאים הוא
מטעם אם יש ברירה ר"ל שהתורה אמרה וכתב לה ספר כריתות
שצריך לכתו' דבר הכור' בינו לבינה ועתה כשעושה תנאי הגט
קודם שיכתוב בין אמרו לסופר או לשליח או לזולת ,עדין יש
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הקשר ביניה'ם עד שיתקיים התנאי ,ואחרי שיתקיים התנאי
נסתפקו בירושלמי אי אמרינן הוברר הדבר למפרע שהגט היה
גט כריתות או לא אמרי' הוברר למפרע דאין ברירה וא"כ מה לי
אי אמרו לשליח או לזולתו כיון שבשעת כתיבה הגט נשאר זה
הדיבוק ביניהם אבל כשכת' הגט בלא שום תנאי ואח"ז התנה
הוא דבר חוץ מן הגט גט כריתות קרינ' ביה כיון שהגט כשנכת'
לא היה בו שום תנאי .זנ"ל בענין .יעקב בירב".
ובשו"ת שער אפרים סימן קיד הביא מתשובת אהלי תם
בספרתומתישריםסי'קג,וכתב:

"ומצאתי ראיתי שכתב בתשובת ה"ה מהר"ת ן' יחייא סי' ק"ג
על מעשה כזה בראובן שהיה נשוי אשה בשאלוניקו ,ורצה
ללכת למצרים כו' ,וצוה ג"כ לעדים ולסופר לכתוב גט זמן כו'.
והשיב ע"ז הרב הנז' שלדעת הרמב"ם וסיעתו אין לגרש בגט
זה .ואף על פי שדבר זה זר דא"כ אין לנו תקנה במגרש ע"י
שליח ע"ת אלא שיכתוב הגט קודם .ומעשי' בכל יום שכל
חכמי ישראל העוסקים בטיב גיטין וקדושין מסדרים במי
שנחוץ ללכת שיאמר לסופר לכתוב ולעדים לחתום ולשליח
שיתן גט ע"מ כך וכך והולך לו הבעל וכותבים הגט והעדים
חותמים בו והשליח נותנו לאשה בתנאי .תמיה אני ע"ז
דבשלמא היכא דמקרי דעבדי הכי ואיכא עיגונא דאיתתא ,נימא
שנטרח להתיר האשה ולסמוך על גדולי האחרונים הרמב"ן
והרשב"א והנמשכים אחריהם דסבירא להו דאין תנאי דאם
באתי כו' פוסל בגט אף קודם כתיבת התורף כו' .אבל אותם
המסדרים לכתחלה שיעשו כן אין דעתי נוחה מהם כו' ע"ש.
ובאמת נלע"ד לישב דאפשר מ"ש הרב הנ"ל בתשובה שמעשים
בכל יום כו' שמסדרים גט כזה ,לפי שראיתי בתשובת ה"ה
מהריב"ל הנ"ל בתשובה י' בסופו ,דאפשר לצאת ידי כולם
שיאמר ראובן לסופר שיכתוב ולעדים שיחתמו כו' ולא יזכיר
להם שום תנאי אלא סתמא וכשיתנו הגט ביד פלוני שהוא
ממנה שליח ליתן הגט לאשתו .ואח"כ יאמר לשליח בפני עדים
אחרים ,הרי שאמרתי לסופר ולעדים שיכתבו ויחתמו ושיתנו
הגט לידך ליתן אותו לאשתי והריני עושה וממנה את השליח
לך ליתן הגט לאשתי ע"מ שאם לא אבא עד זמן פלוני שיהיה
הגט משעת נתינה כו' .ומסים שם כיון דאין התנאי ידוע לסופר
ולעדים אלא לאחריני אית לן להקל כו' ,ע"ש .וא"כ לפ"ז אפשר
שזהו דעת חכמים בישראל שמסדרים גט זמן כמ"ש מהרת"י
הנ"ל דהיינו באם שאין התנאי ידוע לעדים ולסופר כנז' ,אז
מעשים בכל יום שמסדרים גט זמן .וא"כ תמיהת מהרת"י אינו
תמיה על שחכמי ישראל עושים מעשה בכל יום ומסדרים גט
זמן כפי מה שכתב הרב מהריב"ל הנ"ל".
ובסוףדבריוהרבשעראפריםנוטהלהקלכמהריב"ל,ושלא
לחוש לתשובת מהר"י בי רב .וכן כתבו בפשיטות כמה
מהאחרונים.
בשו"תאבניצדק)פנעט(סי'צוכתב:

"נלפענ"ד עפ"י משמעות הסוגיא שתוקי לבעל כו' משמע
דאפילו ידעו הסופר והעדים מתנאי רק שלא התנה עמהם
בהדיא אין חשש ,וכן משמע מלשון הרמב"ם דעיקר הפסול

כשמתנה עם הסופר שיכתוב הגט על תנאי זה ,משא"כ בנ"ד
שלא התנה עם הסופר שיכתוב על תנאי זה רק עם הרב המסדר
שהסופר והעדים ידעו ושמעו כזאת אין כאן בית מיחוש
כנלע"ד".
וכןבשו"תנודעבשעריםח"בסי'נו:

"דדוקא בהתנה עם הסופר קודם כתיבת הגט ואומר לו שיכתוב
על מנת כך אבל במה שמגלה דעתו שיגרש אח"כ בשעת נתינה
בתנאי לא אכפת לן .והא דאמר רבה שתוקי שתקי' לבעל ,היינו
שלא יתנה עם הסופר שיכתוב דווקא על תנאי זה כי גזרינן אטו
חוץ".
ולכן למעשה יש לנהוג כמ"ש הר"ן על הרי"ף מסכת גיטין
)דףמדעמודבבדפיהרי"ף(:

"ועכשיו נהגו להזהיר שלא לכתוב שום תנאי בגט ולא להזכירו
בשעת כתיבת הגט ,וכשר הדבר ,לפי שאין הכל בקיאין לחלק
בין תנאי לתנאי ובין אחר תורף ללפני התורף".
וכןהואבמגידמשנהובביאורהגר"אסק"ג.
ועיין בחזון איש סי' קו סק"טשאם הבעל הזכיר מהתנאי
בשעת כתיבת הגט,די שיאמר לסופר ולעדים שאינו מטיל
תנאיבכתיבתהגט,והוסיף:

"ונראה דאם הסופר והעדים שמעו כמספר דבריו שיעשה תנאי
בנתינה כל שלא אמר כתבו על תנאי או תנו על תנאי איני בדין
הזכיר תנאי על פה ,והא דכתב הב"ש סק"א בשם מהריב"ל
שהעדים והסופר לא ידעו מזה אינו אלא מדין לכתחילה ,וכ"ש
שאין לחוש אם השליח יספר אח"כ להסופר ,אלא שהוא מדין
זהירות לכתחילה".
ד.משיחה עםרב המושבעולה שלדעתו בעת שהבעל
מתנתק מהעולם,הוא מצוי בתרדמתללא תקשורת עם
העולם,ונראהשבאותהשעהדינוכשוטה.
לכן יש להשגיח עליו כל זמן כתיבת הגט,שאם באמצע
כתיבתהגטהבעל במצב שלתרדמת ,ישלחדולמהכתיבה,
ולחזור לכתוב כשחוזר לשפיותו .וזאת עפ"י הוראת הבית
יוסףסימןקכאשכתב:

"ולענין אם התחילו לכתבו כשהיה שפוי ונתקלקל והניחו
מלכתוב וחזר ונשתפה וגמרו הכתיבה נראה לי דלפי מה
שהוכחתי בתחלת דבור זה דשטותו אינו מבטל לא דברים ולא
מעשים הראשונים הכא נמי דכוותיה אף על פי שנתקלקל עתה
מה שכתבו בעודו שפוי כשר הוא וחוזר וגומר לכשישתפה".
וכןפסקוהלבושסעיףג'והחלקתמחוקקסק"דוהפר"חס"ב.
וכןבב"שסק"הלעניןבדיעבד.
אמנםהט"זבסימןקכאסק"דחולקעלהב"י,וכתבשבשעת
שטותוהבעלאינוברגירושיןוהגטבטל,וז"ל:

"בכתבו הגט בשעה שהוא שיפוי ונתקלקל דהיה כבר מוכן הגט
בשעת הקילקול וכיון שבשעת הקילקול אינו בר גירושין
ממילא הגט אין בו ממש באותה שעה ולא יועיל מה שנתרפא
לתקן מה שהיה מקלקל בשעת חוליו דכי היכא דאם כתבוהו
בשעת הקילקול פסול אף על פי שהציווי היה בשעת שיפוי הכא
נמי אם נכתב כבר נעשה מקולקל בשעת חליו".
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אך האחרונים הנזכרים אינם מסכימים עם הט"ז וכן הכריע
ערוה"ש,וכן עולה מתשובת דברי מלכיאל חלק ג' סי' קמא
וסי' קמב ס"ק יט.וכן החזו"א בסי' פו סק"ו חולק על הט"ז
וכתב:

"ונראה דכיון דהוא בר גירושין אלא שאין הסכמתו הסכמה,
לא מיבטל גיטא".
והביאראיהמדבריהרשב"אוסיים:

"וכן הסכימו האחרונים כדעת בית יוסף".
ויצויןשהחזו"אלשיטתובאותוסי'פובסק"בשכתב:

"אין זמן השטות הפסק ,שהרי זכין לו בזמן השטות וחשיב בר
קנין".
ולפי המבואר כן היא הכרעת רוב הפוסקים ,ודלא כט"ז
שהגדירשוטהכמישאינוברגירושין.
ועודיצויןלדבריערוךהשולחןסי'קכאסעיףכב,שכתב:

"אמנם באמת גם בלא נשתתק ביכולת תמיד לברר גם אח"כ
לפי מצב חליו והמשמשים אותו בחליו יוכלו לדעת היטב אם
היה שפוי בדעתו כל זמן הכתיבה והנתינה ,וכבר נתפשט המנהג
שכל מורה הבא לסדר גט לחולה בודק אותו הרבה ואינו סומך
על אחרים ומשגיחין עליו כל זמן הכתיבה והחתימה והנתינה".
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דיגרש את אשתו שלא תזקק ליבם או חליצה אלא שאין אנו
מגרשין על תנאי כלל והיא מגורשת ממנו לגמרי אלא שאחר כך
חייבת לישא אותו וכן הוא מתנה שחייב הוא לחזור ולישא
אותה מחדש ,אז אין צריך להזכיר בפירוש שלא על תנאי ,כי
בודאי על דעת הרב הוא מצוה לכתוב וליתן .דאפילו באמירה
של האשה אמרו בפרק איזהו נשך דף ס"ו דהוא יהיב אדעתא
דידה ואזלינן בתר דיבורה אי לאו משום דשם הוה פיטומי
מילי ,כמ"ש התוס' שם על מה שאמרו בגמרא קמ"ל .וא"כ כ"ש
שאזלינן בתר דברי הרב המסדר ,דהבעל יהיב על דעה שלו,
דאדעתא דהכי יהיב או מצוה ליתן".
ועייןבשו"תביתאפרים)שם(סי'עב)עמ'רצד(שהביאאת
דבריהט"זוהסכיםעמולהלכה.
ו.ביחס לכתיבת שם המקום בגט הגם שלא הורגלו לכתוב
גטאלאבעירשיששםמסורתלכתיבתהגט ,אךבגטשכיב
מרע כתבו שיש לכתוב כדי להציל האשה מעיגון .ונראה
מאחר שאין נחל או מעין בתחום שבת של המושב,יש
לכתוב":למניןשאנומניןכאןבמתאפלוניתשברמתהגולן".
הרמ"אסי'קכ"חס"בכתב:

"וכותבין מתא פלונית בין שהעיר גדולה או קטנה".

ה.מחמת חולשת הבעל לא היה ניתן להסדיר שהוא יאמר

ועיין בהגהות רע"א על השולחן ערוך ,וכתבו כמה פוסקים

בעצמובעתמתןהגטאתכלהנוסחהנ"ל,ולכןהוסדרהגט

לכתובמתאגםבמקוםישובקטן.

בדרךשהדבריםנאמרועלידיהרבמסדרהגטוהבעלאמר -

בשו"תרבינוחייםכהןחלקאבןהעזרסי'סאכתב:

"כן""אוקי"ו"אמן",לאשראתהסכמתו.
ודבר זה נלמד מההלכה שכתבו הראשונים שאם הרב
המסדר אמר לבעל שהגט ניתן ללא תנאים והבעל אמר-
"כן" ,ג"כ מהני ,אף שהבעל לא אמר בפירוש בפיו שנותן
ללא תנאים ,אלא רק אמר "כן" ,וכמבואר בריב"ש סי' קכז
)עמ' קלד בהוצאת מכון ירושלים ד"ה אמנם( ,לענין ביטול
מודעות.
וכן בשו"ת הריב"ש החדשות סי' לב בתשובת מהר"ר יוחנן
בןמתתיהז"ל,כתבתשובהבאותונידוןשבריב"ש,וז"ל:

"אפילו שהאמת היא שעניית אמן או הן כיוצא באלו הוי כאילו
הוא פי' הביטול בעצמו ,וכדאיתא בשבועות )לו (.אחד העונה
אחר השבועה כמוציא מפיו דמי ,שנאמר ואמרה האשה אמן
אמן .וגם בכל מקום הודאה על דבר הוא כמשיב הן והכפירה
בלאו .וגם גבי ביטול מודעא כתב הרמב"ם ז"ל )הלכות גירושין
פ"ו ה"כ( אם כן מה תקנה לדבר זה ,אמור בפנינו שכל מה
שמסרת שגורמים כשיתקיימו אותם הדברים לבטל גט זה הרי
הם בטלים ,והוא אומר הן .ומשמע שאין צריך שיאמר הוא כל
הלשון ,אלא שישיב הן".
יתירהמזו ,הט"זבאה"עסי' קמהסק"וכתבלעניןגטשכיב
מרע,וז"ל:

"לפי מנהגינו ע"פ סדר גיטין להזכיר בפירוש בשעת נתינת גט
לידה שמגרש מעכשיו בלי תנאי ,וגם זה השכיב מרע יזכור כן
 ...וכל זה לכתחילה ,אבל אם אירע שלא הוזכר בפירוש בלא
תנאי ,אין פסול כלל כמ"ש מו"ח ז"ל בסי' קמ"ח .תו נראה
פשוט דאם אומר הרב המסדר לפני ענין הגט של שכיב מרע

"ואודות שכתב מתא ,רצה המסדר הרבני מו"ה אבלי להביא
ראיה מתוס' עירובין דף כ"א ]ע"א[ ד"ה אחווי ליה הנך
מתוותא ,אמנם התוס' עצמן פקפקו בדבר ,וכתבו וז"ל ומיהו
בקונטרס פי' וכו' ,ולפ"ז אין ראיה וכו' יעו"ש .ולפענ"ד נראה
להביא ראיה דיש לכתוב מתא על כפרים ,מדתנן במס' מגילה ]ג
ע"ב[ איזה עיר וכו' פחות מכאן הרי זה כפר ,נמצא לפ"ז דכל
שאינו עיר גדולה הרי זה כפר .וסהדא רבא התוס' ]עירובין שם[
שכותבים בלשונם ,שכותבין בגט מתא בין עיר גדולה בין עיר
קטנה ,שהיה מנהג לכתוב גם בעיר קטנה מתא ,ועיר קטנה היא
כפר ,נשמע מזה שבכפר נמי לכתוב מתא".
וכן בשו"ת זכרון כהונה דף יג ובשו"ת כוכב מיעקב סי' נג
ובשו"תהיכלישןתליתאיסי'מז.
יתירהמזוכתבבשו"תצמחצדקחלקאבןהעזרסי'רנח:

"ע"ד הגט שנכתב בחצר של אדון א' אשר אין שם רק חצר
האדון וביתו ובנינים ולא שום כפר ונכתב בו במתא פ' כשם
שנק' אותו החצר .הנה ודאי דחצר ובית א' אינו נקרא עיר
כדמוכח ממחלוקת ר"ת ור"י בערובין )דנ"ז( אם נותנין קרפף
לבית דבית אינו כעיר .ושיעור עיר משמע ג' חצירות של שני
בתים כדאיתא במס' ערכין פ' המוכר את שדהו )דל"ב א'( ע"ש
ברש"י ד"ה שלש) .ודל"ג ע"א( ד"ה כמי שאין להם חומה
הואיל ואין בה כדי עיר .וה"ט דר' שמעון בערובין )דנ"ט א'(.
ומ"מ נ' להכשיר הגט דפי' מתא אינו כלל עיר כי תרגום עיר
היינו קרתא אבל מתא נ' דפירושו מקום .והגם דתרגום מקום
הוא אתר .מ"מ גם מתא נראה שהוא מקום .וכ"מ ממ"ש
בערובין )דס"א א'( כלבא בלא מתיא .דהפי' כשאינו במקומו.
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וכ"מ יותר בשבת )קמ"ה ב'( בלא מתא תותבאי ופרש"י במקום
שאינו עירי .ועכצ"ל שם כן .דודאי הפי' שם שהוא בעיר רק
שאינה עירו .וא"כ מהו בלא מתא אעכצ"ל במתא עניינו מקומו.
וכיון שכן אפי' כ' על מקום חצר הנ"ל מתא אין זה שינוי .כי
מקום מצינו בפסוק על עיר כמו בפרשה וירא ונשאתי לכל

המקום וגו' וגם על מקום א' ממש .נמצא אף שאינה עיר אילו
היה כותב במקום פ' ודאי היה כשר וכמ"ש בהריב"ש סי' נ"ז
הדרה במקום תלמסאן .כמו"כ כשכתב מתא נמי נראה דכשר".
על כן מאחר ובמושבזהמתגוררים כשש מאות נפש ,ודאי
יכוליםלכתובמתא,ובזמןהגמ'היתהנקראתעיר.

סימן עד

ם
סימניהגטשבהרשאהאינםנכוני 
לכבוד

והגםשטעמוהראשוןאינואלאבשליחראשון,ולאבשליח

כבודחבריביתדיןצדק...

שני שאינו נאמן אלא עפ"י ההרשאה השניה שבידו ,אך

א
בנשיאותהגאון...שליט" 

עכ"פ טעמו השני שייך בנ"ד שניתן לסמוך על הסימנים

אחדשה"ט ורוב תודות על סידור הגט עבור האשה פלונית

האחרים,ועלפיהםיקוםדבר.

מבעלהפלוני,באמצעותשליחקבלהואח"כשליחהולכה.

ועיין בתשובת צפנת פענח ח"א סי' ס' שהעלה שאין לחוש

אך זאת למודעי לכת"ר כי קבלנו את הגט עם ההרשאה

בנידוןכמונד"דשכלהסימניםנמצאופרטלסימןשלהנקב,

השניה,ובהרשאההשניהנמצאושתיטעויות.

עיי"ש בראיותיו .וכן בתשובות מנחת יחיאל ח"ג סי' קמו

האחת :בהרשאה נכתב" :במותב תלתא בי דינא כחדא

ותבואות שמ"ש אה"ע סי' צט סמכו בהרשאה שניה על

הוינא בשני בשבת ששה ימים לירח אלול שנת חמשת

סברא זו של המחנה אפרים שיש להסתמך על הסימנים

אלפים ושבע מאות ושבעים ושמנה לבריאת עולם" וכו'.

האחריםשנמצאומכוונים,ושהשינויבסימןאחד בלבד הוא

וכמובןשתאריךזהעדייןלאהגיע,והטעותמוכחתמתוכו.

טעות סופר,ואינו ריעותא לחוש שלא על גט זה התמנה

השניה :בהרשאה נכתב שבגט בשורה ששית נקב כמו סגול

השליחהשני.

הפוךעלגביאותש',אךבגטעצמואיןכלנקבלרבותמעל

ובספרשו"תפרחיכהונהאבןהעזרסי'כבלהגאוןרבי

האותש'הנזכרת.

מסעודב"ראליהוהכהןמרבני מרוקו שבדור הקודם דן

שאר סימני הגט נמצאו כמפורט בהרשאה .למרות הטעויות

בהרשאה שניה שנמצאה טעות באחד מסימני הגט ,ודחה

הנזכרות בהרשאה ,ומחשש שכל עיכוב עלול להיות לרועץ

דעת הרב השואל שבשליח שני יש להחמיר יותר ,והאריך

ולחשש עיגון כפי שאנו מכירים היטב את הנסיבות

בהלכהזו,וכתב:

המיוחדותשלמקרהזה,החלטנושהשליחהשניימסוראת
הגט לאשה ללא דיחוי .אך המעב"ד להתירה לעלמא ינתן
לאשה רק לאחר שנקבל מכת"ר הרשאה שניה מתוקנת
בתאריך נכון ובהשמטת הסימן של הנקב שאינו בנמצא
ותוספתהבהרהשאיןבגטנקב.
עיין בספר מחנה אפרים הלכות גירושין בתשובה שהשיב
אודות טעות מוכחת שאין לפסולאת ההרשאה מפני טעות
כזו,ובתוךדבריוכתב:

"וגדולה מזו כתב מהרשד"ם בסי' פ"ב בגט שהיה כתוב בו
פלוני בן ראובן ובשטר הרשאה כתוב פלוני בן שמעון שיש
לדון אותו בט"ס ,וראיתי להרב המובהק הפוסק ה"י הביא
מתשובת ה"ר ישראל שכתב דלא תלינן בט"ס אלא היכא
שמוכיח מתוך השטר שהוא ט"ס דהדברים סתרי זו לזו וע"כ
איכא ט"ס".
וה"ה בנידון זה ,התאריך של ירח אלול ,שטרם היה ,הוא
ט"סדמוכח.
ובהמשךדבריוכתבהמחנהאפרים:

"ואי משום דאין כאן סימני הגט ,מה בכך ,דל מהכא השטר
כאלו נאבד הוא נאמן ,ועוד דהא איכא סימנים אחרים וע"פ
יקום דבר".

"ויש הוכחה ברורה לזה ממ"ש הרשד"ם באה"ע סימן פ"ב
שהוא אחד מהמקילין דתלינן בט"ס .שכתב ע"ע שטר שליחות
שהיה כתוב בו ראובן בן שמעון שם אבי המגרש .ובגט כתוב
שם אחר .והסכים שיש לומר דט"ס הוא .ומזה דן הרב כרם
שלמה בסימני הגט דכ"ש הוא דתלינן בט"ס .והוב"ד בספר
תעלומות לב ח"ב בקונטריס אגרת שבוקין סי' י"ז והשד"ח שם,
והשתא אם איתא דדוקא בשליח לפניו הוא דהקילו ,משום
דאמרינן דל הרשאה מהכא ,השליח נאמן .אדרבה כלפי לייא.
כיון דשקלת הרשאה .תו לא מהימן .דהרי ההרשאה סותרת
דבריו ומכחשת אותו .שהוא אומר שהמגרש הוא ראובן בן
יעקב כמ"ש בגט .וההרשאה מכחישתו שכתוב בה ראובן בן
שמעון .וכמ"ש הב"י סוס"י קמ"א בשם מצאתי כתוב במעשה
באחד שבא עם גט בידו ואמר שהוא שליח להולכה ,והשטר
שהוציא מידו לאמת דבריו היה שטר מעשה ב"ד שהוא שליח
קבלה .ונמצא שדבריו סותרים דברי השטר שהביא .ונהי שהוא
נאמן על שליחותו .היכא שאין עדים מכחישים אותו .אבל היכא
שעדים מכחישין אותו מי מהימן .והרא"ם פסל שליחותו ע"כ
עיין שם .וכ"פ מורם בהגה שם סעיף ל' .ומזה למדו הפוסקים
לומר שבכל מקום שההרשאה מכחשת להשליח .שוב אינו
נאמן .וכ"כ הרב בית יהודה במנהגים בשם רבו סעיף ה' .וכן
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כתב מהריט"ץ בסי' רס"ט .וא"כ השתא הכא ,אם באנו לומר
דלא הקילו רק משום דאמרינן דל הרשאה וכו' הרי מעתה אינו
נאמן .שהרי הוא מוכחש מההרשאה ,אלא ודאי דהכי סבר לה
מר ,דכיון דתלינן בטעות דמוכח דהוי ט"ס .נמצאת אתה אומר
דטעות אין כאן הכחשה אין כאן .משא"כ אם אתה אומר דטעות
גמור הוא .רק דהקילו משום דהשליח נאמן .אדרבה אינו נאמן
משום הכחשה כמדובר .וכן משמעות דברי הרב תעלמות לב
הנז' ,שכתב על דברי הרשד"ם הנז' וז"ל אעפ"י דהתם אף
דליכא שטר שליחות הוא נאמן .כבר כתבנו שיש סוברים.
דבנמצאת הרשאה מוכחשת .לא מהימנינן ליה .ואעפ"י כן ס"ל
להרשד"ם ז"ל דתלינן בט"ס ולא מיקרי זה הכחשה .עכ"ל.
דר"ל דכיון דתלינן בט"ס .אמרינן טעות אין כאן הכחשה אין
כאן .ומעתה שידענו נאמנה דדעת המקילין הוא משום דטעות
דמוכח .הוי ט"ס ,ולא מיקרי טעות .תו לא שאני לן בין שליח
בפניו לבין שלא בפניו ודו"ק:
וסברא זו דטעות דמוכח דתלינן בט"ס .משכחת לה דאמרינן
הכי אף גבי גט עצמו ,כמ"ש הטור בסי' קכ"ו בשם שאלה
להרא"ש בגט שכתב בו למנין אנו מנין ודילג שי"ן .ועוד כתב
ברביעי עשרים יום לירח .ודילג בשבת ,וגם יום רביעי היה כ"א
לחדש והוא כתב עשרים .והשיב שהגט כשר .כיון שאנו מכירין
סגנון הדבר אין לחוש עיין שם .וכתב עוד הרב"י שם משם
העיטור .ומסתבר כל שניכר שטעות סופר הוא כגון שלא כתב
שי"ן האמצעי בששי או ברביעי רי"ש או תיבה אחרת שניכר
שהוא ט"ס .ואין לחוש אלא בגוף שמות הבעל ובגוף הממון
עכ"ל .וכ"פ מרן הש"ע סעיף כ"א עיין שם .וא"כ דאמרינן הכי
בגט ,כ"ש בסימני הגט דתלינן בט"ס...ועוד אני אומר די השיב
על סברת כת"ר הנז' דשלא בפניו גרע משליח בפניו בענין זה.
ואדרבה נהפוך הוא דהשליח בפניו ההרשאה מכחישתו שאומר
שזהו הגט שנשלח עליו וסימניו כו"כ .ובהרשאה כתוב היפך
דבריו ,וכמ"ש הרב ב"י שהרא"ם פסל שליחותו בכה"ג כמש"ל,
משא"כ בשליח של"ב שאינו אומר כלום שההרשאה אינה
מכחישתו .וכ"כ בהדי' הרב תעלומות לב שם ,וז"ל כשהשליח
מביא הגט והרשאה בידו .וכיון שאנו רואין שההרשאה שבידו
מכחשת לדבריו .ואינה מכוונת עם הגט .תו לא מהימן .וכמ"ש
מהרש"ך בח"א סי' קמ"ב אבל בענין שבאה הרשאה על האיש
המצוי פה אתנו ליכא שום חששא עכ"ל .אלא העיקר הוא שאין
כאן טעות הפוסל בהרשאה .אלא דינו כמ"ש מור"ם ז"ל בסי'
קמ"א סעיף כ"ד שלא לשנות בהרשאה מדברים הכתובים בגט.
כגון אם כתוב בגט שם זנבי"ל בבי"ת לא יכתוב בהרשאה
זנווי"ל בוי"ו ע"כ .וכתב הרב בית שמואל ס"ק ל"ג משמע אם
שינה דינו כמו בראשי תיבות ,וכשר עכ"ל וכן מבואר הוא
בד"מ שם שכתב על דברי מהר"י מינץ באם שינה וכו' וז"ל
ונראה דאין לפסול בכה"ג אלא קודם שהלך השליח .דטוב
לכתוב אחרת .אבל אם הביא השליח הרשאה שכתובה בכה"ג
אין לפסול דהרי כתבתי למעלה .דאף בגט יש להכשיר אם נכתב
ר"ת במקום שאין לטעות עכ"ל ,והכא נמי הדין כן בטעות
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סימני הגט .שהרי מבואר יוצא שם מדברי רמ"א בהגה דאין
דבר פוסל בהרשאה .זולת בדבר השייך לענין השליחות אבל
בדברים שאין ההרשאה מכוונת עם הגט שאינם מענין
השליחות אין קפידא:
ומעתה שהוכחנו בבירור בס"ד .שדעת המקילין בענין זה לא
שאני להו בין בשליח בפניו בין שלא בפניו כך יפה לנו לילך
בעקבותיהם להקל בדבר שאינו רק ממנהגא ולא מדינא .ומה גם
שהמה רוב בנין ורו"מ רבנן דפקיע שמייהו ששה משמותם א',
מח"א .ב' חת"ס ג' .הרב שמן המשחה .ד' הרב מוהרי"ד
במזה"ג .ה' הגאון רשד"ם .ו' הרב כרם שלמה ,כאשר אסף איש
טהור השד"ח ז"ל עיין שם .והרב דב"א שנהה להחמיר עפ"י
תשובת מהרש"ך ועפ"י מ"ש הכנה"ג וכו' .יחיד הוא בדבר
לגבי כל הפוסקים הנזכרים".
ועייןבאחיעזרח"גסי'כדסק"ושפסקבהתייעצותעםהחזון
איש בנידון שלא נמצא הנקב כפי הכתוב בהרשאה שניה,
שאם שלושת חברי בית הדין ישובו ויודיעו שאכן לא היה
נקב ,כפי שנרשם בטעות בהרשאה ,די בכך ,מאחר שבבית
דיןלאנאמרהההלכה":כיווןשהגידשובאינוחוזרומגיד".
ה'סי'קפדבנידון שאין
ועיין בתשובתדברימלכיאלחלק 
הסימנים מכוונים שכתב לחוש שמא הגט שהתקבל אצל
השליח השני אינו הגט שעליו התמנה מהשליח הראשון,
ובתוךדבריוכתב:

"ועדיין אינני מחליט זה ורק יכתוב מעכ"ת להרב המסדר לברר
הדבר אם היה אז אצלם עוד גט בשמות הללו או שנפסל גט
אחד כזה אחר החתימה ואין בזה משום חוזר ומגיד ,רק שעי"ז
נתברר שהוא טעות ועביד למיטעי בכגון זה ,ועל מכתבו יחתמו
השלשה החתומים על מכתב הקודם".
ובישועותיעקבסי'קמאס"קיב כתבאודות טעותבהרשאה
של שליח הולכה שחתומים בו שני עדים,אין אומרים כיון
שהגיד וכו' אלא בעיקר העדות ולכן נאמנים לחזור להעיד
עלטעותבסימניהגט,שאינהעיקרהעדות.

עלכןמכלהטעמיםהנזכריםובנסיבותהמיוחדותבנידוןזה,
לאחר שכבר נמסר גט לשליח קבלה ,אף שטרם קיבלנו
מעב"דעלכך,מצאנולנכוןלמסוראתהגטלאשהעליסוד
ההרשאההשניה כפישהיא,ולהמתיןעםפסקהדיןלהיתר
האשה עד שנקבל מכת"ר הרשאה חדשה ומתוקנת עם
תאריך נכון ובה יצוין שאין נקבים בגט וכי בטעות נכתב כן
בהרשאה הקודמת .וכפי שבשעת הדחק יתכן למסור גט
לשליח קבלה עוד בטרם התקבלו עדים שהוא שליח קבלה,
ולהתיר האשה לאחר קבלת העדות,כמ"ש הבית מאיר סי'
קמאסעיףכזוערוה"שסי'קמאסעיףיח.

בכבודרבובהוקרה
ד
הרבאוריאללביא-אב" 
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סימן עה

אומרת"מאיסעלי"האםפוסקיםלחייבגירושיןוהרחקותדר"ת,
ודין"עוברעלדת "
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ,וכן תביעות נוספות.
התקיימו ארבעה דיונים וכעת עם השלמת בירור תביעת
הגירושין והצגת הראיות וסיכומי הטענות ,להלן פסק הדין.
הצדדיםנשואים14ש ניםולהם...ילדים.
בדיון הראשון שבו נידונה תביעת מזונות ,התברר שהבעל
עזב את הבית כחודש לפני הדיוןהנ"ל,וכימזה שנה ורבע
שהבעלמתגוררמחוץלבית.
ביחס לרקע שהביא לעזיבתו ,יצוין לפרוטוקול הדיון שבו
נכתב:

"ביה"ד :למה הוא עזב?
ב"כ האיש :אשתו אמרה לו תעזוב את הבית .לפני שלשה
שבועות הוא עזב והוא ישן על מזרון בבית הוריו".
בהחלטהשניתנהלאחרהדיוןהומלץעל הליךיעוץנישואין
במגמה להביא לחזרה לשלום בית ,אך בדיונים שהתקיימו
לאחרמכן,התבררשלאיצאדברמיוזמותאלו.
לאחרמכןהתקיימודיוניםנוספיםומעיוןבטענותהאשהעולה
שבפיה שתי טענות עיקריות .האחת ,שהבעל אינו מקיים את
קיים את עונתה אלא לעיתים רחוקות ,והשניה
חובתו ל 
שהדרדרלנפילותקשותבאמצעותהטלפוןשברשותו.
ביחסלטענההראשונה,הבעלהטילאתהאשמהעלהאשה
ובכל מקרה לא נראה שקיימת מרידה מצד הבעל ,וקיים
סיכוי טוב שאם האשה תחזור בה מתביעת הגירושין ,נושא
זהיבואלידיפתרונו.
ביחס לטענה השניה ,בית הדין נוכח שהבעל אכן התנהג
בדרך שאינה תואמת למקובל ולנהוג בקהילה שבה
המשפחה חיה .הבעל הודה שבאמצעות הטלפון הסלולרי
ניהל שיחות עם נשים בדרך פרוצה ביותר ,וגם נמצאו
בטלפוןתמונותפורנוגרפיותשהבעלהיהרגיללצפותבהן.
לאחר שהוצגואסמכתאותוהבעלהודה,הרישאלועובדות
שאין בהן מחלוקת .אמנם האשה מייחסת לבעל התנהלות
שהביאהאותועדליחסיאישותעםנשיםאחרות,אךהבעל
הכחישזאת,ואיןבפנינואסמכתאותהמוכיחותטענהזו.גם
לא ברור שדברי האשה מבוססים על ידיעה ברורה ,יתכן
שדבריה הן השערה בלבד בעקבות הממצאים העולים
מהחומרשמצאהבטלפוןשלהבעל.
בנסיבות אלו יש לקבוע שטענת האשה היא "מאיס עלי"
באמתלא מבוררת ,אך אין לייחס לבעל מעמד של "רועה

כעת נתייחס לטענה העקרונית לחיוב הגירושין.התובעת
לה
טוענתשבני הזוג הסכימו מראש להקים משפחה בקהי 
חרדית ,וכיהמעשים המיוחסים לבעל מערערים את שלום
הבית ואינם מאפשרים המשך החיים המשותפים ,בהתאם
לאופיהמיוחדהנדרשמבניזוגבקהילהזו.
ביחסלטענההעקרוניתשהבעלנהגבניגודלהלכההפסוקה
לה,
בשו"ע ,ובנוסף חרג מהדרך המקובלת והנהוגה בקהי 
יובהר:כשהבעל עבריין העובר על כל מצוות התורה ,יש
אומריםשמחייביםאותובגירושיןכמבוארברמ"אבסי'קנ"ד
ס"א:

"יש אומרים דמשומד ,כופין אותו על ידי גויים להוציא".
הנודע ביהודה תנינא חלק אבן העזר סי' צא באר הלכה זו
וכתב:

"במומר שקצת פוסקים סבירא להו שכופין אותו להוציא,
נלע"ד דמומר שאני .לא מבעיא לדעת הגאונים הובא בהגהת
מרדכי פרק החולץ שס"ל שביאת מומר מיחשב ערוה ואינו
זוקק ליבום כלל ,פשיטא לי שנאסר על אשתו שכופין להוציא.
אלא אפילו לפוסקים שזוקק ליבום ואע"פ שחטא ישראל הוא,
מ"מ כיון שהוא חשוד על כל התורה הוא חשוד להאכילה
טריפות ואיך תוכל להזהר ממאכליו בכל עת ומזונותיה עליו".
הרי שאף ביחס לבני זוג שנישאו בחו"ק כדמו"י על דעת
רישראל הכשרים ,ולהקים משפחה של שומרי
לנהוג כשא 
תורהומצוותכראוי,ולבסוףהבעלנעשהעבריין,כגוןאוכל
נבלות וטרפות וכיוצ"ב ,יפסקו חיוב גירושין לפי הדעה
הראשונה ברמ"א ,רק כשהבעל חשוד על כל התורה ואוכל
נבלות וטריפות" ,ואיך תוכל להזהר ממאכליו בכל עת
ומזונותיה עליו" ,אומפני היותו מומר גמור שביאתו אסור
לדעתמקצתפוסקים,אךבלא"האיןמקוםלחיובהגירושין.
לכאורה ,גם כשהבעל עדיין לא הגיע לדרגה של מומר
כמפורט לעיל ,אך הוא עוברמקצת עבירות שבתורה ,עדיין
ישמקוםלטענתהאשה,הטוענתבצדק" :נישאנועלדעתכן
ששני בני הזוגישמרו תורה ומצוות כראוי ,ואתה הפרת
הסכמה זו ,וכיוון שהפרת הסכמה זו שעמדה בבסיס
הנישואין ,אתה מחוייב בגירושין" .אמנם יש היגיון בטענה
כזו,אך בהתאםלפסיקתהרמ"אהנזכרת ,גםלאחר הוכחת
הטע נה ,אין פסיקת חיוב הגירושין ,אלא המציאות
שהתבררהמבססתאתטענת"מאיסעלי".

זונות" ,וזאת בהיעדר ראיה לכך ,עיין ברמ"א סי' קנ"ד ס"א

יצוין,דעה זו הסוברת לחייב את המומר בגירושין אינה

שכתב" :אם יש עדות בדבר ...או שהודה" .ועי"ש בבאר

מוסכמת,והרמ"אבסי'קנ"דס"אכתב:

היטבסק"זבשםתשובתחכםצבי,ועי"שבתשובתחכםצבי
סי'קלגשכפייתהגטהיארקלאחרהתראה.

"יש חולקין ואומרין דאין כופין למשומד או שאר עובר על דת,
אלא א"כ פושע לה ,כגון שמאכילה דבר איסור".

עטרתדבורה



לפידעהזו,איןלפסוקחיובגירושיןאלאאםהבעלמכשיל
אתאשתו.
דינושל עוברעלדתשהכשילאתאשתוהמחוייבבגירושין,
נלמד מדיני עוברת על דת ,כמבואר בתוספות רי"ד במסכת
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אפילו אם כבר הכשילה מדעתה או בלא דעתה על ידי איזה
תחבולה מ"מ כיון שאי אפשר להכשילה להבא בלא דעתה אין
כופין להוציא כיון שהיא יכולה להזהר דלא עדיפא היא מיניה
שאם היה לו אפשר להזהר ג"כ לא היתה יוצאת בלא כתובה".

כתובותדףעב.וכןבספרפסקיהרי"דשם,ובשטמ"קדףעב.

על כן בנסיבות שבהם האשה עומדת על המשמרכראוי

)ד"הונודרת(בשםהריב"ש.

ואינה מסכימה לסטות כמלוא הנימה מגדרי ההלכה

הריא"ז)בש"גכתובותדףעב(הסתמךעלשיטתזקנוהרי"ד,

המחוייבת ,ובשל כך הבעל אינומכשילאותה ,אין עילה

ופסק בבעל המכשיל את אשתו או ה נודר ואינו מקיים-

לחיובהגירושין.

"יוציא ויתן כתובה" .דברי התוס' רי"ד והריא"ז ,הם

ובנוסף יצויין שבהתאם לדרכו של הנודע ביהודה ,אין חיוב

המקורות לדינו של הרמ"א לחיוב הגט אם "מאכילה דבר

גטללאהתראהמוקדמת.

איסור".

וכעיןזה בפסקדיןשלביה"דהגדולשהודפסבספרמשפטי

אמנםהמבי"טח"בסי'מ"ז,חולקודחהדינושלהרי"ד,אך

שאול סי' לה .שם הטענה מתייחסת להכשלת אשה בביאה

להלכההסכימוגדוליהפוסקיםכהכרעתהרמ"א,וכאמורכן
דעתהרי"דהריא"זוהריב"ש,ואכמ"ל.
לפי דרכם של הרי"ד הריא"ז הריב"ש והרמ"א ,רק באותן
נסיבות שיפסקו ביחס לאשה העוברת על דת משה"-תצא
בלאכתובה",יפסקוביחסלבעלהעוברעלדתמשה",יוציא
ויתןכתובה".בהתאםלכך,סוגהעבירותהגוררותאתחיוב
הבעל בגירושין ,גם הוא נלמד מדין אשה העוברתעל דת
שנאמרבה"תצאבלאכתובה",ובנידון דנן,עילותכאלולא
התבררו.
עוד יצוין למש"כ בנודע ביהודה תנינא חלק אבןהעזר סי'
צא,ולהלןעיקרידבריו:

"בגוף דין זה אם היה מתברר בעדים ששימש בנדתה או שהיה
מודה לדבריה אם היה הדין נותן לכופו להוציא או לא .הנלע"ד
בזה דאין חילוק בינו לבינה כלל ,וגם היא בעוברת על דת כל
מה דחשיב בגמרא היינו דבר שמכשילתו או בנודרת שהטעם
שגורמת מיתת בניו ,או בעוברת על דת יהודית שהם דברים של
פריצות שבזה יש לחוש שתבוא לידי זימה ,אבל בעוברת על
שאר עבירות חמורות במה שאינה מכשילתו אפילו אכלה חזיר
ולא האכילתו או לבשה שעטנז לא מצינו שיכול להוציאה בלא
כתובה .ואפילו במכשילתו הוא דוקא במה שאי אפשר לו לידע
ואי אפשר לו להזהר .דהרי שם בכתובות ע"ב ע"א אפי' בנודרת
ובאינה קוצה חלה פליגי ר"י ור"מ וסברי דאינה מפסדת
הכתובה בנודרת פליג ר"מ וסבר יקניטנה שתדור בפניו ויפר לה
ובקוצה חלה פליג ר"י וסובר שיפריש אחריה אלא דחכמים
סבירא להו אין אדם דר עם נחש והוי כמו דבר שאי אפשר
להזהר מזה בכל עת אבל עכ"פ אם היה אפשר לא היתה יוצאת
אף שהכשילתו כבר .ובמשמשתו נדה ודאי שאי אפשר לו
להזהר שהרי הוא צריך לסמוך עליה והוא אינו יודע אם רואה
אם לא .וכמו כן אני אומר באיש שאם הכשיל את אשתו
שהאכילה דבר האסור כגון שהביא לביתו בשר נבילה ואמר
דשחוטה והאכיל את אשתו ,אז יוציא ויתן כתובה ,שהרי אי
אפשר לה להזהר מזה שהרי מזונותיה עליו ,ולא תוכל לחקור
בכל עת שיביא בשר ושאר מאכלים שיש לחוש בהם לדבר
האסור .וגם בזה צריך התראה קודם כמו האשה ,ואין אדם דר
עם נחש וכו' .אבל במה שאי אפשר להכשילה בלא דעתה

ל:
אסורהבימינדתה,וכתבשםהגאוןרבישאולישראליזצ" 

"זאת ועוד ,שכיון שנאמר בפנינו שרוצה לשמור על טהרת
המשפחה ,וגם לפני כן עוד לא עשה מעשה ,בכגון דא ודאי
שאין לחייבו בג"פ כל עוד לא נעשה ניסיון נוסף ונתברר שלא
עמד בדבורו .וכגון זה בתשובת חכם צבי סי' קל"ג :ולענ"ד
הוא צריך ג"כ התראה וכו' ולא עוד אלא אף אם רצונה לצאת
בלא כתובה אין כופין אותו כלל לגרש אלא לאחר התראה דלא
יהא איסורא קל מממונא וכו' דהתם מיירי במוחזק ורגיל בכך,
ועוד דלא היתה כאן התראה ,ועוד דהרי שב בתשובה ורוצה
לקבל דברי חבירות וכו' .וכיון שבפנינו הוצהר שלא יחזור עוד
פעם על נסיונו לחיות עמה בטומאתה ,ורוצה לחזור לחיי
שלום ,והעיכוב הוא מצד האשה ,אין מקום לחייבו בג"פ".
עכ"פ היה פשוט להגאון רבי שאול ישראלי זצ"ל  ,שאף
ביחס לטענה על גופו של איסור ,חיוב הגט יוכל להינתן רק
לאחר התראה ,ואין לחייב רק אם ביקש להכשילה אך
לבסוף לא הכשילה.וע"ע מש"כ בנידון התראה לעיל בסי'
מג.
העולה מכל האמור:אין מקום להתכנסלדיון להוכחות
טענות האשה ה נזכרות,ככלשהדבר נוגע לשאלת חיוב
הגירושין.מאחרשאיןדיניעוברעלדתאלאכשהואמכשיל
את אשתו בדבר שאינה יכולה להיזהר בו.עוד יצוין לדעת
הסוברים שחיוב גירושין בעובר על דת אינו אלא לאחר
התראה.
םלקבוע,שלאור החומר שהוצג מהטלפון
לכאורה היה מקו 
ה
של הבעל,ישלייחס לבעל דין עובר על דת,כדיןאש 
ה"משחקתעםהבחורים" שנפסקבשו"עאה"עסי'קטוס"ד
לדוןאותה כעוברתעלדת .אךאיןלומרכןמפנישאיןחיוב
גירושין אלא בעובר על דת משה שמכשילה ,וכאמור לעיל,
ובזה קיימת ילפותא מאשה העוברת על דת משה .אך לא
מצינו בפוסקים ביחס לבעלגדר של"עובר על דת יהודית",
ולא מצינו שחייבו את הבעל בגירושין מפני עילה זו.
והחלוקה ברורה ,מפני שטעם ההלכה לחיוב הגירושין
באשהעוברתעלדתיהודיתהואמפניחששזנות,כמבואר
בח"מ סי' קט"וסק"א ,ומקורו מדברי הרא"ש שכתב "משום
חשד זנות הוא דמפסדא" .והב"ש סי' קטו סק"א כתב
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שמאחר שעשתה דבר פריצות יש חשש שמא תזנה תחתיו,

שתקנו יוציא ויתן כתובה בנסיבות כגון במקרה דנן,אין

דהיינוחששביחסלעתיד.

מקוםלחיובהבעלבגירושיןבטענת"עוברעלדת".

והמל"מ )בפ"ב מהלכות סוטה ה"א ,הובא בבית מאיר

העולה מדברינו:בנידון שבפנינו ,אכן הצדדים משתייכים

ובפת"ש סק"א( כתב דהחשש שמא זנתה ,אך החזו"א

לקהילהעםגדריהנהגותהמקובליםבקהילהזו,והבעלחרג

)הלכות כתובות סי'עט ס"ק כז( הביא את דברי המשנה

מההנהגותהמקובלות ,לרבותלבוששאינומקובלכללאצל

למלךובארדבריו,וז"ל:

המשתייכים לקהילה ,אךאין לדונו בגדר עובר על דת

"נראה דאין לחוש שזינתה להפסידה כתובתה משום זה ,אלא
נראה דלא מיתדר ליה באשה כזו שאין הפריצות מקרה אלא
תכונה רעה ומביאה לידי זימה ,והרי קלקלה האישות שאינו
יכול לדור עמה".

המחויב בגירושין ,מפני הטע נה שבמעשיו אלו קלקל את
שלוםהביתביניהם,אלאדיןהאשהכטוענת"מאיסעלי".
דיןאשההטוענת"מאיסעלי"

כל האמור חמור יותר באשה עוברת עלדת,ומאחר שלא

ידועה מחלוקת הראשוניםאםכופין גירושין ב'מאיס עלי',

מצינו בפוסקים ש"משחק עם בחורות" יחשב עילה לחיוב

והובאהבביתיוסף)אבןהעזרסימןעז(.

הגירושין,איןמקוםשנחדשהלכהכזו,ללאמקורבפוסקים,

נקדיםלבררמהיהכרעתהשולחןערוך.

וגם לו היה מקום לחידוש זה ,עכ"פ התראה נחוצה בטרם

הרמב"ם)הלכותאישותפרקידהלכהח(כתב:

הפסיקהלגירושין.
אמנם בפד"ר ח"א עמ' ,338בפס"ד של בית הדין האזורי
בירושליםבהרכבהדייניםה גר"יעדס זצ"להגרי"שאלישיב
ל
זצ"לוהגרי"ב ז'ולטי זצ"ל בארו את יסוד הדין בעוברת ע 
דת,וכתבו:

"עיקר הטעם של עוברת על דת הוא לא משום מעשה העבירה,
אלא משום דבמעשיה היא גורמת להפרעה ולקילקול בחיי
המשפחה התקינים בינה לבין בעלה".
והיינו כדרכו של החזו"א בדבריו הנזכרים ,ויסוד הדברים
בסוגיית הגמ' )כתובות דף עב,א( שביארה את ההלכה של
עובדתעלדת"שאיןאדםדרעםנחשבכפיפה".
אךטעםזהאינוחידוששכתבובאותופסקדין,לחדשיסוד
חדש ,עילה חדשה העומדת בפני עצמה לחיוב הגירושין.
אלא ביאור זה כבר מצוי ברבותינו גדולי האחרונים ,שדנו
בהלכהזושל"עוברתעלדת",ובארוהטעםבהלכהזומפני
שארע מצב שהאשה עברה על דת ובמעשיה אלו היא
מונעת את האפשרות להמשיך בעתיד בחיים משותפים עם

"האשה שמנעה בעלה מתשמיש המטה היא הנקראת מורדת,
ושואלין אותה מפני מה מרדה ,אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה
להבעל לו מדעתי ,כופין אותו להוציא לשעתו ,לפי שאינה
כשבויה שתבעל לשנוי לה".
על דברי הרמב"ם שהובאו בטור )אבן העזר סימן עז( כתב
הביתיוסף)שם(:

"כתבו הגהות )מיימוניות אות ה( בשם התוספות ובשם הר"מ,
שאף לדברי האומרים דבטענת מאיס עלי כופין להוציא ,היינו
דוקא בנותנת אמתלאה לדבריה וטענה הנראית למה הוא מאוס
עליה".
וכןכתבהמאירי)כתובותדףסגע"ב(בשיטתהרמב"ם:

"ואף לשיטת גדולי המחברים פירשו רבותי בדבריהם דוקא
בשטוענת כך מן הדין ,רצונם לומר שאף אנו מכירין בו שהוא
ראוי לימאס מחמת רוב פחיתותו והפסד עניניו אם במדות אם
בשאר דברים מכוערים ,והדברים מוכיחים שלא בסיבת נתינת
עין באחר הוא ,הא כל שטוענת כן מחמת עקשות וגאוה
והסתלסלות יתר אין שומעין לה".

בעלה ,ולא מטעם קנס אתינן עלה ,אלא מפני שהאשה

מאחרשלשיטתהביתיוסף,הרמב"םפסקכפייתגירושיןרק

במעשיהאלומנעהאתהאפשרותלחייםמשותפיםבעתיד.

כשטענת 'מאיס עלי' היא ב'אמתלא מבוררת' .לפי זה,
כשהביתיוסףבשולחןערוך)אבןהעזרסימןעזסעיףב(פסק

מסקנתהדברים

שלאכרמב"ם,היינושההלכההוכרעהשאיןכפייתגירושין

כל הפוסקים שכתבו את עניין קלקול האישות בין בני הזוג,

בטענת'מאיסעלי',לרבותכשיש'אמתלאמבוררת'.

הדברים נכתבו כטעם וביאור בגדר הלכה זו של עוברת על

בהיעדרכפייתגירושין,עדייןעלינולברראםעלכלפניםיש

דת,באשה שעברה על דת בהתאם לגדרי ההלכה הפסוקה

מקום לפסיקת חיוב גירושין ב'מאיס עלי' ב'אמתלא

בשו"עסי'קט"ו.אךלאעלהעלדעתאחדמהפוסקיםשגם

מבוררת'.

ללא שהאשה עברה על דת ,תצא ללא כתובה בטענה

מצינו שיטה בראשונים )והובאה בפד"ר כרך ז עמ'(205

שקלקלהשלחייהאישותביניהםבמעשיםשליליים אחרים

שקבעהשאמנםאיןפוסקיםכפייתגירושיןאךמחייביםאת

שאינם מאותם המבוארים בשו"ע סי' קט"ו ,ואף אם חריגה

הבעלבגירושין:המאירי)כתובותדףסדע"א(כתב:

זו גוררת קלקול חייהנישואין ,זו עילה לדיון ביניהם ,אך
אינה בגדרי "עוברת על דת" .וזאת מפני שקלקול חיי

"קצת חכמי הדורות מפרשין בדבריהם 'יהיב לה גיטא' -
שחייב ,אלא שמכל מקום אין כופין אותו".

הנישואיןנאמררקכטעםבהלכהשלעוברתעלדת,אךלא

ה זונאמרהכפירושבשיטתהגאונים ,שגם
אךיובהרכישיט 

כעילההעומדת בפני עצמה.ועל כן ,בהיעדר תקנת חכמים

אליבא דשיטתםשיש לחייבגירושיןבלבדבלא כפיה ,אך

עטרתדבורה



סימןעה283

לאחר שלמעשה שיטת הגאונים לא נפסקה להלכה ,הרי

בגמרא ,ואין לפסוק כן ב'מאיס עלי' ,מאחר שלא מצאנו 

שלהלכהאיןנפקאמינהבפירושזה.

מקור בגמרא לפסיקת חיוב גירושין ב'מאיס עלי' ,לרבות

ואכןבשולחן ערוך לא הסכים לכפיית הגירושין על הבעל

באמתלא מבוררת .אדרבה מסוגיית הגמרא ,שבה נכתבו

וגםלאהזכירדברמחיובהגירושין,וכןעולהמסתימתדברי

הלכותרבותבמורדתלסוגיההשוניםואיןבהאזכורלחיוב

הרמ"א )אבן העזר שם סעיף ג( שכתב ביחס לטוענת מאיס

גירושין ,משמע שהיה פשוט לגמרא,שאין חיוב גירושין,

עלי ונותנת אמתלא לדבריה" :ואין כופין אותו לגרש ,ולא

וכפי שהביאו התוספות )כתובות סג ע"ב ד"ה "אבל

אותהלהיותאצלו" .

אמרה"(:

ואמנם לדעת רוב הפוסקים אין מקום לפסוקחיוב הבעל
בגירושין ,וכדעת ר"ת שהובא בשיטה מקובצת במסכת
כתובותדףסדעמודא'  .זאתמאחרשפסיקההמורהלבעל
שחובה עליו לתת גט ,ושאם לא יתן גט יחשב עבריין על
דברי חכמים ,חייבת להתבסס על תקנת חכמים לחיוב
הגירושין,אךתקנהכזואינהבנמצאבש"סופוסקים.

"ועוד מקשה רבינו תם דבכל השמועה אינו מזכיר כפיית הבעל
אלא כפיית האשה".
דהיינו :היעדר האזכור מוכיח שאין פסיקת כפיית גירושין,
ולפי זה הוא הדין שהיעדר האזכור גם מוכיחשאין פסיקת
חיובגירושין.
השיטה מקובצת )כתובות דף סד ע"א(הנזכר לעיל,הביא
מדברי רבנו תם ,ומדבריו אנו למדים שלפי דרכו אין מקום

שיטתר"ת

לפסיקת חיוב גירושין ב'מאיס עלי' .וזו לשון השיטה

ידוע שרבנו תם בספר הישר )סימן כד( קבע הרחקות ביחס

מקובצת:

לבעל שאשתו מאסה בו .שיטתו הובאה בתשובת מהרי"ק
)שורש קב( בבית יוסף )אבן העזר סימן קלד( ובלבוש )אבן
העזרסימןקלדסעיףי(.
לכאורה היה מקום לטענה שלולי סבר רבנו תם שהבעל
מחויבבגירושין,לאהיהמורהעלההרחקות.
ואמנםהרחקותאלונפסקובשולחןערוך ,ברמ"א)אבןהעזר
סימן קנד סעיף כא(,ביחסלבעל המחויבבגירושין וכתב
הגר"א בביאורו )שם ס"ק סז(" :וכל זהעושין לו שעבר על
דברי חכמים".לכאורה היהמקום להניח שגם ב'מאיס עלי'
בלבד נקבעו ההרחקות מאחר שזו עילה לחיוב גירושין,
ונוקטים הרחקות ביחס לבעל ,מפני שהבעל עובר על דברי
חכמיםואינוממלאאחרהחיובהמוטלעליו.
לפי זה שיטת רבנו תם שיש הרחקות ב'מאיס עלי' נובעת

"כתב רבינו יונה ז"ל וזו לשונו :דאף על גב דאין כופין לתת גט
באומרת מאיס עלי ,היינו כפייה בשוטים אבל בית דין מודיעים
לו שמצוה עליו לגרשה ונותנין לו עצה שיגרשנה ,ואם לא
יגרשנה האי מאי דאמרינן האי מאן דעבר אדרבנן מצוה
למקרייה עבריינא.
ורבינו תם ז"ל היה אומר שאפילו זה לא נאמר לו ,אלא שאם
יבא לימלך אם יגרשנה בלא כתובה בית דין נותנין לו עצה
שיגרשנה לאלתר .כן כתבו תלמידי רבינו יונה.
עוד כתבו :יש אומרים דלסוף תריסר ירחי שתא נכוף אותו
בשוטים לגרש .אבל מורי הרב נר"ו אומר דלעולם לא נכוף
אותם בשוטים ,אלא דמשם ואילך הוא מצוה לגרשה ואם לא
יגרשנה קרינן ליה עבריינא כדכתיבנא לעיל ,אבל אם יכופו
אותו הוה ליה גט מעושה בישראל דפסול".

משיטתו שיש חיוב בלא כפייה .וכןהעלה הגאון הרב חגי

מעיון בדברי רבינו יונה עולה שלפי דרכו ב'מאיס עלי'

איזיררזצ"לבמאמר בספר שורת הדין )כרך ב'עמ' קיז(,

פוסקים לחייב גירושין ,ולכן אפשר להכריז עליו "עבריין"

וכבר קדמו בספר עזרת ישראל )להגאון לרבי רפאל ישראל

דהיינועוברעלדבריחכמיםשתקנולחייבגירושין,ולפיזה

איסרשפיראזצ"ל,סימןלד(.

כשקבע רבינו יונה שמצוה עליו לגרשה ,כוונתו למצוה

אךבמחילהמכבודתורתם,דבריהםאינםמחוורים.

שהיאחובה.ובזהרבנותםחולקוסוברשאיןחיובגירושין.

רבנותם,בקביעתושאיןלכפותאתהבעלבגירושיןבטענת

וכן עולה מחידושי הריטב"א )כתובות דף סג ע"ב ומובא

'מאיסעלי',כתב:

בשיטהמקובצתשם(,שהביאאתשיטתרבנותםבלשוןזו:

"ועל זה ידוו כל הדווים :איך יטעה חכם לומר שכופין הבעל
לגרש באמירת מאוס עלי .הלא ב'השמים ביני לבינך' וב'נטולה
אני מן היהודים' חזרו לומר "שמא עיניה נתנה באחר" ,ועוד
אמרינן שלא יהא כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה ביד גוי
ומפקעת עצמה מיד בעלה בחנם  -תתלה בעכו"ם אם מורדת.
ועוד דאם כן מצינו חוטא נשכר .ובלא שום פירכא בעולם:
כפייה לבעל לא אשכחן בכולא שמעתא".
כל הטעמים הללו שניתנו על ידי רבנו תם למנוע כפיית

"ורבנו תם פירש  ...אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה ,כיון
שאומרת איני רוצה בו ולא בכתובתו ובלבד שיגרשני ,אם בא
לימלך עמנו ניתן לו עצה שיגרשנה ויפטרנה מיד בלא איחור".
ומבואר שלשיטת רבנו תם אין כפיה וכן אין חיוב גירושין.
ולפי זה ,דברי ביאור הגר"א )אבן העזר סימן קנד ס"ק סז,
הנ"ל(שנאמרו על הסעיף הנ"ל ברמ"א,מתייחסים לנסיבות
שבהן הרחקות דרבנו תם נקבעו לאחר שהבעל חויב
בגירושין ,ואכן בנסיבות אלו מתרחקים מהבעל מפני שעבר

גירושין,יפיםלנמקגםמדועאיןלפסוקחיובגירושין,וודאי

על תקנת חכמים שחייבוהו לתת גט .אך מאחר שדברי

שטעמו האחרון מורה כן :חיובי הגירושיןבאותן נסיבות

הגר"אלאנאמרובמקרהשל'מאיסעלי' ,איןלהוכיחמהם

שנאמרו בהלכה,נקבעו כתקנת חכמים ,תקנה המבוארת

שגם ב'מאיס עלי' מתרחקים ממנו מפני שעבר על דברי
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חכמים .אלא מתרחקים ממנו מאחר שבית הדין נוכח
שהבעלמעגןאתאשתוללאהצדקה,וכמושיבוארלהלן.
וכןמפורשבתשובתרבנותםבספרהישרסי' עזשבהכתב
שאיןלביתדיןלגזורעלהבעלאולצוותלבעלשעליולתת
גט,וכתב:

"הלא אני ואתה דברנו רבות פעמים על האי דמאיס עלי ,הלא
פרשתי ור"ח הסכים כשהבעל רוצה ...אבל ציווי ב"ד אינו יכול
להיות ,שאלו כתבתם וציווינו לו בציווי ב"ד ,אז היתה הגזרה
תלויה בכם או בבעל דין להתיר] .וכל זה[ אם היה הוא הבעל
שבידו לגרש וגם שישנו מאותן שכופין להוציא .שכך אני מורה
ובא שאין לגזור לגרש על שאין כופין ,והגט הנעשה על ידי
חרם או ציווי בית דין קורא אני בו שלא כדין פסול ופוסל ...
ואם בית דין ציוו עליו להזקיק לגרש טעו בדבר משנה ויחזרו".
אילוסבררבנותםשקייםחיובגירושין ,מדועלאיצוועליו
ביתהדיןלמלאאחרחובתולתתגט?
ולהלןמדבריהביתאפריםבתשובהחלקאבןהעזרסי'קכט:

"אמנם מה שכתב דכאן חיובא איכא במאיס עלי ומייתי הך
דמרדכי "אם נתפס בידי עכו"ם" כו' והנה מהתם יכילנא לדחויי
דלאו דינא קאמר אלא שאם עושין כן אין זה אונס ,אמנם טפי
הווי ליה לאתויי מה שכתב הבית יוסף )סימן קלד( בשם
מהרי"ק ]סימן קב[ "אך כל רבותינו" כו' ,וכן כתב מהרי"ק
)סימן קלה( בשם רבנו תם .אך אי לא מסתפינא אמינא דרבנו
תם שם השיב כן לאותן מקומות שנהגו בכפיה כמבואר ענין
כזה בשו"ת הרא"ש כמה פעמים ,ועל זה כתב להם בדרך
תוכחת מוסר שלא יעשו כפיה רק אם רוצים להחזיק במנהגם
יכולים לעשות לו כפיה זו .ועיין בשולחן ערוך )סימן קנד(
שכתבו הרחקה זו אהיכא דאיתמר יוציא ויתן כתובה .והנה
בתשובת הרשב"א )סימן אלף קצב( מבואר גם כן דאף בטוענת
אין לו גבורות אנשים אין כופין רק בבאה מחמת טענה ,ואז
יכולים לומר לו שחייבוהו חכמים להוציא ,מה שאין כן במאיס
עלי .וכן מבואר מדברי הרא"ש ויתר הפוסקים במאיס עלי אם
רצה מגרש ,יעוין שם .ומצאתי און לי בשיטה מקובצת הביא
בשם ר"י ,דבמאיס עלי אומרים לו חכמים חייבוך להוציא כו',
ורבנו תם אומר שאף זה אין אומרים לו אלא שאם בא לימלך
בבית דין משיאים לו עצה שיגרשנה לאלתר ויפטור מכתובה".
הרי שהבית אפרים ביאר בדעת רבינו יונה שקיים חיוב
גירושין ב'מאיס עלי' ,אך כתבשרבנו תם חולק עליו ,ושכן
דעת הרשב"א והרא"ש .וכתב הבית אפרים" :וכן מבואר
מדברי הרא"ש ויתר הפוסקים במאיס עלי אם רצה מגרש,
יעוין שם" ,דהיינו :פשיטא לבית אפרים שהשולחן ערוך
ושאר הפוסקים שכתבו":אם רצה מגרש" ,גם הם הסכימו
שלא להורות על חיוב הגירושין ,ולכן דחההבית אפרים
דעת השואל שסבר שב'מאיס עלי' פוסקים חיוב הבעל
בגירושין,אלאקבע הבית אפרים כי ההלכה של הרחקות
דרבנותםאינהמוכיחהחיובגירושין,וכיגםבהיעדרפסיקת
חיובגירושין,ישלהןמקום.
אמנםהביתאפריםכתב:

"אי לא מסתפינא אמינא דר"ת שם השיב כן לאותן מקומות
שנהגו בכפי' כמבואר ענין כזה בשו"ת הרא"ש כ"פ וע"ז כתב
להם בדרך תוכחת מוסר שלא יעשו כפי' רק אם רוצים להחזיק
במנהגם יכולים לעשות לו כפי' זו ועיין בש"ע סימן קנ"ד
שכתבו הרחקה זו אהיכא דאיתמר יוציא ויתן כתובה"
אךהדברברורשהביתאפריםכתבזאתרקעלדרך"אילאו
דמסתפינא" בלבד ,ולא כמסקנה .שהריבתשובה זו מבואר
להדיא שרק רבינו יונה סבר שיש חיוב גירושין במאיס עלי
ולא שאר הראשונים ור"ת )למעט הרמב"ם שסבר כפיה(.
ולפי ביאור זה מאחר שר"ת הורה על הרחקות דר"ת ,וכבר
כתברבינופרץבתשובתזכרוןיהודהסי'קי

"שכל רבותינו שווין

בדבר" שניתןלנהוגהרחקותאלובמאיס

עלי ,ופשיטא שאין כוונתו שכל רבותינו סוברים כפיה או
חיובגטבמאיסעלי.
וכןמהריב"לח"בסי'יחכתבשהסכימועםההרחקהבמאיס
עליהסמ"קמהרי"ק",ולא מצינו מי שיחלוק עליהם",ואילואין
מקוםלהרחקותבהיעדרחיובגט ,וכייעלהעלהדעתשאין
בראשוניםובפוסקיםהחולקיםעלההרחקות,וכיכלרבותינו
שויןשישחיובגטבמאיסעליבלאשמצאנולכךמקוראחד
בכל הפוסקים מלבד רבינו יונה ,ישתקע הדבר ולא ייאמר.
לכן הדבר פשוט שאמנם בתחילת דבריו הבית אפרים כתב
"אילאדמסתפינאאמינאדר"תשםהשיבכןלאותןמקומות
שנהגו בכפיה" ,אך הדבר פשוט וברור שהבית אפרים כתב
זאת רק בדרך של "אי לאו דמסתפינא" שהרי ביחס לדברי
ר"ת",כל רבותינו שוין בדבר" ,כעדות רבינו פרץ ומהריב"ל
וכן הובאו להלכה בפוסקים רבים מאד ,וכל אלו הפוסקים
פשיטא שאינם הולכים בשיטת הסוברים שיש כפיית גט
במאיסעלי,וכןאיןיסודלקבועשהםחידשוחיובגטבמאיס
עלי,נגדהראשוניםשהביאהביתאפריםונגדסתימתהטור
והשו"ע סי' עז ,על כן ודאי שאין דרך אחרת אלא לבאר
דבריהביתאפריםבמתכונת שלאילאודמסתפינא,ועלפי
מסקנת דבריו בביאור שיטת ר"ת החולק על רבינו יונה
ומסתמא לא חזר בו ממה שכתב בתשובה,אין חיוב גט
במאיסעליואפ"הישהרחקות.
וכןבתשובתנודעביהודהתניינאאבןהעזרסי'צ',כתב:

"בהא סלקי ובהא נחתי שחלילה לכוף האיש הזה בשוטים לא
בנידוי כלל ,ואפילו בדברים ,לומר לו שאם לא יגרש הוא
עבריין ,גם כן איני מסכים".
וכןהחזוןאישאבןהעזרסי'סטס"קאכתב:

"אבל אחרי שהוכרע שאין כופין אותו אפילו במילי ולא
מחייבינן ליה לגרשה"...
וכן עולה להדיא מדברי הבית מאיר סי' עז ס"ג ,במש"כ
לחלוק על הב"ש ס"ק כז בשם הט"ז שאין ליישם את דינא
דמתיבתאעדלאחרהגירושין,ובתוךדבריוכתב:

"ואילו היה הדין שלא לכפות לגרש ושלא תגבה צאן ברזל עד
שיתרצה לגרש ,איני יודע מה הועילו חכמים בתקנתן דבנות
ישראל ,ולכן הברור כהרמ"א ז"ל".

עטרתדבורה



אילוסברהביתמאירשאליבאדפסקהרמ"אהגםש'במאיס
עלי'באמתלאמבוררתאיןכופין,עלכלפניםפוסקיםחיוב
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בשם תשובת מוהר"ם ד"אין כופין אותו לגרש אותה ולא להיות
אצלו".

גירושין,לאהיהכותב":ואילוהיההדיןשלאלכפותלגרש

ובפד"ר כרך ז' עמ'205נפסק חיוב גירושין בצירוף הטעם

ושלא תגבה צאן ברזל עד שיתרצה לגרש ,איני יודע מה

שהשיאהשםרעבשכנותיה,עי"ש.

הועילוחכמיםבתקנתןדבנותישראל" .

לבספרועזרתכהן
שהביאומדברימרןהראי"הקוקזצ" 
יש 

וכן בתשובת הגרב"צעוזיאל זצ"ל בתשובתו שבספר דברי

סי'נהוסי'נושפסקחיובמזונותבמורדתהאומרת'מאיס

חזקיהוח"אאה"עסי'ב',שכתב:

"בדין מורדת דמאיס ,שאין הבעל חייב לגרשה ,ושהיא הגורמת
ותובעת גירושיה ,אין זה עיכוב מצידו".

עלי באמתלא מבוררת',להוכיחשדעתולפסוקחיובגירושין
ב"מאיסעלי".
אך אין יסוד לכך.הגםשמרןהראי"הקוקזצ"לקבעחיוב

וכן בספר שמש ומגן להגאון רבי שלום משאש זצ"ל ח"ב

המעוכבתמחמתו,אך
מזונותעליסודהקביעהשהאיש 

אה"עסי'כ"ח,בפסקדיןשלביה"דלערעוריםבמרוקו,כתב:

ל
היינולאחרשמצאלנכוןלסמוךעלשיטתהרמב"םככ 

"שאין הבעל חייב לגרש שכן היא ההלכה ע"פ הפוסקים א'
ואחרונים והש"ע ודלא כהרמב"ם שסובר שכופין אותו לגרש
במאיס עלי ע"ע .אין להאריך בדבר פשוט שנפסק כבר".
ואכן ,בפסקי דין רבים בפד"ר ,קבעו שלא לפסוק חיוב
גירושין במאיס עלי לרבות כשהאמתלא מבוררת ,ראה כרך
ז' עמ' ,4-5כרך ו' עמ' ,223-224כרך יבעמ'103וכןמעמ'
,324ובפד"ר חלק ב' עמ')194ד"ה אלא שגם(,וכן בספר
עטרתשלמה)להגרש"שקרליץזצ"ל(ח"אסי'לבסק"ו.
וכ"כבדעתר"תשהורהעלהרחקות ,הגאוןרח"גצימבליסט
שליט"א בספר "שורת הדין" ח"ה עמ' רלא שמצוה לגרשה,
)אךלאחיובגירושין(,והוסיף:

"וכבר נהיגי עלמא כדעת ר"ת ורוב הפוסקים שגם אין מחייבים
אותו לגרש ,אלא משתדלים ומשדלים אותו שיתן גט".

שהדברנוגעלענייןפסיקתהמזונות,אךאיןבדבריוהוראה
לפסיקתחיובגירושיןבנסיבותאלו.ולהלןהקטעהעיקרי
מדבריושעליוביקשולבססאתחיובהגירושין:

"אף על פי שאין אנו רשאין לצאת מגדרן של רוב הפוסקים
החולקים על הרמב"ם ורש"י ורשב"ם דסבירא להו כוותיה
דכופין לגרש ב'מאיס עלי' ודבריהם מובנים מאד היכי דאיתנהו
טענות חשובות ומכריעות מצד האשה כבנדון דידן ,מכל מקום
מפני חומר אשת איש אין אנו נהוגין לכוף לגרש .אבל מכל
מקום מאחר שמצד הדין חייב הוא להוציאה מתחת ידו ,כסברת
הרמב"ם שלא תהיינה בנות ישראל כשבויות ,כיון שהיא אומרת
'מאיס עלי' בטענות מבוררות ,והוא מעכב אותה שלא תוכל
להנשא לאחר שיפרנס ויזון אותה ,ודאי דסברא אלימתא היא
שצריכין לחייבו במזונות".

וכןדעתהגאוןרביי"שאלישיבזצ"לבפד"רכרךי"חעמ'24

אילועלהעלדעתמרןהראי"הקוקזצ"ללהורותגםביחס

)סעיףו'(,וכןבפד"רכרךט'עמ'96ובקובץתשובותח"אסי'

א
לתביעת הגירושין דרך ביניים של פסיקת חיוב גירושין בל 

קעד .וכןבפסקדינושניתןבביתהדיןהגדולערעורי"ט191/

תחידושו
רא 
אשהיהמאריךלהבהי 
כפייתגירושין,פשיט 

שהתפרסם בספר משפט איש )כרך תשי"ח-תשי"ט( עמ'

ה מצויה בראשונים למעט בדברי
והיה מבסס הלכה זו שאינ 

קעד-קעז .באותו נידון בית הדין האזורי בת"א דחה את

ף לא הוזכרו בתשובת
רבנויונה בשטמ"קהנזכריםלעיל ,שא 

תביעת האשה לחיוב הבעל בגירושין בנסיבות של "מאיס

עזרתכהן .ואדרבה בתשובת עזרת כהן בעת התייחסותו

עלי" ,ובפסק דינו של בית הדין הגדול מיום ו' אייר תש"ך

לשאלת הגירושין ,קבע שאין כופין גירושין ולא הזכיר דבר

בהרכב הרבנים הגאונים נ"ע הגרי"מ בן מנחם זצ"ל הגר"ע

מהכרעת ביניים שלחיוב הגטבלא כפיה ,והאזכור "שמצד

הדאיא זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל ,אישרו את פסק הדין

הדין חייב הוא להוציאה" נכתב רק בעת הדיון בחיוב

וכתבו:

המזונות.לכןהדברברורשמרןהראי"הקוקזצ"ל,שקבעאת

"אף שלדעתנו צודק בית הדין בפסק דינו המעורער שקבע שאין
לחייב את הבעל לפטור את אשתו בגט פיטורין ,בכל זאת אנו
מוצאים שאין יסוד לערעורו הנגדי של המשיב לחייב את
האשה לחיים משותפים עם הבעל ...דעתנו כי אחר שהאשה
באה בטענה שלא יכולה בשום אופן לשאתו ,ושאי אפשר
שיהיו בינם חיים משותפים שבין איש לאשתו וכמובא בחומר
שבתיקים ,ואחר שזה כבר שנים רבות שחיים בפרוד והיחסים
שביניהם מתוחים מאד ,בלי להיכנס כעת לקבוע מי היה הגורם
לכך בראשונה ,ניתן לומר שכל עוד שלא חלה מהפכה טבעית
בהרגשותיה של האשה לבעלה ,היא בדין אשה הטוענת "מאיס
עלי" באמתלא בעקבות הסכסוכים והמתיחות מזמן רב
שביניהם ,וכשכזה כותב הרמ"א בסימן ע"ז סעיף ג' וזהו בטור

דרך הפסיקה" :שאין אנו רשאים לצאת מגדרן של רוב
הפוסקים החולקים על הרמב"ם ורש"י ורשב"ם" וכו' ובכך
ל הראשונים ,החל בתשובת
הורה להמשיך בדרכם ש 
ם
ךבטור)סימןעז(בש 
הרא "ש)כללמ גסימןח(והמש 
םמרוטנבורגוברמ"א סעיף ג'ושארהפוסקים,שבדין
מהר" 
'מאיסעליבאמתלאמבוררת'הבחינוביןדיןהממוןלדין
הגירושין ,דהיינוככלשהדברנוגעלדיןהממוןבלבד,אנו
פוסקיםאתתקנתהגאונים שהביא הרי "ףבכתובות)דף סד
ע"אמדפי הרי"ף( ,אךביחס לגירושיןאין פסיקת כפייה או
ם
חיוב .דהיינו,אמנםיסודדינםשלהגאוניםנובעמפסיקת 
לכפיית הגירושין ,אך משום חומר אשת איש הורו
הראשוניםשהלכהלמעשהאיןפוסקיםכמותםלענייןכפיית
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הגט,ולמרותזאת,אפשרלדוןכשיטתםלענייניהממון

ועלדבריואלונסובהתשובתעזרתכהןסי'נה.

הנגזריםמפסיקתחיובהגירושין.

באותו נידון כתב הגרב"צ עוזיאל זצ"ל )בתשובת דברי

לכןכתבמרןהראי"הקוקזצ"ל:

"אבל מכל מקום מאחר שמצד הדין חייב הוא להוציאה מתחת
ידו" וכו',
כוונתושמצדעיקרהדין,שאינונפסקהלכהלמעשהביחס
לתביעתהגירושין,כמובאותונידוןשלאעלתהלדיוןשאלת
חיובהבעלבגירושין ,אך נפסק הלכה למעשה ביחס לענייני
ש
הממון הנגזרים מחיוב הגירושיןשקבעוהגאונים .בזה חיד 
מרן הראי"ה קוק זצ"ל שבכלל דיני הממון הנפסקיםב'מאיס
עליבאמתלאמבוררת'לאנפסקיםרקענייניחלוקתהרכוש,
נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל המפורשים בטור וברמ"א ,אלא
גם'מזונותמעוכבת'ייפסקוביחסלאישהזו,אף שביחס
לתביעתהגירושיןמצדעצמה איןפסיקת חיוב או כפיית גט,
מכיוון"שאיןאנורשאיןלצאתמגדרןשלרובהפוסקים
ש"יורשב"ם ".
ב"ם,ור 
החולקיםעלהרמ 
וכןמתפרשיםדבריהרמ"א ביו"דסי'רכ"חסעיףכ'שביחס
לדיני הפרת שידוך סמך על שיטת הרמב"ם ,כשם שבדינא
דמתיבתא סמך הרמ"א על שיטת הרמב"ם והגאונים לעניין

חזקיהו,שם(,שנידון זה אינו רקטענתמאיס עלי,שאין בה
חיובגירושין,אלא:

"יש כאן שתי טענות חזקות ,האחת שהוא מרעיבה ושמקללה
ומחרפה ,ושנית שאיננו רוצה לשכור לה מדור מפני עצמה .וכל
הניסיונות בזה להשיבו מדרכו זאת ,היו ללא הויל .ואחרי שאנו
רואים שהאשה בחרה מחנק לנפשה מלחיות חיי בוז ורעב
כאלה ,בכגון זה הדבר פשוט וברור שאין זה נכנס בגדר מורדת
כלל .אלא להיפך הוא נקרא מורד ומצער את אשתו ונמנע
מלקיים את חובותיו במזונותיה ודירתה .וכבר נזכר בפוסקים
שכל היכא שהקטטה באה מחמת קרובי הבעל ,יכולה האשה
לטעון שרוצה בדירה בפני עצמה ולא להיות סמוכה על שלחן
חמיה ...באופן כזה בודאי דמחייבינן ליה במזונותיה וזנין
ומפרנסין את אשתו מנכסיו עד שיגרשנה ויתן לה כתובתה,
וכמתבאר מתשובת התשב"ץ )ח"ב סי' ח'( שהביא כת"ר ,וכגון
זה נאמר הכי דאיננא לך ולכל אלימי דחברך ,וחובה על דייני
ישראל להציל עשוקה מיד עושקה ,ומשנה זו אינה צריכה
לפנים".

הממון בלבד ,ה"ה ביחס להלכה ביו"ד המתייחסת רק

א
גם תשובתעזרתכהן סי' נו מתייחסתלאותו נידון ,ופשיט 

לשאלת היתר החרם בגין הפרת הסכם השידוכים .ואילו

ל
שגם הראי"ה קוקזצ"לסברכמ"ש הגרב"צ עוזיאל זצ" 

סברהרמ"אלהכריעבמחלקותבמאיסעליולהורותחיובגט

והגר"ח שבתי זצ"ל שבאותו נידון הורו על חיוב גירושין,

ולאכפייההיהמבארדבריובאה"עסי'עז.

וכלל לא חלק עליהם בנקודה זו עקב הנסיבות המתוארות.

וכןבמקורדינושלהרמ"א,תשובתמהר"יווילסי'קל"ז,אין

ויצויןשתשובהזובסי'נו נכתבהלאחרשהראי"הקוקזצ"ל

כל רמז לדעה המכריעה ,אלא פסיקה ביחס לדיני שידוכים

כברראה אתדברי הגרב"צעוזיאלזצ"ל בספרדבריחזקיהו

בלבד לענין היתר תקיעת הכף ש ניתנהכהבטחה לנישואין,

שהתקבלאצלו,וכפיהעולה,ממש"כ:

מה עוד שמאחר וההלכה הפסוקה היא שבמאיס עלי אין
מחייבים אותה לחזור לבעל ,פשיטא שאין יכולים לחייבה
להינשא לחתן המאוס עליה ,ולכן קיימת הצדקה ברורה
לפוטרה מהחרם ותקיעת הכף ,ועיין בתשובת נודע ביהודה

שבעלה רע מעללים מאד ,פושע ומסלף דרכיו עמה עד שהכל
מכירין שהצדק עמה ,באמרה מאיס עלי ...דאיתנהו טענות
חשובות ומכריעות מצד האשה כנ"ד ...שהיא אומרת מאיס עלי
בטענות מבוררות".

קמא חיו"ד סי' סח ושו"ת זקן אהרן תניינא חלק אה"ע סי'

לכן באותו נידון ,חיובהגט היהברורומוסכם עלהמשיבים

קה.

שדנובאותונידון,לאמחמתטענתמאיסעליגרידא.ובאותו

מלבד זאת ,ביחס לתשובת עזרת כהן יאמר כדלהלן:הדיון

נידון גםאין מעמדה כטוענת מאיס עלי באמתלא מבוררת,

נסוב עלנידוןשהרבהשואלהגר"חשבתיזצ"ל הציג בספרו

בלבד,שהלכהזונאמרהכגוןשבעלהמהמראומשתכר,אך

דבריחזקיהוחלקאסי'ב',ובתיאורהנסיבותכתב:

"על דבר אישה בת טובים הנשואה לאיש פשוט בעל מידות
רעות ,ויום ולילה לא ישבות להתקוטט עם אשתו ולחרפה
בדברי חידודין היורדים חדרי בטן על לא חמס ומרוב פתיותו
אומר לה בכל פעם בחרפה ובוז קחי גיטיך ולכי ,ומקלל יולדיה
בפניה ,ולא עוד אלא שכלי כליו רעים מרעיבה ואינו מפרנסה
כראוי כידוע לשכנים ולרוב הקהל הישרים בלבותם ...וחזר
לסורו הרע ומרוב הקטטות והקללות ,מלבד שכפה אותה לחזור
עוד אל בית אביה ,עוד בה שמכעיסנה בכל רגע ורגע בדברי בוז
וקלון .ומרוב מדותיו הרעות וסדריו הרעים בחרה מחנק נפשה
פעמים ובחסדרי ה' הוצלה על ידי הזולת" .
ולאחראריכותדבריוהעלה:

"לע"ד שבנ"ד חייב לגרשה ולשלם לה כתובה ומזונות".

אינו פוגעבהישירות ,אלא בנידוןהנזכרחיובהגירושיןהוא
מפני שהמציאות היתה שהבעל התנהג כמפורט לעיל,
ומעמדוכמורדהמצעראתאשתושישלחייבובגירושין ואף
בכתובה,כמ"שהגרב"צעוזיאלוהגר"חשבתיזצ"ל.
אלא שההלכה של "מזונות מעוכבת" מחמתו בנסיבות של
חיוב גירושין ,לא היתההלכה ברורה מכח תשובת מהרי"ט
ח"א סי' קיג ,כפי המקובל היום בבתי הדין ,מצא הראי"ה
קוק זצ"ל למצוא סימוכין לחיוב המזונות כמפורט בשתי
תשובותיוהנזכרות.
עכ"פמאחר שבאותו נידוןהבעל מחויב בגירושיןעל יסוד
עילה הנובעת ממעשיו השליליים,כל היסוד וכל הבנין
מתשובתעזרתכהן למאיסעליכשהבעלאינונוהגכך ,נפל
לגמרי.

עטרתדבורה
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)במאמר מוסגר יצוין למאמרו של הרה"ג הרב חגי איזירר

כפי שכבר כתב הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל

זצ"לבקובץ"שורתהדין"חלקב'עמ'סדשבפסקידיןרבים

בתשובתוהנזכרת:

ציטטו מדבריו שהורה חיוב גירושין ב"מאיס עלי" ,אך יצוין
לדבריו בספר "כנס הדיינים" תשע"ה עמ'233ועמ'234

"שאין חייב להוציא ,אלא במקום שאמרו חז"ל בהדיא,
וכדאיתא בכתובות )עז(".

שהבהיר שלדעתו אין די בטענת "מאיס עלי" לחיוב

ומאחרשביחסלטוענת"מאיסעלי"לאנמצאהבדבריחז"ל

הגירושין,אלארקבצירוףלטעמיםאחרים(.

ההוראה":יוציא",כשאיןעילתחיובגירושיןאחרת,לאניתן

הארכנו בבירור הלכה זו,מאחר שאם עפ"י הדין אין מקום

לפסוקחיובגט,ופסיקהכזועלולהלהביאל"גטמוטעה".

לפסיקת חיוב הבעל בגירושין ,ובית הדין טעה ופסק לחייבו
בגירושין ובעקבות פסיקה זו ניתן הגט ,בכך מתעורר ספק
בכשרותהגט,מאחרשהבעלנתןגטעליסודטעותכשנפסק
שהוא מאלו שדינם לחייבם בגירושין ,ויצוין לתשובת יביע
אומרחלקב'אה"עסי'י',שכתב:

"אודות המנהג שנהגו כאן בבית הדין זה כמה שנים ,שכאשר
נראה בעיני חברי בית הדין שהיותר נכון לגרש ,היו נותנים פסק
דין בסגנון זה :כי הבעל חייב לגרש את אשתו .ולפע"ד אינו
נכון לעשות כן".
והביאמתשובתהרדב"זח"דסי'פט),אלףקס(שכתב:

"כשהאשה מותרת לו ,ואנחנו אומרים לו שהוא חייב לגרש,
הוא סומך עלינו ,וכיון שלא היה חייב לגרש נמצא הגט
מוטעה".
וכתבהראשל"צהגאוןרביעובדיהיוסףזצ"לעלדבריו:

"הראת לדעת שכל שהיא מותרת לו ,אף על פי שבאיזה מקרים
מסויימים נראה להם להב"ד להפריד בין הדבקים ,עכ"פ אין כאן
חיוב לגרש ,שאין חייב להוציא אלא במקום שאמרו חז"ל בהדיא
וכדאיתא בכתובות )עז( .ונמצא שבנתינת פס"ד זה מבית הדין,
הוא בא לכלל טעות ,שסובר שכן הדין מחייבו ,והו"ל גט מוטעה".
ובסיוםתשובתוהעלה:

"המורם מכל האמור כי אין לכתוב בפסק דין שהבעל חייב
לגרש את אשתו ,אא"כ באותם שמנו חכמים כופין אותם
להוציא .ולכן מכאן ולהבא יהיה נוסח פסק  -הדין בלשון
שהב"ד מייעצים לבעל לגרש את אשתו .או שהב"ד מוצאים
לנכון שהבעל יגרש את אשתו ,שאין בלשונות אלו משמעות
חיוב כלל .וכ"כ בשו"ת חוט המשולש ח"ד )סי' לה( .ע"ש.
והנה אחרי הראותי לחברי הב"ד פה קהיר דברי הפוסקים הנ"ל
)הרדב"ז ומשפט צדק( חזרו בהם ממנהגם ,ותקנו הנוסח של
פסקי הדין של מכאן ולהבא כמו שכתבתי".

למרותכלהאמור ,בנידוןדנן ניתןלהורות שמצוה עלהבעל
לגרש ,פסיקה שיסודה בתשובתתרומת הדשן ,חלק פסקים
וכתביםסי'נחשכתב:

"מי שנשבע בנקיטת חפץ שלא לגרש את אשתו ,אי שרי להתיר
לו .נראה דאם הוא גט מצוה ,כגון משום דבר ערוה ,או אי
אמרה מאיס עלי ,וכה"ג ,אין להחמיר".
הרי שהיה לתרומת הדשן פשוט שבנידון של טוענת "מאיס
עלי" מצוה לגרשה ,אף שאין חיוב גירושין.וכן פסק הגר"מ
אליהוזצ"ל)משפטישאולסי'כ'(:

"אע"פ שאין אנו דנים בזה כהרמב"ם שכופין ,אבל שמצוה
לגרשה ולא לעגן בת ישראל דין הוא".
וכ"כבדעתר"תשהורהעלהרחקות,הגאוןרח"גצימבליסט
שליט"אבספר"שורתהדין"ח"העמ'רלאשמצוהלגרשה.
אמנם עיין תשובת הר"ן סי' י"ז במש"כ" :שאין שבועה זו
לקייםאתהמצוהושלאלעבורעליה",עיי"שבהמשךדבריו,
אךהיינומצדעצםתביעתהגירושין,משא"ככשמתחשבים
מההשלכותהשליליותהנובעותמהפירודהממושך.
ה
והובהרוהדברים היטב בתשובת אגרותמשהחלקיור 
דעהחלקד'סי'טואותב'וזולשונו:

"בדבר איש ואשה שזה הרבה שנים שליכא שלום בית וכבר
שנה וחצי דרים במקומות מופרדים ,וכבר ישבו בית דין חשוב
ולא עלה בידם לעשות שלום ביניהם ,וראינו גילוי דעת חתום
מהבית דין שלא הועיל כל השתדלותם לעשות שלום .וכנראה
מזה שהבית דין סובר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם .אז
מדין התורה באופן כזה מוכרחין להתגרש ואין רשות לשום צד
לעגן ,לא הבעל את אשתו ולא האשה את הבעל ,בשום עיכוב
מצד תביעת ממון .אלא צריכים לילך לפני בית דין לסדר
התביעות בענייני ממון ולסדר נתינת וקבלת הגט".

ועין עוד בספר "עטרת דבורה חלק ב' סי' פו עמ'615-618

עוד יצוין לתשובת הגאון רי"י קנייבסקי זצ"ל )קריינא

שהארכנו בהלכה זו ,והבאנו שכן הואבתשובת העונג יו"ט

לאגרתאב'סי'תשל"א(,שכתבבלשוןזו:

סי'קסחועזרתכהןסוףסי'מא.
וכןהחזו"אחלקאה"עסי'צטסק"ב,כתב:

"יש לעיין בחייבוהו חכמים לגרש ולא כפוהו בשוטי ,ונמצא
שחייבוהו שלא כדין אי חשיב אונס .ומהא דכתבו בב"י סי'
קל"ד וסי' קנ"ד שאם נשבע לגרש יתירוהו קודם דלא ליהוי
דומה לאונס וכתבו דמן הדין לא הוי אונס כיון דנשבע מעצמו,
משמע דאם הוא אנוס משום מצוה חשיב אונס ,וא"כ אם הוא
אנוס משום מצוה לשמוע נמי חשיב אונס ,ועוד דחשיב גט
בטעות דאילו הוי ידע שאינו חייב לא היה מגרש".

"כעת לאחר ארבע שנים אשר גבה טורא בינותם ובאופן טבעי
האשה לא תחזור בשום אופן לדור עמו לאחר שעבר עלי' מצדו
כל מה שעבר כו' הדבר ברור שהדרך הישר היחידי הוא לעשות
גמר לפוטרה בג"פÚ¯‰Ï ˙ÂÚ˘¯ ‡Ï‡ ‰È‡ ‰Ê· ˙·ÁÒ ÏÎÂ .
 ÌÈ¯Á‡ÏÂ ÂÓˆÚÏכו' באמת לדעת הרמב"ם ז"ל האומרת מאיס
עלי כופין אותו לגרש ולאו יחידאה הוא הרמב"ם ז"ל שכ"ה
דעת כ"פ עיין מהרש"ם ז"ל ח"ג סי' צ"ג .וכש"כ נד"ד אשר
ידוע היטב לרבים התגלגלות הדברים ושיש לה עבור מה לטעון
טענה הנ"ל ,ואם כי למעשה אין כח בב"ד לכוף במקום
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הלכך מפקי' מיני' כו' ,וכן קבע הרמ"א )בסי' קנ"ד סעיף כ"א
בסופו( ונידון דידן דמיא ממש להא .וכן עיקר דנותנין לה אף
קודם הגט כדעת הרמ"א ודלא כהט"ז".

מאיסעליבאמתלאמבוררת

הריפשיטאבתשובתמהר"ם,ובחוטהמשולששביארדבריו,

מןהראוילהרחיבבמש"כלעילביחסלמאיסעליבאמתלא

שאין בתקנת מתיבתא אלא תקנה בעניין הממון בלבד ,כדי

מבוררת.האמתלא המבוררת הנזכרת בדברי הרמ"א סי' עז

שלאיצאובנותישראללתרבותרעה,לכןנתנולהןמידאת

ס"ג ,מתייחסתלתקנתדינאדמתיבתאליתןלאשהנצ"בגם

נצ"בשלהן.אךאיןתקנהזומתייחסתלענייןהגירושין,וגם

בלאתפיסה ,וכןלדוןאתחלוקתהרכושביניהםעודבטרם

האמתלא המבוררת לגדריה ,מתייחסת רק לעניין הממון,

מתן הגט אליבא דשיטת רוב הפוסקים ,וביחס לכך הורו

ואיןכלמקורשתתייחסלשאלתחיובהגירושין.

שלאלנהוגכןבלאאמתלאמבוררת.

עוד יצוין,יש הסוברים שתקנת דינא דמתיבתא שנפסקה

וז"ל המרדכי בסוף מסכת כתובות )פרקשני דייני סי' רפ(

ברמ"אאינהמוסכמתעלמרןהביתיוסףשהשמיטהלכהזו

מתשובתמהר"ם:

מהשלחן ערוך ,על כן לקהילות ספרד שקבלו עליהם דעת

"אלא תקנת חכמים הוא להקל על בנות ישראל שלא תצאנה
לתרבות רעה ,לפי שראו שנתקלקלו הדורות ותקנו לכל הפחות
דשקלה נכסי צ"ב ולא נ"מ ,ועשו אותה בנכסיה כאילו הוא
מוציאה מדעתו ולא מחמת מרדה .ואילו היה מוציאה מדעתו
היה צריך לשלם נכסי צאן ברזל שנגנבו או שאבדו ולא נכסי
מלוג ,השתא נמי תקינו סבוראי הכי במורדת לענין נכסיה".
הרי מבואר שתקנת מתיבתא היתה ביחס לממון בלבד.אך
ביחס לחיוב גירושיןעל יסוד האמתלא המבוררת ,בנסיבות

מרן,איןלפסוקכתקנהזו.עייןביאורהגר"אסי'עזס"קלב,
ובספר ויאמר יצחק ח"א סי' קכו ובספר פני יצחק )להר"י
אבולעפיאזצ"ל(ח"וסי'ד'דףו'.
וכןבשו"תמשפטיםישרים)להג"ררפאלבירדוגוזצ"ל(חלק
א'סי'רנאכתב:

"כל דברי הגה בזה הדין ,לא קי"ל כותייהו אף שכתבם סתם ,כי
הם היפך דברי הש"ע והרמב"ם ז"ל ואנו אין לנו אלא דברי
הרמב"ם ז"ל".

שהאמתלא המבוררת מצד עצמה אינה עילת חיוב גירושין

וע"ע בספר תבואות שמש חלק אה"ע סי' ג' ,על כןלאחר

ידועה,איןבדינא דמתיבתאשבדבריהרמ"ארמזלחייב את

שחכמיהספרדיםהעידושהמנהגבקהילותספרדשלאלדון

ה
הגירושין.אלאהמקורלחיובהגירושיןהואשיטתרבינויונ 

דינא דמתיבתא גם בענין הממון ,ק"ו שאינו נוגע לשאלת

הנזכרת ,ושם לא הזכיר דבר מלבדשהאשהטוענת "מאיס

חיובהגט.

עלי" .על כן לא ברור מהיכן ניתן לקבוע כיכשהאמתלא

עכ"פ לענייננואיןנ"מואיןלהיכנסלבירוראםהושלמו גדרי

מבוררת,יש מקוםלפסיקת חיוב הגירושין.רבינו יונה לא

האמתלאהמבוררתשבדינא דמתיבתא,להפוסקים כדינא

חילק ,וההלכה כרובהראשונים החולקים עליו שחלקו בכל

דמתיבתא בענייני הממון,מאחר שגדרים אלו אינםנוגעים

מקרה.

לפסיקהבתביעתהגירושין,שבהאיןנ"מאםקיימתאמתלא

בתשובת הגר"ח מוואלוז'ין בספר חוט המשולש חלק א' סי'

מבוררת,אלאאםהתקיימהעילהלחיובהגירושיןהמביאה

ב'במחלוקתועםהט"זסי'עזסק"זשקבעשדינאדמתיבתא

לפסיקת חיוב הגירושיןעפ"י תקנת חכמים":יוציא ויתן

הוארקבעתמתןהגט,כתב:

"וגם מסברא אי אפשר לומר כן דהא מהר"ם עצמו סיים
בתשובותיו זאת שבמרדכי דדינא דמתיבתא הוא תקנתא דרבנן
סבוראי שלא תצאנה בנות ישראל לתרבות רעה .ולדעת
מהר"ם שלא נהגו לכוף אותו צ"ל דאפ"ה תקנתא היא לה
להחזיר את שלה לבל תצאנה לתרבות רעה מחמת חוסר כל
בשבתה עגונה .ואי כדברי הט"ז הרי לא תקנו כלום שהרי
אינה יכולה לכופו לגרשה ותצטרך לישב עגונה בחוסר כל אם
לא יחזירו לה תיכף מה שהכניסה .ומ"ש הט"ז דלמה יתנם לה
קודם הגט ,לק"מ דכבר כתבתי דתקנה היא שלא תצאנה
לת"ר .ועוד דהא ע"פ דינא דמתיבתא היה לה לתן תיכף
ולכופו לגרש ואף שלא נהגו לכופו ,אבל בענין הממון אנו
דנין כדינא דמתיבתא ממש ,שלמה יגרע כחה בענין הממון.
ודמי' למה שכתב המרדכי ריש פרק המדיר בשם תשובת
מהר"ם וז"ל דכל היכא דקתני יוציא ויתן כתובה נהי דאין
כופין כו' אם לא הרשינו לכוף ולהוציא כו' מ"מ כתובה מ"ט
לא נפיק מיניה כיון דחייבוהו חכמים בממון זה לתתו לה

כתובה",אושאיןעילהכזו.
בנסיבותהמתוארותבנידון בפנינו ,לאחר שבכל הדיונים
האשהחוזרתוטוענתטענת"מאיסעלי" ,וכברחלפהכשנה
רבעמיוםהגשתהתביעה,ובכלאותהתקופההצדדיםגרים
בפירודמוחלט,ובדירותנפרדות ,ביתהדיןפוסקשמצוהעל
הבעל לתת גט .גם ביחס לנידון זה נאמרו דברי הגאון רי"י
קנייבסקיזצ"לשמאחרואיןכלספקשהאשהמאסהבבעלה
וכברלאתשובאליו",הדברברורשהדרךהישרהיחידיהוא
לעשותגמרלפוטרהבג"פ.וכלסחבתבזהאינהאלארשעות
להרע לעצמו ולאחרים...הבעלגופי' ודאי צריך למיחש
ולהיותחרדמפשערבולעשותגמרבגטפיטורין".
מסקנה:
א .מאחר שהצדדים גרים שנה ורבע בפירוד מוחלט,
האשהמאסהבבעלהוביתהדין נוכחבבירורשאיןכל
סיכוילחזרתהאשהלשלוםבית.בנסיבותאלובהיעדר
תקנתחכמיםשהורו"יוציאויתןכתובה",דהיינופסיקה

עטרתדבורה
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ב .בקשתו של הבעל לשלום בית אינה מתקבלת ,והאשה
אינהחייבתלשובלבעלה.

הבעל בגירושין ,וזאת בהתאם לדעת רוב הפוסקים
הנזכריםלעיל,וכןהיאהפסיקהבפד"ררבים,אךמצוה

ג .הצדדיםמוזמניםלדיוןשבוהבעליתבקשלתתגט.

על הבעל לתת גט .וכן בהתאם להוראת הקהילות

ד .ככלשביתהדיןיווכחשהבעלמעכבאתמתןהגטללא

יעקב" :הבעל גופי' ודאי צריך למיחש ולהיות חרד

הצדקה ומעגן את אשתו ,יתקיים דיון בצווי הגבלה

מפשערב,ולעשותגמרבגטפיטורין".

שהםבמסגרתההלכתיתשלהרחקותדרבינותם.

סימן עו

כשרותהגטלאחרקנסבגיןעיכובהגירושין
בפנינותביעתהאישהלגירושין,והתקייםדיוןראשוןלבירור
התביעה.
בדיון התברר כי חמש שנים לאחר הנישואין הצדדים ערכו
הסכם ממון מפורטשאושר וקיבל תוקף בפסק דין של בית
המשפטלעניינימשפחה.

עישוי זה שהוזכר במשנתנו ,לא סוף דבר שחבטוהו והיכוהו על
כך ,אלא כל אונס במשמע ,אפילו אונס ממון ,כגון שהיו
כובשין את ממונו עד שיגרש או הטילו עליו קנס על ידי גויים,
ואפילו קיבלה מעצמו ,כל שנתחרט וכופין אותו לקיים מצד
הקנס ,אונס גמור הוא.

סעיף47להסכם הממון כולל מרכיב שיש בו משום כפייה

מסתימתדבריהמאירישכתב"ואפילוקיבלהמעצמו",עולה

על הגירושין ,ובדיון עלתה השאלה האם יהיה ניתן לזמנם

בבירור שלא חילק בין ק נס בר תוקף לקנס שאינו בר תוקף.

לסידורהגט,כלעודסעיףזהבתוקף.

אמנם ביחס לדברי הרשב"א בתשובה יש מקום לדון כיצד

בסעיף47להסכםנכתב:

"לא ייתן האיש גט תוך  120יום מיום דרישתה ,יהא האיש חייב
לשלם מזונות לאישה בסך בשקלים השווה ביום תשלומו
בפועל  10,000שקל לחודש מיום דרישתה לגירושין ועד שייתן
לה גט בפועל ,וזאת בלי קשר להכנסתה של האישה מעבודה או
מנכסים או מכל מקור שהוא".
עלינולדוןאםסעיףכזההואכפייהעלהגירושין,והאםיש
להורותלבטלובטרםיקבעמועדלסידורהגט.
סכוםזהשל  10,000שקללתשלוםלאישהבגיןסירובהבעל
לתת גט יכול להיחשב כתשלום ראוי על פי דין ,רק בכפוף
לכך שבית הדין פסק שעל פי הדין הבעל חייב במזונות
אשתו,ובסכוםדומה .בהיעדר פסיקהכזו ,סכום זה ייחשב
כקנסהמושתעלהבעלבגיןסירובולתתגט.
הבית יוסף )אה"ע סי' קלד( מביא שתי שיטות בדינו של גט
הניתן לאחר שהבעל נאלץ ליתנו עקב קנס שהושת עליו:
שיטה אחת היא שיטת הרשב"א בתשובה חלק ד' סי' מ',
הפוסל גט כזה ,ושיטה שנייה היא שיטת הרב מימון נג'אר,
המכשיראותו.
במקרהשבפנינו,כפיהנראהלאנעשהקניןעםהבעללתת
תוקףלהתחייבותוהנ"ל,אמנםהסכםחתוםהואתקףמדין
קניןסיטומתא.למרותזאת,מעיוןבתשובתהרשב"אובכמה
מגדולי האחרונים ומגדולי פוסקי זמנינו עולה כי הדרך
המקובלתוהמרווחתבביאורתשובתהרשב"אהיא,שדבריו

אירעאותומקרה,אךביחסלדבריהמאירישנכתבוכפסיקת
הלכהעקרונית,אילוסברשישלחלקביןסוגיהקנסותהיה
מצייןחילוקזה.
בשו"ת אגודת אזוב )אה"ע סי' יט( הוכיח מדברי הרשב"א
באותהתשובהשהקנסהיהמחויבעלפיהדין:

מוכח מדברי הרשב"א ז"ל מיניה וביה דעל כורחך איירי
בשהשעבוד היה באופן המועיל על פי דין תורה ,ואפ"ה ס"ל
דחשיב אונס .דזה לשון הרשב"א..." :אם נפשך לומר כ'תליוה
וזבין' הוא זה ,דכיון שקיבל על עצמו מדעתו קנס אלף דינרים
ובנתינת הגט הרוויח ממון זה הוה כמקבל ממון דעלמא  -לא
היא; שאין זה כמקבל ממון אלא כניצול מן הפסד ממון ,וגריע
טובא מהפקעת שאר וכסות דמפטר מינייהו על ידי הגט דלא
חשבינן להו כקבלת ממון" .ואם איתא דהרשב"א לא איירי אלא
כשהחיוב של אלף דינרים לא היה על פי דין תורה ,אלא שהיו
רוצים לאונסו באותו סך אשר לא כד"ת ,האיך ס"ד דהרשב"א
מעיקרא למימר דהוה כ'תליוה וזבין' מפני שהרוויח בנתינת
הגט ,הסך הנזכר .מה ריווח הוא זה במה שלא נתחייב בו
מעולם אלא שהיו רוצים לאונסו שלא מן הדין ובנתינת הגט
ניצול מן האונס? ...אלא ודאי דהרשב"א איירי כשהחיוב בסך
אלף דינרים אם לא יגרש היה באופן המועיל על פי דין תורה או
על פי דינא דמלכותא ...ועל זה השיב הרשב"א ז"ל שפיר
דאפילו הכי לא דמי ל'תליוה וזבין' משום דאין זה כמקבל ממון
אלא כניצול מן הפסד ממון.

נאמרוגםבנסיבותשבהםהקנסברתוקףעלפיההלכה.

ושם )ס"ק ח( כתב גם לבאר החילוק בין דינו של התשב"ץ

נציין כי המאירי )בית הבחירה גיטין פח ,ב( שהוא הרב

)ח"א סי' א( ,שקבע שאם אונסים אותו על ממון כדין

השואל את הרשב"א ,וקבל את דבריו הלכה למעשה ,כתב

והוסכםלתתגטולפטרומאותוממוןשאינוגטמעושה,לבין

בלשוןזו:

דינושלהרשב"א:
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ומ"ש התשב"ץ ...זהו דווקא בשאין הכפייה תלוי בגירושין,
שהרי גם אם לא יגרש כ"ש שיחויב בפריעת הכתובה ,אלא
שהם רוצים לוותר לו פירעון הכתובה בעבור שיגרש ,וכיון
שכבר הוא מחוייב ממון זה ,הו"ל כאילו נטל ממון או מחילת
החוב .מה שאין כן כשעיקר חיוב הקנס תלוי בגירושין ,שאם
הוא מגרש לא חל עליו חיוב כלל ,דהו"ל כהצלת הפסד דחשיב
אונס כמ"ש הרשב"א.
כךפסקוגםאחרוניםרבים נוספים,שדבריהרשב"אלפסול

הרמ"אבאה"עסי'קלדסעיףד'פסק:

אם קיבל עליו קנסות אם לא יגרש  -לא מקרי אונס ,מאחר
דתלה גיטו בדבר אחר ,ויוכל ליתן הקנסות ולא לגרש )ב"י
בשם תשובה; וכן הוא במהרי"ק שם בפסקים( .ויש מחמירין
אפילו בכהאי גוונא )שם בתשובת הרשב"א(; וטוב לחוש
לכתחילה ולפטרו מן הקנס .אבל אם כבר גירש מפני זה -
ואפילו גירש מכוח שבועה שעשה מעצמו לגרש  -הגט כשר,
הואיל ומתחילה לא אנסוהו על כך )תשובת הריטב"א(.

אתהגטנאמרוגםבקנסשאדםחייבבועלפידין.כןכתבו

הרי שגם הרמ"א הורה שלכתחילה אין לנהוג בקנס כזה,

בספר תורת גיטין סי' קלד ס"ד; שו"ת ברכת רצה )לרבצבי

והקלרקבדיעבד.

הירש אורנשטיין ז"ל מלבוב( סי' קכד; עטרת שלמה )להג"ר

יש לציין כי פוסקים רבים לא הסכימו עם הכרעת הרמ"א.

שלמהשמשון קרליץ זצ"ל( ח"ב סי' טו .וכן דעת האבני נזר

המכתב מאליהו ומהרח"ש ומשכנות יעקב ובית מאיר

)אה"ע סי' ח; חו"מ סי' קלח( ,עיי"ש שדן בבעל שאשתו

)הובאו בפת"ש ס"ק י( הכריעו כדעת הרשב"א במקרה שבו

שוטה וקיבל היתר לשאת אחרת ,ומבקשים להבטיח מתן

הבעל אינו מסכים לתת את הגט ,והוא נותן אותו רק עקב

הגט לראשונה במקרה שתחזור ותתרפא ,ומבקשים ממנו

האילוץ הכספי  .ויש עוד מחכמי הספרדים שדנו בדברי

שייתןוועקסיל)שטרחיוב(שאםתשתפהולאירצהליתןגט

הרמ"א ולא קיבלו את הכרעתו ,אלא הורו לפסוק כדעת

מחדש שיתחייב לשלם הוועקסיל ,והעלה שלא לעשות כן

הרשב"אמאחרשסברושזוהכרעתהב"י.

מפני שהכריע כשיטת הרשב"א והעלה בסוף דבריו "על כן

כך נכתב בספר תורות אמת )לג"ר רפאל בירדוגו זצ"ל ,סי'

אין לעשות שום בטוחות על הגירושין מחדש ,רק להשליש

קלד(:

גטבידשליח".
וכןפסקביתהדיןהגדולבהרכבהדיינים:הגר"ינסיםזצ"ל,
הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ב ז'ולטי זצ"ל .באותו מקרה
התחייב הבעל בהסכם לשלם מזונות גבוהים פי שניים
מהסכוםהאמורלהיותמשולםבלאהתחייבותזו.וכךנכתב
שם)פד"רכרךב'עמ':(14

ב"כ האישה טען לפנינו כי הסכום  270ל"י לחודש שנקבע ע"י
ביה"ד האזורי למזונות הוא פסק דין צודק ,ונקבע על שיקולים
יסודיים ,ואין למצוא כל פסול בשיקולים אלה .יוצא אפוא
שהסכום  500ל"י לחודש שחייב עצמו הבעל במקרה שיתחרט,
הוא בתור סנקציה וקנס שהטיל הבעל על עצמו ,אם לא ימלא
אחרי תנאי ההסכם .וא"כ במקרה שהבעל היה מקיים את תנאי
ההסכם והיה נותן את הגט במועד שנקבע היה חשש פסול על
הגט שהוא גט מעושה ...למעשה לכתחילה יש לחוש בכל מקרה
לחשש גט מעושה ,ויש להימנע מלאשר הסכם של גירושין אשר
בו מתחייב הבעל בקנס אם יתחרט מלתת את הגט.
וכן כתב גם הג"ר שאול ישראלי זצ"ל )חוות בנימין ח"ג סי'
קיא(,וביארשםאתדינושלהרשב"אכדלהלן:

בהא דהרשב"א אין מקבל על עצמו החיוב בקנס אלא כשלא
יגרש ,אז נמצא שאינו פוטר עצמו מחוב על ידי גירושין ,אלא
מונע חלות החוב ,בזה הוא דנוקט הרשב"א ,דזהו גדר 'תליוהו
ויהיב' .ולא כן בהא דהתשב"ץ ,שהחוב קיים ועומד עליו ואינו
מותנה בשום תנאי ,כגון חוב הכתובה וכיו"ב ,ועל ידי מעשה
הגירושין נמחל לו החוב ,כי אז הרי זה כמו 'תליוהו וזבין' ,כי
יש כאן קבלת התמורה המלאה עבור מעשה הגירושין ,ובזה
אמרינן שפיר 'אגב אונסא וזוזי גמר ומגרש' ...ומ"מ הקנס אינו
אלא כתוצאה מאי הגירושין ועל כן רואה זאת הרשב"א כגט
מעושה.

נהגו האחרונים בי דינא בתר בי דינא ,שמפני חומר אשת איש,
חוששין אפילו לחומרא שבאה בדברי הגט ,וכ"ש בזה שאחד
מעמודי ההוראה ,הרשב"א ז"ל ,כתב שהוא גט מעושה ופסול...
ואפילו בדיעבד נראה דיש לחוש לדברי הרשב"א ...ולכן נראה
דהקנס על הגירושין בטל הוא ,וכן פסקנו הלכה למעשה
והסכימו חכמי פאס.
וכןכתבובספרישמחלבבח"אאה"עסי'כד,בספרשושנים
לדוד )להג"ר דוד צאבח( אה"ע סי' ל ובספר דברי אמת
)להג"רידידיהמונסונייגו(אה"עסי'קלגד"הולדידן.
בנידוןזהישעודלציין,מאחרשחיובזהשלתשלום 10,000
שקל לחודש נקבע בהסכם כחיוב דמי מזונות ,לגביו כשיש
איחור חוב בתשלום המזונות ,ניתן לאכוף את התשלום
בהוצל"פ לרבות במעצר בגין אי תשלום .הרי שהכפייה
הצפויה,אינה מצטמצמת רק לתשלום קנס ,אלא אף יכולה
להיותכרוכהבאיוםבמאסר.
המהריב"לח"בסי'יחכתב:

"מסתברא לי דאין כופין אותו  ...לא בשוטים ולא בנדוי ולא
בחרמים ,דכמה עברו על שבועתם ולא נענשו ,ומצינן למימר
דהאי גברא לא אסיק אדעתיה כשנשבע שיכפוהו על שבועתו
בשוטים או בסילוא דלא מבע דמא ,ואדעתא דהכי נשבע ,ואי
כפינן ליה הוי אונס שלא הביאו הוא עליו".
וכןהסכיםבתשובתמוהר"יהלויכללב'סי'יא.
הרישמהריב"לקבע,שגםאםעלפיההלכהניתןלגבותאת
הסכוםשבוהתחייבבהסכם,וזאתבהתאםלשיטתמהרי"ק
שהביא הרמ"א ,שמימוש החיוב אינו משליך על כשרות
הגט .אולם אם לא עלה בידינו לגבות חוב זה מרכושו ,אין
לנקוט נגדו באמצעי אכיפה שלא התחייב בהן בזמנו כי
בזמנו בעת ההסכם לא העלה על דעתו שיאחזו נגדו

עטרתדבורה
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באמצעים אלו ,ולכן אין זה נחשב אונס שהבעל הביא על

ראיהמדברימהרשד"םומהריב"ללנידוןהסכםקדםנישואין

עצמו .ויש להוסיף כי גםבמקרה שהיה מתחייב בפירוש

הכוללתשלוםקנסבנסיבותשלתביעהלהתגרש.

שאם לאיתן גט יינָקטו נגדו אמצעי כפייה שיש בהן עונשי

וז"למהרשד"ם:

גוף ,כגון מאסר,הרי שעל פי ההלכה אין תוקף משפטי

"מ"מ נראה ודאי דאין להביא ראיה מהתם דדוקא התם
שהוא מעצמו )קדש( ]קנס[ עצמו כו' כנז' הוא דאמרינן
דלא הוי כפיה אבל הכא שכשנשבע לקיים גזרת הנבררים
אולי הוא לא עלה בדעתו שיגזרו עליו לגרש ואח"כ
כשראה עצמו נתפס בשבועה הוכרח מכח השבועה לגרש
והוי אונס ועדיף ממ"ש בעל התשובה הנז' בשם רבותינו
מצרפתיים שאם נשבע ליתן גט צריך שיתירו לו קודם שלא
יהיה דומה לאונס" .עכ"ל.

להתחייבות ביחס לעונשי גוף ,ולכן השימוש בהם במגמה
להביאולמתןהגט,נחשבפייהלכלהדעות.
עייןעודבספרעטרתדבורהחלקא'סי'עהשםהובאודעות
הפוסקיםבנידוןזה,והובהרהשיטתם.
בהתאם לאמור ,ובהתאם להנחיית בית הדין הגדול בפסק
דין הנ"ל בפד"ר ב' עמוד ,14בית הדין לא יוכל לאשר
לצדדים להתגרש אף בהסכמה ,כל עוד עומד בתוקפו סעיף
המחייבאתהבעלבקנסעקבסירובולתתגט.

דהיינו בעת שנשבע לקיים גזירת הנבררים נושא הגירושין

לפיכך כל עוד לא ניתנה החלטה שהבעל חייב בתשלום

לאעמדעלהפרקאצלוכנושאשיהיהחלקמפסקהנבררים,

10,000שקל לחודש למילוי חובתו במזונות אשתו על פי

וממילאשבועתואינהמתייחסתלאפשרותשיתןגט.

הדין האישי ,ולחילופין בהיעדר פסיקה לכפיית הבעל

וכןבשו"תמקורברוךסי'ט',כתב:

בגירושין ,הגט ייחשב כגט מעושה שלא כדין ,ולא יהיה

"יכול לומר אני לא קבלתי לדיין אלא לפשר בלא גירושין,
אבל לכופי לגרש לא עלה על דעתי ,וכן מצאתי
להמהרשד"ם שכתב כן בפירוש בטור אה"ע מתשובותיו
סי' ס"ג".

אפשרלסדרגט.
לאור האמור ,על הצדדים להגיש לבית הדין הסכם חתום
ולפיו סעיף47הנזכר מבוטל וחסר תוקף ,ולאחר אישור
ההסכםלאתהיהעודמניעהלזמנםלסידורהגט.

וכן מהריב"ל ח"ב סי' יח בתשובתו קובע שהגם שנשבע

עדכאןמפסקהדיןבנידוןהנזכר.

לחלוץ אך לא העלה על דעתו שיכפוהו בעונשי גוף לקיים

בשולי הדברים:ביחס להסכמי קדם נישואין הכוללים חיובי

שבועתו,ואיןזהחלקמהסכמתוהראשונה.

מזונות גבוהים בגין סרבנות גט ,הדברים התבררו באריכות

דהיינוהןאצלמהרשד"םוהןאצלמהריב"ל,בעתהשבועה

בעטרת דבורה חלק א' סי' עה .אךאציין כי במסגרת

לא עלה על דעתו את אותו דבר שכעת מבקשים לכפות

הפולמוס כנגד ההסכמים ,עלו טענות שגויות ,ולהלן ממה

עליו ,ואנו מקבלים שהדבר נכון מההיבט העובדתי .אך כל

שכתבתילרבאחדשמצאלנכוןלטעוןכנגדההסכמיםמכח

זה אינו ענין להסכם קדם נישואין שהכל יודעים שההסכם

תשובתמהרשד"םאה"עסי'סג.

ימומש אםהבעל יתבקש לתת גט ויסרב ועל דעת כן

א
לכב'הרה"גהרב...שליט" 

התחייבבממוןהמפורטבהסכם.לכןגםאםלאצפהשיגיעו

עיינתיבדבריך,בספר  ...אודות הסכם קדם נישואין .לעת

לגירושיןהריעכ"פידעמראששעניינושלההסכםלהתייחס

עתה מצאתי לנכון להעיר לכת"ר אודות קישור דברי

לאותןנסיבותשקיים סיכוי שיתממשו ושיגיעו לגירושין,

מהרשד"ם חלק אבן העזר סימן סג ומהריב"ל שהובאו

ולכן תשובות תשובת מהרשד"ם ומהריב"ל אינן סייעתא

בדבריך ,ונגרר אחריך הרב משה שטרנבוך בחוות דעתו

לשולליםאתההסכםהנידון,אלאשישלשלולזאתעליסוד

שפרסם לאחרונהכנגד הסכמי קדם נישואין ,ולענ"ד אין

טענותאחרותשאכמ"לבהן.

סימן עז

הגבלתקיוםמצוותלסרבןגטשנפסקלכופובגירושין
א.התקיים דיון נוסף בתביעת האשה לגירושין ולהחמרת

ב.בזמנו כברניתן צו הגבלה,לרבות ההגבלה הקבועה

צוויההגבלה.בדיוןזהביתהדיןחזרושמעאתעיקריטענות

בחוק" :להחזיק חפצים אישיים בבית הסוהר או בבית

הצדדים ,והתברר שהבעל עומד בסירובו לתת גט וללא כל

המעצר ,למעט חפצים הדרושים לשם שמירה עלבריאותו

הצדקה.

ת
ומסמכים הקשורים לחקירתו או למשפטו".בהחלטתבי 

ה
פסק הדין הראשון לכפייתהגירושין כבר ניתןלפני17שנ 

הדיןנקבע כי "במסגרתהגבלהזוביתהדיןמורהלשב"ס

ואין ספק שבנסיבות המתוארות עיכוב הגירושין בפרק זמן

למנועמהנתבעלהחזיקאצלובתאהמאסרכלחפץשאינו

של עשרים שנה,אינה אלא התעללות חמורה באשה ,ואין

ר
דרוש לשמירה על בריאותו ,וכלמסמךשאינו מסמך הקשו 

מנוס אלא להחמיר את צווי ההגבלה במידה המירבית

לחקירתואולמשפטו.עליסודההחלטההנזכרתובמסגרת

שהחוקמאפשר.

להנתבע ,כל ספר,לרבות ספרי
צווי ההגבלהשכבר הוטלו ע 
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קודשמכלסוג,וכןכלחפץאחר,יילקחומהנתבעויופקדו

הרי שניתן לאסרו במאסר צר ,ובדרך המפורטת בדברי

למשמרתבהנהלתביתהסוהרעדלמתןהגט".

הרא"ש ,עם כל ההשלכות הנגזרות והמונעות ממנו

בפניביתהדיןמכתבושלמפקדביתסוהרונוכחנושהוראה

להשתתףעםהציבורבתפילהוכיוצ"ב.

זו אינה מבוצעת ככתבה וכלשונה ,ואנו שבים ומורים

ובתשובותהרשב"אהמיוחסותלרמב"ןסי'רמד,כתב:

לשב"סלמלאבהקפדהאחרצוויההגבלה,ולמנועמהנתבע
החזקת כל ספר לרבות ספרי קודש .וככל שהאסיר יוכל
לקבל טלית ותפילין מבית הכנסת בבית הסוהר ,יש למנוע
ממנו מלהחזיק בטלית ותפילין אישיים .וכן יש למנוע ממנו
החזקת כרטיס חיוג שבאמצעותו ניתן להשתמש במכשיר
הטלפון העומד לרשות האסירים .וכן יש למנוע ממנו את
זכותהשימושבטלפוןהעומדלרשותהאסירים.
בנוסף בהתאםלסעיף3א) .א(לחוקבתידיןרבנים)קיום
פסקידיןשלגירושין(התש נ"ה ,1995-וכן ס"ק ה' לאותו
חוק מחליטביתהדיןלהורותלשב"סלהחזיקאתהנתבע
םבשני פרקי זמן.ובנוסף ,וככל
בבידודלתקופהשל14ימי 
שלאתוגשמטעםהנתבעהודעהעלהסכמתולתתגט,בית
הדיןידוןביחסלתקופותבידודנוספות.
כמו כן ,לא יאושר לנתבע לצאת לבית הכנסת בשעות
התפילהלרבותבתקופותשבהןאינומוחזקבבידוד.
מפקדביתסוהר,מתבקשלדווחלביתהדיןתוך15יוםביחס
למימוש צו ההגבלה כאמור לעיל ,ומתן ההוראות
המתאימותביחסלבידודכאמור.
נימוקיםהלכתייםלהחלטההנוכחית:
במסכתמועדקטןדףטזעמודא'ביחסלמישאינוצייתדינא
נאמר:

"ומנלן דכפתינן ואסרינן ועבדינן הרדפה ,דכתיב הן למות הן
לשרושי הן לענש נכסין ולאסורין .מאי לשרושי אמר אדא מרי
אמר נחמיה בר ברוך אמר רב חייא בר אבין אמר רב יהודה
הרדפה".
וכתברא"ששםפרקגסי'ה':

"גירסת הגאונים מאי הרדפה אמר רב פפא נצבי דקני פירש
גאון שקושרין קנים זו לזו וחובשין אותו ביניהם כדי שלא
יעמוד בבית האסורין בריוח ולא ילך לכאן ולכאן ,וגם לא יוכל
לחכך כעין קסדא שעושין לחבושים".
וכןכתבהרמב"םהלכותסנהדריןפרקכדהלכהט':

"וכן יש לו לכפות ידים ורגלים ולאסור בבית האסורים ולדחוף
ולסחוב על הארץ שנאמר הן למות הן לשרושי הן לענש נכסין
ולאסורין".

שאלה מנהג באלו הארצות במי שרואין אותו שאינו נוהג
כשורה ואינו שומע לקול מוכיח שמנדין אותו שלא יזמן לא בג'
ולא יתפלל בעשרה .ולא יקברו לו מת ואפי' היה מת קטן או
שנולד אחר הנדוי .לא ימול לו בן .הודיעני לענין קבורת המת
והמילה אם כנשבע לבטל המצוה ואם לאו.
תשובה .כל שכוללים דברים המותרים עם דברים האסורים כגון
אלו השבועה חלה על דבר מצוה כברשות ...ועוד למגדר
מילתא ב"ד מתנין לעקור דבר מן התורה לעשות סייג .כדאיתא
בהאשה רבה .דגרסינן התם א"ר אלעזר בן יעקב שמעתי שב"ד
מכין ועונשין שלא מן התורה .ולא לעקור דבר מן התורה אלא
לעשות סייג לתורה .ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת
וכו' .ושוב מעשה באחד שהטיח באשתו תחת התאנה וכו'.
ואסיקנא מגדר מילתא שאני".
הרישהרשב"אמתייחסלמנהגשנהגוביחסלמישנוהגשלא
כשורה ואינו שומע לקולמוכיח ,למנוע ממנו תפילה במנין
ואףלמולאתבנו,וכיוצ"ב,ק"ובנידוןחמורכנידוןזה.
הסעיףי' פסק להלכה תשובה זו,
ובשו"עיורהדעהסי' של 
וכתב:

"אם ראו בית דין לנדות שלא יזמן בשלשה ולא יתפלל בעשרה
ולא יקברו לו מת ולא ימולו לו בן ,רשאים הם".
וברמ"אשםסעיףו':

"ויש רשות לבית דין להחמיר עליו שלא ימולו בניו ,ושלא
יקבר אם ימות ולגרש את בניו מבית הספר ואשתו מבית
הכנסת ,עד שיקבל עליו הדין".
ובספרכנסתהגדולהשםהגה"טסי'קלוהוסיף:

"בנידון ההוא היה היתום איש רע מעללים ובליעל ומלגלג על
דברי חכמים ...מנעו אותו לומר קדיש .ופשיטא דכל שעושין
בי"ד לקנוס ,אע"פ שמעכבים אותו מלעשות מצוה מפורשת מן
התורה ...וראיה מתשובות המיוחסות לרמב"ן".
וכתב על דבריו בתשובת חקקי לב להגר"ח פלאג'י סי' ה':

"הרי נראה מדבריו שיכולים בית דין לקנוס למי שהוא רשע ורע
מעללים שלא יקיים המצות עשה מן התורה בדרך של קנס ,וחיליה
מדברי תשובות המיוחסות הנ"ל".
ועי"ש שהאריך מאד לברר האם יכולים להכניס למאסר,

ועפ"יזה,בתשובתריב"שסי'שמחפסקכפייתגירושיןבנידון

לווה שיש בידו לפרוע חובו ומתחמק ,לרבות למאסר קשה

שבאותה תשובה ,וקבע שדרך הכפייה היא":מכין אותו עד
שיאמר רוצה אני".והוסיףהריב"שתוספתהרלבנטיתלימינו:
"אמנם אם אין יכולת בידכם להכותו לכופו בדרך זה וגם לא על
ידי עובדי כוכבים ,עשו לו כפיה אחרת ,אם ,¯ˆ ¯Ò‡Ó· Â¯Ò‡Ï
אם לנדותו ולעשות לו הרדפה".

שיש בו טינופת המונעת ממנו תפילה ולימוד תורה ,וכתב

במקרהכנידוןדנן,מסתברשלאהיהמורהלהימנעאףמכך.

והובאו דבריו בתשובת ראנ"ח סי' מ"ב ובתשובת מהרח"ש

אבל למעשה בנידון זה הנתבע לא יהיה מנוע מתפילה

ח"גסי'נד.

לעצמו ,ובזה פשיטא שהחקקי לב לא היה מסתפק שיש

צדדים לכאן ולכאן ,ולבסוף כתב שיש להימנע מכך
ולהותירו במאסר שאין בו טינופת זו .אך היינורקבנידון
לווה רשע שאינו משלם ,אך בשאר דברים לא פקר .אך

עטרתדבורה
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לנהוג כן .ובכל מקרה בידו של הנתבע לקבל את המבוקש

אך כל עוד עומד בעיקשותו ומתעלל באשתו פרק זמן כה

עלידומידכשיתןגט.

ארוךכמפורטלעיל,הואגרועיותרמכלהנזכריםלעיל.

סימן עח

הליךפלילינגדסרבןגטשביתהדיןפסקלכפותובגירושין
התקייםדיון נוסףבתביעתהגירושין,שלהאישהנגדבעלה

על פי החוק הסמכות להרשעה בפלילים מסורה לבית

המרצהכחמשעשרהשנהבכלא,בגיןסרבנותולתתלהגט .המשפט בלבד ,ובמקרה זה ,בית המשפט יוכל להרשיע את
התובעת ביקשה לנקוט בהליכים שיאפשרו לקבוע את

הבעל בעבירה על הוראות החוק הנזכר ,וצפוי לשנתיים

מעמדושלהנתבעכאסירפליליעלכלההשלכותהכרוכות

מאסר ,או אף לארבע שנים אם יוחלט שעבר על סעיף

בכך,וזאתכאמצעילחץנוסףעליולתתאתהגט.
במהלך הדיון הנתבע בחר שלא להגיב ושלא להוציא מפיו
אףלאמילהאחת,ובכךמנעמעצמואתהאפשרותשניתנה

)287ב(לחוק.
האםהליךפליליבמקרהזהייחשבלכפייהשלאכדיןעלגט

לולהגיבעלהבקשות.

יצוין ,המאסראשריושתעלהבעלעקבהרשעתובפלילים,

במקרה זהשכבר התייחסנו אליו לעיל סי' עז,פסק הדין

נקבע כעונש בגין מעשיו שאינו מציית לפסק דינו של בית

ל15שנה,ואיןספק
הראשוןלכפייתגירושיןכברניתןלפנימע 

הדין שהורה לחייבו ולכופו לגירושין .דהיינו המאסר שכבר

כוב הגירושין על ידי הבעל מזה עשרים
שבנסיבות הללו,עי 

נפסק על ידי בית הדין ,מעצם טיבו נועד ללחוץ על הבעל

כ 15-שנה שהבעל בכלא ,אינה אלא התעללות
שנה ,מהם 

כדישייתןאתהגטועםמתןהגטמתבטלצוהמאסר,וזאת

קשהחמורהומתמשכתבאישה.לאחרשהמאסרהממושךוכל

על פי סעיף5לחוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של

ל,לא הועילו,
צווי ההגבלה הרלבנטיים שכבר הוטלו על הבע 

גירושין( תשנ"ה .1995-לעומת זאת ,העונש הניתן בגין

איןמנוסאלאלהחמירעלהבעלאתהאמצעיםהננקטיםביחס

הרשעה בפלילים ,מהבחינה המשפטית ,אינו חייב להתבטל

חוקמאפשר.
אליו,במידההמרביתשה 

עם מתן הגט ,אף כייתכןשתימצא הדרך לקצראת עונשו

ביחסלבקשהזולפתוחבהליכיםלקבועאתמעמדושלהנתבע

של הבעל לאחר שיינתן הגט ,וכפי שנקבע בהנחיות הנ"ל.

כאסירפלילי,המגמההיאלהכבידעלתנאיכליאתושלהבעל

כידועעונשמסוגכזה,אינו מצוי בדין תורה ,כמ"ש בשו"ת

בהיותו אסיר פלילי יחסית למעמדו הנוכחי כאסיר אזרחי,

קולמבשרח"אסי'פג.

ועלינולברראתההיבטיםההלכתייםהכרוכיםבקביעהזו.

עלינו לדון בנסיבות אלו שכבר נפסק דינו של הבעל בבית
הדין לכופו בגירושין ,האם תוספת הרשעה כזו ,תיחשב

הבסיסהחוקילהליךפליליבמקרההנדו ן

כפייהשלאכדיןעלהבעל ,שאםכן,לאיהיהניתןלסדרגט

הבסיס החוקי לקביעת מעמדו כעבריין פלילי ,קרי הרשעתו

כשהגטניתןבעקבותכפייהמהסוגהזה.

בפלילים,מעוגןבסעיף  287לחוקהעונשין,תשל"ז 1977-שבו

מצד אחד ,בית המשפט כופה את הבעל בעונש מאסר בגין

נקבעכדלהלן:

") .287א( המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט
או מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו
ענין ,דינו  -מאסר שנתיים.
)ב( המפר הוראה מהוראות צו שניתן מאת בית משפט לשם
הגנה על חייו ,גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר ,דינו
 -מאסר ארבע שנים".

אי ציות לבית הדין,שפסק לחייבו ואף לכופו בגירושין,
ֵחשבכאומרלו"עשהמהשביתדיןשלישראלאומרלך".
וי ָ
מאידך ,הדבר נעשה באמצעות כפייה בדרך שלענישה
למאסרקצוב,ולאבדרךשלכפייהעדשייתןגטבלבד,כפי
שהדברעלפיההלכה ש"כופיןאותועדשיאמררוצהאני".
למרותשאיןספק שהכפייה נועדהלהביאלמימושפסקדינו
שלביתהדין.

עודיצויןלהנחייתפרקליטהמדינהמספר  2.2מיוםט'חשון

סיכומושלדבר,בפנינו חלופהשל כפייה באמצעות פסיקת

תשע"ז ) (10.11.16שניתנה תחת הכותרת" :מדיניות העמדה

בית המשפטשיורה עלמאסר שאינו קבוע בהלכה ,אך הן

לדין וענישה בגין אי קיום צו שיפוטי של ביתהדין הרבני

מצד בית הדין והן מצד בית המשפט,המאסר נועד להביא

למתן או קבלת גט" .ובה נקבע כי על יסוד הוראת החוק
הנזכרת ,ובנסיבות שבהן בית הדין כבר פסק כפיית גירושין
וחלפו60יום ולא ניתן הגט ,קיימת אפשרות שיחל הליך
פליליכנגדהבעללאחרשהפרקליטותתגישבקשהמתאימה
לבית המשפט ,ובכפוף להיוועצות מוקדמת עם המחלקה
המשפטיתשלהנהלתבתיהדין,כדילמנועשהליךזהיביא
ל"גטמעושה"שלאכדין.

לציותלפסקדינושלביתהדין.
ת
כפייתגירושיןבאמצעותערכאו 
במשנהבמסכתגיטיןדףפחעמודב':

"גט מעושה ,בישראל כשר ,ובעובדי כוכבים פסול ,ובעובדי
כוכבים ,חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומרים
לך וכשר".
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וכתבבחידושיהרשב"א)שם(:

"גט מעושה בישראל כשר ובגויים פסול ובגויים חובטים אותו
ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך כשר .פי' ובגויים
פעמים הוא כשר אם אומר לו עשה מה שחכמי ישראל אומרים
לך דעכשיו אין הגוי אלא כמקל ורצועה לבית דין של ישראל
ושלוחו של ב"ד ,ואין מדקדקין בשליח שהוא חובט אם ישראל
אם גוי".

אלא "לפני ערכאות" .ובנסיבות אלו הבעל הכפוי מבין
שהכפייהנועדהלממשאתפסקדינםשלהגויים,לכןאיןזו
כפייהלשמועדבריחכמים.ועייןבתשובתהחתםסופרחלק
חו"מ סי' קעז שלכפות הוצאת אשה מבעלה  זהו בגדר
"משפט" ,היכול להיעשות רק "לפניהם" ,דהיינו באמצעות
בית דין של ישראל ,ולא באמצעות ערכאות .ואילו לדעת
הרא"ש ,מאחר ולמעשה עוד קודם לכפיית הגויים ,כבר

וכןכתבובחידושיהריטב"אוהר"ן)עלהרי"ף(.

פסקו בבית דין של ישראל לכופו בגט ,הרי שגם בכה"ג אנו

והוסיףהרשב"אבתשובה,תשובותהחדשות)מכתביד(סי'

רואים את הגויים רק כ"מקל ורצועה" של בית הדין,כמו

ריד,בביאורהלכהזו:

שנקטו בלשונם הראשונים הנזכרים לעיל ,ובכך הבעל כפוי

"ואין משגיחין בשליח החובט אם גוי או ישראל ,דלפניהם לא
נאמר אלא לדין ולהוראה ,אבל לא לחבטת המקל והרצועה,
שאלו אפילו על ידי הדיוטות ואפילו על ידי גוים ,וכן כתב הרב
בה"ג ז"ל".
וכןבהגהתהב"חעלהרי"ףבפרקתשיעיבגיטין:

לקיים מצוות חכמים שהורו לו לגרשה ,וכבר אין ריעותא
במהשדנוהובערכאות.
בלשוןאחרת,הרמ"הוהרא"שנחלקובכה"גשביתהדיןשל
ישראלפסקלכוףאתהבעללגירושין,ולאחרמכןהגויכפה
אותו לתת גטמצד דינם ,והגוי אדעתא דנפשיה עביד ,ולא

"אבל לפי המסקנא ,החיבוט והכפייה לאו בכלל משפט הוא".

אדעתא לקיים את פסק הדין של בית הדין .הרמ"ה סובר

ועיין בשו"ת קול אליהו ח"ב אה"ע סי' כב שהביא מכמה

שמאחר שהעכו"ם אינם מעשים את הבעל  בשליחות בית

פוסקים שלענין הלכה זו ,גם הדיוטות ישראל דינם כגויים,

הדיןלאמהני.ואילולדעתהרא"שמאחרועודקודםלעישוי

וכמפורשבתשובתהרשב"אהנזכרת.

בי"ד של ישראל כבר פסקו עליו שדינו בכפיית גירושין הרי

בגדר הלכה זו נחלקו ראשונים,הביא דבריהםהטור אבן

כל מי שיוציא לפועל כפייה זו ,לרבות ערכאות של גויים,

העזרסי'קלד,וז"ל:

ֵחשבוכידאאריכתאשלביתהדין,גםאםלאיאמרוכן.
יָ

"אבל אם ב"ד של ישראל כופין אותו ע"י עכו"ם ואומרים לו
עשה מה שב"ד ישראל אומרים לך ,וכופין אותו על כך הוי גט.
וכתב הרמ"ה דוקא בזה הלשון ,אבל אם עכו"ם כופין אותו
ואומרים לו תן גט ,אף על פי שישראל אומר להם לכופו פסול,
ולא נהירא לא"א הרא"ש ז"ל ,דכיון שישראל אומר להם לכופו,
אפילו אם העכו"ם אומרין ליתן גט ,כשר".
ועיין בב"ש סי' קלד ס"ק טו שביאר את דעת השו"ע שפסק
כשיטתהרא"ש,וכןפסקבסמ"עסי'כוסק"ה.
אמנםבספרמכתבמאליהושערז'סי'ידכתבשאיןהכרעה
במחלוקתזוונותרהספיקאדדינא,אךבספרידאהרןאה"ע

לפי זה נידון דנן עדיף ,וגם אליבא דהרמ"ה בנידון זה אין
ריעותא ,מאחר שבבית המשפט לא יתקיים דיון משפטי
לגופה של תביעת הגירושין ,והכפייה שתיעשה באמצעותם
אינהאלא"מקלורצועה"לממשאתפסקדינושלביתהדין.
עלכןנראהשאיןלחושגםאליבאדשיטתהמכתבמאליהו
שסברשאיןהכרעהבמחלוקתהרא"שוהרמ"ה.
יצויןלדבריהמכתבמאליהושכתב:

"הא דאמרינן דבדייני גויים פסול ולא בטל ,היינו דוקא כשכבר
עמד לפני דייני ישראל וחייבוהו לגרש אז הוא דאם הכריחוהו
דייני גויים מעצמם לגרש וגירש דהוי גט פסול".

סי' קלד אות כ' ובספר אמרות טהורות על אה"ע סי' קלד

הרי שהריעותא היא דוקא אם "הכריחוהו דייני גויים

דחו דבריו עי"ש .וכן בספר שער המלך פ"ב מגירושין ה"כ

מעצמם",משא"כבנידוןזה.

דחהאתפירושהמכתבמאליהובדעתהרמב"ם.

לתוספת ביאור בשיטות הרמ"ה והרא"ש נציין לדברי הטור

ובספר מעשה רקח על הרמב"ם פ"ב מגירושין ה"כ ,כתב

חו"מסי'ב'שכתב:

בשיטתהרמב"ם:

"הרב בית יוסף כתב שדעת רבינו כדעת הרא"ש ,דכיון שישראל
אומר להם לכופו אפילו אם הגוים אומרים ליתן גט כשר ,ואף
שאין זה מבואר בדברי רבינו ,מ"מ כבר הורה זקן".
ועייןבספרכפייהבגטעמ'קמה שכתבשרובמניןורובבנין
של הראשונים הולכים בשיטת הרא"ש ,ועיין שם באות יד
שהאריךבביאורהשיטות.
נראה לבאר,גם אליבא דהרמ"ה ,למרות שבית דין של
ישראלכברפסקכפייתגירושין,הריעותאהיאכשגםהגויים
מצד עצמם פוסקים את הדין שהבעל חייב לתת גט ,מכיוון
שהגויים כופים את הבעל על הדין שהם פסקו ,ואינם
אומרים"עשהמהשישראלאומריםלך",איןכאן"לפניהם",

"אף על פי שאין דנין בחוצה לארץ דיני נפשות ודיני מכות ולא
קנסות ,אם ראו בית דין שצורך שעה הוא שהעם פרוצים
בעבירות דנין בין מיתה בין ממון בין כל מיני עונש .ואם הוא
אלם חובטים אותו על ידי עכו"ם ,ואומרים לו עשה מה
שישראל אומר לך"
ובדרישה)שם(:

"חובטין אותו על ידי גוים כו' .משמע שצריך שהגויים יאמרו
לו עשה כפי מה שיפסקו עליך ישראל ,אבל אם הגויים עצמן
כופין אותו תן לו כך וכך אסור על ידי גויים .וקשה דבאבן עזר
סימן קל"ד כתב רבינו בשם הרא"ש ז"ל דכיון דישראל אומר
להם לכופו אפילו אם הגויים אומרים ליתן גט כשר עכ"ל ,ואם
כן האיך סתם כאן נגד הרא"ש אביו .וי"ל דשאני הכא שאם היו
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הגויים אומרים לישראל תן ממון זה לישראל חברך שאתה חייב
ליתן לו מן הדין נמצא שהיה הדין נעשה ונגמר על ידי גויים,
וזה ודאי אסור כדלקמן סימן כ"ו )ס"ב( אבל התם ,אף על פי
שגויים יאמרו לו תן גט לאשתך ,מכל מקום אין הגט נעשה על
ידי גויים ,שהרי אחר כך יכתב ויחתם על ידי ישראלים".
ֵעשה"לפניהם"
דהיינו,מאחרוהעיקרהואשהדיןוהמשפט י ָ
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העולה מדברי הדרישה והסמ"ע ,שהתנאי הוא שקודם לכן
יהיה פסק דין של בית דין של ישראל ,ואז לאחר מכן יכול
להוציאעלידידייניעכו"םוהםכשוטריםשלדייניישראל,
ומעמדם זה נקבע מאחר והם פועלים את פעולתם לאחר
שכברניתןפסקדיןבביתדיןשלישראל.
מצינו בראשונים שההלכה בדיני ממונות נלמדת מההלכה

ולא"לפניערכאות",מאחרובסופושלדברהגטיינתןבבית

בגיטין.בביתיוסףחו"מסי'כוהביאמספרהתרומות,וז"ל:

דין של ישראל ,בכך הדין והמשפטשנעשה מתייחס לבית

"וזה לשון ספר התרומות בשער ס"ב )ח"א סי' ג( והא דאמרינן
דאין המלוה רשאי לכוף בפני גויים ,דוקא דליתיה אלם ורוצה
לקבל דינו לפי מה שידונו עליו דייני ישראל ,ואפילו אם היה
אלם ולא רצה לבא לבית דין אסור להביאו לדייני גויים ,אלא
לאחר סירובו בית דין של ישראל כותבין אדרכתא על נכסיו,
ואם הוצרך לכך יבא לפני גויים והם מכריחין אותו למה שדנו
לו דייני ישראל ,דכי האי גוונא ליכא משום לפניהם ולא לפני
גויים כדאמרינן בעישוי דגט"

דין של ישראל ולא לגויים .משא"כ בממון ,שההליך יושלם
אצלהערכאותשלגויים.
ועייןבספרחי'רבינוהעשילמקראקאעלהטורחו"מסי'ב'
שהסכיםעםתירוצוזהשלהדרישה.
בתירוצוהשניכתבהדרישה:

"ועוד י"ל דמה שחובטין אותו על ידי גויים בדיני ממונות ממה
שאמרו בגיטין ילפינן ליה ,כמו שכתב גם ב"י ,לפיכך לא חש
רבינו להאריך כאן בפרטי דיניו וסמך אמה שכתב באבן עזר
בהלכות גיטין דשם מקום הדברים ,ואיכא בינייהו בין הני תרי
שינויי לדינא וצ"ע .וממה שכתב רבינו לקמן סימן כ"ו משמע
כשינויא בתרא".
ובפרישה ודרישה מכת"י,שבטור הוצאת "מוסדות שירת
דבורה" ,בהסכימו לתירוץ השני ,הרחיב את הדברים ,וכתב
בתירוצוהשניבלשוןזו:

"אבל יותר נראה ,דגם כאן חולק הרא"ש ,כיון דכבר נתחייב
בדיני ישראל שהרי אומרים לגויים לכופו לשלם ,תו לא מקרי
משפט הגוי ,אלא הגויים הם כשוטרים של דייני ישראל,
ואדרבה אפשר דגם כאן הרמ"ה מודה ,ומשום הכי סתם רבינו
ופשוט לי' שאין חילוק כאן .ומ"ש עשה מה שישראל אומר לך
ר"ל כמ"ש בפרישה )וז"ל בפרישה" :אומרים לו עשה כו' לאו
דוקא קאמר ,דהוא הדין דמותר לומר לגויים לכופו עד שיפרע,
אלא הכי קאמר עשה ושלם לו כסך שנתחייב בדין ישראל,
לאפוקי שהם ידונו אותו כפי דינם"( .ואף אם תאמר שפליגי
בזה ,י"ל דמשם הכי סתם רבינו כאן דכיון דמה שחובטין אותו
על ידי גויים בדיני ממונות ,ממה ששנינו זה בגיטין ילפינן ליה
וכמ"ש ,לפיכך לא חש רבינו להאריך כאן בפרטי הדברים
וסמוך עמ"ש באבן העזר בהלכות גיטין דשם מקור הדברים".
הרי אליבא דשיטת הרא"ש ,למרות שהגויים אינם אומרים
עשהמהשישראלאומריםלך,כיווןשכברנפסקהדיןבבית
דין של ישראל" ,הגויים הם כשוטרים של דייני ישראל"
אע"פשהגוייםאינםרואיםעצמםכשלוחיביתהדין.
עלפידרכובדרישהכתבבסמ"עסי'כוסק"ה:

"רק שכופהו ע"י גויים כו' .ואפילו שהוא אלם וסרבן מלציית
דין ישראל ,ה"ל להלוך לפני דייני ישראל ליטול רשות מהם,
ואז הן היו נותנין לו רשות להוציא את שלו ע"י דייני גויים ,ולא
שהגויים יכפוהו לעשות מה שדייני ישראל אומרים לו ,כי א"צ
לכך להרא"ש ]הובא בטור אה"ע סימן קל"ד[ והטור ]שם[
וכמ"ש בפרישה ודרישה כאן וגם לעיל ריש סימן ב' ע"ש,
וכמשמעות דברי המחבר בסעיף שאחר זה"

וכןהואבתשובתהרשב"אחלקה'סי'קעא:

"אבל לוה אלם שלא רצה לבא לב"ד אסור להביאו לפני עובדי
כוכבים לדון .אלא ב"ד של ישראל כותבין אדרכתא על נכסיו
ואם הוצרך לכך לדון לפני עובדי כוכבים והם מכריחין אותו
למה שדנו לו דייני ישראל מותר .דבכי האי ליכא לפניהם ולא
לפני עובדי כוכבים כדאיתא בגיטין"
וכן בביאור הגר"א חו"מ סי' כו סעיף ב' באר את ההלכה
המתירה לתבוע בערכאות את מי שמסרב לדין תורה
והתובענטלרשותמביתהדין,וכתב:

"גיטין שם ובנכרין חובטין ,וכנ"ל".
וכתבהראי"הקוקזצ"לבספרובאראליהועלביאורהגר"א:

"ונראה שדברי רבינו מכוונים הם לדברי הטור באה"ע סי' קלד
שכתב דלא כדברי הרמ"ה דס"ל דהא דכשר בכפיית נכרים ע"פ
ב"ד ישראל שהוא דוקא כשאומר הנכרי בזה הלשון עשה מה
שישראל אומר לך ,אבל אם אומר תן גט אע"פ שהוא מחויב
ליתן גט בדיני ישראל לא נפיק בזה מכלל לפניהם ולא לפני
נכרים .והטור כתב ולא נהירא לא"א הרא"ש ז"ל ,דכיון
שישראל אומר להם לכופו ,אפילו אם הנכרים אומרים ליתן גט
ולא בלשון עשה מה שישראל אומר לך ג"כ כשר .והנה לדעת
הרמ"ה א"א כלל לומר דהך דהכא שע"י נטילת רשות מב"ד
הולך אצל ערכאות יהיה יוצא בזה מכלל "לפניהם" ,כיון דאין
הערכאות אומרים עשה מה שישראל אומר לך ,אלא הם דנים
מדעת עצמן את אשר בא לפניהם .אמנם גם לדעת הרא"ש ג"כ
קשיא דהא עכ"פ מצריך הוא שיהיה אומר הישראל לערכאות
לכופו ,וכאן מותר לתובע לקבול בערכאות אפילו כשאין ב"ד
אומר לערכאות לכופו ,אלא הם עושין לגמרי על דעת עצמן.
וצריך לומר דכיון שנתנו רשות לתובע לקבול בערכאות הוי
כאילו אמרו להם ב"ד של ישראל שיכפו אותו".
העולה מדברינו :לשיטת הרא"ש ,העיקר תלוי בכך
שראל ,וככל
שהפסיקה כבר ניתנה על ידי בית דין של י 
שהערכאותשלגוייםרקכופיןעלפסקהדיןשלישראל,בין
בדיני ממונות ובין בדיני גיטין ,אנו מתייחסים אליהם
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כשוטריםשלביתדיןשלישראלגםאםלאיאמרוכך,לכן

ואם מצד הרואים שלא יטעו ויאמרו שהעכו"ם מעצמן

אין הכרח שינסחו את דבריהם בדרך של "עשה מה שבית

מעשין אותו" .אלא דברי הרמ"ה נאמרו בנסיבות שאין

דיןשלישראלאומריםלך".

מניעה חוקית שבערכאות של הגויים יתקיים הדיון לחיוב

גםבנידוןדנן,מאחר והפסיקהלכפייתהגירושיןהיאפסיקה

וכפיית הבעל בגירושין ,לכן יש מקום לטעות ,של הבעל או

שכברניתנהעלידיביתהדין,ושאלתחיובהגירושיןלגופה

של הרואים ,שכפיית הגט נעשתה באמצעות דיון ופסיקה

והטענות הכרוכות בכך ,כלל אינן עולות לדיון בבית

שלאותןערכאות.

המשפט ,שאינו דן אלא רק באמצעי הענישה על אי ציות

לסיום פרק זה נחוץ להבהיר,ולהסיר חשש משינויי נסיבות

לפסק דינו של בית הדין ,על כן לאחר שבית הדין קובע

בעתיד ,שהעלה אחד הדיינים בדימוס בכנס דיינים .מאחר

שהבעל ראוי לכל כפייה כדילאלצו לתת גט ,אין מניעה

ובסופו של דבר הגט יוכל להינתן רק בבית הדין ,ככל

שאמצעי הענישה יבוצעו על ידי בית המשפט ,מאחר

שבעתיד יחולו שינויים לרעה בתנאים הנ"ל המאפשרים

שאותם אמצעים לא יוכלו להתבצע באמצעות פסיקת בית

לקבוע את כשרות הגט ,בית הדין יודיע על כך ,ויבהיר

הדין.

שההליך לא יוכל להביא לידי מתן הגט ,ובכך יהיה ברור

בספר תשב"ץ ח"ג חוט המשולש הטור השלישי )תשובות

לכל שאין תועלת בהליכים שבסופו של דבר לא יביאו

רבי אברהם אבן טואה ,נינו של הרשב"ץ( סי' לה ,כתב

לסידורגט.

בלשוןזו:

"דברי הרמ"ה ז"ל עיקר ויש טעם לדבריו .דמאחר שאין הגט
הנעשה ע"י כפייתם כשר אלא מצד שישראל ציוו אותם
לכפותו ,אבל בלא ציווי ישראל הגט פסול .א"כ צריך להודיע
שהכפייה הוא בציווי ישראל והיינו שיאמרו לו עשה מה
שישראל אומרים לך .וזה הן מצד המגרש עצמו הן מצד
הרואים .אם מצדו ,מאחר שהעכו"ם אומרים לו עשה מה שב"ד
של ישראל אומרים לך ,ידע שהענין הוא על פי הדין ומוכרח
הוא לגרש ,כיון שב"ד של ישראל נחתי להכי עד שכפאוהו על
ידי עכו"ם ,אבל כשלא יאמרו לו כך ,יחשוב דשלא כדין הוא
מגרש ,אלא עכו"ם הם שכפאוהו לאיזה סיבה ,או שהאשה
נתלית בהם וכיוצא בזה ,ולכן לא יתן הגט מרצונו .ואם מצד
הרואים שלא יטעו ויאמרו שהעכו"ם מעצמן מעשין אותו,
ונפקא מינה חורבא שיכשירו גט מעושה בעכו"ם שלא מדעת
ישראל כלל ,ולכן צריך שיאמרו לו עשה מה שישראל אומרים
לך ואם לא אמרו אינה מגורשת בגט זה".
כאמור לעיל ,רוב הפוסקים פסקו כשיטת הרא"ש ,ודלא
כהכרעת רבי אברהם אבן טואה שכתב שהעיקר כשיטת
הרמ"ה ,וכן להלן תובא מפסיקת גדולי הפוסקים שלא חשו
להכרעתרביאברהםאבןטואה.אךגםלפידרכו,בנידוןדנן
שידוע לכל,שכאן בארץ ,לבית הדין הרבני סמכות ייחודית
בענייני נישואין וגירושין ,ואילו ביחס לבית המשפט כל
פסיקה לחיוב הגירושין היא חריגה מסמכות ,מאחר
שהמחוקק לא הסמיכו לפסוק בתביעות גירושין ,אלא רק
בענישה על פי סעיף287לחוק העונשין בגין אי ציות
להוראה חוקית של בית הדין ,ובנוסף עפ"י הנחיות
הפרקליטות ,שבלעדיה ההליך אינו יכול להתחיל ,ההליך

ב
חוקהגירושיןבארה" 
בארה"ב נחקק חוק שבו נקבע שכאשר בני הזוג באים
להיפרד,ביתהמשפטהאזרחיהדןבענייניהרכוש,בפסיקתו
יביאבחשבוןאתסירובושלהבעל לתתגט,ורשאילהורות
על חלוקת רכוש בלתי שיוויונית לטובת האשה ,הוראה
הניתנת כתוצאה מהסירוב לתת גט .ודנו כמה מגדולי
הפוסקים בשאלת כשרות גט הניתן כתוצאה מחששו של
הבעלמפסיקהזו.
בספר קובץ תשובות להגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל
ח"אסי'קפ)וכןהואבקובץ מוריהשנהי"טרי"ז-רי"ח,עמ'
נח( קבע שיש בחוק זה משום כפייה שלא כדין ,מאחר וגם
כפיית ממון נחשבת כפייה ,וכתב שגם אליבא דשיטת
הרא"שהנזכרתלעיל,עכ"פ בהיעדרפסיקתביתדיןלכופו,
לאתועילהכפייהעלידיביהמ"ש,והגטיחשבכגטמעושה
שלאכדין.אךבסיוםתשובתוכתב:

"אכן במקרה והאישה תובעת את בעלה בבית הדין והבעל
מסרב להתדיין בבית הדין וביה"ד הוציא סירוב עליו ,בזה יש
לכאורה מקום לדון דבכה"ג אם הוא מאלה הכופין להוציא
שהגט יהיה כשר אם בגלל האיום נתן הגט .וזה על פי המבואר
בחו"מ סי' כ"ו אם הבע"ד לא רצה לבוא לבית הדין נוטל רשות
מבית דין ומציל בדיני עכו"ם .וזה מספר התרומות שער ס"ב
הובא בב"י" :אסור להביאו לדיני עכו"ם אלא אחר הסירוב ואם
הוצרך לכך יבא לפני גויים והם מכריחין אותו למה שדנו לו
דייני ישראל דכי האי גוונא ליכא משום לפניהם ולא לפני גויים
כדאמרינן בעישוי דגט" .וכן הוא בביאור הגר"א שם " -גיטין
שם ובנכרים חובטין"'.

בבית המשפט אינו יכול להתקיים בלא שבית הדין הקדים

בקובץ מוריה שם,לאחר מאמרו של הרב צבי גרטנר שדן

ופסקלכפותאתהבעלבגירושיןוקוימהההיוועצותהנזכרת,

בתשובתהגאוןרבייוסףשלוםאלישיבהנזכרת,הוסיףהרב

בנסיבות אלו אין יסוד לחשש הקיים עפ"י הרמ"ה אליבא

צביגרטנר)שםבעמ'סח(:

דפירושו של ר"א אבן טואה :שהבעל "יחשוב דשלא כדין
הוא מגרש ,אלא עכו"ם הם שכפאוהו לאיזה סיבה ,או
שהאשהנתליתבהםוכיוצאבזה,ולכןלאיתןהגטמרצונו,

"מבית מרן שליט"א נמסר לי שאכן לכך נתכוין בציינו לדברי
בעל התרומות ,ושכן דעתו הלכה למעשה ,שבעל שנפסק דינו
לכפייה ,שפיר דמי לעשותו על ידי גוי העושה אדעתא דנפשיה".

עטרתדבורה



הרי עפ"י דרכושל הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל,
אמנםהרמ"הוהרא"שנחלקובגויש"אדעתאנפשיהעביד",
אך כיון שהוכרעה ההלכה כשיטת הרא"ש ,על כן בבעל
שנפסקדינולכפייהאיןמניעהשיכפוהובאמצעותהחוק,גם
אםביתהמשפטיכנסבגדר"אדעתאנפשיהעביד".
וכן הוא בהערות הגרי"א הרצוג זצ"ל בסוף ח"ב מ"אוצר
הפוסקים")ס"קכג,ד"הואפשר(.
וכןבשו"תביתאב"י,להגאוןרבייצחקאייזיקליעבעסזצ"ל,
חלקד'סי'קסטדןבחוקהנ"ל,ובס"קידכתב:

"לכן לדינא נראה לפע"ד אם האישה הזמינה לבעל לדון עמה
על מתן גט והבית דין פסקו דלפי ראות עיניהם צריך לגרשה
והבעל אינו רוצה לציית דינא ,ואחר כך בבית המשפט המחוזי
ציווה השופט אפילו אומר בפירוש שצריך לתת גט פיטורין
כדת משה וישראל ואם לאו יענש בקנס וכדומה ,יש לומר דבזה
ליכא משום גט מעושה ,כיון דהוי גט מעושה בישראל על ידי
עכו"ם .ובטור הביא דהרמ"ה ס"ל דדוקא אם העכו"ם אומר לו
עשה מה שבית דין של ישראל אומר לך זה מיקרי כמו שאנסוהו
ישראל כדאיתא במתניתין ובכותים חובטין אותו ואומרים עשה
מה שישראל אומר לך .והטור כתב על זה ולא נהירא לאדוני
אבי הרא"ש ז"ל דכיון שישראל אומר לו לכופו אפילו אם
העכו"ם אומר סתם ליתן כשר .ולפי"ז לדעת הרא"ש כשר בזה
כיון דכבר פסקו הבית דין שצריך לגרש".
עלכןבנידוןדנן,גםאםכפייתהבעלתיעשהמפנישעברעל
סעיף287לחוקעונשין,וכוונתביתהמשפטלהענישועלכך,
הרי שגםאם לכל היותר ייחשב כ"אדעתא דנפשיה עביד",
עדייןלדעתהרא"ששהלכהכמותו,דיבכךשקדמהפסיקת
בית הדין שיש לכופו ,לכפיית הגוי .אך כבר בארנו שבנידון
דנן שבבית המשפט אין מתנהל דיון ביחס לגירושין עצמם,
עדיף,וגםלדעתהרמ"האיןזהגטמעושהשלאכדין.
וע"עבשו"ת משנה הלכות חלק יד סימן קלז מש"כ אודות
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המדינה שם כופה אותו לגרש אינו מצד דת ישראל ,אלא כשאר
נימוסים לעשות משפט המדינה ולהציל עשוק מיד עושקו.
ואפילו יתברר שיצא חוק לגרש כדת מפני שהדין הוא כן בדת
ישראל ,לא יועיל דבעינן דוקא שהכפייה תהיה מכח בית דין
של ישראל והאינם יהודים לא יהיו עושים רק מעשה מקל
בעלמא כמ"ש הר"ן .אבל כל שאין הכפייה מכח ציווי בית דין
של ישראל על פי דת ישראל ,אפילו האינם יהודים אומרים
למגרש עשה מה שישראל אומרים לך בדת ישראל לא מהני...
וא"כ בנ"ד דאנן סהדי שאם לא מצד דינא דמלכותא אילו
קצווחינן לערכאות של המדינה שיכופו על פי דיבורנו על פי
התורה לית דמשגח בן ,הרי הכפייה היא ע"י בית דין של אינם
יהודים ולא על פי בית דין של ישראל ,ואינו גט מהתורה".
ובקובץשעריתורהח"דסי'נגסק"ד,הוסיףהגאוןרבישלום
יוסףפייגנבויםזצ"ל:

"אומר אני דהאמת ...כל שהא"י כופהו מדעת עצמו מצד
הנימוס ולא מצד שבית הדין של ישראל צווהו לכפותו ,גט בטל
הוא מהתורה לשיטת רוב הפוסקים דפסקו דלא כרב משרשיא,
ומשום דעכו"ם לאו בני עישוי נינהו .ויהיה איך שיהיה או
משום דאין מצוה לשמוע דבריהם או מאיזה טעם שיהיה ,אחת
היא לנו ,דכל שאין הכפייה על דעת בית דין של ישראל
וציוויים דוקא ,אין בה כח לעשות אונס כרצון .דאם הכפייה
היא מצד דינא דמלכותא ,א"כ באמת אין מצוה לשמוע
דבריהם ,רק כשכופין לעשות מצד מצות התורה ובפרט לפי
המובן הפשוט דעכו"ם לאו בני עישוי נינהו ,כלומר שאין כח
בידם לכפות וכמו שפירשו הראשונים משום דאין מצוה לשמוע
דבריהם ,לכן אין כפייתם עושה שיהיה מגרש מרצון ,היינו
אפילו הם כופין למי שראוי לכופו בדין ואפילו אומרים לו תן
גט על פי דת ישראל ,מ"מ אינהו לאו בני עישוי נינהו ,אלא
כשכופין על פי צווי בית דין של ישראל והם אינם עושים רק
מעשה מקל בעלמא כמ"ש הר"ן ז"ל".

החוק הנזכר ,וגם לפי דרכו שהחמיר מכיוון שבית המשפט

הרי ששיטתו היא שאין היתר בגט כזה כשהערכאות כופין

כופה לקיים חוק שלהם ולא את פסק דינו של הבית דין,

לגרשמפנישזהוהחוקשלהםשהבעלחייבלגרשה,גםאם

בנידון דנן שבית המשפט כופה אותו ומענישו בגין הפרת

עודקודםלכןביתהדיןפסקלכופובגירושין,ולשיטתונידון

הוראהחוקיתשלביתהדין,עדיףמהנידוןשם.

זהאינושנויבמחלוקתהרמ"הוהרא"ש.
הגאוןרבימאיראריקזצ"ל,מחברספרמנחתפיתיםושו"ת

הדיוןבקובץ"שעריתורה "

אמרי יושר ,חלק על הגאון רבי שלום יוסף פייגנבוים זצ"ל

בקובץ שערי תורה )ורשה תרע"ד( ,הובא בספר כפייה הגט

וכתב)שםחלקד'סי'ט'(:

עמ' פד-פח ,דנו כמה מהפוסקים שבדור הקודם בדינו של
בעל המסרב להתייצב בבית הדין לדיון בתביעת גירושין,
כשאשתו טוענת וגם יכולה להוכיח שאין לו גבורת אנשים,
ושאלה האם תוכל לתבוע גירושין בערכאות ,ביודעה שעל
פי דיניהם יכפוהו לגרשה,לאחר שתציג ראיות להוכחת
טענתה.
הגאוןרבישלוםיוסףפייגנבויםזצ"לאב"דלאקאטשמחבר
שו"תמשיבשלום,כתבבשעריתורהח"גסי'סגשההכרעה
במחלוקתהרא"שוהרמ"ההיאכדעתהרא"ש,והוסיף:

"גם לפי דעת הרא"ש וסייעתו לא מהני ,דמה שערכאות של

"אם האישה רוצה לדון בדיני ישראל ולברר הדבר והבעל
מסרב ,שעכ"פ יוכלו הבית דין לומר גם שלא בפניו שמחויב
לבוא לבית דין או לברר הדבר על ידי מומחים ויכפוהו על ידי
בית דין של ישראל לגרשה .וא"כ נימא דגם אם העכו"ם עושים
כן מעצמם ,נעשים שלוחים של בית דין של ישראל כיון דעכ"פ
ניחא להו לבית דין של ישראל ,וכאלו בית דין של ישראל אמרו
להם שיכופו ...אבל נראה כיון דעכ"פ ודאי בית דין של ישראל
יכולין לעשות האישה עצמה לשליח שתכוף לבעלה על ידי
ערכאות ,ובכה"ג לכו"ע מהני דהיא שלוחה של בית דין ,ועל
פיה כעל פי בית דין דמי .א"כ הבית דין יתנו פסק דין שיבררו
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הדבר ע"י הממשלה ,ואם אמת כמו שאומרת ,מחויב לגרש ואז
שפיר דמי ,כי כפיית הממשלה על פי האישה ,והאישה שליח
בית דין".

אם בזה הדין היו הדיינים שדנים עליו גויים ,דפסול ,אבל אם
הדין נפסק על פי דייני ישראל והגויים לא חידשו דבר ולא היו
הדיינים בזה רק מה שציוו להכות כשר".

עפ"ידרכושלהגאוןרבימאיראריקזצ"ל,לאחרשביתהדין
ר שטענתהאשה
בגירושין ,מאח 
פסק שדינושלהבעללכופו  

מוטלתחובהעלביתהדיןלכפותאתהבעלכשהואראוי

התבררה ,מכאן ואילך הדיון בערכאות ,המתקיים מכח

לכך

תביעת האשה שבידה פסק דין זה ,וכן פסק דינם של

לסיום ,ובזיקה לאמור בדעת המיעוטבפסק דין זה שלא

הערכאות לכופו בגירושין ,הכל נידון כנעשה בשליחות בית

הסכימה עם האמור לעיל ,יובהר כי בנסיבות של פסיקת

הדין,גםללאאמירהמצדהערכאות":עשהמהשביתהדין

כפיית גירושין ,ההלכה אינה רק מתירה לבית הדין לנקוט

אומריםלך".

באמצעי כפייה כנגד הבעל וקובעת שהגט כשר למרות

וע"עבשעריתורהח"דסי'לבסק"בבתשובתרבייעקבשור

שניתןבכפייה,אלאיתרהמכך,מוטלתהחובהעלביתהדין

זצ"לאב"דקוטבשכתבשאםסרבלדוןבביתדיןשלישראל

לכפותאתהבעל,כמושפסקוהטורוהשו"ע.

וכפוהו בערכאות על הגירושין ,מאחר ובסופו של דבר

הטוראבןהעזרסימןקלדכתב:

ההליךיגיעלביתדיןשלישראלשבוהבעליבקשלתתגט,
וביתדיןיודעיםשדינולכופובגירושין,דיבכך.והוסיף:

"ועכ"פ בנ"ד יש לתקן דבשעת סידור הגט יאמר לו הרב אתה
נותן הגט לאשתך פב"פ מרצונך כמצוות בית דין של ישראל,
והוא משיב אני נותן מרצוני כמצות בית דין של ישראל ,וכשר
לכתחילה אליבא דכו"ע".
נראה שדבריו מקבלים חיזוק מהתירוץ הראשון בדרישה
חו"מסי'ב'הנזכרלעיל.
העולה מדבריהם ,שלפי תשובות הגאונים רבי מאיר אריק
ורבי יעקב שור אם לאחר פסק דין של בית דין של ישראל
שפסקולכופוהאישההלכהלערכאותוגםשםפסקוכןעל
פי חוקי הערכאות הגט כשר ,למרות שאינם רואים עצמם
שלוחי בית דין של ישראל ,והם פועלים אדעתא דנפשייהו,
אנו רואים אותם כמוציאים לפועל פסיקה של בית דין של
ישראל.
אך גם לפי דרכו של הגאון רבי שלום יוסףפייגנבוים ,כל
שאין הערכאות רואים עצמם כפועלים בשליחות בית דין
של ישראל אלא על יסוד דינא דמלכותא ,שאינו דין בכל
הנוגעלחיובהגט,יחשבכגטמעושהשלאכדין.ואםלאחר
פסקדיןשלביתדיןשלישראלהגוימעשהאתהבעללגרש
לביתדין
אדעתאדנפשיהואינורואהעצמוכמקלורצועהש 
לכפותעלפסקדיןשלביתהדין,לאמהני.

"אבל אנסוהו כדין כגון שהוא חייב להוציא ואינו רוצה
ואנסוהו ב"ד עד שהוציאה הוי גט ,ומצוה על כל ב"ד שבכל
מקום ובכל זמן לכופו לגרש".
וכןבשו"עאה"עסי'קלדסעיףד':

"מצוה על כל ב"ד שבכל מקום ובכל זמן ,לכופו לגרש".
ובשו"ת קול אליהו )לרבי אליהו ישראל זצ"ל ,בנו של בעל
שו"תמשאתמשה(ח"באה"עסי'כבכתב:

"בפרק האומר משקלי עלי )ערכין כ"א ע"א( ,חייבי חטאות
ואשמות אין ממשכנין אותן ,חייבי עולות ושלמים ממשכנין
אותם ,אעפ"י שאין מתכפר לו עד שיתרצה ,שנאמר לרצונו,
כופין אותו עד שיאמר וכו' ,וכן אתה מוצא בגיטי נשים כופין
אותו עד שיאמר וכו' .ובפרק קמא דראש השנה )ו' ע"א(
אמרינן ,מוצא שפתיך זו מצות עשה ,תשמור זו מצות לא
תעשה ,ועשית אזהרה לב"ד שיעשוך ,כאשר נדרת וכו' .ופריך
מלרצונו נפקא ,דתניא כופין אותו עד שיאמר וכו' ,ומשני חד
לדאפריש ולא אקריב וכו' .נמצא דבקרבנות מצינו ועשית
אזהרה לב"ד שיעשוך .ומדקתני בערכין וכן אתה מוצא בגיטי
נשים כופין אותו וכו' בהדי כפיית הקרבנות ,משמע להו דכי
היכי דבקרבנות כתיב לרצונו ואפילו הכי כופין אותו עד שיאמר
וכו' ,והיא מצוה מוטלת על ב"ד ,דכוותה נמי בגיטין דבעינן
רצון המגרש כופין אותו עד שיאמר וכו' ,והיא מצוה מוטלת על
ב"ד".

לא כן בנידון דנן ,שכל פעולת בית המשפטאינה אלא עקב

הרי שלפי דרכושל הגאון רבי אליהו ישראל זצ"להמקור

איציותלביתדיןשלישראלומגמתולכפותעלציותלפסק

לחובההמוטלת על בית הדין בקרבנות וה"ה בגט ,הוא

דין של בית דין ,ולכן גם לפי דרכו בנידון זה ,הגט כשר.

במסכתמסכתראשהשנהדףוע"א:

ֵאמרו דברי הגאון רבי ש"י פייגענבוים
בנידון דנן ודאי לא י ָ

"ועשית ,אזהרה לבית דין שיעשוך".

זצ"ל" :דאנן סהדי שאם לא מצד דינא דמלכותא ,אילו

על כן ,ככל שהדבר אפשרי עפ"י ההלכה והחוק ,בית הדין

קצווחינןלערכאותשלהמדינהשיכופועלפידיבורנועלפי

אינורשאילהימנעמהפעלתכלאמצעיהכפייההרלבנטיים

התורהליתדמשגחבן".

לרבות באמצעות הליך פלילי באמצעות בית המשפט ,כפי

וכעין הדברים שבנידון דנן ,נמצא בשו"ת אבני צדק אה"ע

שבית הדין אינו רשאי לבטל כל מצוה אחרת ,מטעמי

סי' קה,שדן בנידון הדומה לנידון שבשערי תורה ,ובתוך

מדיניותוכיו"ב.

דבריוכתב:

כשם שבכל כפייה ,איננו בטוחים מראש ביעילות ההליך,

"וזה דבר פשוט דאפילו אם דייני ישראל כופין אותו באמצעות
דייני גויים ,והם המניחים לכופו מ"מ כשר ,רק כוונתם לחלק

ואע"פ כן מוטלת החובה עלינו לנקוט בו מאחר וקיים סיכוי
שיועיל ,הוא הדין בנידון זה ,איננו יכולים מראש לנבא את
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"לכאורה הכא שהוכרח לגרש מחמת שני אונסין הנ"ל יש לומר
ג"כ ב' סברות אלו .הא' דמחמת כל אונס בפני עצמו לבד
הוכרח לגרש .הב' דכל אונס עושה פלגא ההכרח ,וא"כ לסברא
הא' לכאורה הגט מעושה שלא כדין .אך זה אינו ,כיון דמצד
האונס שכדין ג"כ מחמתו לבד מוכרח לגרש ,א"כ הרי האונס
דשלא כדין לא פעל מאומה לבטל הגט ,כיון דגם מחמת האונס
אשר כדין מוכרח לגרש".

העתיד,ולדעתמהימידתההשפעהשלהליךזהעל הבעל,
ואיןלנואלאלנקוטבכלהאמצעיםהאפשריים.
בהתאם לכל האמור יש להורות על פתיחת הליך פלילי
באמצעות הפרקליטות ,ואין בכך בעיה הלכתית מאחר
שבמסגרת הליך זה בבית המשפט לא יתקיים הליך משפטי
בתביעתהגירושין,אלאביתהמשפטיכפהאתהבעללקיים
פסק דין של בית הדיןבלבד .והגם שכפייה זו לא תסתיים
בהכרח עם מתן הגט ,עכ"פ הכפייה להותירו במאסר עד

ועי"ש בתשובת צמח צדק במה שהאריך בזה .אך בהתאם

למתן הגט היא כדין כפי שכבר נפסק עליו בבית הדין ,ואין

לאמור ,מלכתחילה לא היה מקום לטענה זו מאחר שביחס

נ"מ מהי הוראת החוק בגינה הא יושב ,מאחר שבכל מקרה

לתקופה שקודם לגירושין ,הבעל כפוי במאסר,שהוא וודאי

זהומאסרשנועדללחוץעליולתתגט,ואםיינתןהגטמכח

כדין .גם אם ביהמ"ש קובע את המאסר בגין אי ציות

כפייה זו ,הוא יינתן מכחכפייה כדין .הגם שלאחר מועד

להוראת בית הדין ,הרי בסופו של דבר המגמה היא ללחוץ

מתןהגטהבעלעדייןלאישוחרראלאלאחרשיפעלולקצר

עליו במאסר כדי שיציית לפסק הדין ויתן גט ,ואין בכך

מעונשו ,אין זו כפייה הפוסלת למפרע את הגט שכבר ניתן,

ריעותא ,גם כשניתן ע"י ביהמ"ש בנסיבות המתוארות ,וכפי

ומעשיו גרמו לו שלאחר הגירושין נענש בהתאם להוראת

שכבר התבאר .כמו כן הביצוע המעשי של המאסר לאחר

החוק,ואמנםיהיהמקוםלפעולככלהניתןלשחררו,וסביר

הגירושין,אינוכפייהעלגירושין,שהריהגטכברניתן.אלא

שכךיארעבהתאםלהנחיותפרקליטהמדינה.

המאסר נקבע עקב עבירה פלילית שהעונש עליה כבר אינו

עלתה טענה שבנידון זה קיימים שני כוחות כפייה האחד

תלוי במתן הגט ,וכידוע אונס המוטל על הבעל ,שבהגדרתו

כדין וזוהי הכפייה שעד למועד מתן הגט ,והשניה הכפייה

אינו מבוטל עם הגירושין ,אינו נחשבכפייה לגירושין ,ק"ו

שפסקו עליו מאסר קצוב שלא בהכרח יבוטל עם מתן הגט,

כשהואמבוצעלאחרשכברניתןהגט.

וישמקוםלדוןהאםגטהניתןעליסודשתיכוחותאלוכשר.
במענה לטענה זו יצוין לתשובת צמח צדק חלקאה"ע סי'

מסקנתהדברים:

רסבאותה'שדןבכשרותהגטלאחרשהוטלועלהבעלשני

ביתהדיןמאשרלפתוחבהליכיםפלילייםכאמור.

אונסים,האחדכדיןוהשנישלאכדין,וכתבכדלהלן:

סימן עט

המחויבבגטומתנההגירושיןבקבלתרכושהאשה
ם
השלמתסי'צ"אבעטרתדבורהח"ב -שיטתמהרשד" 
באותם מקרים שניתן פסק דין לחיוב הבעל בגירושין,
לעיתים הבעל מודיע על הסכמתו לתת גט בכפוף לכך
שיקבלרכושאוזכויותממוןשעפ"יהדיןאינםשלואלאשל
האשה ,או מבקש שהאשה תוותר לו על הכתובה או על
זכויות ממון שהיא זכאית להן עפ"י דין.בנסיבות אלו עולה
השאלה האם כשאין הסכמה מצד האשה לתנאי הבעל,
הבעל רשאי לטעון שאינו מחויב בגירושין בהסתמך על
תשובתמהרשד"םחלקאה"עסי'מא.
בתשובתוכתבמהרשד"ם:

"ואמרתי אני בלבי שאין ספק שאפילו שאותם שאמרו חכמים
במשנה בפרק המדיר ואלו שכופין מוכה שחין כו' ,שלא אמרו
שכופין אותו לגרש אלא אם אינו רוצה לגרש כלל אבל אם
ירצה לגרש אלא שרוצה להטיל אי זה תנאי בגט בזה ודאי לא
אמרו שכופין לגרש בלא תנאי ,ומי שיכוף בדרך זה כמעט
הייתי אומר שחזר ונפל במכשול הכפיה .אלא שעד עתה לא
מצאתי מקום להתלות ובחפשי בדין התנאי מצאתי בב"י אבן
העזר סי' קמ"ג לשון אחד נראה לי להעתיקו הנה כי נראה לע"ד

מסכים לדברי ולא לבד אני אומר שמה שאמרתי הוא על צד
היותר טוב ,אלא שהוא דין או קרוב לדין כמו שאבאר בס"ד.
וז"ל מצאתי בס"ה דינים שכתב בסוף ספר חזה התנופה אעפ"י
שנותן גט לאשתו על מנת שלא תלכי לבית אביך שהגט כשר
והתנאי קיים ,אין לשום אדם שישתדל בגט שיתן בתנאי כזה ,כי
אין ספק שלא יתקיים התנאי הזה שאי איפשר שתעמוד על
נפשה מלכת לבית אביה ונמצא גט בטל ובניה ממזרים למפרע.
אם המגרש הזה מאלו שכופין לגרש ולא רצה לגרש רק בתנאי
זה אין שומעין לו וכופין לגרש בלא תנאי זה עכ"ל .ראיתי
וישמח לבי שהרי כל מעיין יראה שקל להבין מתוך זה הלשון
שנתבררה כונתו שהנה כתב שני פעמים מלת זה והיה ראוי
שיאמר רק בתנאי ותו לא אלא ודאי דוקא תנאי זה שכמעט
נמנע להתקיים הוא דקאמר שכופין לגרש בלא זה הא תנאי אחר
שנקל לקיים אין ספק שהכופה לגרש בלא תנאי מרבה ממזרים
לדידן דקי"ל דאין כופין אפילו במאיס עלי ,וה"ה והוא הטעם
לדידן דקי"ל דאין כופין לחלוץ דלא כפינן ליה אם ירצה לחלוץ
כאשר יהיה בטוח שלא תנשא יבמתו זאת לאותו פלוני .וא"כ
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הנראה לע"ד שאין ראוי לכופו ,אפילו להתרחק ממנו כנז"ל אם
ירצה לחלוץ ע"ד הנזכרת .בוחן לבות וכליות יודע כי דברים
אלו אצלי כנתינתן מסיני אין בהם נפתל ועקש כפי מה שהשיגה
ידי בראשונה ובאחרונה".

וקודם לכן התייחס המשנה הלכות לתשובת מהרש"ם חלק
ה' סי' ס' ,שהביא הרב השואל ,שטען שאליבא דשיטת
מהרש"ם ,הבעליוכללהתנותרקכשדורשחפציםהשייכים
לו ומבקש לקבל מהאשה את רכושו ,אך לא כשדורש כסף

הרי שמהרשד"ם קבע,שלא ניתן לכוף את הבעל אואת

או רכוש שאינו שלו או ויתור על הכתובה .אך בתשובתו

היבם ,ולא לנקוט בהרחקות דר"ת ,אלא אם מתנה תנאי

המשנההלכותדחהדבריו,וכתב:

"שכמעט נמנע להתקיים" ,אך לא כשמתנה "תנאי אחר
שנקללקיים".
עייןבמש"כבספר עטרתדבורהח"בסי'צ"אבבירורשיטת
מהרשד"ם והבאנו דעת החולקים ,אך נקדים לדון בשאלה
שפתחנו בה ,האם אליבא דמהרשד"ם הבעל המחויב
בגירושין רשאי להציב תנאי הכרוך בויתור האשה על
רכושהאועלזכויותממוןשלה.
השגהעלשו"תמשנההלכותחלקיטסי'ש'
בספר שו"ת משנה הלכות חלק יט סי' ש' דן בשאלה האם
הבעלהמחויבבגירושיןרשאילהתנותמתןהגטבמחילהעל
הכתובה,ובתשובתוהביאמדברימהרשד"ם,וכתב:

"הנה המעיין רואה כונת הדבר בברור גמור ,דכל שרוצה ליתן
גט בתנאים שאפשר לה לקיימן ,אין זה בכלל שכופין אותן
לגרש ,אלא תקבל התנאי ותקבל הגט ,ומי שכופה באופן כזה
שיגרש בלי תנאי ,אחר שבידה לקיים התנאי ואינו מן הנמנע,
אין ספק שמרבה ממזרים בישראל ,לדידן דקיימא לן אין כופין
במאיס עלי ,והנה לא תלה תנאו אם בדין עושה התנאי או לא,
אלא תלה תנאו באם בידה לקיים או אין בידה לקיים .והנה
המהרש"ם סמך עצמו על תשובה זו שם ,ופשוט וברור דלמחול
הכתובה שכתב לה ,ועל כל פנים תוספת כתובה הוא תנאי שיש
בידה לקיים ,וכיון שאינו מבקש דבר שהוא מן הנמנע לקיים,
כגון שהיה מבקש ממנה שתתן סך כסף כשיעור תוספת כתובה,
הוי אומר שהוא תנאי שאין בידה לקיים ,אבל כיון שהתנאי הוא
שתוותר על התוספת כתובה שכתב לה וזה בידה לקיים בנקל,
אפילו במחילה במחשבה לכמה פוסקים דמחילה אפילו
במחשבה מהני .גם שטוען ,לכתחילה לא היה בדעתו להתחייב
עצמו אלא דרך גוזמא ,ובאמת שנראה סכום כזה לתוספת
כתובה נראה מוגזם מאד לאדם בינוני כזה ,והגם שאנן לא
מהמנינן ליה ,אבל לפענ"ד בידו להתנות תנאי זה שתמחול לה
כתובתה ,ולכן ודאי דלא הוה בכלל כופין אותו להוציא.
והכופה בכגון זה הרי הוא בכלל גט מעושה.
ומה שטען מעכ"ת שהכתובה כבר מוחזקת בה ,כיון שיש לה
פסק בית דין ,ולפענ"ד הגם שראיתי טענותיו ,אבל כולי עלמא
מודי שלא הוי בחזקתה ,ולכל היותר נעשית בעל חוב .אבל גם
הא פשוט ,הרי בשעה שנתרצה ליתן גט ,מיד יצאה מרשותה,
שהרי מה שטוענים כתובה לפי שאינו רוצה לגרשה נותנין
כתובתה ,אבל עם נתינת הגט שוב לא הוי ברשותה ,ועל כל
פנים כיון שצריכה גוביינא הימנו ותובעת גט ,יכול להתנות
שתמחול לו על הכתובה בכל אופן שהוא ,כולה או חציה כפי
שיתפשרו ביניהן" ,עכ"ל.

"ולא יכולתי להבין למה לא הוה המהרש"ם כמקרה כשלנו
ממש ,שהרי המהרש"ם שם בתחילת התשובה וזה לשונו,
באשה אחת מקאלימייא ובידה מעשה בית דין שנתגרשה
מבעלה כדת משה וישראל וכו' ,ועתה נודע להבית דין דקהילת
קאלימייא כי ענין הגירושין היה שנתפס בעלה לקרימינאל
באונגרן ,ויש לו דיקרעט על ט"ו שנים ,וכאשר הפצירו בו
לגרשה אמר שיגרשנה אבל רק באופן אם תחזיר האשה לאביו
כל החפצים שלה ,וגם תתן לו מאה רובל כסף ,ואם לא לא
יגרשנה וכו' .והנה מבואר שהבעל לא רצה לגרש עד שהפצירו
בו ,והסכים לגרש אבל לא בלי תנאים ,והתנה עמה תנאים אלו.
ושוב כתב עוד שם ,באר מעכת"ה דלפי מה שכתוב בתשובות
הרא"ש הובא בטור )אהע"ז סי' קנ"ד( ,דמי שהוא מוכתב
למלכות כופין אותו לגרש ,אם כן בנידון דידן כיון דכופין אותו
לגרש ,אם כן אף שלא נתרצה רק באופן שתחזיר החפצים ,מכל
מקום הוי גט .וכתב המהרש"ם ז"ל ,ואמנם לדעתי ,אף דכופין
אותו ,היינו אם אינו רוצה לגרש כלל ,אבל בנידון דידן שרצה
לגרשה רק בתנאי וכו' ,בודאי אין בידינו לכופו .הרי דדעת
השואל שם היתה לכופו בכלל ,והמהרש"ם השיב לו כיון
דנתרצה לגרש רק בתנאי ,כהאי גוונא כבר אין כופין אותו.
ומעכ"ת דייק ממה שכתב והדין עמו בזה ,בודאי אין בידינו
לכופו .אבל באמת אין כוונתו לדייק דוקא דהדין עמו ,שהרי
התם גם בתנאי על נתינת הגט היה על מנת שתתן מאה רובל
כסף לאביו ,והשלישה שם המאה רובל כסף על ידי שלוחה,
ובודאי שלא היתה חייבת לאב מאה רובל כסף .ואם כן נידון
פשוט יותר ,דהתם על כל פנים התנאי היה ליתן מאה רובל כסף
משלה לאביו ,ומי יודע שהיה לה ,ואף על פי כן כתב דאין
בידינו לכופו ,כל שכן נידון דידן דמבקש למחול הכתובה שזה
בידה ,אין לנו לכופו כיון שמסכים לגרש בתנאי שבידה לקיים,
כלומר למחול הכתובה.
בקיצור לא ראיתי טעם וחילוק בין מעשה דמהרש"ם ,דהתם לא
רצה לגרש אלא עם תנאי ,וכן בדידן .והתם כתב ,דכיון דהתנאי
בידה לקיים אין כופין אותו ,והכא נמי כיון שיש בידה לקיים
למה נכוף אותו .עוד שם במהרש"ם בסמוך כתב ,דהא היכא
דכופין צריך שיאמר רוצה אני ,וכאן שלא קיבל החפצים ,הרי
אמר בפירוש שאינו רוצה ליתן גט ,אם כן שוב לא מהני גט כלל
וכו' ,ע"ש .הנה שתלה הרצון בתנאי ,ואם לא תעשה אינו רוצה
לגרש ,ושוב הדרינן על הכפיה ,וזה פשוט מאד לפענ"ד".
עדכאןמתשובתמשנההלכות.
העולה מדבריו מדבריו,שהבעל המחויב בגירושין רשאי
להתנותמתןהגטבויתורעלהכתובה,מאחרובידהלמחול
על הכתובה ,ונחשב כתנאי ש"נקל לקיים" ,ומדבריו עולה

עטרתדבורה
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שהוא הדיןביחס לדרישה כספית אחרת שהאשה יכולה

היתה העילה לכופו בגירושין,וכן האשה זכאית לכתובתה.

לעמודבה.

שדינו לכופו בגירושין,
אך בשתי התשובות קבעושהבעל 

וע"ע בפד"ר חלק ה' עמ')79והועתק לקובץ תשובות מרן

אינו רשאי להתנות את מתן הגט בויתור על הכתובה,או

הגאון הרב אלישיב חלק ב' סי' כה( ,לאחר שהגרי"ש

בקבלתרכושהאשהשאינוזכאילו.

אלישיבזצ"להביאמתשובתמהרשד"ם,כתב:

מצינותשובתגאוניםנוספתשבהנקבעהאותההוראה,ובה

"ומכיון שבידי הבעל להתנות את נתינת הגט בסכום כסף שהוא
רוצה לקבל עבורו ,א"כ לכאורה הכסף שקיבל זכה בהם מן
הדין .ואין בידה להוציא ממנו .אך א"כ צריך ביאור הסוגיא
ביבמות דף ק"ו גם אם לא נתנה לו הכסף ורק הבטיחה לו לתת
למה יכולה לומר לו משטה אני בך .וע"כ צ"ל דאין לבעל שום
זכות לדרוש כסף עבור נתינת הגט ,ומן הדין עליו לפטור אותה
בלי כל תשלום ,ורק מתוך חומר הכפיה אמרינן שאין בית הדין
כופין אותו אם בידי האשה לקיים תנאו ,תדע שהרי מסיק
הרשד"ם הא תנאי אחר שנקל לקיים אין ספק שהכופה לגרש
בלא תנאי מרבה ממזרים לדידן דקי"ל דאין כופין אפי' במאיס
עלי ,ולכן נ"פ דאם מסרה מודעא על ויתורה יכולה לטעון
משטה אני בך עבדה ליה .וזכאית לגבות ממנו את החוב".
הרי שכתבו בפסק דיןזה ,שדברי מהרשד"ם מתייחסים גם
לבעל המחויב בגירושין ומתנה את מתן הגט בסכום כסף
שדורשלקבל ,ואין האשה חייבת בו ,ומתוך חומר הכפיה
אין כופין אותו אם ביד האשה לקיים תנאו.יובהר:בנידון
אותו פסק דין ,האשה ויתרה על הכתובה ועל כל זכויותיה
הממוניותלרבותחובהמזונותשהצטברלחובתהבעללאחר
שלא שילם אותו ,והתנאי שהבעל הציב היה ויתור על
החוב.ויצויןשבאותו פסק דיןגםהתקיים דיון ביחס
למודעא שהאשה מסרה על הויתור,שלא היתה ידועה
לבעלבעתהגירושין.

נוסף ביאור לנידון נשוא פסיקה זו,והוא:הבעל גרש את
אשתומאחרששנאה.
בספר גנזי הגאונים )הוצאת אוצר הפוסקים( עמ"ס בבא
בתראדףמחע"אהביאמהלכותאישותלגאוניארץישראל
)נדפסבתרביץנ,תשמ"א,עמ'רט"ו(,שכתבו:

"ואדם שנשא אשה ושנא אותה ואינו רוצה לגרשה ועד שתעזוב
לו כתובתה או נכסיה ,חובטין אותו ומגלחין שערו ומלקין אותו
עד שיגרש אותה על כרחו ויתן כתובתה".
הרי שהעילה לכפיית הגט היא שהבעל שנא את אשתו,
ואינו רוצה בה .ולכן פסקו לכופו בגט,ושאינה מפסידה
כתובתה ,וכן שאינו רשאי להציב תנאי של ויתור על
הכתובהאוקבלתנכסיה.
ידועים דברי הרמ"א בחו"מ סי' כה סעיף ב' ,שהביא בשם
מהרי"ק,כללבפסיקתהלכה:

"אם נמצא לפעמים תשובת גאון ולא עלה זכרונו על ספר,
ונמצאו אחרים חולקים עליו ,אין צריכים לפסוק כדברי
האחרונים ,שאפשר שלא ידעו דברי הגאון ,ואי הוי שמיע להו
הוי הדרי בהו".
וכןכתבהש"ךיו"דסוףסי'רמ"בבסעיףח'בקיצורבהנהגת
הוראותאיסורוהיתר,ובש"ךיו"דסי'קפ"טס"קעג.
על כן מאחר ואלו שפרשו את דברי מהרשד"ם ,וכתבו
שדבריו נאמרו גם כשהבעל מתנה את הגירושיןבויתור על

ראיהמתשובותהגאוניםשהמחויבבגירושיןאינורשאי

הכתובה או קבלת רכוש ,לא ראו את תשובות הגאונים

ת
להתנו 

הנזכרות שכתבו להדיא להיפך ,יש לומר-אילו היו רואים

נראהשאיןלפסוקכשיטהזושבפד"רחלקה'ובשו"תמשנה

דבריהם,לאהיואומריםכן.

הלכות,מאחרשבתשובתהגאוניםכתבואחרת.
בספר תשובות הגאונים שערי צדק ,חלק ד שער ד סי' עד,
נכתב:

"וששאלתם .אדם שנשא אשה ואינו רוצה לגרשה עד שתמחול
לו כתובתה או נכסיה ,מלקין אותו וחובטין אותו עד שיגרש
בעל כרחו ויתן לה כתובתה .וכן הלכה".
וכן בתשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סי' כז,
נכתב:

"תשובת ארץ ישראל
והלכתא :אחד הבעולות ואחד הבתולות ואחד הגרושות ואחד
אלמנות ,לא ינשאו עד שישלמו להן שלשה חדשים .וכן
לחליצה .ומי שנשא אשה ואינו רוצה לגרשה עד שתתן לו
כתובתה או נכסיה מלקין אותו וחובטין אותו עד שיגרש בעל
כרחו ויתן לה כתובה .וכן הלכה".

מלבד זאת ,ביחס לטענת הבעל המחויב בגירושין להתנות
הגירושיןבויתורעלהכתובהכברהבאנובעטרתדבורהשם
עמ'649מדברי הגאון רז"נ גולדברג זצ"ל שהוכיח מדברי
התוספותבמסכתכתובותדףעזע"אשאינורשאי.
הגרז"נגולדברגזצ"לבפס"דמביה"דהגדולשניתןביוםי"ח
סיוןתשס"ב,כתבוז"ל:

"ולענ"ד ,עצם דברי המהרשד"ם ,יש להביא מתוס' כתובות
שחולק על דבריו  ...ובתוס' שם ד"ה סבורה הייתי שאני יכולה
לקבל קצת תימא דאם כן כל אשה תערים ותשאנו כדי שיתן לה
כתובה  ...עכ"ל .ועתה אם איתא להמהרשד"ם ,לא קשה קושית
התוס' שיגרשנה על מנת שתמחול לו הכתובה ,וא"כ לעולם
יפסיד לה כתובה ,ועוד יותר יגרשנה על מנת שהיא תתן לו
כתובה ,אלא ע"כ שתוס' לא ס"ל כמהרשד"ם".
עדכאןמדבריו.

בשתי תשובות אלו ,הדבר ברור שדינו של אותו הבעל היה

אךכתבנושםשקשהמאדלטעוןשנעלמוממהרשד"םדברי

לכופו בגירושין ,בלא שהובהרעל ידי הגאון המשיב,מה

התוספות ,או לטעון שמהרשד"ם ראה את דברי התוספות,
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ופסק הלכה למעשה בניגוד לדברי התוספות בלא שהזכירם

חפצי הבעל תמורת ממון מועט ,לאהיה קובע מהרש"ם

כלל.

שהיא אנוסה במה שאינה יכולה להחזיר את חפציו .אך

אלא מסתבר שמהרשד"ם לא ראה קושיא על דבריו מכח

ביחסלרכושאוממוןשאינהחייבתבו,אליבאדמהרש"םדי

דברי התוספות ,מאחר שהיה פשוט למהרשד"ם שסברתו

בכךשהיאאינהחייבתלקייםאתהדרישה,כדילדחותאת

אינהמתייחסתלתנאיממון,וכיאףלשיטתוהבעלהמחויב

טענתהבעל,וכופיןאותולגרשהבלאכלתנאי.

בגירושין אינו רשאי לעכב מתן הגט ולהתנות את הגירושין

ומש"כבתשובתמשנההלכות:

בקבלת ממון מהאשה ,שאינה חייבת לו .או לתבוע מחילת
חוב שהוא חייב לה ,כל חוב שיהיה .וכיון שכן ,ה"ה שאינו
רשאי לתבוע מחילה על הכתובה ,שיש בכך שלילת זכות
ממוןמהאשה.
ובמש"כ בתשובת משנה הלכות לפרש את תשובת

"עוד שם במהרש"ם בסמוך כתב ,דהא היכא דכופין צריך
שיאמר רוצה אני ,וכאן שלא קיבל החפצים ,הרי אמר בפירוש
שאינו רוצה ליתן גט ,אם כן שוב לא מהני גט כלל וכו' ,ע"ש.
הנה שתלה הרצון בתנאי ,ואם לא תעשה אינו רוצה לגרש,
ושוב הדרינן על הכפיה ,וזה פשוט מאד לפענ"ד".

מהרש"ם ,דבריו אינם מחוורים כלל .באותו נידון הבעל

קשה להלוםאת דבריו .מהרש"ם בתשובתו התייחס לבעיה

התנהשתחזיראתחפציולאביוובנוסףתתןלאביו100רובל

נוספת ,השונה במהותה ,והיא ההטעיה שהבעל הוטעה,

והאבסירבלקבלאתהחפציםבלאהתשלוםהנדרש.וביחס

כשהציגובפניואישורמזויףהמאשרקבלתהחפצים,והבעל

להחזרתהחפציםכתבמהרש"ם:

"עוד העיר מעכת"ה דלפמ"ש בתשובת הרא"ש הובא בטוש"ע
סי' קנ"ד דמי שהוא מוכתב למלכות כופין אותו לגרש ,וא"כ
בנ"ד כיון דכופין אותו לגרש א"כ אף שלא נתרצה רק באופן
שתחזיר החפצים מ"מ הוי גט .ואמנם לדעתי אף דכופין אותו
היינו אם אינו רוצה לגרש כלל ,אבל בנ"ד שרצה לגרשה רק
בתנאי שתחזיר לו החפצים שלו והדין עמו בזה ,בודאי אין
בידינו לכופו .רק דמ"מ בנ"ד שלא רצה האב לקבל החפצים
בשום אופן ,א"כ אין בידה לקיים התנאי א"כ שוב צדקו דברי
כת"ר דבידינו לכופו".
דהיינו רק ביחס לתנאי של החזרת חפציו כתב מהרש"ם
שמאחר שהדין עם הבעל בדרישתו זו ,אין בידנו לכופו אם
אינה מחזירהאתחפציו ,בכפוףלכךשקיימתהסכמהלקבל
אותם .אבל ביחס לדרישת הבעל שעם החזרת החפצים
תוסיף ותתן לאביו100רובל ,ובלא כן האב אינו מקבלם,
כבר כתב מהרש"ם שרק ביחס לדרישה להחזרת החפצים
הדיןעמו,ולאביחסלדרישהלתתסכוםכסףשאינהחייבת.
אלא מהרש"ם דן בשאלההאם תיחשב אנוסה,שאינה
יכולה להחזיר החפצים ,כשהאב אינו מסכים לקבל אותם
בלאהכסף,ועלכךכתב:

"ואף שהי' אביו מרוצה לקבל החפצים באופן שתתן לו סך רב,
כיון דאינה מחויבת בזה ,הוי אנוסה ,וכהא דאמרו בגיטין ל'
ע"א מידי תרקבא דדינרא בעי למיתב לה כו' ומיקרי אונס ,ועי'
ביו"ד סי' רל"ב ובאה"ע סי' נ' מדברי הרשב"א ז"ל".
הרי שקבע מהרש"ם שני דברים .האחד ,ביחס לרכוש או
לממון שאינה חייבת לתת ,אין בידו של הבעל להתנות.
וביחס לרכוש שלו ,הבעל רשאי להתנות ,אבלאםהאשה
אינה יכולה להחזירו כי האב מסרב לקבל ,היא כאנוסה,
וא"א לדרוש ממנה זאת כתנאי לקבלת הגט .והגם שאם
היתה נותנת ממון רב ,האב היה מקבלם ,אך היא אינה
חייבת לתת ממון רב כדי שהאביסכיםלקבל את חפצי
הבעל,והיאנידונהכאנוסהשאינהיכולהלהחזיראתחפציו
של הבעל .נראה מדבריו,שאם האב היה נאות לקבל את

טוען שהגט מוטעה ,וביחס לטענה זו כתב מהרש"ם את
דבריו ,שציטט המשנה הלכות ,אך אין הדברים נוגעים
למקרה שבו הבעל אינו מוטעה בקיום התנאי ,אלא כופין
אותולגרשהבלאכלתנאי.
ש
ביאורשיטתהרשב" 
בספר עטרת דבורה ח"ב סי' צא עמ'651הבאנו מתשובת
הרשב"שוחוטהמשולששכתבובפשיטותדלאכמהרשד"ם.
אך בספר "חקר משפט" )פסקי דין הוצאת אוצר הפוסקים(
ח"א עמ' תקל"ג במאמרו של הגר"י גולדברג שליט"א כתב
כדלהלן:

"וראיתי עוד לרבנים המשיגים על המהרשד"ם שכתבו דאף
בשו"ת רשב"ש סי' ר"ח משמע דפליג על מהרשד"ם ,וז"ל
הרשב"ש שם בד"ה "כל זה" )עמ' קנ"ג ט"ב ,דפוס מכון
ירושלים  -תשנ"ח(:
אין לו להתנות עליה ,לפי שהוא בעצמו שויה אנפשיה חתיכא
דאיסורא שהוא אומר שקנא לה ונסתרה ,א"כ אסורה היא עליו
וחייב לגרשה ,וכל שחייב לגרשה ,אינו יכול להתנות עליה
אפילו ברצונה .שא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם ,לא יתקיים
התנאי ויתבטלו הגירושין.
וכתבו הרבנים המשיגים ,דחזינן להדיא לרשב"ש שכתב דכל
היכא שחייב לגרשה אינו יכול להתנות עליה אפי' ברצונה.
אך לא ירדו לסוף דעתו של הרשב"ש ,שהרי הרשב"ש בתשובה
אחרת בסי' שפ"ג )א( )עמ' ש"י ט"ב ועמ' שי"א ט"א  -דפוס
מכון ירושלים  -תשנ"ח( האריך לבאר שם את הנימוק לכך
שאין מניחין אותו להתנות ,לפי שאחר שיגרש לא משלים
התנאי ויתבטלו הגירושין ואטרוחי בי דינא תרי זימני לחזור
ולכפות לא מטרחינן" .וחזינן מנימוקו זה ,שהעילה היחידה
שאין רשאי להתנות הוא בתנאי כזה שצריך לקיימו לאחר
הגירושין וחיישינן שמא לא יתקיים התנאי ויתבטלו הגירושין"
ואטרוחי בי דינא תרי זימני לחזור ולכפות ,לא מטרחינן",
ומשמע להדיא שבתנאי שהבעל מתנה שהאשה תקיימו טרם
הגירושין וכמו"כ נקל לקיימו ,ובכה"ג אין כל חשש שהגט
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יתבטל ואין חשש שביה"ד יטרחו בשנית לכופו לגט ,דרשאי
הבעל להתנות כן ,ואין כל סתירה בין דברי הרשב"ש לדברי
מהרשד"ם.
)ועיי"ש בדברי הרשב"ש שנימוקו הנ"ל נאמר לגבי נישואי
איסור או היכא דאיכא סכנה דומיא דמוכה שחין דממקתו
דבכה"ג כופין מדינא ,וא"כ פשיטא דאף כשכופין מחמת
התקנה ,הנימוק שם שאינו רשאי להתנות אף הוא משום
אטרוחי בי דינא תרי זימני ,וכשאין חשש כזה ,רשאי להתנות(.
עוד כתבו הרבנים המשיגים דבשו"ת חוט המשולש שבתשב"ץ
טור א' סי' ו' חזינן דלא ס"ל כמהרשד"ם ,אך כל המעיין שם,
אזיל בעל חוט המשולש בעקבות זקנו הרשב"ש ואף הביא את
דבריו שם כסיוע לשיטתו.
וחזינן דאף דברי חוט המשולש זהים לחלוטין לדברי
מהרשד"ם ולא פליגי כלל ,ועל כן לאור כל האמור לעיל ,שיטת
המהרשד"ם מוסכמת על כל רבותינו הראשונים ודלא כמש"כ
מהריק"ש ומהרש"ם הנ"ל".
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בגירושין ,בכה"ג נאמר" :למה יתנה עליה יקוב הדין את
ההר".
ובתשובתהרשב"שבסי'רח,שהרשב"שהשיבלאותושואל,
שהרשב"שהורהשאינורשאילהתנותעליהאפילוברצונה,
היינו מאחר והנידון הוא כפי החלוקה הראשונה הנזכרת,
ובזהכתבהטעם:שאםיוכללהציבת נאיבגירושין:

"אם כן מה הועילו חכמים ז"ל בתקנתם ,לא יתקיים התנאי
ויתבטלו הגירושין".
אבל ביחס לחלוקה השניה ,שהפסיקה לכפות את הגירושין
נובעת מכך שטענתה של האשה התקבלה ,כגון הנידון
בתשובה סי' שפג הנזכרת ,שהבעל רוצה לצאת למקום
רחוק ,ויש חשש עיגון ,והאשה אינה מסכימה לתנאי של
הבעל ,בזה נותר הטעם" :יקוב הדין את ההר".ובנידון זה
העלההרשב"שבסי'שפג)ד"הואחר(:

"ונתברר ג"כ ,שכל שהדין נותן דכופין אותו לגרשה ,אין לו
להתנות עליה אלא ברצונה".

עדכאןממאמרושלהגר"יגולדברגשליט"א.

וכן בתשובת חוט המשולש הטור הראשון סי' ו' ,קבע את

אך דבריו אינם מחוורים כלל ,ואינם הולמים את המפורש

ההבחנההנזכרתביןשתיהחלוקות,בתחילההתייחסלחיוב

להדיא בתשובות הרשב"ש וחוט המשולש .מעיון בתשובות

גירושין בעקבות תביעת האשה לגירושין ,ולאחר מכן

הרשב"שעולהשהתייחסלשניסוגימקרים,האחד,שקיימת

לנסיבותשחיובהגירושיןנקבעגםבלאתביעתה,וז"ל:

פסיקה לחייב את הגירושין גם כששני הצדדים אינם
מבקשים להתגרש ,או ששניהם מסכימים לגירושין בתנאי,
בזהכתבהרשב"שבסי'שפ"ג)הראשון(:

"כגון אותן נשים שכופין אותו לגרש אעפ"י שהאיש
והאשה אינם רוצים בגירושין ,כגון מוכה שחין שאפילו
שניהם רוצים כופין אותו לגרש מפני שמעיקתו ,וכן מי
שנשא אשה ושהה י' שנים ולא ילדה שאפילו שניהם
רוצים כופין אותו לגרש כדאיתא בפרק המדיר ,וכן כל
נשואי עבירה שמוציא בעל כרחן של שניהם ,וכן הנשים
שמצוה לגרשן כגון מצא בה ערוה או דבר ערוה ,בנשים
אלו אפילו שניהם רצו להתנות אין מניחין אותן להתנות
לפי שאחר שיגרש לא תשלים התנאי ויתבטלו הגירושין,
ומה הועילו חכמים בתקנתם שכפוהו לגרש ,ואטרוחי בי
דינא תרי זמני לחזור ולכפות לא מטרחינן".

"א"כ לפי דבריו אסורה היא לגבי דידיה וחייב הוא להוציאה,
ואחר אשר האיש הזה הוא חייב להוציאה לאשה הזאת מצד
הדין מכל הטעמים הנזכרים ,אינו יכול להתנות עליה בגרושיה
בשום תנאי אלא ברצונה ,דכיון שהדין נותן לגרש למה יכריחה
להתנות עליה בשום תנאי יקוב הדין את ההר ויגרש כפי הדין.
כ"ש שיש פנים שסבורני לומר אפילו אם תתרצה היא בתנאי
לקבל התנאי ,בי דינא לא שבקינן ליה למיעבד תנאה ,שכ"כ
א"ז הר"ש בן הרשב"ץ ז"ל בתשובה וז"ל וכל שחייב לגרש אין
לו להתנות עליה אפילו ברצונה שא"כ מה הועילו חכמים
בתקנתן לא יקיימו התנאי ויתבטל הגט עכ"ל ז"ל .ובנד"ד אחד
מהטעמים שהזכרנו שהוא מחוייב מצדן לגרש הוא דשווייא
אנפשיה חתיכא דאסורא ,וא"כ כדי שלא תשוב אליו עוד אין
מניחין אותם לעשות שום תנאי רק גט כריתות לאלתר ,דא"כ
מה כח ב"ד יפה ומה הועילו חכמים בתקנתן".

אבלביחסלמקריםשקיימתעילהלחייבאתהבעלבגירושין,

מסקנה:שיטת הרשב"ש ,שבנסיבות של חיוב גירושין ,אינו

לאחרשהאשהתובעתלהתגרשעקבטענהשהעלתהונפסק

רשאילהציבתנאי בגירושיןבניגודלהסכמתהאשה ,מאחר

לחייבובגירושין,באלוכתבהרשב"ש:

שהדין נותן לגרש,יקוב הדין את ההר ואינו רשאי להתנות

"כגון אותן שכופין להוציא מחמת טענת אשה משום שהדין
נותן לגרש ,כגון אותם המוזכרים בפרק המדיר וזולתן שהדין
נותן לגרש ,למה יתנה עליה יקוב הדין את ההר ,ואם אינו רוצה
לגרש בלא תנאי רישיה להוי ...אלו הן החלוקות שנראו לי בזה,
ודברים ברורים הם לפי דעתי".
הרישהטעם" :אטרוחיבידינאתריזימנילחזורולכפותלא
מטרחינן",נאמר רק בנסיבות שהן הבעל והן האשה אינם
מבקשים להתגרש ,או מסכימים להתגרש בתנאי ,אלא בית
הדין הואזהשיזםאתהגירושיןהנכפיםעליהם,ללאתנאי.
משא"כ כשהאשה תובעת להתגרשופסקו שהבעל מחויב

שוםתנאי .ובמקריםהמפורטיםבחלוקההראשונההנזכרת,
גםכשהאשהמסכימה,איןמניחיםלולהתנות.
וכן ראיתי בשו"ת דברי יוסף )לרבי יוסף בירדוגו( סי' קי"ט
שכתב:

"מי שהמיר ולא רצה לגרש כי אם כשתמחול לו אשתו כתובתה
 ...וקדמה האשה וגלתה דעתה על המחילה הנזכרת מהו.
תשובה פסקנו שהמחילה הנזכרת בטילה והגילוי דעת שגילתה
דעתה האשה קיימת .דכיון שהמיר מן הדין כופין אותו לגרש
כמ"ש הרבנים מהר"מ סירירו ומהרוי"ץ ומהריב"ע זלה"ה,
וכיון שמן הדין לכוף אותו אלא שא"א לנו לכופו ,אינו רשאי
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להתנות שום תנאי ,ותנאיה לאו תנאה הוא ,וכמ"ש הרשב"ש
ז"ל בסי' שפ"ג וכן פסק מהריק"ש ז"ל ,ובמ"א הארכנו בזה.
ולכן גילוי הדעת הנזכר קיים ,ורשאית האשה ליפרע בכתובה
עיקר ותוספת מאשר תמצא מנכסי המומר ולראי' ביד האשה
ח"פ".
הרי שפשוט לרב דברי יוסף זצ"ל לפסוק כדעת הרשב"ש
ומהריק"ש שאינו רשאי להתנות שום תנאי .ונראה שמש"כ
"ותנאיה לאו תנאה הוא" ,שאין כוונתו בהכרח תנאי
בגירושין,אלאתנאימקדיםלהסכמתולתתגט.
וכן בספר משחא דרבותא אה"ע סי' קלז ראה את דברי
הרשב"שכהלכהפסוקה,ועליסודדבריו,כתב:

"בלי ספק שכופין אותו לגרשה בלי שום תנאי".
ביאורשיטתהרשב"א
הביתיוסףאה"עסי'קמ"ג,כתב:

"כתב הרשב"א בתשובה ,כל מי שכופין אותו לגרש מן הדין,
אינו רשאי להתנות על מנת שלא תנשאי לפלוני".
והובאוהדבריםבמשנהלמלךהלכותגירושיןפ"חהי"א.וכן
בשו"תרביבצלאלאשכנזיסי'ו'כתב:

"וכתב הרשב"א ז"ל בתשובה כל שהוא חייב להוציא אינו
רשאי להתנות עליה שלא תנשא לכל מי שירצה ,וכל מי שגרש
כן כופין אותו שיחזור ויגרש בגט גמור בלא תנאי ע"כ זהו דינא
דגמרא".
ובתשובתופסקרביבצלאלאשכנזי:

"כופין לראשון לגרש מדינא בכל מיני כפייה עד שיאמר רוצה
אני ,ויגרשנה בגט גמור בלא שום תנאי".
עליסודדבריהרשב"אכתבומהריק"שבספרוערךלחםסי'
קמג ומהרש"ם חלק ה' סי' ס' ,שתשובת מהרשד"ם אינה
מתיישבת עם תשובת הרשב"א ,ועל כן הכריע מהריק"ש
שאיןהלכהכמהרשד"ם.
אך הגר"י גולדברג שליט"א במאמרו הנזכר ,קבע שכולם
נתנו מקום לטעות בשיטת הרשב"א ,כשכתבו בשמו שאינו
רשאילהתנותעלמנתשלאתנשאילפלוני.
ולהלןמדבריובמאמרהנזכר,עמ'תקל"א:

בתחילה נצטט בשנית את דברי הג' בדק בבית בשם הרשב"א
המובאים בב"י סי' קמ"ג )בטור שם עמ' ש"ג-דפוס מכון
ירושלים( ,וז"ל הב"י שם:
כתב הרשב"א בתשובה ,כל מי שכופין אותו לגרש מן הדין,
אינו רשאי להתנות על מנת שלא תנשאי לפלוני.
ומאחר שדברי הרשב"א כאן הובאו בקצרה ללא כל נימוק ,על
כן למדו מכאן המהריק"ש ומהרש"ם דהוא דין נוסף בהלכות
כפיה בגט ,שכל אדם שהוא בר כפיה ,אין באפשרותו להתנות
כל תנאי שהוא ,ויקוב הדין את ההר ,כלומר מאחר שכבר נגזר
דינו לכפיה ,אין לו כל זכות להטיל הגבלות ע"י תנאי כל שהוא
או לבקש כל בקשה המגבילה את הכפיה ,ואם התנה כל תנאי
שהוא ,כופין אותו לגרש ללא כל תנאי .ועפי"ז כתבו,
שהרשב"א חולק על מהרשד"ם ,שהרי המהרשד"ם כתב דאם

הבעל התנה שחולץ להתירה חוץ מאותו פ' ,שאסור לכופו
לגרש ללא התנאי שנקל לקיימו.
אך כל המעיין בתשובת הרשב"א המקורית המובאת בשו"ת
הרשב"א ח"ד סי' רנ"ו יראה שאין כוונתו לאמור לעיל בכוונת
דבריו וכפי שיבואר להלן.
ויש להקדים בתחילה שהרשב"א נשאל שם האם הבעל רשאי
להתנות שנותן את הגט על מנת שלא תנשא לכל טובי העיר,
והאשה היא בת טובים ,וע"ז השיב שם הרשב"א וז"ל... :
וכל המעיין בדברי הרשב"א הנ"ל יראה שלא כתב שם הלכה
סתומה מעין גזה"כ בהלכות כפיה בגט שאין לבעל זכות
להתנות כל תנאי שהוא ,אלא כתב שם את הנימוק לדבריו דהא
דאינו יכול להתנות על מנת שלא תנשאי לפלוני או לכל מי
שראוי לה הוא משום "שהרי הוא מעגנה שהיא לא תנשא
לשאינו הגון ונמצאת עגונה כל ימיה" ,כלומר אי יכולתו של
הבעל להתנות כן ,נובעת מהעובדה שע"י תנאי זה האשה
נשארת עגונה ,והרי כל דין כפיה נאמר כדי למנוע את עיגונה
של האשה ,ומשו"ה כופין לגרשה ללא תנאי זה.
והנה הרשב"א כתב זאת על שני מקרים ,האחד והוא הנידון שם
שהוא המקרה המובהק של עיגון וזאת כשמתנה שלא תנשא
להגון לה ,שמאחר שהאשה היא בת טובים ובודאי לא תנשא
אלא להגון לה ,על כן כשמתנה תנאי מעין זה ,היא נשארת
עגונה.
הדוגמא השניה של עיגון שהביא שם הרשב"א והשווה זאת
לדוגמא הראשונה ,היא במקרה שמתנה על מנת שלא תנשאי
לפלוני ,דאף בכה"ג היא נחשבת לעגונה.
ולכאורה לא דמי לנידון הקודם ,שהרי בתנאי זה יכולה
להנשא לכל העולם חוץ מאדם אחד ,ומדוע נחשבת לעגונה,
אלא פשיטא דהרשב"א אף כאן עוסק במקרים שהאשה
מתעגנת וכגון במקרים השכיחים מידי יום שאדם חושד
באשתו או שידוע לו שאשתו נתנה את עיניה בפלוני ונפשה
נקשרה בנפשו ואינו יכול לסבול שתנשא לאותו פלוני לאחר
הגירושין ,ועל כן כשנותן את הגט ,מתנה שלא תנשא לאותו
פלוני .אך מאחר שנפשה של האשה קשורה בנפשו של אותו
פלוני ,ובודאי לאחר הגט תרצה להנשא לו ,וע"י תנאי זה
תמנע מלהנשא ותשאר עגונה ,ואף אם לאחר תקופה ארוכה
תכנע לתנאי זה ותנשא לאחר ,בכ"ז אף עיגון לזמן נחשב
לעיגון ,ואין לבעלה זכות לעגנה אף עיגון לזמן כמשנת"ל,
ואתי שפיר לפי"ז דברי הרשב"א שאף בכה"ג נחשב שהוא
מעגנה.
ומעתה לפי"ז ,הרשב"א מעולם לא דן בבעל המתנה שאשתו
לא תנשא לאדם הנמצא בסוף העולם שאשתו כלל לא מכירה
אותו ואין סבירות שתנשא לו ,דבכה"ג בודאי לא תשאר עגונה,
ורשאי להתנות כן ,ובתנאים מעין אלו ,רשאי להתנות כן ואסור
לנו לכופו לגרש ללא תנאי זה.
ודאתינא להכי ,פשיטא דהרשב"א לא פליג כלל על מהרשד"ם
ושניהם אמרו דבר אחד ,שהרי המהרשד"ם דן שם במקרה
שהיבם חולץ בתנאי שלא תנשא לאותו פלוני הזקן  -בא בימים
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שהסבירות נמוכה מאד שתנשא לו ואף הצהירה שם שרוצה
להנשא לבחור הדומה לה ,וכל תנאי זה התנה היבם אך ורק
משום החשש שמא הדוד הזקן הזה יפתנה וילחץ עליה להנשא
לו ,ובכה"ג ,ודאי דרשאי להתנות כן ואסור לנו לכופו לגרש
ללא תנאי זה ,ובכה"ג פשיטא דאף הרשב"א מודה דאסור לנו
לכופו לגרש ללא תנאי זה ,שהרי כל מה שהרשב"א כתב דאסור
להתנות כן ,הוא אך ורק כשהאשה נשארת עגונה ,אך כשברור
לנו שהאשה לא תשאר עגונה ,אף הרשב"א מודה דרשאי
להתנות כן ,ואסור לכופו לגרש ללא תנאי זה.
ומעתה אף אתי שפיר דברי רבינו הב"י בהג' בדק הבית שהביא
את תשובת הרשב"א ולא העיר כלל שלכאורה דברים אלו
סותרים לתשובת הרא"ש שבספר חזה התנופה שהביאה הב"י
סמוך ונראה שם )ותשובה זו היא המקור לדברי מהרשד"ם
הנ"ל( ,וזאת משום שהב"י ראה את תשובת הרשב"א במלואה
ועל כן לא העיר מאומה בנידון וס"ל שתשובת הרשב"א
ותשובת מהרשד"ם לא פליגי אלא דהרשב"א עוסק בתנאי
שגורם לאשה להתעגן משא"כ מהרשד"ם עוסק בתנאי שאינו
גורם כל עיגון לאשה כמשנ"ת.
ובהכי אתי שפיר דברי השו"ע באבהע"ז סי' קמ"ג סעי' כ"א
שהביא להלכה את תשובת הרא"ש שבספר חזה התנופה שהם
מקור דברי מהרשד"ם ,וברור הדבר דאי הוה ס"ל דהרשב"א
פליג ,היה מביא אף את שיטת הרשב"א החולקת ,אלא פשיטא
דס"ל דלא פליגי כמשנת"ל ,ובזה נדחתה השגת המהריק"ש
הנ"ל על השו"ע.
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מתשובה זו שאינו רשאי להתנות "על מנת שלא תנשאי
לפלוני".וכןכאמור,רבנובצלאלאשכנזיהורהשאיןלאפשר
שום תנאי ,ומהריק"ש העלה מתשובת הרשב"א שאינה
מתיישבת עם מהרשד"ם .וכי יעלה על הדעת לעשות
אוקימתא בתשובת הרשב"א ,כמו שעשה במאמר הנזכר,
אשהמתעגנת ,כגוןבמקרים
שהרשב"א מתייחסלמקריםשה 
השכיחים מידי יום שאדם חושד באשתו או שידוע לו
שאשתו נתנה את עיניה בפלוני ונפשה נקשרה בנפשו ואינו
יכוללסבולשתנשאלאותופלונילאחרהגירושין,וכי עלכן
כשנותןאתהגט,מתנהשלאתנשאלאותופלוני.אךמאחר
שנפשה של האשה קשורה בנפשו של אותופלוני ,ובודאי
לאחר הגט תרצה להנשא לו ,וע"י תנאי זה תמנע מלהנשא
ותשארעגונה.
אילו אוקימתא זו נכונה ,הרי שמרן הבית יוסף והמשנה
למלךורבנובצלאלאשכנזי ,כולםנתנומקוםלטעותחמורה
בהלכה זו ,שכביכול אין רשאי להתנות תנאי שלאתנשא
לפלוני ,לרבות כל פלוני שיהיה,גם כשהאשה אינה עגונה
מחמת התנאי ,ולא ביארו את האוקימתא הנזכרת,
כמתחייב .וכמו כן חלילה מהריק"ש טעה כשדחה את
מהרשד"ם על יסוד תשובת הרשב"א ,וכן רבינו בצלאל

אשכנזי חלילה טעה,כשכתב":ויגרשנה בגט גמור בלא שום
תנאי".וכן חלילה טעה מהרש"ם שקבע שמהרשב"א מוכח
דלאכמהרשד"ם.
אין כל יסוד לדברים אלו ,הכל על מנת להגיע למסקנה

עדכאןמהמאמרהנזכר.

השגויה שאין חולק על שיטת מהרשד"ם .אלא הדבר פשוט

אך דבריו אינם יכולים להתקבל כלל .הרשב"א בתשובתו

לשיטת הרשב"ש הנזכרת ,אלא
שדברי הרשב"א תואמים 

חלקד'סי'רנו,פותחאתתשובתוכדלהלן:

"כל מי שכופין לגרש את אשתו מן הדין אינו רשאי לאסור את
אשתו שלא תנשא לכל מי שתרצה לא בשיור ולא בתנאי .רצוני
לומר בין ששייר בגט ואומר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ
מפלוני ,ובין שיאמר לה ה"ז גיטך ע"מ שלא תנשאי לפלוני.
וכ"ש בשמתנה שלא תנשא לכל מי שראוי לה שהרי הוא
מעגנה ,שהיא לא תנשא לשאינו הגון ונמצאת עגונה כל ימיה".
הרישרקבדרך"כלשכן"הוסיףהרשב"אשאיןלהתירתנאי

שהרשב"א לא הוציא מסקנה זו מסברא בלבד ,כדרכו של
הרשב"ש ,אלאהעלה כןמההוכחה שאינו יכול להתנות
שלא תינשא למי שהגון לה ,וכיוון שכן ,בהכרח שקיימת
הלכההמונעתמהמחויבבגירושיןלהתנותתנאי,שאםלא,
מדועלאיוכללהתנותגםאתהתנאישלאתנשאלהגוןלה.
זאת מאחר,שהרשב"א לא מצא לנכון ששאלת העיגון
משליכה על הזכות העקרונית להת נות תנאי ,אלא שזו
שאלהעקרוניתבבעלהמחויבבגירושיןהאםרשאילהתנות.

שלאתנשאלמישראוילה.

ולאחר שהרשב"א הוכיח שנשללה הזכות להתנות שלא

אלאלאחרשהאריךלבססאתקביעתושאינורשאילהתנות

תינשא להגון לה ,הרי שהלכה זו נובעת מהענין העקרוני

שלאת נשאלמישהגוןלה,כתב:

שאיןלבעלהמחויבבגירושיןהזכותלהתנותכלל.

"מה תועלת יש לה אם יאסור אותה בתנאי שלא תנשא לכל מי
שהגון לה ,אלא לעולם כל שהוא חיוב להוציאה אינו רשאי
להתנות עליה שלא תנשא לכל מי שתרצה ,וכל מי שגרש כן
כופין אותו שיחזור ויגרש בגט גמור בלא תנאי .ואפי' במי
שגרש מדעתו בתנאי כן כופין אותו לגרש בגט גמור".

בהתאם לאמור ,מאחר והב"י והמשנה למלך מצאו לנכון
להביא את תשובת הרשב"איחד עם תשובת חזה התנופה,
ולאציינושתשובתחזההתנופהאינהמתיישבתעםתשובת
הרשב"א ,כפי שהתבארה ,הרי שלא מצאו לנכון את הדיוק
שלהמהרשד"םבתשובתחזההתנופה.

הרי שלא כתב במסקנתו שאינו רשאי להתנות עליה שלא
תנשא להגון לה.אלא כתב "לכל מי שתרצה" .ולמסקנה זו

ביאוראחרבדבריהרא"שוחזההתנופהוהשו"ע

הגיע הרשב"א לאחר שהוכיח את שלילת הזכות להתנות

מעיון בתשובת הרא"ש כלל מג סי' יבובדברי ספר חזה

שלא תינשא להגון לה .ועפ"י דבריו כתבו מרן הבית יוסף,

התנופה,והשו"ע אה"ע סי' קמגסעיף כא שהביאו ,עולה

המשנה למלך ורבי בצלאל אשכנזי ,את המסקנה העולה

שאין הכרח להגיע למסקנה שדעתםשהמחויב בגט רשאי
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להציבתנאישנקללקיימו ,ומסתברשגםדעתם היא כשיטת

מהרשד"םבתשובתחזההתנופהמתקבל,דהיינורקבתנאי

הרשב"שהנזכרת.

כזהשלאיוכללהתקיים,קיימתהוראהזולמסדריהגט,ולא

נקדים שכל דברי הרא"ש חזה התנופה והשו"ע הם ביחס

ביחס לתנאי שאין חשש שלא יקוים .אך היינו דוקא

לתנאי בגירושין עצמם ,ולא בתנאי מקדים להסכמה לתת

כשהאשה מסכימה לתנאי ,אבל בנסיבות שהאשה תובעת

גט.וביחסלנסיבותאלו,הרא"שכתב:

לחייב את הבעל בגירושין ,והיא תובעת שיתן גט ללאכל

"ומה שכתבתי לך בתנאי שלא תלכי לבית אביך תדקדק בדברי
ותמצא שלא כתבתי לך שאם התיר התנאי הזה בדיעבד שלא
יהא התנאי קיים אלא פשיטא שהגט כשר והתנאי קיים .אך
כתבתי שאין שום אדם רשאי להשתדל בגט שיותן בתנאי זה כי
ודאי יבא לבטל תנאי זה ונמצא גט בטל ובניה למפרע ממזרים,
אבל אם נעשה בדיעבד הגט כשר והתנאי קיים .אבל לכתחלה
אם הוא מאותם שכופין אותו להוציא כופין אותו שיגרש ולא
יטיל תנאי זה בגט".

תנאי שיציב בגוף הגירושין,ואנו דנים בשאלת זכותה של
ה,שתביעתה לחיוב הגירושין התקבלה,למנוע כל
האש 
תנאי,בנסיבות אלולא אמר הרא"ש דבר ,ולא בספר חזה
התנופה.אלאמאחרשתביעה התקבלה ונפסקשהבעלחייב
בגירושין ,והאשהתובעתשיגרשהללאתנאימכלסוג,הדין

עמה,ומהטעםהמבוארברשב"ש":למה יתנה עליה ,יקוב הדין
את ההר".
יתירה מכך,ביחס לשאלת זכותו של הבעל לגרשה בעל

הרי שהרא"ש קבע הוראה המופניתוהמתייחסתלדיינים

כרחה בתנאי )לדינא דגמרא שרשאי לגרשה בעל כרחה(,

מסדרי הגיטין ,שאינם רשאים להיות שותפים לסידור גט

שאלה זו אינה מפורשת בש"ס ושו"ע ,אךיצוין לפתחי

שבו הבעל מתנה את הגירושין בתנאי שלא תלך לבית

תשובה אה"ע סי' קיט סק"ד שהביא מתשובת ספר ברית

אביה ,והוראהזושרירה וקיימת גם כשהאשה מסכימה

אברהם שהעלה מדברי הרא"ש שאליבא דדינא דגמרא

לתנאי זה .דהיינו ,גם אם שניהם מסכימים ,אין לסדר גט

שיכול לגרשה בעל כרחה ,מ"מ הבעל אינו רשאי לגרשאת

המצוי בסיכון גבוה להתבטל.ובתנאי שלא תלכי לבית

אשתובעלכרחהכשמציבתנאיבגירושין.ועייןבפת"ששם

אביך ,ניתן לקבוע שהגט ודאי יתבטל .ובהמשך להוראה זו

סק"ושהביאמתשובתנודעביהודהשהעלהמדבריהרא"ש

קבעהרא"ששביחסלגטרגיל,שהבעלאינומחויבבגירושין,

שאין יכול לגרש את אשתו בעל כרחה על ידי שליח ,דאי

"אין שום אדם רשאי להשתדל"בסידור גט כזה ,וביחס לגט

אפשר לשוויה שליח להולכת הגט בעלכרחה .ולפי דרכו

הניתן על ידי בעל שדינו לכפותו על הגירושין",כופין אותו

נראה שיסכים עם הברית אברהם ,דמילתא דליתא

שיגרש ולא יטיל תנאי זה בגט".כלזאת,למרות שהאשה

בשליחותליתאבתנאי,כמבוארבמסכתכתובותדףעדע"א

מצד עצמה אינה מביעה התנגדות להתגרש בגט כזה.

ובתוספות ד"ה תנאי.לעומת זאתבתשובת הרשב"ש סי'

הרא"ששלל סידור גט כזה,אף אם האשה מביעה את

שפגהנזכרתהביאמבעלהעיטורשיכוללגרשהבעלכרחה

הסכמתה .כי ההנחה היא שתנאי כזה לא יתקיים והגט

בתנאי,וכןדעתונוטה.

יבוטללמפרע.

ולפי זהאם נאמר שהבעל אינו רשאי לגרשה בע"כ בתנאי,

לפי דרכנו,דברי הרא"ש וחזה התנופה ,והשו"ע שפסק

הדבר ברור ופשוט שבתשובת הרא"ש וחזה התנופה נאמרו

להלכהתשובהזועלשניחלקיה ,כלדבריהם ביסודם הינם

שתי הלכות ,האחת בנסיבות שהבעל אינו בר חיוב גירושין

אה הניתנת לבית הדין המסדר
הלכה בהלכות דיינים,הור 

ומציב תנאי בגירושין ,והיינו דוקא שהאשה מסכימה

את הגט.שהריכלל לא נזכר בדברי הרא"ש וחזה התנופה

לגירושיןבתנאיזה,שאםלאכןלאיוכללגרשהבעלכרחה

שהאשה מביעה התנגדות,וכינחוץלדוןולהכריע בשאלה

בתנאי.עלכןדומיאדהכיגםבסיפאשלדבריהרא"שוחזה

האםההתנגדותמתקבלת.

התנופה,בהכרחשהאשהמסכימהלהתגרשבתנאישהבעל

אילו החידוש בהלכה זו ,התייחס לתביעת הגירושין של

מבקש להתנות.ובנסיבות אלו הורה הרא"ש את ההוראה

האשה שאינה מסכימה לגירושין בתנאי,והבעל המחויב

הנזכרת לרבנים המסדרים את הגט שלא יסדרו גט בתנאי

בגירושין ,תובע לאפשר גירושין בתנאי ,ובזה הכריעובדין

כזה שקיים סיכון רב שלא תעמוד בו .ובסיפא של דברי

תורה זה שבין הבעל והאשה,שהבעל המחויב בגירושין

הרא"שוחזההתנופה,הנידוןהואבתנאישהאשהמסכימה

רשאי להתנות תנאי ש נקל לקיימו ,היה עליהם לציין

לו ,אלא בית הדין אינו מסכים עקב הסיכון שלא תקיימו.

שבאופן זה של תנאי ש נקללקיימו,דרישת הבעל מתקבלת

אבלכשהאשהמביעההתנגדותלתנאיבגירושין,בכלמקרה

והתנגדות האשה נדחית ,משא"כ בתנאישאינו נקל לקיימו,

אינו רשאי לגרשה בעל כרחה בתנאי .וכשנפסק לכופו

שזהו חידוש גדולבהלכות כפיית גט .משלא הזכירו זאת,

בגירושין ,כופין אותו לגרשה בלא תנאי .אלא אף לדעת

משמע שהם מתייחסים לנסיבות שמלכתחילהאין מחלוקת

הסוברים שעקרונית אין מניעה לגרשה בע"כ בתנאי ,אילו

בין הבעל והאשה בשאלה זו,ושניהם מסכימים לתנאי,

זהו הנידון בתשובת הרא"ש וחזה התנופה ,היה מתחייב

ואעפ"כניתנההוראה בהנהגת בית הדין המסדר את הגט,

שיבהירו הלכה זו ,שאין מניעה עקרונית לאכוף על האשה

כמושזוהיההוראהברישא שלדבריהרא"שוחזההתנופה

את התנאי בגירושין .ומדלא הזכירו כלל שהאשה מביעה

המתייחסת לבעל שאינו מחויב בגירושין .ואכן ,דיוק

התנגדותלתנאי,ושעמדתהלאהתקבלה,בהכרחשנושאזה

עטרתדבורה
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כלל לא עלה לדיון ,מאחר שהאשהלא הביעה התנגדות

הגט,ובבעל כזה הורולחייבו או לכופו לתת גט ללא תנאי

לתנאי.

שהנידון הוא כשהאשה אינה מביעה
כזה .אך מאחר 

עוד יודגש,מעיוןבלשון ספר חזה התנופה והרב החיד"א

התנגדות לתנאי ,הוראתםהנזכרתלא נאמרה בתנאי שנקל

שהעתיקדבריו,מוכחכמושפרשנודבריו.

לקיימו ,שבו אין סיכון לביטולהגירושין למפרע .ואין בכלל

הרב החיד"א בסוף ספרוחיים שאל ח"ב,מביא את קובץ

דבריהם הוראה המתייחסת לנסיבות שהאשה מביעה

חזההתנופה,כתבבהקדמתו:

התנגדות לתנאיועומדת על זכותה להתגרש ללא תנאי,

"הגדתי היום כי ספר זה קראו בשמו מחברו הרב ר' משה
ברושיליי"ש זלה"ה ,יען כי קצר קצר שו"ת הרא"ש ז"ל לפום
חורפא .המורם מהם כותב ומעלה ויהי הקצר אמיץ הכי קרא
שמו חזה התנופה אשר הורם מזבחי תורת שלמי רבי' אדונינו
הרא"ש ז"ל אגב אסיפ"ה .ועל כל תשובה כתב ראיה או סברא,
לרמוז אם תשובה זו הביא עליה ראיה או דן כן מסברא" ,עכ"ל.

ובזה נאמרה תשובת הרשב"ש הנזכרת ,שאינו רשאי
להתנות שום תנאי ,והוא הדין כשאינו מתנה תנאי בגוף
הגירושין,אלאמציבתנאימוקדםלהסכמתולתתגט.
ש
עיכובהגירושיןעדשיושלםהדיוןבתביעהלחלוקתהרכו 
העולה מתשובת מהרש"ם ח"ה סי' ס' הנזכרת שהבעל

דהיינו,בסיום כל סימן בספר חזה התנופה ,לאחר שהעתיק

המחויב בגירושין רשאי לעכב את מתן הגט עד שיקבל

ש
מדברי הרא"ש ,מוסיףמחברו הרב רבימשה ברושיליי 

רכושו המוחזק אצל האשה ,ונפסק שהיא מחויבת להשיבו

ל
מילהאחתאובכמהמילים בלבד,וקובעהאםהלכהזוש 

לבעל.וככלשהיאמבקשתלהחזיראךאיןהדברעולהבידה

הרא"ש נאמרה מסברא,או שיש לה מקור בגמרא .ובסי' ד'

להחזיראתהרכוש,אינורשאילעכבאתהגירושין.וכמוכן

הנזכר ,לאחר שהעתיק מדברי הרא"ש ,כתב מילה אחת

אינה חייבת להוציא ממון רב על מנת לאפשר החזרת

בלבד"-סברא".מבואר שזו סברא פשוטה וברורה .ויתכן

הרכוש.

לומרכןאםהלכה זותתפרשכאמור ,רק כהוראהבהלכות

בהתאם להלכה זו,לעיתים עולההשאלההבאה:בנסיבות

הנהגת בית הדין המסדר את הגט .אך אילו נאמרה כאן

שהתביעההרכושיתשלהבעלמתבררת,הןבביתהדיןוהן

הלכה הקובעת כפיית הבעל שלא יתנה תנאי שלא תוכל

בביתהמשפט,האםהבעלרשאילבקשלעכבאתהגירושין

לקיימו ,והלכההמאפשרתלבעלהמחויבבגטלהתנותתנאי

עד שיווכח מהי הפסיקה שתינתן בסופו של ההליך ויקבל

שניתן לקיימו ,למרות שהאשה התובעת את הגירושין

אתהמגיעלועפ"יפסקהדין.

מתנגדת לתנאי זה ,ובניגוד לשיטת הרשב"ש שכתב להדיא

בהתייחסלדרישהכזושלבעלהמחויבבגירושין,ישלפסוק

להיפך מכח סברא פשוטה ,כאמור לעיל ,לא היה בעל חזה

שהטענהלעיכובהגירושיןעקבתביעתרכושהנידונתבבית

התנופה קובע שזו הלכה היוצאת מסברא.לאחר שראינו

המשפט ,אינה מצדיקה את עיכוב הגירושין ,וזאת מאחר

שרבוהחולקיםהרישאיןזוסבראפשוטהשאיןצורךלהביא

ותביעה זו יכולה להידון ,הן לפני הגירושין והן לאחר

להמקורבש"ס.

הגירושין ,ואין כל הצדקה שהגט יהפך ל"קלף מיקוח",

וכך יתבארו דברי המשנה למלך פ"ח מגירושין הי"א,

במאבקהמשפטיביניהם.

שבתחילההביאמדבריחזההתנופה,שכאמור  ניסוחדבריו

יצוין לתשובת התשב"ץ ח"א סי' א' שהביא הבית יוסף

מורה שזוהוראה המופנית לבית הדין המסדר את הגט.

אה"עסי'קלד,שכתב:

ואח"כהביאאתתשובתהרשב"אהמתייחסתלהיעדרזכותו
שלהבעלהמחויבבגטלהציבתנאי.
וכןיתפרשודבריהביתיוסףשהביאגםמדבריחזההתנופה
וגםמתשובתהרשב"א.
בהתאם למבואר ,אין יסוד לקבוע שמרן הבית יוסף בדבריו
בשו"ע סי' קמג סעיף כא פסק להלכה את דינו של

"ויש אונס אחר אף על פי שהוא אונסא דאחריני אינו אונס
בגופו ,כגון שגזלה אשתו ממנו ממון ואינה רוצה להחזיר עד
שיגרשנה ,ואינו יכול לכופה בדין להחזירו אליו ,או מפחידתו
להפסידו ממון ,והרי זאת האשה כופה את בעלה לגרשה כפיית
ממון .זה הענין אני מסתפק בו אם הוא כפייה והוי גט מעושה
אם לא".

המהרשד"ם .השו"ע הזכיר את שני החלקים בהלכה זו

הרי שספקו של התשב"ץ מתייחס לנסיבות בהן הדבר ברור

והעתיק את דברי חזה התנופה כלשונם ,כשהחלק הראשון

שהאשה גזלה ממון מהבעל ואינה רוצה להחזירו עדשיתן

הוא וודאי הלכה המופנית כהוראה לבית הדין המסדר את

גט,ובנוסףהבעל"אינויכוללכופהבדיןלהחזירואליו".לא

הגט ,ובהמשך,גם חלקו השני של סעיף זה,הוא אותה

כןכשבעתהזובידיהבעלהכליםהמשפטייםהיעיליםלכוף

הוראהלדיינים,לכןגםדבריהשו"עיתבארוכאמור.

את אשתולקבל את חלקו ברכוש המשותף ,ובכל עת

מסקנה :בדברי הרא"ש ,חזה התנופה והשו"ע ,ישנם שני

פתוחה בפניו הדרך לקבל את הסעדהנחוץמהערכאה

חלקים,ברישאהורולביתהדיןשלאיסדרוגטבתנאישקיים

המוסמכת .

סיכון שהאשה לא תעמוד בו והגט יבוטל למפרע ,למרות

ועיין בפת"ש אה"ע סי' קסה סק"י בסופו במש"כ מתשובתו

ה ,ובסיפא הנידון הוא בבעל המחויב
שהאשה מסכימ 

שב יעקב ושיבת ציון מהם עולה שהעיכוב יוכל להיחשב

בגירושין או שפסקו לכופו בגט ,שלא ניתן להימנע מסידור

כמוצדק רק כשאין לו פתרון של דיון משפטי שבאמצעותו
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יוכל להוציא את המגיע לו ,וע"ע בספר עטרת דבורה ח"ב

דברייוסף,שלאהובאובדבריהדייניםשעסקובסוגיא,

סי'צ"אעמ'654שהרחבנובנקודהזו.

וכתבובפשיטותשאינורשאילהציבשוםתנאי.

עוד יצוין למש"כ בפתחי תשובה אה"ע סי' א' ס"ק יז בשם

ג   .תשובת הרא"ש וחזה התנופה ופסק השו"ע מתפרשים

שו"ת מנחת עני )סי'נ( ,שמסתימת לשון הרמ"א ביחס

כהוראהלדייניםשלאלסדרגטבתנאישישסיכוןשלא

להיתרנישואיןלבעל,משמע:

תקיימו ,גם כשהאשה מסכימה לתנאי ,אבל כשהבעל

"אף שאומרת שתקבל הגט אחר שנה או שנתיים כל שאינה
רוצה לקבל הגט עכשיו ,מתירין לו".

חויב בגירושין ,אינו רשאי להתנות כל תנאי בגירושין
או להציב כל תנאי מוקדם להסכמתו להתגרש .וכן

הרי שאפילו עיגון של שנה נחשב עיגון המצדיק להתיר

לאחרשהביאהבית יוסף אתתשובת הרשב"א בלא

בעטיו לבעל לשאת אשה אחרת .ונראה שהוא הדין לחיוב

לציין שאינה מתיישבת עם תשובת חזה התנופה,

הגירושין,הןלבעלוהןלאשה,המחויבבגירושיןאינורשאי

משמע שלא דייק בתשובת חזה התנופה כפי

לעכבו לפרק זמן נוסף ,בטענה שלאחר פרק זמן זה יסכים

שהמהרשד"םדייקבדבריו.
ג .בעל המחויב בגירושין ,רשאי לעכב את מתן הגט עד

לגירושין.

שיקבל רכושו המוחזק אצל האשה ,בנסיבות שנפסק
מסקנה:

שהיא מחויבת להשיבו לבעל .וככל שהיא מבקשת

א .בעל המחויב בגירושין אינו רשאי להציב תנאי מוקדם

להחזיר אך אין הדבר עולה בידה להחזיר את הרכוש,

להסכמתולתתגטשהאשהתוותרעלכתובתהאועל

אינו רשאי לעכב את הגירושין .וכמו כן אינה חייבת

רכושהוזכויותממוןשלה,שעלפידיןאינוזכאילהם.

להוציא ממון רב על מנת כדי להביא להחזרת הרכוש.

ב .ביחס לתנאי אחר שנקל לקיימו ,אמנם לדעת

וכןאיןמקוםלטענהלעיכובהגירושיןלפרקזמןממושך

מהרשד"ם ,רשאי להציב תנאי זה ,אך רבו החולקים

עדשיושלםההליךהמשפטילבירורזכויותהממוןלהם

עליו שהורו שאינו רשאי להציב שום תנאי .בדברינו

הוא זכאי ,מאחר וההליך מצוי בידי הערכאה

אלו הבאנו מתשובת רבינו בצלאל אשכנזי ומתשובת

השיפוטיתהמוסמכתלדוןולפסוק.

סימן פ

ר
ביטולגטבטרםנמס 
לכבודהרב...
שלוםרב!
בהתייחסלחוות הדעת שמסרת לי אודות בעל שבטרם
מסירת הגט אמר בנוכחות הדיינים"-גט זה מעושה ואני

והנההרשב"םבמסכתבבאבתראדףמעמודב'כתב:

"במודעא דמסר אגיטא ואמתנה לא צריך כולי האי אלא כיון
דמודע לסהדי ,דהאי גיטא שאני נותן לאשתי אנוס אני בו ולא
ברצון נפשי עשיתי ,לפיכך דעו שאני מבטלו בפניכם".

נותנובניגודלרצוני",אךשלאבפניהסופרוהעדים,ולמרות

אמנם בספר מכתב מאליהו שער ז' סי' ז' כתב בדעת

זאת ניתן הגט ,והדיין פונה לברר את שאלת כשרות הגט

ה מודעא
הרשב"ם שלא די באמירת "אנוס אני" ואינ 

בדיעבד.

המבטלת את הגט בלא שיאמר בפירוש שהוא מבטל את

לאחרעיוןבחו"דשכתבת,סבורנישאיןמקוםלחו"דזו.

הגט.ובארזאתמפני-

א .איןדיןאמירת"גטזהמעושהואני נותנו בניגודלרצוני"
כדין"איניחפץליתן"הנידוןברשב"א.
כאן זוהי מסירת מודעה על גופו של הגט ,כשהבעל טוען
שהואאנוסבגירושין,זוהימסירתהמודעההרגילה.עייןטור
אבןהעזרהלכותגיטיןסי'קלדשכתב:

"אם מסר מודעא בפני שנים ואמר גט זה שאני רוצה ליתן
לאשתי דעו שאני אנוס ליתנו ולכן אני אומר בפניכם שיהא
בטל ,הרי הוא בטל אע"פ שלא לקח בקנין ,אע"פ שאין מכירין
את אונסו ,ואפילו אינו אומר אמת שאינו אנוס ,כיון שבטלו
אינו גט".

"שהאמירה שהוא אומר שאנוס הוא ולא ברצון נפשו הוא עושה,
לא מיבטיל גיטא בהא ,שעדיין אפשר שעם כל האונס שיש לו
ושאינו עושה ברצון נפשו ,גומר בדעתו לגרשה  ...הכא דליכא
אונס בהדיא אלא שהוא אומר שהוא אנוס ,והרי אנו רואין שהוא
מגרש ברצון נפשו ,אמרינן דגמר ומגרש עד שיאמר בהדיא
שהוא מבטלו ,זהו הנראה מבורר בדברי הרשב"ם".
א מדברי הרמב"ן ,בעל העיטור,
אך המכתב מאליהו הבי 
הרשב"א  ,הריב"ש ,ומשמעות לשון הרא"ש ,שגםאם רק
אמר שהוא אנוס ,יחשב מסירת מודעא המבטלת את הגט.
ומסקנת המכתב מאליהו שאם אמר שהוא אנוס ולא אמר

ואילו כשאומר שאינו חפץ ליתנו ,אין במשמע שהוא אנוס

שהואמבטלאתהגט,היאספקמגורשת .

על הגט,אלא יתכן לפרש כוונתו שכעת לא ינתן הגט,אבל

וכן בספר יד אהרן על אה"ע סי' קלד הגה"ט אות ט' הביא

יתןלאחרזמן,וגםבזהנחלקוהפוסקים.

דעתהריב"שסי'רלבשכתב:

עטרתדבורה



"אבל בגט או במתנה ,שאינו מקבל מעות ,כל שמוסר מודעא,
ואומר שהוא אנוס ,יש לנו להאמינו ,וכיון שהוא אנוס ,אינו גט,
שאין האיש מוציא אלא לרצונו ,ואף על פי שלא בטל הגט
בפירוש".
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החדשה( אלאבנידוןשם לבסוף החמיר רק לכתחילה אך
הקל בדיעבד מפני שפרש דברי הבעל בדרך שאין בה אלא
גילוי דעת ולא מסירת מודעא להדיא .אךבנידון זהשאמר
להדיא שזהו גט מעושה ,כפי שלימדוהו לומר ,מבואר שם

ועיי"ש שהריב"ש כתב כן בדעת הרשב"ם .ואמנם המכתב

שהיהפשוטלולהחמירמדינא.

א באר
ה תמיהה,אל 
מאליהותמהבזה,אךהידאהרןלארא 

ב.התשב"ץ ח"א סי' א' חידש שיש הכרח שימסור את

אתדעתהרשב"םכדלהלן:

"מש"כ רשב"ם לפיכך דעו שאני מבטל לפניכם ,לאו למימרא
שכן צריך שיאמר כדי שיהיה הגט בטל ,ואם לא אמר כן שהגט
גט ,אע"פ שאמר שהוא אנוס ולא ברצון נפשו נותן .אלא כוונתו
שכן הוא סדר מי שנותן מודעא ,שאומר שמה שאני מבטל
בפניכם את הגט שאני רוצה ליתן הוא מפני שאני אנוס ,ולעולם
שאם אמר אנוס אני ואיני נותנו ברצון נפשי סגי לבטל את הגט".
ל"ד:
והוסיףהיד אהרןשכןישלפרשאתדבריהטורסי'ק 

"כמו שפרשנו בדברי רשב"ם ובדעת הריב"ש ,דאין צריך
לפרש הביטול ,אלא כיון שאמר דאנוס הוא די".

המודעא בפני עדים בדרך של מסירת מודעא האמורה
להימסר בפניהם ,ולא דרך שיחה ,אבל כשהדברים נאמרו
בתוך אולם ביה"ד בפני הדיינים ,ובכוונה למסירת מודעה
בפניהם,קשהמאדלצרףאתדבריהתשב"ץ.וע"עבתשב"ץ
מהדורתמכוןירושליםבנספחבסוףהספר נספחז')שזכיתי
לכותבו( ,ומהדברים שם עולה שאם אמר דבריו בפני בית
הדין יחשב מסירת מודעא גם אם לא אמר דעו וכו' ,וע"ע
בספרעטרתדבורהח"בסי'עח)מעמ'(500שםהובאודעות
הראשוניםהחולקיםעלהתשב"ץ.
ג.ביחס לשיטת ספר התרומה ,עיין מש"כ בספר עטרת

ומהרח"ש בספרו תורת חיים חלק ב' בקונטרס המודעא

דבורה ח"א סי' עד מעמ'451והלאה אודות שיטה זו

ב
והאונסהביא קושיית מהרש"ך שנטה כסברת המכת 

והכרעתההלכהכשיטהזו.אךבכלמקרהגםאליבאדספר

מאליהווכתב:

"הנה הרב מהר"ר שלמה הכהן נר"ו בחלק ראשון מפסקיו סימן
ס"ז כתב דאיכא למידק טובא בהך פירושא דהרא"ש ,דמה
נפשך אם בשעת מסירת המודעא אמר דעו שאני אנוס לכן אני
מבטל הגט בפניכם ]וכו' א"כ[ מה שייך לומר גילוי מילתא
בעלמא הוא כיון דבהדיא מבטלו ,ואם לא הזכיר ביטול
]בפירוש[ אלא שמתוך מסירת המודעא שאמר דעו כי אני אנוס
ליתן גט זה גילה דעתו בביטול ]הגט[ וס"ל דבהכי סגי ,הא
ליתא ,דבשלמא גבי מתנה שייך לומר כן וכדמוכח מההיא
דמתנה טמירתא ,אמנם גבי גט איפסיקא הילכתא כאביי דגילוי
דעתא בגיטא לאו מילתא היא גבי ההיא עובדא דגידול בר
רעילאי וכו' ]גיטין לד ע"א[".
והשיבמהרח "ש:

"ולי הצעיר יראה דיש לחלק באחד מב' פנים הא' ,דבשלמא
במסירת מודעא דהכא כיון שהוא מגלה דעתו לעדים קודם
שיתן או יגרש שאינו חפץ במתנה או בגט ,בהא סגי כיון
שאומר להם בפירוש שאינו רוצה ,וכן אם אומר להם אנוס אני
הוי כאומר בהדיא איני חפץ ,שכיון שאומר אנוס אני ,הרי אומר
שאינו חפץ אלא שבאונס נותן ,ואפילו שהוא שקר שאינו אנוס
מ"מ כיון שהוא אומר שאינו חפץ בהא סגי ,דאין אדם מוציא
אלא ברצונו המוחלט" .
וכן מבואר בספר תורת גיטין ריש סי'קלד שגם אם יאמר
שהואאנוס,דיבכך,עיי"שבראיותיו .
סיכומו של דבר ,לדעת המכתבמאליהו כשאומר שהוא
אנוסבלאשיאמרלשוןביטול ,זוהימחלוקת ראשוניםודינה
כספקמגורשת,ולדעתהתו"גאיןבכךספק,שיחשבמסירת
מודעא,וכן נוטהדעת הידאהרןומהרח"ש .

התרומה יש מקום לסברא זו כשמבטל את הסופר והעדים
שלא בפניהם אך גם שלא בפני בית הדין המסדר אתהגט
במתכונת שלנו .אבל אצלינו הסופר והעדים הם ידא
אריכתא של בית הדין ,שהוא הגורם המפעיל אותם והם
כפופים להוראות בית הדין ואין להם רשות לעשות דבר
ללאאישורביתהדין.בנסיבותאלוקשהלהסתמךעלספר
התרומה .שהרי עיקר דינו של ספר התרומההואעל יסוד
התקנההמבוססתעלהפקעתקידושין,הנובעתמכךשלאחר
שהסופר והעדים עשו מלאכתם נאמנה והגט נמסר בלא
שעלהעלדעתםועלדעתהאשהשקיימתבעיהשלמסירת
מודעה .אך אין יסוד לתקנה זו ,כשבית הדין המפעיל את
הסופר והעדים יודע מכל העניין ובידו למנוע מהאשה
תקלה,ובנסיבות אלו אין צורך והכרח בתקנה שעליה ספר
התרומהייסדאתדינו.ולהלןנבססקביעהזו.
ספרהתרומההלכותגיטיןסי'קכחכתבבלשוןזו:

"השתא לפי גירסא אחרונה שיכול לבטל הגט .א"כ לדידן מה
מועיל בטול מודעי בשעת נתינה דילמא ביטל גוף הגט ואין
יכול לחזור ולגרש  ...וגם ביטול מודעי אינו מועיל  ...וצריך
לפרש דמצינן למימר בשאמר לסופר לכתוב ולעדים לחתום,
אינו יכול לבטלם שלא בפניהם ,כי אם על פיהם ,כיון שצוה
להם לעשות מעשה .וכן משמע פרק השולח דהא רבי סובר
בטלו מבוטל ,כי אם בטל השליח שלא בפניו .ורבי סובר אמר
לעשרה כתבו גט לאשתו יכול לבטל זה שלא בפני זה ,ורשב"ג
סבר אינו יכול לבטל אלא בפני כולם .ואפילו ר' מודה שאין
מבוטל כי אם אותו שדבר ,דליכא חורבא .דאי אזלי אינך וכתבי
גיטא שפיר הוי גט .אלמא לאחר שאמר להם לעשות אינו יכול
לבטל הגט שלא בפניהם".

ועייןבספריחוהדעתלהרביצחקחזן זצ"לשדן בנידוןדומה

הרי מפשטות הלשון עולה,שסברת ספר התרומה מיוסדת

לנידון שלכם,עי"ש בחלק ב' סי' סג )וסי' סא במהדורה

עלסברתהסוגיאשאינובטלמחששלקלקול.
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ואכן,בספראורגדולסי'ט',כתב:

"עכ"פ אף לספר התרומה דסובר דשליחות הסופר והעדים
שציוה להם לעשות מעשה אינו יכול לבטל שלא בפניהם ,ג"כ
איננו מדינא ,דהא מפרש בגמ' )שם( לרשב"ג חששא דקלקולא,
הא אי לאו הכי היה מבוטל ,וכן בכולכם דליכא קלקולא ,וע"כ
ג"כ דאיננו אלא מתקנתא מפני חשש קלקולא ,וכעין סברת
הרמב"ן הנ"ל דבדבר זה היה להם קצת טעם לאלם כח
השליחות שלא יוכל לבטלו שלא בפניהם ולא חשוב עקירת
דבר מה"ת".
וכןבתשובתדבריחייםאה"עסי'פגנקטשזהויהיסודבדינו
שלספרהתרומה,ובתוךביאורשיטתו,כתבבלשוןזו:

"אבל בכתיבת הסופר דהוי מילי ומשום הכי לא נמסרו לשליח
לעשות שליח שני ,וא"כ הוא אינו מוסר דבר והשליח עושה גוף
המעשה ,א"כ תיכף בדיבורו שציוהו לעשות הרי הוא כקצת
מעשה שמרשהו לעשות מעשה ממש ולא יכול לבטלו בדיבור
שלא בפניהם .הגם שאין זה מעשה ממש ,מ"מ עשאוהו חז"ל
כמעשה שלא יוכל הדיבור לבטלו ,דנפיק מיניה חורבא ,כמו
שלא יוכל לבטלו שלא בפני בי"ד שליחות השליח לנתינה
דעשאוה כדברים שבלב לדיבורו הגרוע שלא בפניו )וכמ"ש
התוס' דף לב .ד"ה מהו( ,ככה נמי עשאוה לצוואת הבעל לסופר
ולעדים ,כמעשה ממש שלא יוכל לבטלו אפילו בפני בי"ד",
עכ"ל.

"טעם הדבר אמינא לפמ"ש התוס' בסוגיין דגיטין שם דהיכי
שביטל בפני ע"א גם רבי מודה דאינו מבוטל ,ומשום דבזה
איכא טפי חשש ממזרות .וא"כ יש לומר גם בביטל שלא בפני
הסופר והעדים ,רק בפני שנים אחרים ,דעיקר כוונתו שלא יוודע
לסופר ולעדים ,דמה"ט לא ביטל בפנים ,איכא חשש ממזרות
טפי ,וגם לדידן דקיי"ל כרבי בטלו אינו מבוטל ,וכנ"ל בביטל
לפני ע"א".
אלאשאח"כ סבר הברכתרצ"ה בתשובתו להוסיף ביאור
אחר ,וכתבשאםהסופרוהעדיםהםשלוחיהבעל,הריניתן
לבטלם שלא בפניהם ,כשאר ביטולי שליחות,אלא שלדעת
סה"ת אין צורך בשליחות בכתיבת הגט וחתימתו אלא רק
שיכתב ויחתם לשמו ולשמה ,ובשל כך אין ביטול ציווי
הסופרוהעדיםללאידיעתם.אךלפיסבראזוקבעשםשכל
הסובריםשישצורךבשליחותבכתיבתהגט,כגוןשיטתר"י,
בהכרחחולקיםעלספרהתרומה.
על כן אם הביאור בספר התרומה הוא כפי האמור לעיל
מפני התקנה מחשש לקלקול ,הרי שידיעת ביה"ד כידיעת
הסופרוהעדים,מאחרשביתהדיןהםהמפעיליםאתהסופר
והעדיםואיןלהםרשותלעשותדברללאהוראתביה"ד,די
בידיעת ביה"ד שלא לחוש לתקלה שהרי ביה"ד ימנעו את
התקלה כשלא יניחו למסור את הגט ,וכפי שכתב בספר
תועפות ראם בתשובתו הנזכרת .וכעין זה כתב הגאון רי"ש

עליסודסבראזו ,כתבבתשובתתועפותראם)להג"ראהרן

אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות ח"ג סי' קצד שתקנה זו

משהטויבש(חלקאה"עסי'עה:

שבגמרא המיועדת למנוע תקלה ,מיוסדת על הפקעת

"על כן נראה לי ,דאפילו לדעת ספר התרומה דאינו יכול לבטל
שלא בפניהם ,זהו דוקא בהיכא דמקפיד שלא ידעו הסופר
והעדים מהביטול ,וכמו דקאי ספר התרומה שם על הא דמהני
ביטול מודעא בשעת נתינה דילמא ביטל שלא בפניהם ,ושם
ודאי הוא מקפיד שלא יודע לעדים ,שהרי משום הכי עושה
הדבר בערמה על ידי ביטול שלא בפניהם  ...משום הכי הך
שלא בפניהם לא אלים לעקור ציווי הכתיבה והחתימה .אבל כל
שאינו מקפיד שתבוא הידיעה מהביטול לסופר והעדים ,בכה"ג
אע"ג דמבטל שלא בפניהם מהני .שאף שמבטל שלא בפניהם
מיחשב כלפניהם ,ומהני הביטול  ...היכא דיכול לבטל בפני
הסופר והעדים ,והוא ערום יערים לבטל שלא בפניהם בכדי
שתקבל האשה הג"פ ותדמה להיות מגורשת ,ובכל זאת יהיו
הגירושין בטלין ,ובזה עושה עיקר בכדי לבטל תקנת רבן
גמליאל וגם איכא חשש ממזרות יותר ,בכה"ג אפילו רבי מודה
דאמרינן מה כח בית דין יפה ,ובטלו אינו מבוטל".
וע"ע בספר ברכת רצה סי' קכד שגם הוא באר אתשיטת
ספרהתרומה,וכתב:

קידושין ,ולא הפקיעו כשהדבר ידוע לבית הדין כשבידו
למנועאתהתקלה.
ומכל הנ"ל הערנו בספר עטרת דבורה ח"א סי' עד עמ'453
על מש"כ בספר יביע אומר ח"ה אה"ע סי' יז להסתמך על
ספרהתרומהלמרותשדבריהבעלנאמרובפניהרבהמסדר
אתהגט.
סיכומו של דבר ,לענ"ד בנידון זה אין מקום להכשיר את
הגט .באותו נידון היה מוטל על ביה"ד להתחיל מחדש
בביטול מודעות וציווי לסופר ולעדים ולכפות על הבעל את
לעד למסירת הגט ושלא יחזור
ההוראה שלא ידברכל 
וימסור מודעה .וכך אנו נוהגים,לאלתרלהתחיל בסידור
הגט מחדש כשמתעורר חשש כל שהוא עקב אמירה כזו או
אחרת של הבעל ,ותמיד יותר קל להתחיל הכל מחדש על
אתר מאשר לזמנם מחדש לאחר זמן ,מה עוד שהאשה
עלולה להבין שהיא גרושה לכל דבר ,גם אם נאמר לה
אחרת.

עטרתדבורה
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דחייתטענותהאישלביטולגטבגיןהפרתהסכםהגירושין
הצדדים התגרשו ,ולאחר מכן הוגשה תביעת הבעל המבקש
להורות שהגט בטל עקב תרמית מצד האשה .ולהלן פסק הדין
שניתן בנידון.
השתלשלותהאירועיםביןהצדדים
הצדדיםנישאובחו"קכדמו"יולהםשניילדים.
כשלוש שניםמיוםהנישואין התגלעסכסוך בין הצדדים
ל
שבמהלכו הצדדים נפרדו למגורים נפרדים.הסכסוךהח 
לאחר שלאשה התברר שהבעל סובל מבעיה נפשית קלה,
שהעליםממנהלפניהנישואין.בהמשךאירעפירודביןהזוג,
אשהלבית המשפטתביעת מזונות
ולאחר מכןהגישהה 
ומשמורת ,וכעבור כעשרה ימים,עזבהבעל את הארץ,
וניתקכלקשרעםאשתו,שלאידעההיכןבעלהנמצא.
כעבור תשעה חודשיםהגישההאשה תביעת גירושין ,ורק
לאחר מאמץ ניכר של בית הדין התברר שהבעל נמצא
בחו"לבעירפלונית,והשתלבשםכאברךבכוללאברכים.
התנהל מו"מ עם הבעל וגורמים מטעמו במגמה להביא
להשלמת ההליך בסידור גט ,ובסופו של דבר ,כעבור קרוב
לשלוששניםממועדעזיבתהבעלאתהארץ,נכתבגטבבית
דין במקום הימצאו .בתחילה נמסר הגט באותו מעמד
ה,
לשליח קבלה שהאשה מינתה ,ולאחר מכן נשלח לאש 
והיא קיבלה אותוכאן בבית הדין באמצעות שליח שני
שהתמנהכשליחהולכהשלהבעל.
לאחרהשלמתהסדרתהגט חזר הבעל לארץ ,והגישבקשה
להורות על ביטול תוקף הגירושין ,וטען שהאשה נהגה
ברמאות ,וכי כתוצאה מכך הגט הינו במעמד של "גט
מוטעה",ודינולהתבטל.
לאחרשהושלמוההליכים המשפטיים הרלבנטיים ,ולאחר
שהתקיים דיון בתביעה לגופה ,והוגשו סיכומי טענות
הצדדים,ניתןבזאתפסקהדין.
הנתוניםהרלבנטייםלבירורהשאלההם:
א.הבעל עזב את הארץ,ובתחילה העלים אתהמקום שבו
רסירב לתת גט אלא בתנאים
נמצא ,וגם לאחר שהתבר 
שהציג,אך בסופו של דבר הוסדרה הסכמה,ועל יסוד
הסכמהזוהוסדרוהגירושין.
עודיצויןכיבעקבותתביעתהאשהלביתהמשפט,שהוגשה
עם פרוץ הסכסוך ,התנהל הליך בבית המשפט שבסיומו
ניתנופסקידיןבתביעתהמזונותוהמשמורת.
בדיון שהתקיים עוד קודם לגירושין ,הופיע אבי הבעל
שהודיעלביתהדיןעלמקוםהמצאושלהבן,וכןהבהיראת
הסיבהשעזבאתהארץ,ולהלןמפרוטוקולהדיון:

"ביה"ד :הזמנו אותך לברר איפה נמצא הבעל ,האם אתה
מאשר שהוא נמצא בישיבה פלונית..
האב :הוא נמצא בבית מדרש במקום פלוני .כל ההסתכלות על
הסיפור הזה כאילו יש כאן עיגון ,הוא טעות מעיקרו ,הבן שלי
לא מעגן אותה ,הוא ביקש דבר אחד ,דין תורה.
ביה"ד :מדוע הוא לא חוזר לכאן לתבוע את הבקשה הזו?
האב :הם התעללו בו ,ופנו לערכאות ,הוא נסע לחו"ל לא על
דעת לברוח ,רק להתרענן על הסבל שעשו לו ,לא נתנו לו
לראות את הילדים חודשיים.
ביה"ד :יש כלים מקובלים לקבל סעד בבעיות בהסדרי
ביקורים ,פונים לביה"ד ומוציאים צו ,למה הוא לא פנה
לביה"ד ,וביה"ד היה מתייחס בהתאם למקובל ,למה צריכים
לעבור לעבר לים?
האב :אני לא מנהל את החיים של הבן שלי ,זה טעות שורשית
שניסו ליצור צד התביעה ,אני לא מנהל שום צד בחיים שלו ,כל
מה שהוא עשה על דעת רבותיו ,היא תבעה אותו בבית משפט
חילוני על מנת להוציא אותו מאורח חיים שלו כאברך לצאת
לשטוף מדרגות ,כדי שהיא תתחתן עם אחר ,ויהיה הוא עומד
ומשמש לפניהם".
לאחרדיוניםנוספיםומו"מממושך ,שהתקיים בעתשהבעל
עדייןשהה בחו"ל,ולאחר שהתבררשהבעלמסכיםלתתגט
ללא תנאים ואינו מציבדרישות לקבל זכויות ממון שאינו
זכאי להם ,אלא האשה עמדה על זכותה להגיש תביעות
ממון מסוגים שונים ,לרבות תביעות נזיקין וכן תביעות
מזונות בבית המשפט ,דבר שהבעל ביקש למנוע ולהבטיח
עצמומהן,ניתנההחלטהנוספת,שבהנכתב:

"הבעל באמצעות ב"כ שהופיע לדיון האחרון ,הודיע על
הסכמתו לתת גט ,ואינו מתנה את מתן הגט בתנאים שאין להם
הצדקה עפ"י ההלכה .מצד הבעל קיימת הסכמה לתת גט
בתנאים סבירים עפ"י שיקול דעת בית הדין ,וללא כל "סחיטה"
מצדו בדרישות מהאשה שאינה חייבת עפ"י דין תורה .אדרבה
הבעל הציע לאשה פיצוי גבוה ומכובד ,והאשה מטעמים
השמורים עמה ,סבורה שבמסגרת הליכים משפטיים בערכאות
תוכל להוציא מהבעל סכומי כסף גבוהים יותר .בנסיבות אלו
אין יותר יסוד הלכתי לטענה על עגינות האשה ,הואיל וכבר
נמצא לכך מענה ראוי .עמדת האשה כיום היא ניסיון לנהל
מאבק משפטי נוסף כדי לזכות בסכומי כסף גבוהים יותר".
עודנכתבבאותההחלטה:

"בית הדין שב וממליץ לתובעת לשים קץ להתנהלות הנ"ל,
ולהשלים את ההליך בו החלה בהסכמה ,במסגרת הסכם כולל.
בכך האשה תחסוך מעצמה התדיינות משפטית נוספת
בערכאות ,העלולה להביא להמשך המצב הנוכחי לפרק זמן
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ממושך ,כאשר בידה להביא לסידור הגט בהקדם וסיום הליכים
אלה במסגרת הסכם הוגן שהצדדים היו אמורים להשלימו".
בעקבות החלטה זו ולאחר שהאשה נוכחה שבנסיבות
המתוארות לא ניתן פסק דין לכפיית הבעל בגירושין,
הודיעה האשה שהיא חוזרת בה מעמדתה הקודמת
ובהודעהכתובהלביתהדיןכתבה:

"לאור דברי כב' ביה"ד בהחלטתו ,לפיה עד אשר הסמכות
בנושאי המזונות ,המשמורת והנזיקין ,תעבור לבית הדין
הנכבד ,אין בכוונתו להוציא לפועל את פסק דינו לכפיית גט,
מודיעה התובעת כי היא מסכימה להעברת הסמכות בענייני
המזונות ,המשמורת ובענייני הנזיקין לכב' ביה"ד .הסיבה
היחידה העומדת בבסיס החלטה זו הוא רצונה של התובעת
להמשיך בחייה ולא להמשיך להיות כבולה למי שאינו מעוניין
בה וחי מזה כשלוש שנים בחו"ל".

"בנסיבות המתוארות לעיל מצאתי כי בהתאם להלכת פלמן,
מתקיים בנידון טעם מיוחד שלא לקבל את החלטת בית הדין
הרבני הנכבד ולפיה הסמכות לדון במזונות הקטינים נתונה לו,
והנני קובעת כי לבית המשפט סמכות לדון במזונות הקטינים
ובתובענה זו".
לאחר מכן ,האשה בעתירתה לבג"ץ טענה שבהודעה
המוסכמת ,התבקש רק ביטול פסק הדין אך לא מחיקת
התביעה ,לכן סמכותביתהמשפטנותרהבעינהללאשינוי,
ובשל כך לא היה מקום שבית הדין יקבע את סמכותו לדון
בתביעת המזונות ,וכןטענה שהסכמתה אינה יכולה לחייב
אתהילדים.
עוד נטען בסעיף95לעתירה ,שנאלצה "לקנות את הגט"
באמצעות ויתורים על זכויות המגיעות לה עפ"י דין,
ובנסיבות אלו":יש להורות על בטלותו של הסכם הנחתם

בעקבות הודעה זו התקיים מו"מ על פרטי ההסכם ,ובדיון

תחת איום מפורש בעגינות ,מטעמים של עושק ,כפייה

שהתקיים בבית הדיןבמעמד האשה ובא כוחו וכן שני באי

ותקנתהציבור".עודטענההאשהבאמצעותבאכוחה:

כח מטעם הבעל ,עו"ד וטו"ר ,סוכם על מתווה שבו תועבר
הודעה מוסכמת לבית המשפט לענייני משפחה ,ולפיו
הדיוניםבענייניהמשמורתוהמזונותיועברולביתהדין,ובית
הדיןיקבלמהצדדיםאתהסמכותלדוןבנושאיםאלו.
לאחרמכן,ניתנההחלטהבביתהמשפטשבהנכתב:

"נוכח הסכמות הצדדים ,פסקי הדין של בית המשפט
המפורטים בסעיפים  1-2מבוטלים .התביעה נמחקת".
בעקבות אותו דיון בבית הדין ולאחר החלטת בית המשפט
הנזכרת,ניתנההחלטהשבהנכתב:

"התקיים דיון בין הצדדים בהשתתפות התובעת וב"כ הצדדים.
על יסוד הסכמות שהוצגו לבית הדין לרבות בקשה מוסכמת
שהוגשה לביהמ"ש לענייני משפחה ,בית הדין יסדר גט פיטורין
כדמו"י באמצעות שליח ,ולאחר הגירושין בית הדין ימשיך
לדון בכל התביעות הכרוכות בגירושין והמצויות בסמכות בית
הדין לרבות בתביעה לחלוקת הרכוש ובתביעה למזונות
ולמשמורת הילדים".
עליסודהחלטהזוושעותספורותלאחרשניתנה,סודרהגט
באמצעות שליח קבלה,ולאחר מכן גם באמצעות שליח
הולכה.
אך לאחר השלמת ההליכיםעשתההאשה כל שבכוחה
רעוד קודם לגירושין.האשה
לבטל את ההסכם,שאוש 
חידשהאתההליכיםבביתהמשפטביחסלתביעתהמזונות
עבור שני הילדים.למרותבקשת האיש לסילוק התביעות,
נדחתה בקשתו בבית המשפט,שקבע את סמכותו לדון
בתביעתהמזונות.
בהחלטתביהמ"שנכתב:

"הסכמת האשה להעביר את הדיון במזונות הקטינים לבית הדין
הרבני ,כמו גם בקשתה והסכמתה לבטל את פסק הדין שניתן
בבית משפט זה למזונות הקטינים ,לא היו הסכמות מתוך רצונה
החופשי ,ולא היו תוך שקילת טובת של הקטינים".
עודנכתבבהחלטתביהמ"ש:

"כפי שבשני העשורים האחרונים התפתחה לה תביעת הנזיקין
בגין סרבנות הגט ,כך יש לפתח את דיני החוזים המשפחתיים,
ולהורות על בטלותם של הסכמים שנחתמו תחת סרבנות גט
מוצקה ,כבנידון דידן ,שברור שאלמלא ענייני הגט לא הייתה
מסכימה העותרת להעביר הסמכות מערכאה לערכאה".
בסיום העתירה ,לאחר שעלו טענות משפטיות נוספות
לשלולאתסמכותביתהדיןלדוןבתביעתהמזונות,ביקשה
האשה:

"ככל שתתקבל טענת העותרת ...יש להורות גם כן כי פסקי
הדין של ביהמ"ש לענייני משפחה מהימים  ,...יעמדו על כנם".
בסופו של דבר ,בדיון בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ
ובעקבותהערותביהמ"שמשכההעותרתאתעתירתה.
ביחס לטענת התובע שיש להורות שהגט בטל בהיותו גט
מוטעה,בדיוןבביתהדיןטעןהתובעבאמצעותב"כ:

"טענתנו היא שמעולם לא התכוונו לקיים ,וכך אמר אבא שלה
לדיינים בבית הדין שסידר את הגט.
בית הדין :מתי הוא אמר להם לפני הגט או אחרי?
ב"כ :ודאי אחרי.
ההשתלשלות של הדברים מראים .וטענות של האשה שאומרת
שהיא הייתה אנוסה ללכת להסכם.
ב"כ :יש אמירה של ביה"ד על יסוד ההסכמות.
היא מעולם לא חשבה לקיים וזה עושה את הגט לגט מוטעה".
מנגדטענוהאשהובאכוחה,כדלהלן:

"האשה :ההתנהלות הייתה שידוך שנעשה במרמה ,הסתירו
מידע רפואי ככל שחשבתי על הדברים נגשתי ליעוץ ,בעלי אמר
לי שאם תדעי ,לא תרצי לחיות איתי ,הוא ברח לחו"ל עיגן אותי
לא התקשר לילדים...
בית הדין :מה בנוגע למה שחתמת מה הבנת כשחתמת?
האשה :שיש אופציה לקבל גט וצריך לוותר כאן וזה המצב
שאוכל לקבל והחלטתי לוותר ולחתום .אני הבנתי שאני
מעבירה את התיק המשפטי שלי לבית הדין.
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בית הדין :אז איך כ"כ מהר זה השתנה?
האשה :אמרו לי שיש אופציה להגיש תביעה לבית משפט.
עודיצויןשבעתהזומתנהלהליךבביתהמשפטהמחוזישבו
הבעלמערערעלהחלטתביתהמשפטלמשפחה ,וטרםניתן
פסקהדין.
האשההציגהלביתהדיןאתסעיף29לכתבהערעורשהוגש
לביהמ"שהמחוזישבונכתבע"יהבעל,כדלהלן:

כמו כן ,הצדדים במודע ובכוונה תחילה לא כללו בהסכמה
שגובשה התייחסות מפורשת לנושא הגט ,בכדי ליצור הפרדה
והבחנה ברורה בין ההסכמה על סידור הגט ,ובין ההסכמה על
הקניית הסמכות לבית הדין הרבני בעניין המזונות והמשמורת.
לטענתה ,סעיף29הנזכר,מוכיח את טענתה שגם אליבא
דטענת הבעל ,נעשתה הפרדה בין הגירושין לנושאים
ך גיסא ,השיב
הכרוכים בגירושין שנידונו בהסכם .מאיד 
הבעל שהאשה חוזרת ומטעה את בית הדין,וכי סעיף29
הנזכר נכתב רק במסגרת הטענות שעלו כנגד החלטת
ביהמ"שלמשפחה,ובתוךדבריוכתב:

בהקשר זה בלבד ,ציין המשיב ,כי למען הסר ספק ,בהתאם
לעקרונות שנקבעו ,בין היתר ,בפסיקת בית המשפט העליון
בבג"צ  4407/12פלוני נגד ביה"ד הרבני הגדול )פורסם בנבו,
 ,(7/2/2013ובע"א  413/85רוט נ' רוט פד"י מ),(1986) 835 (1
ובכדי למנוע מהמבקשת מלטעון  -כפי שכידוע אכן אירע
לבסוף  -כי הסכמתה המפורשת להקניית הסמכות לבית הדין
הנכבד ,נעשתה על רקע הרצון שלה בקבלת הגט ,וכביכול ללא
שטובת הקטינים נבחנה בנפרד משאר ענייני הצדדים ,יצרו
הצדדים הפרדה דיונית בין ההסכמה על סידור הגט ובין
ההסכמה על הקניית הסמכות לבית הדין הרבני .לכן לא נכללה
בהסכמה על הקניית הסמכות לבית הדין הרבני ,התייחסות
מפורשת לנושא הגט.
כעת עם השלמת בירור התביעה ,ולאחר שנעשו מאמצים
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כל רצוני שענייני המזונות והילדים ידונו בדין תורה כפי הדין
וההלכה .ובהכירי את האשה ואת משפחתה אני יודע שהם
העבירו את התיק של המזונות רק למראית העין ואחר מתן הגט
יחזרו וירדפו אותי בערכאות .ולמרות ה"העברה" שנעשתה
למראית העין בענין המזונות היא לא ביטלה את פסקי הדין.
וגם לא הגישה את תביעת המזונות לבית הדין בשם הקטינים.
ועוד גם לא ראיתי שאת תיק הסדרי הראיה והמשמורת הם
העבירו לבית הדין.
לפיכך ,בקשתי מבית הדין שבית הדין יעגן את הדבר מבחינה
חוקית ומשפטית ויאשר שנעשתה העברת כל העניינים כחוק
באופן שלא תוכל לשוב ולתבוע שם .לא במזונות ולא בילדים.
לאחר שבית הדין יעשה את הדברים ויקח אחריות על הדבר
מיד אחר כך אסכים לתת גט .ואני סומך בדבר זה על בית הדין
שיתייעץ ולבדוק איך לעשות זאת בצורה הרמטית.
 .2הייתי שמח להופיע לדיון ולהציג את עמדתי בכל העניינים.
אך בשלב זה איני יכול בגלל שאני רדוף על ידי האשה ואין לי
כסף להביא מייצג חוקי שיביע את עמדתי .אך אין טעם בדיון,
כי אני מוכן לגרש ,אלא שצריך לבדוק ולסגור את עניין
הסמכות בענייני המזונות והילדים".
הרי שהבעל הבהיר שרק עם הסדרה חלוטה של הסמכות
יינתןהגטללאדיחוי.
עפ"י העולה מהמתואר לעיל ,במהלך הדיון בבית הדין
הוסכם בין הצדדים בהיותם מיוצגים שהסמכות לדון
בתביעת המזונות היא של בית הדין,וכיהצדדים יעשו את
הנדרש לשם כך בהודעהמתאימה לבית המשפט.לקראת
מועדסידורהגטהוצגלבעלמצגשלפיוהנושאשבגינועיכב
כל שלושת השנים את מתן הגט הוסדר בדרך נכונה
מההיבט החוקי.לאחר שניתנה החלטת בית הדיןהנזכרת
לעיל המאשרת את סמכותו כמבוקש וכמוסכם ,עשתה
האשה באמצעות ב"כ ,כל אשר בידה להוכיח שאין

רביםלהביאאתהצדדיםלהסכמהמחודשת,לרבותבהליכי

בהסכמות שהושגו ובהודעה שהוגשה לבית המשפט

גישורבאמצעותדייןביתהדין,אךללאהצלחה ,עלינולדון

לקבוע אתסמכותוהחוקיתשלבית
ובהחלטתביהמ"ש כדי  

האם יש מקום לעיכוב נישואי הצדדים,והאם ישמקום

הדין ,וכי בית המשפט נותר הערכאה המוסמכת.כאמור

לטענהשמעמדושלהגטכ"גטמוטעה"שדינולהתבטל.

לעיל,ביתהמשפטבהחלטתוקבעאתסמכותולדוןבתביעת
המזונות ,ושאיןלשלולאתזכותהשלהאשהלהגישתביעה

ההיבטהעובדתיבשאלתמעמדושלהגטכ"גטמוטעה"

ש.
מחודשתבביהמ" 

ביחסלקביעההעובדתית האםאכןבנידוןזההבעלהוטעה

עודיצויןכיבנסיבותהמקרההנוכחישהגטסודרבביתדין

בעת מתן הגט ,ובגין הטעייה זו מעמדו של הגטהואכ"גט

אחר ,מן ההכרח היה לברר באותו בית הדין כיצד בדיוק

מוטעה",יובהר שמוקד המחלוקת בין הצדדים החל מפרוץ

סודר הגט ,יצוין לפד"ר כרך ה' עמ'72וכן עמ'.82-81

הסכסוךנסובסביבהתביעהשהגישההאשהבביתהמשפט.

במענהלשאלת בית דין זה,שהתקבל מבית הדיןשסידר

יצוין לדברי אבי הבעל בדיון הנזכר ,וכןלמכתבו של הבעל

את הגטבחתימת כל שלושת הדיינים שסידרו את הגט,

לביתהדין,שנסרקלתיק,שבונכתבכדלהלן:

נאמר:

"לקראת הדיון הקרוב ולאחר העיון בכתבי בית הדין אבהיר
כדלקמן:
 .1כפי שהודעתי בעבר ,אני חוזר ומודיע כי אני מוכן לתת גט
למרות שהבית נהרס ללא סיבה אמיתית לאחר שכל הדברים
ידונו בפני בית הדין.

"במענה לבקשת כבוד בית הדין בענין סידור הגט שסידרנו
ל] [...סידרו אותו עפ"י סדר הקב נקי בלבד ,ולא הוספנו ולא
ביארנו שאין קשר בין תוקף הגירושין לכל דבר שהוסכם
ביניהם ,לא פירטנו מה יהיה אם היא תחזור מההסכם לדון
בבית הדין.

א
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גם כמה חודשים לפני הגט ,כשהשתדלנו על צד הבעל שיסכים
ליתן הגט ,ראינו בבירור שבשום אופן לא היה מסכים ליתן רק
אחרי שנתיישבה דעתו שאשתו תעזוב את בית המשפט ותלך
לדון בבית דין .ראוי לציין שאשתו ואביה אמרו בפירוש שלא
כיוונו מעולם לקיים ההסכם ,ואין מרגישים שעשו עולה במה
שרימו אותו".

האשה אם היה מקום להכשירו עפ"י ההלכה .בד בבד עם
הביקורתעל התנהלות האשה לא העלו על דעתם לעוות
אתהדיןולפסולאתהגטמשיקוליענישה.
עייןבתשובתמהרש"םח"הסי'מג ,שבסיוםתשובתואודות
בעל שלא הסכים לתת גט אלא לאחר שיובטח שהאשה
תחזיר לו את המסמכים שלו ביחס לביתו ושדותיו ,ולאחר

העולה מהאמור,בעת מתן הגטהיההבעלסמוך ובטוח,

שהאשה התחייבה באלה ושבועה וחרם חמור שמיד לאחר

בעקבות יעוץ משפטי שקיבל משני באי כוחו ,האחד עו"ד

הגירושין תשיב את הגזלה ,סודר הגט ,אך לסוף האשה לא

והשני טו"ר ,שהוסדרהליךהמבטיח את המוסכם ,דהיינו

עמדה בהתחייבותה,והבעל רוצה לבטל את הגט בטענה

שהסמכותתהיהשלביתהדיןשיוכללדוןבתביעתהמזונות

שבשום אופן לא היה מגרשה ללא החזרת המסמכים הנ"ל,

שכבר הגישההאשהקודם בבית הדין .ורק לאחר שבית
הדין בהחלטתו אישר אתסמכותו כמוסכם ,ובהסתמך על
כך,נתןהבעלאתהגטביודעושנושאהסמכותהוסדרבדרך
חלוטה.אך לאחר מכן התברר שטעות בידו ,וכיזמן מה
לאחר הגירושין,האשה הצליחה להביא לכך שאותו מסמך

במסקנתופסקמהרש"ם:

"נלפע"ד דהגט כשר .ואמנם מבואר בח"מ סוס"י טו וכמה
דוכתי דיוכלו הבית דין לגזור על האשה שלא תנשא לאיש אם
אינה מחזרת מה שגזלה ,ועיין שבות יעקב ח"ג סי' קכא בזה,
ולכן גם בנ"ד יעשו כן".

אינו יכול להביא לאותו יעד עליו סוכם.בית המשפט חרג

הגם שבאותו נידון לא היה ספק שהאשה עומדת בגזלתה

ממנהגו וקבע שבנידון זה קיים טעם מיוחד שלא לכבד את

ללאהצדקה,מאחרשלאהיהמקוםלהורותעלביטולהגט

החלטת בית הדין,והחליטשהסמכות היא בבית המשפט.

בטענת גט מוטעה ,לא עיוותו את דינה עקב התנהלותה

אמנם במצב החוקי הנוכחיקיימת סמכות מקבילה לבית

השלילית ,ופסק מהרש"ם שהגט כשר ,אלא שהוסיף שעל

הדיןולביתהמשפט,מאחרשאיןבכחהחלטתביתהמשפט

בית הדין לאכוף עליה את החזרת הגזלה באמצעות עיכוב

לבטל את החלטת בית הדין שקבע את סמכותו ,ולמעשה

נישואיה,וזאתעליסודפסיקתהרמ"אחו"מסי'טוסעיףה.

בעתהזו ,הן בית המשפט והן בית הדין מוסמכים לדון

וכןבספרדבריחיים )למהר"יאויערבאך( דיניגיטיןסוףסי'

בתביעתהמזונות,אלאשההסכםקבעבבירורשלאיתקיים

ב' כתב שאם הבעל לא התנה תנאי גמור אלא רק בגלוי

מצבכזה.

דעת ,וגילוי הדעתשל הבעל היה שלא בשעת סדור הגט

יצוין שבית הדין,בהחלטתוקבע לחייב את האב שהוא

ובכה"גאיןלהחמיר,וזהלשונו:

אברך כולל,בסך2700שקל לחודש כדמי מזונות זמניים
עבור שני הילדים ,וזאת עד לדיון להשלמת שמיעת טענות
הצדדיםוחקירתם ,דיון שלעת עתה עוכב.ועדייןלא ברור

"מ"מ אף שאין הגט בטל אף כשלא נתקיים כפי הגילוי דעת
דמעיקרא ,אעפ"כ ראוי שהבד"צ יראו לכופה לקיים הדברים,
ושלא לעשות נבלה כזאת וכן לא יעשה בישראל".

מה יהיה גובה דמי המזונות שייפסקו בבית המשפט ,אם

אך היינו באותם מקומות ובנסיבות שכח בית דין יפה

יושלםהליךמקבילבערכאהזו.

להעמיד משפטי הדתעל תילם ,ולהציל עשוק מיד עושקו.
לא כן ביחס לבית דין זה שמסגרת סמכותו ידועה ומוגדרת

ה
הנושאיםהטעוניםבירורהלכתיבנידוןז 

מראש ,ואינו יכול למנוע גישה לערכאות בנסיבות שהחוק

א.הדיון בשאלת ביטול גט שניתן עקב הטעיה,בדרך כלל

מאפשר זאת ,גם כשסכומיהכסף שהאשה תקבל בערכאות

וגם בנידון זה,הינו דיון קשה ומורכב.במקרה הנוכחי,

אלוהם בניגודלהסכםחתוםוברתוקףעפ"יההלכה,ובכך

הנידוןהואשהאשהנהגהבחוסריושרמוכחהראוילגינוי,

עפ"יההלכהכלחריגהמההסכםכרוכהבאיסורגזל.

שהביא את בית הדין לדיון זה ,וזאת מבלי להקל ראש

ב.בנידון דנן אין חולק שאם שני הצדדים היופועלים

בהתנהלות השערורייתית של הבעל ,שכאמור נטש את

בהתאם להסכם וללא כל חריגה מהוראות ההסכם ,לא

אשתו וילדיו למשך קרוב לשלוש שנים .מאידך גיסא ,אם

הייתהמתעוררתשאלהבכשרותהגט,וכיהשאלההעומדת

יתבררשעפ"יההלכההגטכשרביתהדיןאינורשאילנקוט

ביסוד פסקדין זה,נובעתמכך שלאחר זמן קצר לאחר

במדיניותשל "הוא עשה שלא כהוגן ולפיכך יעשו עמו

הגירושיןהתנערההאשהמההסכם,וביקשה לרוקן אותו

שלא כהוגן" )יבמות דף ק"י( ,ולהורות על פסילתו כתגובה

מתוכן.רקלאחרמועדזהיכולהלעלותלדיוןשאלתכשרות

המתבקשתמהתנהלותההשליליתשלהאשהאומשיקולי

הגט,והגטייפסלרקלאחרשנקבעשבעתמתןהגטהגטניתן

מדיניות שהכשר גט בנסיבות אלו מערער את האמון

בתנאישההסכםלאירוקןמתוכן,והגירושיןגופןמותנים.

בהסכמי גירושין עם כל ההשלכות השליליות הנובעות

הב"ש סי' קמה ס"ק טז הביא את עניינו של הגט מווינא

מכך ,כטענת התובע .אלא בית הדיןחייב לפסוק דין אמת

שמהר"ם לובלין בתשובה פסל ,ושכל חכמי הדור חולקים

לאמתו .ובדרך זו הלכו גדולי הדורות שיובאו להלן,

עליו .ובספר עטרת דבורה ח"ב סי' פו הבאנו באריכות את

שהכשירו גט שניתן בד בבד עם התנהלות שלילית מצד

דעתהפוסקיםבהלכהזו.
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ביחס לנידון דנן ,יצוין לדברי הט"ז סי' קמה סק"ו שהסכים
עםדעתהחולקיםעלמהר"םלובלין,ובתוךדבריוכתבשני
טעמים מדוע אי אפשר לומר שהגט מותנה .בטעם הראשון
כתבהט"ז:

"נראה פשוט דאם אומר הרב המסדר לפני ענין הגט של שכיב
מרע ,דיגרש אשתו שלא תזקק ליבם או חליצה ,אלא שאין אנו
מגרשין על תנאי כלל והיא מגורשת ממנו לגמרי ,אלא שאח"כ
חייבת לישא אותו ,וכן הוא מתנה שחייב הוא לחזור ולישא
אותה מחדש ,אז אין צריך להזכיר בפירוש שלא על תנאי ,כי
בודאי על דעת הרב הוא מצוה לכתוב וליתן .דאפילו באמירה
של האשה אמרו בפרק איזהו נשך דף ס"ו דהוא יהיב אדעתא
דידה ואזלינן בתר דיבורה ,אי לאו משום דשם הוה פטומי
מילי ,כמ"ש התוס' שם על מה שאמרו בגמ' קמ"ל ,וא"כ כל
שכן שאזלינן בתר דברי הרב המסדר ,דהבעל יהיב על דעה שלו
דאדעתא דהכי יהיב או מצוה ליתן".
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שהציג הבעל ,וכי יעלה על הדעת שאם יצא לפועל המתווה
שנקבע בדעת עמיתי עפ"י דרישת הבעל ,וזמן רב לאחר
הגירושין יתברר שהוא לא יוכיח את עצמו ,ובנסיבות אלו או
אחרות האשה תמצא דרך לבטלו ,וכי הגט יבוטל לאחר זמן,
ולאחר שתינשא מחדש ותלד ילדים ,הגט יבוטל למפרע וילדיה
ממזרים ,אין להעלות על הדעת שינתן גט בדרך כזו ,ולא
תיעשה כזו בישראל ,ועל כן קיימת הלכה המונעת סידור גט
בתנאי )אה"ע סי' קמ"ה ס"ט( .אלא כפי שבכל תיק המתנהל
בבית הדין ,גט לחוד וענייני הממון לחוד ,ובאחריות בית הדין
שלא תוכל להיות כל זיקה ביניהם ,לא כעת ולא בעתיד".
אמנם למעשה הגט סודר בביתדין במקום אחר ,ועפ"י
הודעתםבכתבלביתהדין,הגטסודרעפ"יסדרהגטשבספר
קבנקי,ללאכלתוספת,אךמאחרשהגטסודרעפ"יבקשת
ביתדיןזהובהתאםלהנחיותשניתנועלידיביתהדיןכאן,
כגון ביחס להסדרת מתן גט לשליח קבלה ,ולאחר מכן

ועיין בשו"ת בית אפרים תניינא )הוצאת מוסד הרב קוק(

הסדרת הגט לידי שליח הולכה שמסר את הגט ליד האשה

אה"עסי'עב)עמ'רצד(שהביאמדבריהט"זוהסכיםעמו.

כאן ,די בהחלטה הנזכרת שהבהירה לבעל עוד קודם מועד

יצוין,דבריהט"זוהביתאפריםנאמרוגםאםהבעללאאמר

הגירושין שהגטגופואינויכוללהינתןבתנאי,וכיהגטלחוד

בפירוש שהגט ניתן ללא תנאים .ק"ו כשהבעל אמר שהגט

וענייני הממון לחוד .וכן באותה החלטה הובהר שגם אם

ניתן ללא תנאים ,וגם אם היה טעם לבטל דבריו אלו ,כפי

ם,
האתהדרךלפרוץאתההסכ 
לאחרהגירושיןתמצאהאש 

דעת הסוברים כן שיובאו להלן ,אך עדיין גםבלא דברי

התנהלותשליליתכזולאתשליךעלתוקףהגירושין.

הבעלשהגטללאתנאים,עכ"פסברתהט"זקיימת.

ג.טעםשניכתבהט"זאודותכשרותהגטמווינא:

טעם זה נכון בכל הגיטין המוסדרים בבית הדין בהתאם
ל"סדר הגט" ,שהדבר ברור שהבעל אינו יכול לקבוע באיזו
מתכונתיסודרהגט,אלאהגטניתןבהתאםלכלליביתהדין,
ומראשהבעליודעשהואכפוףלהוראותביתהדין,וכיבית
הדיןמכיראתפסיקתהרמ"אבשו"עסי'קמהסעיףט'ביחס

לגט שכיב מרע":דלכתחילה אין לגרש על ידי תנאי ,רק יגרש
סתם ולקבל בחרם הקהילות או ליתן משכונות כשיעמוד יחזרו זה
את זה" ,ולמעשהבכלבתיהדין נמנעיםלגמרילסדרגטעל
תנאי,גםכשאינוגטשכיבמרע.
בנידוןדנן,טעםזהמקבליתרתוקףלאחרהחלטתביתהדין
מיום  ...בסעיף ז' להחלטה )בדעת "דיין א'"( .באותה
החלטה ,שניתנה כחצי שנה קודם למועד סידור הגט,ראה
ביתהדיןאתהנולד,וכתב:

"אין כל יסוד לטענה ל"גט מוטעה" שהעלה עמיתי .בית הדין
מעולם לא סידר גט בתנאי ובכל מקרה מבהירים לבעל באר
היטב שאין כל זיקה בין הגט ותוקפו לכל נושא אחר שהתנהל
או שיתנהל בעתיד בין הצדדים .ויצוין לספר טיב גיטין שהובא
ב"קובץ מפרשים" בשו"ע אה"ע מהדורת ראש פינה כרך ה'
עמ' רפא .ועל פי הוראת הטיב גיטין ,בית דין זה מוסיף
הבהרות יותר מהמפורט בסדר הגט המקובל ובכך יורדת מסדר
היום ,וגם לא תוכל להיות מוצגת בעתיד ,טענת "גט מוטעה".
בוודאי בנידון זה שכבר כעת מובהר לבעל ,וגם בעת סידור הגט
יובהר לבעל ,שהגט אינו מותנה בשום דבר ,על כן החשש לגט
מוטעה לעולם לא יוכל לעלות על הפרק.
הרי ידוע שכל חוו"ד משפטית אינה מדע מדוייק ,לרבות חוו"ד

"ואני אמרתי אם היה כאן תנאי בתחילה ,עסק הגט לא היה גט,
דהא איתא בסימן קמ"ז דאפילו אם אמר התנאי בע"פ קודם
כתיבת התורף פסול הגט ,אלא בשעת נתינה יאמר התנאי ,אלא
ע"כ דאין כאן תנאי לגמרי ,והסכימו בזה שכל המערער ע"ז
הוא בכלל מוציא לעז על גט כשר".
בתשובת בית אפרים הנזכרת )עמ' רצד( הסכים עם הט"ז,
ועוד קודם לכן בעמ' רצב כתב הבית אפרים בנידון הגט
מווינא:

"ובאמת שצריך לעיין שאם ניחוש לומר דאומדנא דמוכח הוא
שנותן הגט ע"מ שתחזור ותנשא לו ,א"כ אפילו מת נמי הי' לנו
לומר דחולצת ולא מתייבמת ,שהרי אנו חוששין לתנאי קודם
כתיבת התורף שפוסל הרמב"ם ...אבל אם נאמר דאומדנא
דמוכח הוא שנותן בתנאי שאם יעמוד תהי' נשאת לו ,א"כ
פשיטא דהוה כשאר תנאים דעלמא שפסולים קודם התורף,
וא"כ הגט ש"מ הנעשה בהתקשרות שתחזור לינשא לו אם נימא
שהגט תלוי בזה א"כ הוי כשעת כתיבה ,שהרי ע"ד כן הוא
מצוה לכתוב הגט ,וא"כ אפילו אם מת ,הגט פסול משום
ברירה .וא"כ התקנה קלקלה ,שאף אם מת היא זקוקה ליבם.
ופשיטא דאין לחלק בין תנאי מפורש לתנאי מחמת אומדנא,
דהא עיקר הטעם מחמת דאין ברירה ואין הכתיבה לשם כריתות
גמור ,וא"כ אף שהתנאי מחמת אומדנא פסול ,כיון שאם לא
יתקיים התנאי יהי' הגט בטל .ולדברי מהר"ם ז"ל ודעמי' צ"ל
דעל הכתיבה אין אומדנא כיון שאין מזכיר התנאי בפירוש
שאפשר שיתרצה ליתן הגט בתורת גירושין גמורים אף שלא
תחזור לישא אותו ,אך עיקר האומדנא הוא מחמת שקודם נתינה

א
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עושים התקשרות שתחזור לישא אותו אז שפיר אמרינן אומדנא
זו ,כן אפשר לומר לפי דעת מהר"ם ז"ל .אבל לדעת החולקים
א"ש בפשיטות דלא דיינינן דין אומדנא בזה ,שאינה מוכחת
שהגט תלוי בזה כלל".
עפ"ידבריהט"זוהביתאפרים ,מאחרשהדברברורשהבעל
ביקש לסדר גט כשר ,ועפ"י ההלכה אם עוד קודם לתחילת
כתיבת הגט הבעל מציב תנאי בגירושין ,גם אם יתמלא
התנאי ,הגט אינו יכול להיות גט כשר ,וכפסיקת הרמב"ם
)פ"ח מגירושין ה"ד( והשו"ע סי' קמ"ז,על כן בהכרח שאין
אומדנא שבכוונת הבעל להתנות את עצם הגירושין
בהסדרים שסוכמו מראש עם האשה ,למרות שמלכתחילה

מטעם אם יש ברירה ,ר"ל שהתורה אמרה וכתב לה ספר
כריתות שצריך לכתוב דבר הכורת בינו לבינה ,ועתה כשעושה
תנאי הגט קודם שיכתוב בין אמרו לסופר או לשליח או לזולתו,
עדין יש הקשר ביניהם עד שיתקיים התנאי ,ואחרי שיתקיים
התנאי נסתפקו בירושלמי אי אמרינן הוברר הדבר למפרע
שהגט היה גט כריתות או לא אמרי' הוברר למפרע דאין ברירה.
וא"כ מה לי אי אמרו לשליח או לזולתו כיון שבשעת כתיבה
הגט נשאר זה הדיבוק ביניהם .אבל כשכתב הגט בלא שום תנאי
ואח"ז התנה הוא דבר חוץ מן הגט ,גט כריתות קרינא ביה כיון
שהגט כשנכתב לא היה בו שום תנאי .זה נ"ל בענין .יעקב
בירב".

לאהיהמגיעלסידורהגטלוליהוסדרהסכםברתוקףעפ"י

אמנם בב"ש סי'קמ"ז סק"אהביאמשו"תמהר"יבןלבחלק

דרישתו .לפי דרכו של הבית אפרים ,גם מהר"ם לובלין

בסימןי'שכתבדלאכמהר"יבירב,וז"ל:

שפסלאתהגטמווינא,היינודווקאשם ,שגםלאחרכתיבת
הגט וקודם הנתינה הוסדרו הסיכומים שאם יעמודמחוליו
יחזרו להינשא מחדש ,ודבריו לא נאמרו בנידון דנן שקודם
הנתינהלאנאמרדבראודותההסכם.
אמנםיצויןלמש"כבספרגטמקושרסדרגטראשוןאותלח

"אבל כיון דהוי משום גזרה דתנאי דחוץ וכדמשמע פשטא
דשמעתא סמכתי במאי שכתבתי במעשים שבאו לידי דכיון
דהסופר והעדים לא ידעו מהתנאי ,שפיר קרינן ביה דנכתב בלא
תנאי ,ולא איכפת לן במאי דידעי אחריני ,וכן ראיתי קצת
מגדולי סאלוניקי שהיו נוהגים בכך".

)בהג"ה(,שלאהסכיםלסברתהט"זוהביתאפרים)אףשלא

אך ,גם לפי דרכו של מהר"י בן לב ,בכל גט שיש בו הסכם

הזכירמדבריהם( .לפידרכו ,מאחר שקיימתריעותאבהצבת

גירושיןשרקלאחרשאותוהסכםהבעלניאותלתתגט,היה

תנאי בכתיבתהגט,האומדנא מתייחסת רק על נתינת הגט,

מקום להקפיד ולוודא שהסופר והעדים אינם יודעים דבר

אךהדבריםצ"ע.הגטמקושרכתב:

מהתנאי ,וכידוע מעשים בכל יום בכל בתי הדיןשאין

"ולפי זה מ"ש הרמב"ם בפרק ח' דין ד' באם התנה קודם
התורף על פה ,הוה ספק גירושין ,היינו באומר לסופר כתוב גט
לאשתי שאני מגרשה על תנאי כך וכך כדמשמע שם דין ג' ,אבל
אם אמר לסופר כתוב גט לאשתו שאוכל לגרשה כשארצה בכל
אופן אלא שאין אני נותנה לה כי אם על תנאי כך וכך מגורשת
שפיר ,דלא מקרי אלא תנאי בנתינה ...ולפי זה נראה דלא הזהיר
הרמב"ם שיאמר לסופר לכתוב ולעדים לחתום בלי שום תנאי,
היינו לכתחילה שמא יכתוב על תנאי הבעל ,אבל אם אומר
לסופר כתוב גט שדעתי ליתנו על תנאי ואתה תכתבנו בלי תנאי,
שפיר מגרשא בדיעבד על כל פנים".

מקפידיםעלכך,ופשיטאשכךהיהבנידוןדנן,וזאתעליסוד
ההנחה שבעיקרו של דבר ,ההסכם עומד בפני עצמו ואינו
תנאיבתוקףהגירושין.
על כן,מאחר שגם אליבא דהגט מקושר בכה"ג שנאמר
לסופר ולעדים שהגט נכתב ללא תנאי והתנאי הוא רק
בנתינהעדיין הגט כשר רק בדיעבד ,ולפי האמור,לדברי
מהר"י בי רב בכל גווני אף שהסופר והעדים אינם יודעים
דבר אליבא דהרמב"ם והשו"ע היא ספק מגורשת ,וכידוע
תמיד מבקשים לסדר גט כשר לכתחילה ושיהיה כשר לכל
הדעות ,ועל דעת כןנכנסו לסידור הגטהבעל האשה ובית

אך דברי הגט מקושר,הי נם בניגוד לתשובת מהר"י בי רב

הדין המסדר את הגט ,הרי שזו האומדנא דמוכח הטובה

שהביא המבי"טחלק א'סימן מז שכתבשגם אם הסופר

ביותר שהגירושין לגופן בלא כל תנאי ,וכי ההסכם לחוד

והעדים אינם יודעים מהתנאי,אלא אחרים יודעים עליו

והגירושיןלחוד.

ת
קודם הכתיבה ,די בכך כדי לפסול את הגט לפי שיט 

ד .בנידוןזה ,כפיהמקובלבכלסידוריהגט,לאחרהגירושין

הרמב"ם,וז"ל:

ניתןלבעלולאשה"מעשהביתדין"שהואלמעשהפסקדין

"מה ששאלת מענין הגט שנכתב על תנאי שכתב הרמב"ם ז"ל
בהלכות גירושי' פ"ח וז"ל כיצד מגרש אדם על תנאי וכו' עד
וכן אם התנה על פה קודם כתיבת התורף הרי זה ספק גירושין
עכ"ל אם יש הפרש בין כשהתנאי אומרו לסופר עצמו ובין
כשאומר לסופר עצמו כתוב גט בלא תנאי ולשליח אמר או
לאחר קודם שנכתב הגט אותו הגט לא תתנוהו כי אם על תנאי
כך וכך יהיה הגט כשר ,או לא שנא שבזה ובזה יהיה ספק
מגורשת לדעת הרמב"ם ז"ל .דע שאין הפרש ביניהם ,וזיל בתר
טעמא הטעם שכתב הרמב"ם ז"ל שהיא ספק מגורשת הוא
ממה שכתבו בירושלמי בפרק כל הגט שפסול התנאים הוא

המתירה להינשא כעבור שלושה חודשים ,ואם הפרת
ההסכם ,לרבות בסעיף יסודי שבלעדיו הגירושין לא היו
יוצאים לפועל ,שתתרחש לאחר זמןתיחשב כהפרת תנאי
בגירושין אנו עלולים למצוא את עצמנו מול מציאות בלתי
אפשריתשהאשהתינשאלאחרשלושהחודשיםכדתוכדין
בהסתמך על פסק דין חלוט להיתר נישואין,ולאחר זמן
בהיותה כבר נשואה מחדשיתברר שהגט בטל מעיקרו .זו
מציאות שאין להעלות על הדעתשבית הדין יפסוק לאשה
היתרנישואיןלאחרשלושהחודשים ,ולאחר פרק זמן נוסף,
פסק הדין יתברר למפרע כהיתר שגוי ,המכשיל את האשה
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ובעלה השני באיסור אשת איש ,והופך את בניה מבעלה
השנילממזרים.
בשו"ת בית אפרים,בתשובתו הנזכרת במהדורה תניינא
אה"עסי'עב)עמ'רפט(כתב:

"ואני תמה בזה ,שהרי מעשים בכל יום שמפשרים בין הזוג
שהיא תתן לו סך כך וכך ,ואחר נתינת הגט היא מקיימת את
אשר נגזר עליה או משלישים ביד שליש ,והשליש עושה כפי
שהושלש בידו ומחזיר לו בלא בעדים ,והאשה עומדת ונשאת
ואין פוצה פה ומצפצף .ולפי דברי כת"ר אינה רשאה להנשא
עד שיהיה בידה כתב ראיה מבית דין ועדים ,שקיימה כל אשר
גזרו הפשרנים ביניהם ,שמא יערער הבעל ויאמר שלא נתקיים
לו התנאי ,וגם אפילו אם לא ערער אינה נאמנת לומר שנתקיים
התנאי כל שהוא בקום ועשה ,וכ"ש בעל מנת שתתן שהוא תנאי
שאינו בידה שמא יגנב או יאבד וכמבואר כל זה בסי' קמ"ג
ובס"ס ל"ח .ונלאתי להאריך ,וכמה שנים גדלנו בבית המדרש
ולא שמענו הלכה זו שהאשה תצטרך לכתב עדים וראיה
כשתרצה להנשא  ...אך הדבר ברור ואמת ,דאף במקום דאיכא
אומדנא דמוכח שמחמת זה הוא נותן הגט ,לפי שהבטיחו לו כך
וכך ,מ"מ כיון שבשעת נתינת הגט הוא אומר בפירוש שהוא
מתרצה ליתן בלא תנאי ,גמר ומגרש בכל אופן שיהיה ,ואינו
תולה הגירושין בתנאי כלל".
ובעמ'רצגכתבהביתאפרים:

"כשאומר בפירוש שנותן בלי תנאי ,דברים אלו הם עיקר ,ואין
לנו אומדן דעת שמשקר בזה ואין לבו עמו בהא  ...אין לנו
לבדות מלבנו שאע"פ כן הייתה דעתו על התנאי ,ואמרינן
שמרוצה ליתן גט בכל אופן ,וסמך לבו שיתקיימו התנאים
מחמת הפס"ד והבטחונות".
על פי דרכו של הבית אפרים ,ובהמשך לסגנון תשובתו
הנזכרת יש להוסיף" :וכמה שנים גדלנו בבית המדרש ולא
שמענו הלכה זו שהאשה כשתרצה להנשאתצטרך לכתב
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לשתי שנים ולא היה צריך לחזור ולומר בשעת נתינת הגט.
והשיב הרב ז"ל שהגט הוא גט כריתות ואינה צריכה להמתין
אלא ג' חדשים .ואף על גב דגילה בדעתו מתחלה שהיה רוצה
ליתן גט לב' שנים ,גלוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא והביא מה
שכתב הר"ן ז"ל בפרק האיש מקדש על עובדא דההוא גברא
דזבין נכסיה אדעתא למיסק לא"י .ומה שכ' הרמב"ם ומגיד
משנה על זה בפ' י"א מהל' מכירה וכן מה שכתב הרשב"א על
זה בפרק האיש מקדש ,וכתב אחר כך :מכל זה אנו למדין
שאפילו במקום דסגי גילוי דעת ולא גילה דעתו בשעת המעשה
אינו כלום ,ובשאלה זו שלא גילה דעתו בשעת המעשה לאו
כלום הוא ,וכתב דלא דמי להא דאמרי' הקדש בטעות אינו
הקדש כמו שכתב הרשב"א בפרק האיש מקדש ,וכתב בסוף:
הכלל העולה שכיון שזה המגרש הוציא בשפתיו מה שהיה
בלבו להוציא אעפ"י שאמר שבדעתו היה שלא לגרשה אלא לב'
שנים לאו כלום הוא והיא מגורשת לגמרי ,כיון שאמר בפיו מה
שהיה בלבו לומר ואם הי' במחשבתו דבר אחר הוו דברי' שבלב
ואינם דברים כדאמרן ע"כ קיצור לשון הרב ז"ל".
המבי"טנטהבנידוןשלומפסיקתמהר"יבירב,וכתב:

"בנדון זה ] [...כיון שהסכימו קודם על תנאי כ' חדש ואח"כ
ניתן בסתם ע"ת הא' ניתן כמו שכתבתי ] [...כנראה מתוכן
הדברים שמסדר הגט הטעה את הבעל שלא יזכיר עוד תנאי כיון
שהזכירו קודם והסכימו על כ' חדשים ואפשר שנראה לו שלא
היה פוסל הגט בזה מפני שראה כוונת החכמים שיהיה הגט
מוחלט או על הרוב לשנה א' כמו שנכתב במעשה ב"ד ,וכן
כתב שחלה פניו אחי האשה שאם בשעת נתינת הגט לא יזכור
הבעל התנאי בשעת נתינה שלא יזכירנו הוא לו ומאין היה
חושש אחי האשה שלא יזכור הבעל התנאי בשעת נתינה ,כל
לבבו ונפשו ומאודו לא היה אלא על אותו התנאי ,והוא לא היה
מרוצה אלא ע"ת ג' שנים ,ועל כן נתרצה לכ' חדש ,ואיך ישכח
או לא יזכור מה שהי' מוסר נפשו עליו".

עדים וראיה שמכאן ולהבא מצד האשה כבר אין כל

עודיצויןשהרדב"זבתשובהח"אסי'פג)שהובאבפת"שסי'

אפשרותלהפרהיסודיתשלההסכםבסעיףשלולינחתםלא

קמ"גסק"א( הביאאתמחלוקתמהר"יבירבוהמבי"ט בלא

היהניתןהגט,אלאודאימאחרשבכלמקרהגטלחודושאר

אזכור שמות החולקים אלא כמחלוקת של חכמי צפת,

הענייניםהכרוכיםבגירושיןלחודועל כןהגירושיןגופןאינן

והכריעכמהר"יבירב.במהרש"םחלקה'סי'מג,כתב:

מותנים,איןצורךבכך".
ה .כברהאריכוגדוליהפוסקיםלדורותיהםבשאלתמעמדו
של גילוי דעת בגט ,לרבות גילוי דעת שקדם לכתיבת הגט.
ובנידוןזהנביאאתתשובותמהר"יבירבוהמבי"ט.

"גם בתשובת מבי"ט ח"ב סי' ל"ז הביא בשם תשובת ר"י בי רב
להדיא דגם גילוי דעת שקודם התחלת הגט לאו מלתא הוא ,וגם
לפי דברי המבי"ט שחולק שם ,היינו היכי שהתנה תחלה תנאי
גמור ,אבל בגילוי דעת לבד מודה שם".

המבי"ט חלק ב' סי' לז הביא בקצרה את תשובת מהר"י בי

הרי שהמבי"ט נטה מדברי מהר"י בי רב רק באותו נידון

רב,וז"ל:

שהיהברורשהבעלהציבתנאיבגוףהגירושין,ועמדעלכך

"נמצאת תשובה אחת כיוצא בזה למורינו הרב כמהר' יעקב
בירב ז"ל ,ראובן שבא לב"ד ואמר שהיה רוצה ללכת לארץ
מרחקים ולהניח לאשתו גט זמן לב' שנים ובשעת הכתיבה לא
הזכיר שום תנאי כמו שהוא דין לדעת הרמב"ם ז"ל ,וגם בשעת
הנתינה לא הזכיר שום תנאי בגט אלא שנתן לה גט כריתות.
ועתה אומר הבעל שחשב שאותן הדברים שאמר קודם נתינת
הגט שבזה די כיון שגילה דעתו בתחילה שהיה רוצה ליתן גט

שהגטלאיחוללאלתראלארקלאחרכ'חודשכמושסוכם
מראש ,והבעל הוטעה לסבור שבאמצעות סידור הגט
במתכונת שלבסוף סודר ,בכך הגט אינו לאלתר אלא לאחר
כ' חודש ,כפי שהיה מוסר נפשו על תנאי זה שהוא תנאי
בחלות הגירושין .לא כן בנידון המצוי ,וכמו בנד"ד ,שלא
עולהעלדעתביתהדיןלסדרגטבתנאי,וגםהבעללאדרש
זאת ,ולא העלה על דעתו שכך יסודר הגט ,בכה"ג פשיטא
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שגם המבי"ט מסכים לפסיקת מהר"י בי רב שכל גילוי דעת
אין בו ממש להטיל תנאי או הגבלה בגירושין עצמןכמ"ש
מהרש"ם.
בספרערוךהשלחןאה"עסי'קמהסעיףל'כתבאתהכרעת
ההלכהביחסלגטמווינא,וז"ל:

"וזה קרוב לשלש מאות שנה שקם אחד מהגדולים וערער בזה
לומר שזה שמתקשרים אח"כ חשוב כאילו התנה שאם לא מתי
לא יהא גט ,ורבו עליו חכמי הדור וביטלו את דבריו וגזרו
בגזירה שלא להוציא לעז על זה .וצדקו מאד בזה .ועיקר טעמו
של אותו גדול הוא מפני האומדנא שבודאי אילו ידע שלא
תתרצה לחזור אליו לא היה מגרשה .וכבר בארנו בסי' מ"ב
דבגיטין וקידושין לא אזלינן בתר אומדנא ,ומטעם זה קיי"ל
דגילוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא ,ולכן אין בגיטין דיני
אסמכתא .והטעם דבגיטין וקידושין דעיקר קיומם הוא רק על
ידי עדים ,ובינו לבינה לא מהני ,הולכין רק אחר המעשה ודיבור
פה ,ולא אחרי מחשבות שבלב ,שזהו עיקר טעם אומדנא
ואסמכתא ,משא"כ דיני ממונות לא איברו סהדי אלא לשיקרא
 ...ומאד תמהני על הגאון בעל משכנות יעקב סי' ל"ד שערב
לבו לחזק דברי המהר"ם לובלין נגד כל גדולי הדור ,וכל דבריו
לפי מ"ש נדחו מכל וכל ,וכ"כ הב"ש ס"ק ט"ז והב"ח סי'
קמ"ח ,וח"ו לחלוק בזה".
ובשו"תאור שמח חלק ב'סי'כט ,לאחר שהאריך בשאלת
גילוימילתאבגירושיןכתב:

"אמנם העיקר אצלי מה שהעלו האחרונים ובהם הב"ח כיון
שהמגרש אומר שהוא מגרש בלא תנאי ,לא איכפת לן מה
שבלבו ,מבטל כל הגילויים הקודמים ,ורק בנידון הר"מ לובלין
לא התנה במפורש שהוא מגרש בלא תנאי פקפק הב"ח יעו"ש,
אבל במדבר דנותן גט בלא תנאי ,הוי מה שנדברו וגלו דעתם
שישאו זה את זה כדברים שבלב ולא הוי דברים".

וכתבעלדבריובתשובתתועפותראם)סי'עו(-

"מבואר להדיא דבגיטין וקידושין אין לנו לתלות באומדנות.
וא"כ אפשר דגם המחמירים באומדנות וכמו הגאון מהר"ם
התשובה ,היינו בהיכא דהאומדנא בפעולת הגירושין וכן מוציא
שם רע וכדומה דזה גורם קירוב וריחוק הדעת בענין אישות,
אבל ודאי ענין ממון אי אפשר לחשבו אומדנא גבי גיטין
וקידושין דתלי בקירוב וריחוק הדעת ,וכמ"ש הראב"ד".
וכןהסכיםעמובספראורייןתליתאי)להגר"מתאומיםז"ל(
סי'ב'.
וע"ע בספר עטרת דבורה חלק ב' סי' פו עמ'581-582שגם
המחמירים לחוש בנידון שהבעל גילה דעתו בפירושהיינו
דווקא כשהדברים נאמרו בשעת הגירושין ולא קודם.ועי"ש
מתשובת הב"ח החדשות סי' צ'והדברי חיים דיני גיטין סי'
א'שרק בפרק הזמן שעסוקים באותו ע ניין של סידור הגט
ייחשב "שעת הגירושין" .ואילו בנידון דנן,הגם שההסכם
היה בתוקף מחייב החל ממועד אישורו בבית הדין ,עכ"פ
בביתהדיןשסידראתהגט,באותומעמדשלסידורהגט,לא
נאמר דבר הקושר את תוקף הגירושין בקיום ההסכם ,לכן
הבעלדעתו.
איןלדוןשבשעתהגטגילה 
הטענה שעלתה מצד הבעל שמאחר שההסכם שריר וקיים
בפרק הזמן שסודר הגט,ייחשב כגילוי דעת מתמשך גם
בשעת הגט,אין בה טעם.הנידון של הגט מווינא שהיו שם
הסכמות וקבלת חרם,וכן הנידון של הגט שסודר ביאסי,
ויובאלהלן,מוכיחיםשלילת טענהזו .וכןבנידוןבפד"רכרך
ה' עמ'70הנידון הוא במסמך חתום שהבעל קיבל ,עוד
קודם סידור הגט ,והיה ברשותו בעת סידור הגט ,ולמרות
זאת קבע בית הדין הגדול בהרכב הדיינים הגאונים נ"ע,
הגר"ינסים ,הגרי"שאלישיבוהגר"בז'ולטי,שאםהגטסודר
בדרךהמקובלתבסדרהגט,והבעללאדיברבעתסידורהגט

ועיין בספרעטרת דבורה ח"ב סי' פו עמ'586-585שבנידון

אודותתנאיההסכם,איןלפסולאתהגט.

הגטמווינא הוכרעה ההלכהשהגטכשר .וכן הבאנומשו"ת

ו .בנידון דנן,עלתה טענה לפסולאתהגט בהיותו "גט

תועפות ראם )להגרא"מ טויבש( חלק אה"ע סי' עב וסי' עו

מוטעה" כבר במעמד סידור הגט .ולהלן נתייחס לשאלה

שכתב בפשיטות שאף אליבא דשיטת מהר"ם לובלין

האם אכן כך הם פני הדברים ,אך גם בנסיבות של הטעיה

שהחמיר בנידון הגט מווינאאין לדון אומדנא אלא כשהיא

בעתהגירושין,דהיינובמקרהשבוהטעואתהבעלועליסוד

בעיקרענייןהנישואיןאובגירושין.

נתונים מוטעים ניתן הגט ,נחלקו הדעות בפוסקים .בספר

התועפות ראם הקדים מדברי הרמב"ם והראב"ד בפ"ג

עטרת דבורה חלק ב' סי' פו הארכנו בהרצאת השיטות,

מהלכותזכיהומתנהה"ח.הרמב"םשםכתב:

ולהלןנביאאתהנוגעלנידוןזהשלהטעיהבעתהגירושין.

"ורבותי הורו שאין צריך לכפול התנאי ולהקדים הן ללאו אלא
בגיטין ובקידושין בלבד ,ואין לדבר זה ראיה".
וכתבעלזההראב"ד:

"אע"פ שאין ראיה לדבר ,זכר לדבר וטעם גדול יש לדבר ,ואיך
יתכן דזה מוכר קרקע או נותנו ואומר איני נותנו או מוכרו אא"כ
יעשה לי כך וכך ונוציא אותו מידו ולא עשה בו מה שהתנה
עליו .אבל גיטין וקדושין ,אומדן דעתא הוא ,מכיון שנתן דעתו
לגרש או לקדש ,אינו אלא כמפליג בדברים ,וקירוב הדעת
וריחוק הדעת אין תנאי מועיל בו לרחק ולקרב אא"כ חזקו
בכפילו ובכל העניינים שנתפרשו בו כי כולם חיזוק התנאי הם".

בספרמשאתבנימיןסי'עו,שהשיבבנידוןהגטמווינא,כתב:

"אע"ג דאמרינן בפרק מצות חליצה ,חליצה מוטעת כשירה גט
מוטעה פסול ,התם לאו בכה"ג שהטעו אותו בדברים בעלמא,
אלא מיירי התם שהחולץ או המגרש התנה בתנאי כפול כגון
שאמר על מנת שתתן לי מאתיים זוז אז תהיה החליצה או הגט
כשרים ואם לא תתן יהיו הגט או החליצה פסולים .בכה"ג הוא
דאמרינן חליצה מוטעית כשירה גט מוטעה פסול ,כמו שפרש"י
שם וגם הרא"ש .וטעמא דמילתא ,דכל תנאי שאינו כתנאי בני
גד ובני ראובן התנאי בטל והמעשה קיים".
אבלאםלאהתנהלהדיאאינונקראמוטעה.
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ומוסיףהמשאתבנימיןבעובדאשלהגטמווינא:

"אכתי איכא למידק בנ"ד לפי דברי המערערין שאומרים
שמעולם לא היה שכיב מרע ,אך שע"י סם שהשקוהו וע"י
הרופאים שהעמידו עליו לומר שהוא מסוכן התרצה ליתן גט
] [...הכא כל עצמו של הגט מעיקרו בטעות הוא שאלמלא היה
יודע המגרש שאינו שכיב מרע לא היה עולה על דעתו ליתן גט
מעולם והם המה שהטעוהו טעות זו ,ואיכא כאן ריעותא בעיקר
הגט בתחילתו אף אי ליכא כאן תנאי כלל מ"מ הוי טעות בגט.
הא נמי ליתא ,דהא תנן בפרק השולח המוציא את אשתו משום
איילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר וחכמים אומרים יחזיר ][...
והשתא אליבא דחכמים אע"ג דלא כפליה לתנאיה מאי הוי ,סוף
סוף כשיתגלה הדבר שאינה איילונית נתברר הדבר שבשעת
הגט טעות הייתה ,שהרי הוא אומר בפירוש שמשום איילונית
הוא מוציאה וטעות הוא בידו ונמצא הגט בטעות .אלא ודאי
דאע"ג דבשעת גירושין איכא טעות ,כל כמה דלא כפליה לתנאי
בשעת גירושין אמרינן דגירושין גמורים הן ,דבכל ענין מגרשה
בין תהיה איילונית בין לא תהיה איילונית ,אף כאן בנ"ד כיון
דסתם קא יהיב גיטא ,דעתו על גירושין גמורין בין שהוא שכיב
מרע בין שהוא בריא".
העולה מדברי המשאת בנימין שאף אם הבעל לא אמר
שהגט ניתן ללא תנאים ,כל עוד לא התנה תנאי כפול בעת
מסירתהגט,הגטבתקפוללאכלתנאיאףכשהבעלהוטעה,
ואף שקיימת אומדנא דמוכח וגילוי דעתו של הבעל שאילו
ה ,ק"ו כשנאמר בפירוש שהגט
ידע האמת לא היה מגרש 
ללאתנאי.
וכןבתשובתמהרש"לסי'כהכתב:

ועוד איכא ראייה דלא מהני גבי גיטא גלוי הדעת ואומדנא בלא
תנאי כפול דהא מסקינן בפרק השולח )מ"ו (:המוציא אשתו
משום איילונית דרבי יהודא אומר לא יחזיר שמא תנשא ותלד
ויאמר הבעל אילו הייתי יודע שתלד לא הייתי מגרשה אפי' היו
נותנין לי ממון הרבה ויבא לקלקלה על בעלה ,לכך אומרים לו
קודם גט הוי יודע שהמוציא אשתו משום איילונית לא יחזירנה
עולמית ,וחכמים אומרים יחזיר דלא חיישינן לקלקולא ,ומפרש
רבא דחכמים היינו ר"מ דבעי תנאי כפול גבי גיטא ,הלכך
כשמוציא אשתו משום איילונית אינו כופל לתנאי שלא אמר
בשעת גירושין אלא הוי יודעת שמשום איילונית אני מוציאך,
אבל לא אמר ואם אי את איילונית אינו כן דהשתא הוי גט אפי'
אינה איילונית דתנאי בטיל ומעשה קיים ,והא הכא דאין לך
גלוי מלתא ואומדנא גדולה מזו וסימני איילונית מוכיחים עליה,
אפ"ה בעינן תנאי כפול ,אלמא דאין שום תנאי מבטל המעשה
של גט אם לאו בתנאי כפול".
בהמשך התשובה כתב מהרש"ל שגם אם בתחילה הבעל
התנהבתנאיכפולכדינו,אךלאחרמכן נהגבדרךהקבועה
ב"סדרהגט",איןלחוש,וז"ל:

"ואף אם נאמר שהיה שם תנאי כפול הלא מסתמא הרב המורה
אשר סידר הגט ביטל כל התנאים כמו שאנו נוהגים עכשיו
לבטל כל התנאים קודם הכתיבה ולחזור ולבטל קודם הנתינה,
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וגדולה מזו כתב ר"י מפרי"ש שעכשיו אין לגרש אפילו ש"מ
ע"י תנאי אלא היה מטיל חרם שאם יעמוד מחליו כו' אף
שקשה זה הדבר ודומה כאן כאילו היא אגידא ביה ואנו צריכים
להיות נזהרים בנתינת הגט שלא יהיו דביקין זה בזה במידי כדי
דלהוי כריתות ממש ,ואפילו הכי התיר ר"י מפריש רק שלא
נגרש עתה על תנאי ,וכן כתב מהר"ם מינץ בתשובה שבדוחק
גדול עשה ר"י מפרי"ש מה שהטיל חרם שלא היה יכול לתקן
בע"א אבל זולת זה אין להתיר כלל להיות עוד דבר ביניהם,
אלמא דאי אפשר לגרש על תנאי ,וע"כ צריך המורה לדקדק
היטב לבטל כל מילי ,וא"כ בודאי בטל כל אומדנא וגילוי דעת
שהיה לו".
ועיין בתשובת הסמ"ע שבספר הגאונים בתראי סי' נב
שהסתמך על תשובת מהרש"ל ,ועל יסוד תשובה זו הסיר
את הפקפוקים של מהר"ם לובליןעל הגט מווינא שהסמ"ע
בעצמוסידר.
א
וכןבשו"תב"חהחדשותסי'צ'בתשובתואודותהגטמווינ 
כתב:

"אבל בנ"ד ברירא מילתא ושרירא כשימשא בטיהרא דאפילו
את"ל דאיהו גופא כשאמרה לו חמותו וקרובי האשה קודם
כתיבת הגט דאי קיימת דידך היא הייתה דעתו אז לתת לה גט
ע"ת אם ימות ואי להוי קיים דידי' הוה ע"פ נשואין הראשונים
לפי שכן הבין הוא דבריהם ועל הבנה זו בדבריהם הייתה דעתו
אז לכתוב לה גט וליתן ע"ת זה .מ"מ הלא שני החכמים שהיו
מסדרין את הגט נכנסו אח"כ אצלו והודיעוהו שלא יסדרו לו
את הגט על תנאי כי אין מנהגינו בכך ,והוא השיב ואמר טוב
הדבר כן נעשה גם אנחנו כאשר יורינו רבותינו וכך עשה חרם
מתחלה ובקנס שישאו זא"ז אם יעמוד ואח"כ כתב ונתן גט
ואמר בפירוש קודם כתיבה שהוא מצוה לסופר לכתוב גט
ולעדים לחתום בלי תנאי והדבר פשוט דאפילו לא הי' מצוה
בפירוש לכתוב ולחתום בלי תנאי אלא כתב ונתן סתם מ"מ
מאחר שהודיעוהו המסדרין תחלה שצריך שיתן גט בלי תנאי
פשיטא דבשעת נתינת הגט וכתיבתו איהו גופא אדעתא
דמסדרין נתן גט שהודיעוהו מקודם שלא יסדרו שום גט ע"ת...
ק"ו בן בנו של ק"ו היכא שמפרש קודם כתיבת הגט דמגרשה
בלי שום תנאי כמו שאנחנו נוהגין ע"פ הסדר שבידינו מגדולי
אשכנז דמצריכין לומר בלי שום תנאי דפשיטא דלא יעלה על
הדעת לומר דאנו הולכין אחר תחלת המחשבה שהסכים
מתחלה לדברי חמותו לפי הבנתו לתת לה גט ע"ת אם ימות
דאפילו היכא דאיכא דיבור מעיקרא קיימ"ל כר"י דאתי דיבור
ומבטל דיבור כל שכן דאתי דיבור ומבטל מחשבה ואצ"ל דאתי
מעשהו בהתקשרותו בק"ס לפני עדים וקא מבטל מחשבה ועוד
דאפי' הי' הוא מתנה אותו תנאי שאמרה חמותו לפי הבנתו והי'
מתנה בפירוש קודם כתיבה וגם הי' מתנה אותו בתנאי כפול
ובכל דיניו אפ"ה כשחזר ובטלו קודם כתיבה ואמר בפירוש
שמגרשה בלי תנאי אתי דיבור ומבטל דיבור ואם עמד אינו
חוזר".
עודמצינו רביםמגדוליהפוסקיםהורושגםבמקרה שהבעל

א
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הוטעה ,אין לחוש לביטול הגט.עיקר טעמםהואמאחר
שהבעל נותןאתהגטבסדרהקבועב"סדרהגט"שבוהבעל
מודיע שהגט ניתן ללא תנאי והוא מבטל כל דיבור היכול
לפסולאתהגט,ולהלןמדבריהם.
בתשובת הנודע ביהודה קמא אה"ע סי' יא כתב שמאחר
שבעת סידור הגט עפ"י הקבוע בסדר הגט הבעל מודיע
שהגט ניתן ללא כל תנאי ,אין מקום לביטול הגט,גם אם
הבעל הוטעה .תשובה זו מתייחסת לנידוןאשה שבעלה
הכה אותה פעמים רבות ועקב כך בקשה להתגרש ,אך
הבעל סרב,והעצה שיעצו לאשההייתה שתאמר לבעלה
שזינתהתחתיו ,וכךיתרצהלגרשה,ואכןכךעשתה ,ומכיוון
שהבעל האמין לאשה הורה הרב לבעל שעליו לגרשה.
לאחר הגירושין התברר שהאשה שיקרה,והבעל שואל אם
יכוללהחזירהלמרותשהוציאאותהמשוםשםרע.
וכתבהנודעביהודה:

"כאן שהרב הורה לגרשה ועפ"י הוראת הרב שהאשה נאסרה
עליו גרשה ,עדיף מכפליה למילתיה ,דהרי יש דברים שלא
מיבעיא שאין צריך תנאי כפול אלא אפילו אין צריך להזכיר
התנאי כלל ,וכמ"ש התוס' במסכת קידושין דף מט) :ד"ה
דברים שבלב( דדברים שאנן סהדי לא בעי תנאי כפול  ...והכי
נמי אין לך אנן סהדי יותר מזה שהרב הורה שמחמת שזינתה
והוא מאמין לדבריה חייב לגרשה ועפ"י הוראה זו גרשה ,א"כ
ודאי מחמת זה גירשה .ואף שמ"מ אין לבטל עכשיו הגט מחמת
זה כיון שאמר בפירוש בשעה שגרשה ,שמגרשה בלי תנאי
וביטל כל התנאים כנהוג בינינו בשעת סידור הגט ,מ"מ לא גרע
מכפליה למילתיה ,לכן נלענ"ד שהבעל אסור להחזיר גרושתו"

פ"פ ובטלו הגט ,הוא בשביל שגם בקליף אמר המגרש שרוצה
לברוח מעבר לים מחשש סכנה ואינו רוצה לעגן לאשתו ,א"כ
תלה הגירושין בסכנה ,וכיון שחזר למקומו ונתגלה שאין בו
סכנה בטל הגט ,דומיא דמוכר בית אדעתא למיסק לארעא
דישראל .ואם על יסוד זה בנו יסודם חכמי פפד"מ זהו יסוד
רעוע .והרי בהדיא מבואר בש"ע חו"מ סי' כ"ז שזהו דוקא
שאומר בשעת המקח ,אבל במוכר סתם ,אע"פ שקודם המכירה
אמר שהוא מוכר על דעת כך וכך ,כיון דבשעת המכירה לא
אמר כך אינו חוזר .וכאן מה אנו משגיחין בזה שדבר קודם
שצוה לכתוב הגט ,כיון דבשעת כתיבת הגט לא הזכיר דבר ,וכן
בשעת נתינה ,אין כאן חשש .ואף שי"א דבמתנה דברים שבלב
הוה דברים ,מ"מ גט למכר לא דמי ,שהרי הבעל יוצא חפשי
מכל חיובים לאשתו שאר כסות וכו' ובהדיא אמרו גילוי דעת
בגיטין לאו מילתא .ועוד שהרי בפירוש אמר שהוא מצוה
לכתוב בלי תנאי ,כן אמר בפירוש בשעת נתינה .וזכור ימות
עולם מה שאירע בדורו של הסמ"ע שהוא סידר בווינא גט של
מרת בת שבע ומהר"ם מלובלין הי' קרוב של המגרש ורצה
לבטל הגט מטעם שלא גירש אלא מפני אימת מות וכיון שעמד
מחליו נבטל הגט ,ועל ידו החזיק מהר"ם יפה בעל הלבושים.
ואעפ"כ נאספו כל חכמי הדור ההוא ובראשם מהרש"א ,ונתנו
חרם חמור על המוציא לעז ונשאת ליחוסי ארץ .ואין לך אומדן
דמוכח ומגרש מחמת אימת מות יותר מגט שכ"מ ,ומ"מ כיון
שאומר בפירוש שהוא נותן בלי תנאי הגט ,מועיל אפילו עמד
מחליו".
וכן בתשובת עונג יו"ט סי' קנדובשו"ת בית שלמה סי' קלד
הסכימועםתשובתהנודעביהודה.

הרי אף שהבעל הוטעה ביחס לנסיבות שמחמתן התעורר

בתשובתו הראשונה של הנודע ביהודה הטעיית הבעל

ר
הצורךלתתגטאיןלפסולאתהגט,ואינוגטמוטעה ,מאח 

הייתהקיימתכברבעתמתןהגט,ואילובנידוןהגטמקליווא

שהבעל מודיע שהגט ניתן ללא תנאי.ועיין בתשובת חתם

לאחרזמןהתבררשקםמחוליו,אלאשהיהמקוםלאומדנא

סופר חלק אה"ע ח"א סי' כה שהסכים להוראת הנודע

ברורהמאדשלאגירשאלאמפנישהבעלסברשהואחולה

ביהודה שאין לחוש שהגט בטל עקב הטעותמאחר שהגט

בחוליממנועומדלמות,ובזהכתבהנודעביהודהשלאחשו

ניתןללאתנאים.

לדעתמהר"םלובליןוהלבוששפסלומטעםזהאתהגט.

וכן הסכים עם הנודע ביהודה בספר אבני מילואים סי' י'

וכןבספרשואל ומשיב מהדורה קמא חלק ג'סי'לה דן

סק"ב,שאיןלחושלגטמוטעה,וכתב:

בנידון תשובת בת עיני שבו הבעל נתן גט רק לאחר שקיבל

"היכא שאומר בפירוש בלי שום תנאי נראה דאפי' משום לעז
ליכא וגילוי דעת נמי ליכא כיון שאומר בפירוש בלי שום תנאי.
ואף על גב דבגט שכ"מ כשעמד והיא אינה רוצה לחזור אליו
דעת מוהר"מ לובלין )סי' קכ"ב( דהוי גט בטעות אף על גב
דביטל כל התנאים כבר חלקו עליו כל חכמי הדור וכמ"ש ב"ש
סי' קמ"ה )סקט"ז( ע"ש".
בתשובה נוספתהנודע ביהודה חזר על שיטתו שלא לדון
אומדנא לביטול הגט על יסוד גילוי דעת של הבעל.
בתשובתו אודות הגט מקליווא,שבספר אור הישר סי' ל'

מכתב מאביו שדרש ממנו לתת גט ,ולאחר מכן התברר
שהמכתבמזויף,וכתבבשואלומשיב:

"בנדון הבת עיני כיון דעכ"פ בשעת שנתן הגט נתן בנפש
חפיצה שסבור הי' שעושה כן עפ"י מכתב אביו א"כ ניהו דאחר
כך נתגלה ששקרו לו עכ"פ הגט נתן ברצונו ואם כן הוה ליה גט
מעליא ומה בכך שהי' גילוי הדעת כל שבעת כתיבת הגט
ונתינתו הי' ברצונו לא אכפת לן במה שאם הי' יודע לא הי'
נותן ,זה לא מקרי רק גילוי דעת בעלמא ולא הוה מלתא כלל
בגט וז"ב לפע"ד".

ובספר נודע ביהודה מהדורת מכון ירושלים אה"ע ח"ב

עד כאן הבאנו תשובות הפוסקים ביחס להטעיה בגוף

תשובותנוספותסי'ט'  ,כשהנוב"ידחה אתדעתחכמיפ"פ

ההכרח בגירושין .וביחס להטעיה שאינה בגירושין עצמן,

שפסלואתאותוהגט,כתב :

אלא בהסכם הגירושין ,שהיא הטעיה מסוג אחר שאינה

"החשש השני שעולה על דמיוני שבשבילו פסלו חכמי ק"ק

בעצם הגירושין ,כתב בתשובתדברי חייםחלקאבן העזר
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חלק א'סי'פדאודות נידון שהטעו את הבעל שסכום כסף

הנזכר ,שנכתב עלידי הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,ונכנס לספרו

הושלש עבורו בידי שליש ולאחר מכן התברר שנמסרה

קובץתשובותחלקב'סי'קכה,קשהלקבלאתעדותוביחס

מודעה שחייבהאתהשבת הכסף לאשה ,ועלתה לדיון

לדעתהגאוןרי"שאלישיבזצ"ל.

שאלתגטמוטעה,כתב:

כמו כן יצוין לשו"ת נפש חיה חלק אה"ע סי' לז-לח שערך

"באמת לא ידעתי למה יבוטל הגט ,אפילו אם נימא דהמעות
יוחזר להאשה .ואי משום גילוי דעת דהבעל דלא רצה לגרש רק
בכסף מלא ,מ"מ כיון שלא הוזכר בשעת נתינה כלום ולא הוי
שום תנאי ,אין גילוי דעת מבטל הגט .ויותר מזה מבואר
בשולחן ערוך אבן העזר סי' קמ"ו סעיף ג' וזה לשונו ואם אמר
לה הרי את מגורשת ואם לא תתני לי מאתים זוז לא תהי'
מגורשת הרי זו מגורשת אף על פי שלא נתנה מפני שלא כפל
תנאו עכ"ל ,אלמא דגילוי דעת בלא תנאי לא מבטל הגט.
וגם אין לומר דהוי אומדנא דמוכח כיון שראינו שלא רצה לגרש
רק משום הממון ,ובאומדנא אין צריך תנאי כפול .הא ליתא
דודאי אין זה יותר אומדנא מגרשה מחמת שלא הי' לה בנים או
נדר שאמר משום כן אני מוציאך ,ואפילו הכי כתבו התוס'
בגיטין ]דף מ"ו ע"א ד"ה אי[ דזה לא נקרא אומדנא דמוכח,
וכל זמן שלא הי' תנאי ,הגט קיים אפילו לא נתקיים המעשה,
ורק שם שייך לעז או קנס יעו"ש .אבל בנידון דידן שלא הזכיר
כלום בשעת מעשה הגט מזה ,בודאי הגט קיים אפילו אם יוחזר
המעות לאשה".
וכןבספרבינתאדםשערביתהנשיםסעיףלב,כתב:

"שאלה באחד שנתן גט על ידי שליח וקודם נתינת הגט נתפשר
שיתנו לו חפצים ידועים וכן עשו והשלישו החפצים ולאחר
נתינת הגט בלקחו החפצים טען שרימו אותו בחפץ אחד
שכוונתו היה שהוא טוב ונתנו לו חפץ רע ומחמת זה רוצה
לבטל הגט.
תשובה .הנה כבר מעשה כזה היה בגט שסידר הסמ"ע בווינא
כמבואר בתשובת מהר"מ מלובלין ויצא מחכמי הדור בהכשר,
וכן כתוב ברש"ל ומשאת בנימין וב"ח ותשובת גאוני בתראי,
וכן נמצא בתשובת אלשיך ומבי"ט .ועל כל פנים הסכימו כיון
שעכשיו הבעל מבטל קודם נתינת הגט כל דיבור שיזיק לבטל
הגט ,אין אחרי דבריו כלום ,עיין שם שהאריכו".
וע"ע בפס"ד בית הדין הגדול שבפד"ר כרך ה' עמ'68-82
)הנזכר לעיל( ,והעולה ממנו שאין להחמיר בהטעיה
המתייחסת לממון עליו הוסכם עם הגירושין ,ובלבד שהגט
סודר בדרך המקובלת בסדר הגט ,והבעל לא אמר דבר
מההסכםבשעתסידורהגט,וכתבובעמ':77

"לאור כל זה נראה בנדון שלפנינו אם יתברר שבעת סידור הגט
לא דובר בענין הוויתור ,ובשעת מתן הגט ביטל המגרש כל
התנאים ואמר במפורש שמגרש בלי שום תנאי ,כפי הנהוג )ע'
סה"ג של הב"ש אות ל"ו( ,זכאית המערערת לגבות חובותיה מן
המשיב .ובפרט להאמור בתחילת דברינו שיש מקום לומר
דביצוע גביית החוב איננו משמש גורם לפגיעה בכשרות הגט".
אמנם בספר וישמע משה )לר"מ פריד( ח"א סי' עמ' שע"א
הביאפסקהלכהמהגאוןרי"שאלישיבזצ"להמחמירבנידון
כעיןנידוןדנן,אךלפיהאמורבפסקהדין)מביתהדיןהגדול(

תשובהמפורטתבנידון,שנשלחהלאדמו"רמגורבעלהשפת
אמת,בנידון שהטעו את הבעל לפני סידור הגט ונתנו לו
פתק מאמו שקבלה את החפצים שהוסכם שהבעל יקבל,
ואח"כ התברר שהפתק היה מזויף.הגאון מקאליש בעל
הנפשחיהנטהלצרףכמהסניפיםלהקל,ובעיקרעפ"ידעת
הנודע ביהודה והאבני מילואים שאף במקום שהבעל
הוטעה,מועיל מה שאומר בשעת סידור הגט שנותן הגט
ללא תנאים ,אך לבסוף הביא את מסקנת חותנו הגאון
מקוטנאשהחמירבזה ,והורהשאיןלהקלאלאבמקוםעיגון
גדול.
הגאוןמקוטנאסיים:

"עכ"פ נראה לענ"ד להחמיר להחזיר לאיש הנ"ל החפצים
ולחוש שמא הייתה דעתו על תנאי להחזיר לו החפצים ,ושמא
עפ"י דין מגיע לו החפצים ,וכל מה שאפשר לתקן על הצד
היותר טוב מהראוי לתקן".
כוונתו שאף במקום עיגון שלא ניתן לקבל מהבעל גט שני,
עכ"פ מה שאפשר לתקן צריך לתקן ,ולכן יש להחזיר את
החפציםשנמנעומתחילהלתתלו.
ז .יש מהפוסקים שבנסיבות שהטעו את הבעל לא רצו
לסמוך על כך שהבעל מודיע שהגט ניתן ללא תנאים,
והחמירו גם בהטעיה המתייחסת להסכם הגירושין.עיין
בפתחיתשובהאבןהעזרסי'קלדס"קא'שקבעשישמקום
להבחנהבין הפרה עתידית של ההסכם להטעיה המצויה
כברבעתהגירושין,וז"לבהשגתועלספרבינתאדם:

"ולע"ד צ"ע מ"ש בריש דבריו דמעשה כזה היה בגט בווינא
כו' ,ולכאורה נדון זה לא דמי לדהתם ,דשם גם לפי דברי הבעל
שהקישור בחרם ובנתינות משכנות שיחזרו וישאו זה את זה
חשוב הוא כאילו התנה ,עכ"פ הוא ענין תנאי דלהבא ,בזה
שפיר כתבו כיון שנתן אחר כך הגט בפירוש בלא שום תנאי,
ביטל תנאי הראשון .אבל היכא שאמרו להבעל שכבר השלישו
החפצים בשלימות וקיימו התנאי שהקפיד עליו מתחילה ,בזה
אין שום הוכחה ממה שאמר אח"כ שנותן בלא תנאי ,לומר
שמבטל תנאי הראשון ,די"ל כוונתו הוא רק על תנאי דלהבא,
אבל לא על העבר שלפי דעתו הוא כאילו מונח בקופסא".
וכן הסכים עם דעת הפתחי תשובה לחלוקה זו בין הטעיה
בעתהגירושיןלהפרתהסכםשאירעהלאחרמכן ,בספרעין
יצחקח"בסי'לז.
וכןבספרמלבושייו"טח"בחלקאה"עסי'ז'כתב:

"גבי גיטין וקידושין מהני גלוי דעת מעלייתא לבטל הגט או
הקידושין ,זהו דוקא היכא דזה הוי תנאי לשעבר דשם סגי בגלוי
דעת לחוד ,היינו אם גלה דעתו שאינו רוצה לקדשה אלא דוקא
אם היא כהנת והיא אמרה לו שהיא כהנת ,וכן בגיטין אם גלה
דעתו שאינו רוצה לגרשה אלא דוקא אם היא אסורה עליו,
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וכה"ג דשם דהוא לשעבר סגי בגלוי דעת לחוד אף גבי גיטין
וקידושין .אבל בתנאי דלהבא לא סגי בגלוי דעת לחוד גבי
גיטין וקידושין ,אע"ג דגבי ממון מהני .דהיינו אם אחד גרש את
אשתו אדעתא למיסק לארעא דישראל והיא אינה רוצה לעלות
עמו ,אף שגלה דעתו בשעת גירושין שלכך הוא מגרשה מפני
שרוצה לעלות לארץ ישראל ,מ"מ אם אחר כך לא עלה מחמת
איזה סיבה ,לא בטל הגט .ולמדתי זאת מדברי הר"ן בחידושיו
לגיטין )מה ,(.והוא נובע מדברי הרמב"ן שכתב לחלק דכי
בעינן תנאי גמור ,ה"מ בדבר שאפשר לקיימו או לבטלו כתנאי
בני גד ובני ראובן ,אבל מגרש על דעת מה שעבר ,בגלוי דעתא
לחוד מיפסל ע"כ .וע"כ כוונתו הוא זה שבארנו לחלק בין
לשעבר ,דסגי בגלוי דעת לחוד אף גבי גיטין וקידושין ,אבל
בדבר שהוא להבא כמו אדעתא למיסק לא"י ,גבי גיטין
וקידושין ,לא הו"ל למסמך על גלוי דעת בלבד ,והו"ל להתנות
בהדיא .אבל גבי ממון ,הא מהני גלוי דעת מעלייתא אף בדבר
דלהבא ואפשר לקיימו או לבטלו ,כמו מוכר אדעתא למיסק
לא"י .וע"כ כוונת הר"ן הוא לחלק זאת גבי גיטין וקידושין.
מ"מ אם איכא גלוי דעת ואומדנא דמוכח הרבה כמו גבי שכיב
מרע ,מהני אף בתנאי דלהבא אף גבי גיטין וקידושין .דהא
הרמב"ן והר"ן הם עומדים בשיטת רש"י והר"ח דמפרשים דמן
הדין שכיב מרע אף אם נתן גט סתם ,אם עמד חוזר ,ורק מטעם
תקנת חכמים אינו יכול לחזור .אלא ע"כ כוונת הרמב"ן והר"ן
הוא היינו היכא דעל הגלוי דעת ליכא אומדנא דמוכח כל כך,
כמו משום שם רע אני מוציאה ,מ"מ סגי בגלוי דעת לחוד דזה
הוה תנאי דלעבר ,אבל בלהבא כה"ג לא סמכינן על גלוי דעת
בלבד גבי גיטין וקידושין משום דהו"ל להתנות בהדיא .כנ"ל
לבאר דבריהם".
ועפ"ידבריוהעלההמלבושייו"ט:

"המתבאר מכל דברינו אלה לדינא ,דאם הטעתו בתנאי
דלשעבר ויש אומדנא דמוכח דמחמת זה נתן הגט מפני שטעה,
דהיינו אם נתנה לו סך כך וכך כדי שיתן לה הגט ,והטעתו
במטבעות מזוייפות ,או שנתנה לו חפצים שאינם שלה ,ואח"כ
באו הבעלים ולקחו ממנו החפצים ,ודאי דהוי גט מוטעה ממש,
ואף שנתן הגט בלי שום תנאי נמי לא מהני בזה משום דזה לא
הו"ל לאסוקי אדעתא שמטעין אותו  ...אולם אם הטעתו בתנאי
דלהבא כגון שהבטיחה לו לתת לו מעות בסך כך וכך ,ונתנה לו
שטר חוב על זה ,ואף שאנן ידעינן ברור דמחמת שהוא היה
בטוח בזה שבודאי תסלק לו כפי מה שהבטיחה לו ועל כן נתן
הגט ,מ"מ נראה אם אחר כך לא סלקה ,לא בטל הגט ,כיון דזה
הוא תנאי דלהבא ,א"כ הו"ל לאסוקי אדעתא ולהתנות בהדיא,
וכיון שהוא סומך על השטר חוב ולא התנה ,אין לנו לחוש אף
אם לא תקיים אחר כך ,וכ"ש אם נתן בפירוש את הגט בלא
תנאי ,וזה הוה ממש עובדא דווינא שהורו חכמי הדור דלא
כדעת המהר"ם לובלין".

אותומדמיהמזונות ,אך לאחרמתןהגטהתבררשהבןכבר
מת מזהזמן רב,וכיהתביעה של האשה לתשלום מזונות
הבןהייתהברמאות .העלההחסדלאברהםלהחמיר ,מכיון
שקיימת אומדנא דמוכח וגילוי דעת שהבעל גרשרקמכיוון
שלא יכולהיהלעמוד בתשלום המזונות ,ואילו ידע שהבן
אעד
כבר מת לא היה מגרש ,לכן האשה אסורהלהינש 
ם:
שתקבלגטשני.והוסיףהחסדלאברה 

"פשוט דאין לסמוך בזה על מה שאומר המגרש בלי תנאי
בשעת נתינה כנהוג בזמנינו ,דגם הביטול היה בטעות ,שהיה
ברור בעיניו שהולד חי ,והנודע ביהודה שסמך שם על ביטול
התנאי היינו לבטל אומדנא דמוכח דדברים שבלב אינן דברים
כשסותרים דברים שבפה ,אבל בזה שבפירוש השלישה שטר
חיוב להספקת הולד שיהיה מונח ביד בי"ד עד שתקבל גט
פיטורין ,וגילוי דעת חשוב כתנאי ממש ,והרי בשעה שאמר בלי
תנאי היה גילוי דעת הזה בפה מלא שמגרשה אדעתא דהכי,
וע"כ מה שאמר בלי תנאי לא קאי על תנאי זה שמחזיק בו עד
סופו ,וגם זה לא נחשב כלל לתנאי הואיל והיה ודאי אצלו
שהוא חי ומיתה הוי אונס דלאו אדעתיה ולא מיבעיא ליה
לאתנויי כמבואר בריש כתובות ,ואין בזה מקום לבטל מה
שאמר בפירוש ,דטעותא לעולם חוזר".
וכןבספרערךשיעלאה"עססי'קלדהחמירבנידוןשהוסכם
שהבעל היה אמור לקבל חזרה לפני סידור הגט כמה
מרגליות טובות ,אך הטעוהו ונתנו לו זכוכיות הדומות
למרגליות ,ובעת סדור הגט לא הרגישהבעלבכך ,מכיון
שאינומומחהלהבחיןבזה,ורקלאחרזמן ,הודיעוהו אחרים
המומחיםבכךשהטעואותו.הערךשיכתב:

"לדעתי הוי גט בטעות ,אף שלא התנה בפירוש וליכא ג"כ
אומדנא דמוכח זולת הגילוי דעת ,וגם אם נאמר גילוי דעתא
בגיטא לא מהני אף באופן כזה שהיה קודם המעשה ,מ"מ הכא
בטעות היה והימניה לחותנו שמחזיר לו מרגליותיו ,ולא עלה
על דעתו צד הספק להתנות .גם מה שביטל קודם הגט כל תנאי
לא מהני ,דזה אינו תנאי כלל ,דלא ידע כלל מהצד השני .גם מה
שביטל כל דיבור ופעולה שעשה שאפשר שיזיק לגט וטעה
וכסבור שאינו מזיק ,גם זה לא מהני ,דהכל בטעות מחמת
שסמך על חותנו דהחזיר לו מרגליות שלו וליכא שום דיבור
ופעולה שיזיק לגט ,על כן אמר כל זה".
הערך שי הסכים עם דברי החסד לאברהם,והוסיף להוכיח
כןמדיןמקחטעות,וכתב:

"עיין בחו"מ סי' רלב ס"ז דאם פרש המוכר על מנת שאין אתה
חוזר עלי במום הרי זה חוזר עד שיפרש המום שיש בממכרו
וימחול ,דיכול לומר סברתי שאין בו מום עיי"ש .הכי נמי יכול
לומר על ביטול התנאים סברתי שאין כאן מום וטעות".
ועיי"שבערךשישנשארבצ"עעלדבריהנודעביהודהשלא
כתבכן.

בשו"תחסדלאברהםמהדורהקמאחלקאה"עסי'מבכתב

וכןמצינובעודאחרוניםשכתבולהחמירבמקוםשהטעואת

בנידון שהאשה תבעה מהבעלשיפרנס את בנם שנשאר

הבעל בהשלשת חפצים,בשו"ת ברכת יוסף )להג"ר יוסף

בחזקתה,ולאחר מו"מ התרצה לתת גט בתנאי שתפטור

לנדא( אה"ע סי' צ' )עיי"ש שהחמירבמקרה שהבעל היה

עטרתדבורה
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אמורלקבלתכשיטמשובץמרגליות,והאשההשלישהאותו

וכן בפסק דין מביה"ד האזורי ירושלים שבספר דברי יוסף

בידשליש,ולבסוףהתבררשהאשההוציאהמהתכשיטכמה

להגאון רבי יוסף כהן זצ"ל חלק ב' סי' יח ,לא מצאו דרך

מרגליות(.

להכשירגטשניתןבאמצעותהטעייתהבעלבמקרהשהבעל

וכן בשו"ת שערי דעה ח"ב סי' קלד העלה שיש לחלק בין

לא הסכים להתגרש עד שימצא אשה אחרת ,והטעוהו

תנאילעתיד,להטעיההקיימתכברבעתסידורהגט,דבכה"ג

שנמצאה אשה כזו וקידשה ,ולאחרמכן התברר שאין ממש

לאמהנימהשהבעלאומרשנותןהגטללאתנאי,וז"ל:

בקידושין בהיותה אשת איש.אך עיין בספרקנין תורה

"יש לחלק בין מקום שעניין ההטעייה היה בדררא דממונא על
להבא ,דבכה"ג כיון דלא ברירא לן אומדנא שעל ידי זה היה
פורש מלגרש ,רק דאמרינן שהיה מתנה בזה ,וכיון שהיה בידו
להתנות ולא חש להתנות בהדיא ואדרבה אמר בהדיא שמגרש
בסתם ,שוב הו"ל כדברים שבלב שאין בידם לבטל המעשה.
משא"כ במקום שענין ההטעייה היה בדבר שכבר עבר והוא
האמין לזה ולא עלתה על לבו להתנות ,גם אם אין הדבר נופל
בגדר תנאי כלל ,הנה בכה"ג גרע טפי דהו"ל כטעות בעיקר
הענין כיון שלא עשה אלא על דעת זה .וכדוגמא ההיא דגיטין
דף מ"ו גבי גבעונים ורבנן התם מי חיילא שבועה עלייהו כלל,
כיון דאמרי ליה מארץ רחוקה באנו ולא באו לא חיילא שבועה
עלייהו כלל עי"ש .הרי אע"ג במקום שלא חש להתנות ,כל
שאנן סהדי שהייתה דעתו סומכת לזה הו"ל כטעות ,וה"נ בנ"ד.
ואע"ג דפשיטא שאין לדמות ענייני גיטין לעלמא ,לפי שהוא
נעשה בהסכם חזק ואין האומדנא בזה ברורה כל כך ,מ"מ
נלפענ"ד עפי"ז דבמקום שיש צירוף אומדנות גדולות בהטעייה
בדבר העבר אין להקל כל כך באיסור אשת איש ,וטוב להצריך
גט אחר".
יצויןשמסקנתהשערידעהמנוסחתבלשון"טובלהצריךגט
אחר",ולאפסולגמורשלהגט.
וע"ע בשו"ת דבר משה)תאומים( מהדו"ת סי' כז שהחמיר
במקרהשהטעואתהבעלשצדיקאחדהבטיחלושאםיגרש
ה
אשתו ויחזירנה הבן החולה יבריא ,ולבסוףסירבההאש 
לחזורולהינשא.וכןהחמירבכעיןזהבשו"תבתעיניסי'א'.
וז"להדברמשה:

"גילוי דעת הבא לבטל מה שעתיד לעשות ,לכו"ע מילתא היא,
דכל מה שעושה אחר כך הוא עושה למה שגילה דעתו
מתחילה ,ואין לך אומדנא וגילוי דעת יותר מנ"ד שגילה
מתחילה על מה הוא מגרשה ,וכל שלא נתקיימה דעתו
ומחשבתו ,הגט בטל ,דגילוי דעת הוי כתנאי גמור בכל משפטי
התנאים כנ"ל ,וכל שלא נתקיים התנאי ,המעשה בטל .ופשוט
דאין לסמוך על מה שאומר שמגרש בלי תנאי בשעת נתינה
כנהוג בזמנינו ,דגם הביטול היה בטעות לפי שהאמין לדבריהן,
וא"כ לא שייך לומר שביטל זה בשעת נתינה כמובן .ועוד והיא
העיקר דבנ"ד היו כל הגירושין בטעות מעיקרא ,שידוע
שאלמלא היה יודע שכל דבריה בשקר ובערמה לא היה מתרצה
לגרשה בשום אופן ,ואף שלא היה בזה תנאי ,גט מוטעה מיהא
הוי ,ואח"כ כשנתגלה שיקרה ,איגלאי מילתא למפרע שהיה גט
בטעות ובטל מעיקרא ,ולכן איתתא זו עדיין באיסור אשת איש
ואסורה לעלמא ,עד שתתגרש שנית".
וכןפסקלהחמירבנידוןכזהבתשובתעיןיצחקח"בסי'לז.

בהלכהח"דסי'קל"השהתירבאותו נידון,וגםסמךעלכך
ם
שהבעל היה אמור להבין שזו הטעיה ,וכתבשהסכים ע 
ההיתרהגאוןר"מפיינשטייןזצ"ל.
ועיין בספר קנה בשם ח"ד אה"ע סי' קט"ז-קיט שהחמיר
לפסול גט בגין הטעיה בקיוםההסכםשכבר התרחשה בעת
מתןהגט.
וע"עבספרחשוקיחמדעמ"סיבמותדףקו,אבנידוןהטעיית
הבעלבמסמךרפואימזויףשלאשהמחלתאיידסובכךעפ"י
אמונתו הנוצרית ניתן לגרשה ,והביא מהגאון רי"ש אלישיב
זצ"לשייחשבכגטמוטעה.ואיןסתירהלפסקדינושלהגאון
רי"ש אלישיב זצ"ל בפד"ר כרך ה' הנזכר ,מאחרשכאן
ההטעיה היאבגוף ההכרח בגירושין ולא בהסכם בלבד,
וכשיטתהחלקתיואב.
החלקת יואב חלק אה"ע סי' כה כתב לחלק בין סוגי
ההטעיות,וז"ל:

"טעות לא מיקרי רק במוטעה בעיקר המעשה ,כמו בחליצה
הנ"ל שהטעו אותו עקור זיקתך ואח"כ היא נשאת לך ,שאינו
יודע שהמעשה הזה הוא מעשה מוטעה שהחליצה היא היפך
כוונתו ,שהוא רוצה שתנשא לו ובאמת אם תחלוץ תהיה
אסורה לו ,ולכך בטלה החליצה אף אם התנאי אינו מבטל.
אבל במגרשה בשביל שסבר שכבר השלישה החפצים הרי
אינו מגרשה בשביל החפצים ,רק שמעכב הגירושין למשכון
שתתן לו החפצים .אבל הגירושין בעצם אינן מוטעין ,שהרי
אדרבה אם אינה נותנת החפצים יותר הוא שונא אותה ורוצה
לגרשה ,רק שהוא מחזיק את הגט למשכון על החפצים ,וזה
לא נקרא רק תנאי ,וכה"ג בחליצה תהיה כשירה ,וכן בגט אם
אמר הבעל קודם נתינה שמגרשה בלא תנאי שפיר הגט כשר,
דטעות לא הוי רק אם לא היה צריך להתחיל המעשה כלל,
אבל אם כוונתו לעשות המעשה רק על אופן זה ,תנאי מיקרי
ולא טעות".
וכן בשו"ת ישועות יעקב חלק אה"ע סי' כה כתב לחלק בין
סוגיהטעויות,וז"ל:

"מילתא דפשיטא דיש חילוק בין אם הטעות בגוף המעשה כגון
מי שלקח יין בחזקת שהוא אדום ונמצא לבן דאין המקח קיים
כיון דהטעות בגוף המקח ,ובזה מהני אם גילה דעתו לבד .אבל
בעניינים שחוץ לדבר הנקנה הוי כמו תנאי דבעינן בו משפטי
התנאים ...וה"ה בזה כיון שמה שתלה בענין חזרת המטלטלין
הוא תנאי שאינו מגוף הענין ובעינן בהו משפטי התנאים".
בדבריואלוקבעהישועותיעקב,שאיןלדוןכתנאיגילוידעת
בעניין שמחוץ לגירושין גופן ,ובעניין כזהייחשב כתנאי רק
אםיתנהאתהגירושיןבדרךמשפטיהתנאים.
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האםנידוןדנןנידוןכהטעיה

המתאימים לדברי הטור שהביא הבית יצחק ,והם סייעתא

ח .הצגנו את הדעות במקרה שבו הבעל הוטעה בעת

לסובריםשמקחטעותמתבטלעקבהיותומקחבתנאי.

הגירושין ,ובמסגרת פסק הדין הנוכחילאלנחוץלהכריע

וכןעולהמחידושיהריטב"אמסכתבבאבתראדףקלוע "א,

במחלוקת זו ,אך נראה שבנידון זה אין להורות על ביטול

שכתב:

הגט,גםלשיטותהפוסקיםהמחמירות בהטעיה .מאחרשיש
מקום להבחין ולחלק בין מצב שבו הייתה מציאות ברורה
שלהטעיהכברבעת הגירושין ,אלאשהבעללאידעממנה,
והדבר ברור שאם היה יודע את האמת באותה שעה ,לא
היה נותן את הגט ,לבין הטעיה שלא באה לעולם אלא

"מכר האב מכורין עד שימות .פי' אם ירצה הלוקח ,שאילו לא
ירצה חוזר בו ומבטל המקח דכיון דזבין ליה סתם גוף ופירות
משמע ליה ללוקח וכיון שאין לו אלא פירות הוה ליה מקח
טעות".
מבואר שבמקח טעות הכל תלוי בדעת הלוקח ,וכן הביא

לאחרהגירושין.

המשנה למלך פי"ב מזכיה הי"ג בשם נימוקי יוסף שמקורו

ולהבהרתחלוקהזונקדיםאתשתיהדעותבפוסקיםבביאור

בחי'הריטב"אהנזכרים.

ביטולמקחשהתבררכמקחטעות.

וכןבספראבנינזראה"עסי'רנהובאורשמחהלכותאישות

ישהסובריםשהמקחמתבטלעליסודאנןסהדישקייםתנאי

פ"י הלכה ב' ובשו"ת ברכת רצ"ה סי' יד דעתם כשיטה זו

במקח שאין בו מום.לפי שיטה זו,באותם דברים שאין

שמקחטעותמתבטלבהיותמקחבתנאי.

מועיל בהם תנאי ,כגון בחליצה או בחופה ,גם מקח טעות

ט.לעומת זאת ,יש שכתבו שביטול מקח טעות אינו מפני

לא יבטלם.ויש סוברים שהביטול אינו מפני התנאי ,אלא

התנאי.

מטעםחסרוןבגמירתהדעתלמעשההקניין.

בספרביתהלויחלקג'סי'ג',כתב:

העומדיםבשיטההראשונההםהגרע"אבתשובהתניינאסי'
נא,שכתב:

"דכל מקח טעות דעלמא ,היינו דאף בלא התנה אנן סהדי
דקפיד והוי כהתנה ומהני מדין תנאי ,אבל לולי דלמדנו מב"ג
וב"ר דמהני תנאי לא הי' שייכות דינא דמק"ט דלא עדיף
ממתנה במפורש .ולפ"ז ניחא ,דהיכי דלא הוי טעות בקדושין
רק בחופה דהיינו דזינתה באירוסין לא הוי מקח טעות דכיון
דחופה א"א לקיימו ע"י שליח לא מהני ביה תנאי ,ה"נ טעות לא
מהני ,ולא בטל קנין החופה".
וכןשםבתשובהסי'קו.

"הא דטעות חוזר אינו בגדר תנאי וגם לא שייך לדון בו דין
דברים שבלב ,דהביטול של הדבר הוא מצד דעצם המעשה היה
בטעות ,ולזה לא בעי כלל שיהיה אומדנא דמוכח ,וכל מום
שמקפדת עליו כשנודע לה ,ה"ה מקח טעות וחוזר".
וכןהואבחי'הגר"חעלמסכתיבמותבע נייןחליצהמוטעית,
וכןבספרחלקתיואבחלקאה"עסי'כהכתב:

"יש חילוק גדול בין טעות לתנאי ,דדוקא תנאי בעי גילוי דעת
בשעת מעשה ,אבל בטעות שהיה מוטעה בעיקר המעשה זה
אינו מדין תנאי ,דאף במקום דלא מהני תנאי כמו בחליצה ,מ"מ
טעות מבטלו".

וכןבשו"תביתיצחק חלק חושןמשפטסי' סד בארעפ"יזה

וכן החזו"א אה"ע סי' נו סק"ט כתב ביחס למקח טעות

הטעם שבמקח טעות המקח מתבטל רק אם הלקוח חפץ

בחופה:

בכך,ואיןאומריםשהמקחבטלמעיקרו ,והמוכריכול לחזור
בו,וז"ל:

"כתב הטור בסי' רל"ב במכר חפץ לחבירו ונמצא בו מום שלא
ידע בו הלוקח ,וכן אם ירצה הלוקח לקחת פחת המום הרשות
ביד המוכר לומר או קח אותו כמו שהוא או תקח מעותך והחזר
לי מקחי ,משמע דוקא בתובע פחת המקח יכול המוכר לומר
החזר לי מקחי ,אבל בנתרצה הלוקח ליקח כמו שהוא ,אין יכול
המוכר לחזור אף דהוי מקח טעות .וכ"כ במחנה אפרים הלכות
אונאה סי' י"ב ...וצ"ל כיון דכל מוכר סתם הו"ל כהותנה על
מנת שלא יהי' בו מום ואח"כ נמצא מום ,תליא בקפידא ,כמו
גבי קידושין ,ואם לא יקפיד הלוקח לא הוי מקח טעות ,ומשום
הכי המוכר לא יכול לחזור .משא"כ במסר מודעה לא הוי כקונה
על תנאי כמקדש על תנאי ,רק המודעה מבטל כל ענין
המכירה".

"ביטול מקח וטענת מומין אינו משום אומדנא דמוכח וחשיב
כתנאי ,אלא דין הוא בקנינים דבטלים כשיש במקח אונאה
גדולה".
ובספרמקור חיים )לר"י מליסא( ביאורים סי'תמח ס"ק ט',
כתבבלשוןזו:

"נראה דבאומדנא דמוכח לאו תנאה הוי אלא שיורא הוא ,תדע
דהא בהמקדש ע"מ שאין בה מומין אם רוצה למחול התנאי,
הקידושין קיימין ]אבה"ע סי' לט ס"ב[ .ובמומין גדולים דהיינו
איילונית דנתבטלו הקדושין מטעם אומדנא דמוכח ,לא מהני
מחילה וצריכה קידושין אחרים כמבואר באהע"ז.
י .היה מקום לומר נפקא מינה בין השיטות ,כשלאחר
ל"סדר הגט" שהוא מבטל כל תנאי
שהבעל מודיע בהתאם 
וכל דיבורהיכול לפסול את הגט,הטעו אותו בהשלשת
חפציםוכיוצ"ב,שאםמקח טעותמכחתנאיאתינןעלההרי

וכןבספרעטרתדבורהח"בסי'פד)עמ' (604הבאנומדברי

ם .ואם הביטול נובע מחסרון
כבר ביטל את כל התנאי 

הר"ן במסכת ע"ז פרק א' )דף ד' ע"ב בפי הרי"ף( שבמקח

בגמירותהדעתבגוףהמקח לאתועילאמירהזושהגטללא

טעות הדבר תלוי בלוקח אם לבטל המקח ,ודברי הר"ן

תנאים.
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אך כל זה ביחס למקח טעותשהטעות כברבעולם בעת
המקח,ובנידוןגירושין,כשהבעלהוטעהכברבעתהגירושין.
משא"כ בהטעיה שבאה לעולםרקלאחר סידור הגט ,יוכל
להיות מקום לביטול המקחרק מכח התנאי .וחלוקה זו
התבארהבדבריהביתהלויהנזכרים,וז"ל:

"והנה כל זה שייך בדבר אחר שחוץ להקידושין וכמו בנפלה
לפני מוכה שחין דבעצם המקדש לא היה שום טעות דהוא שלם
בלא מום ,רק נבוא לבטל הקידושין משום דבר שנתחדש אח"כ
ולומר דעל זה האופן לא נתרצית ,ובכה"ג הביטול הוא בגדר
תנאי וצריך בו משפטי התנאים ,וגם שייך בזה הסברא בדברים
שבלב דאינם דברים בלא תנאי מפורש .וכן בהא דקידושין דף
נ' בשמע שמת בנו וכ' נכסיו לאחר דכ' התוס' והרא"ש דאינם
דברים שבלב משום דאיכא אומדנא דמוכח דשם עצם הקנין
שהקנה להאחר הרי היה כהוגן ומטעם אחר צריך לבטלו
משו"ה אם לא היה אומדנא דמוכח היה נקרא דברים שבלב.
אבל דבר דהיה טעות בעצם המעשה וכגון בנתקדשה לאחד
ונודע שהוא בעל מום או מוכה שחין והיא לא ידעה מזה ,דזה
נקרא מקח טעות ,והרי הא דטעות חוזר אינו בגדר תנאי וגם לא
שייך לדון בו דין דברים שבלב דהביטול של הדבר הוא מצד
דעצם המעשה היה בטעות ולזה לא בעי כלל שיהיה אומדנא
דמוכח ,וכל מום שמקפדת עליו כשנודע לה ה"ה מקח טעות
וחוזר ,ואפי' אם נאמר דגם במוכה שחין איכא כל דהו מ"מ הרי
אין לך מום גדול במקח מזה ,דנתכוונה לבעל טוב ונמצא רק כל
דהו וחוזרת בה כדין כל מקח טעות .ומשו"ה דקדק רש"י ע"כ
דמרוצית להתקדש לזה שהוא שלם על ספק שתהיה זקוקה
לאחיו דרק משום דהמום נתחדש באחיו ,אבל אם היה נודע
שיש מום בהבעל היה שפיר מקח טעות".
הרי מבואר שגם הסוברים שמקח טעות בטל מחמת שאין
גמירות הדעת לגוף הקניין ולא מפני התנאיהיינו דווקא
במום הקיים בעת שנעשה המקח ,אבל כשהמום נולד רק
לאחר מכן,ביטול המקח מחמת מום זה אינו כביטול מקח
טעותבעלמא,אלאעליסודהאומדנאשקייםתנאיבמקח.
על כן בנידון זה,שרק לאחר פרק זמן התברר שאין תועלת

סימןפא325

שאנו רואים שחוזרת ,אמרינן שהוטעה בדימיונו שהיה סבור
שבודאי לא תמעול בחרם ואדעתא שתמעול בחרם לא יהיב
הגט כלל ,שהרי גילה דעתו על דעת שתשוב אליו ,וכשחוזרת
אחר כך הוי גט בטעות .ובזו מובן מה שכתב המגיד משנה פ"ו
מאישות הלכה י"ד דגילוי דעת עדיף מתנאי שאינו כפול ,והוא
מבואר עם מה שכתבתי ...ומיושב לפי מה שכתבתי דלא מקרי
תנאי קודם התורף ,שאין לו ענין לתנאי כלל ,ומכל מקום
מתבטל מכח טעות בגוף הענין".
ביחס לדברי הגט מקושר יש להעיר כמה הערות .האחת,
בהתייחס לסיפא של דברי הגט מקושר ,נזכיר מדברי הבית
באנולעילסעיףג,שכתב ביחסלהלכההפסוקה
אפריםשה 
בסי'קמז:

"פשיטא דאין לחלק בין תנאי מפורש לתנאי מחמת אומדנא,
דהא עיקר הטעם מחמת דאין ברירה ואין הכתיבה לשם כריתות
גמור ,וא"כ אף שהתנאי מחמת אומדנא פסול ,כיון שאם לא
יתקיים התנאי יהי' הגט בטל".
שנית ,גם בעיקר דברי הגט מקושר המתייחסים לנידון כגון
הגט מווינא ,הגט מקושר למעשה לא חלק על מסקנת
המכשיריםאתהגט,וזאתמאחרונלקחהבחשבוןהאפשרות
שהאשה לא תקיים את התנאי כפי שמוכח ממה שקבעו
קנסות למפר ההסכם ,עכ"פ כל גדולי הדור שהיו בזמנו של
הגט מווינא פרט למהר"ם לובלין והלבוש נמנו ופסקו
להכשירו ,ומשמעות דבריהם להכשיר גם בלא הטעם
שנוספו באותו נידון קנסות ,ומבואר שהיה פשוט להם דלא
כסברתהגטמקושר.
שלישית ,גםמהר"ם מלובליןבתשובתוסימן קכבשהחמיר
באותוגטכתב:

"והא דמשמע מתשובות מהרש"ל ז"ל דלא מקרי גט מוטעה
אלא היכי דהתנה בתנאי גמור שלא יהא גט אלא על תנאי זה,
ואח"כ אין האשה רוצה לקיים התנאי ,אבל בענין אחר לא מקרי
גט מוטעה .פשוט הוא דלא כתב זה אלא כשמבטיחין אותו
שיתן גט בשביל שתתן לו איזה סך ממון ,כמבואר שם בדבריו.
אבל בטעות כנדון דידן גם הוא מודה דמקרי גט מוטעה".

להסכם הגירושין ,ואילו האשה לא הייתה מועלת באימון

דהיינו גם מהר"ם לובלין שהחמירמצא לנכון לחלק בין אי

שניתןבה,ולאהייתהפונהלביהמ"ש,לאהיהמתעוררספק

עמידה בסיכום הנוגע לגוף הגירושין והנישואין מחדשובין

בכשרות הגט ,על כן כשהעילה החלהלאחר הגירושין ,זו

סיכום המתייחס להיבט הממוני .והגם שבנידון דנן עיקר

שאלה של תנאי בגירושין ,ומאחר שהבעל ביטל כל תנאי,

הנושאלאהיהקבלתסכוםכסףאלאסמכותשיפוטיתעפ"י

כבראיןמקוםלחושלביטולהגירושין.

דין תורה ,שבטענה זו הדין עמו גם לולי תבע זאת ,עכ"פ

בספר גט מקושר )למהרא"ל צינץ( סדר גט ראשון אות לח

עדייןהכל נותרבמסגרתשאינהבגוףהגירושין,וגםאליבא

סק"ה,סוברכדעותאלושקייםחילוקיסודיביןתנאילטעות,

דמהר"םלובליןאיןלהחמיר.

אע"פכןבנידוןהגטמווינאכתבשמאחרשהבעלהיהסמוך

י"א.בנידוןהגטמווינאכתבוהסמ"עוהמשאתבנימיןלהקל

ובטוח שהאשה לא תפר את החרם לשוב ולהינשא לאחר

מאחרשהגטסודרעפ"יסדרהגטהמבוארבפוסקיםשהבעל

שיעמוד מחוליו ,ולבסוף לא קיימה את המוטל עליה על פי

מודיעשהגטניתןללאתנאים,וגםבזההסתמכועלתשובת

החרם,ייחשבכגטמוטעה,וז"ל:

מהרש"לסי'כה.

"דאם מתנה על הדבר ראינו שהדבר מסופק אצלו ולכן צריך
חיזוק וכפילות ,משא"כ כשנדון בדבר מכח גילוי דעת ,אנו
אומרים שלא עלה בלבו ספק בדבר שתעמוד בחרם ועכשיו

ובספרהשיבמשהחלקאה"עסי'ע"וסק"ט,כתב:

ועיין שם בתשובת מהרש"ל דשום תנאי לא מבטל מעשה רק
אם הוא כדינו ,ואף אם הוא כדינו ,הביטול שאחר כך מועיל אף
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אם לבו בל עמו ואנן סהדי דלא כן לבבו ידמה כמו שאומר
בפיו ,ובודאי לבו היפך פיו ,מכל מקום מה שאומר בפיו הוא
עיקר ודברים שבלב אינם דברים וסומך אף להקל משום טעם
זה .וכן כתב המשאת בנימין סוף סימן ע"ה ...אם כן הכא נמי
דהיה סדר הגט בסתם ככתוב בבית שמואל ,ושאל לו הרב אם
נותן הגט באין תנאי ככתוב בסדר גיטין אות לו ואות רטו ,ואמר
כל הכתוב בסדר גיטין אות מה מח ואות רטו שמבטל כל
הדיבורים שמזיקים להגט ,וגם הרב אמר לו קודם הסידור שאין
נותנין בזמן הזה גט על תנאי רק גט סתם ,אם כן ודאי דאף אם
היה תנאי כפול ומפורש קודם ,לא מהני".
וכןהביתאפריםבתשובתוהנזכרת,חלקעלדבריהמשכנות
יעקב שחשש לסמוך על ביטול התנאים הנאמר בסדר הגט,
וכתב:

"אך באמת לענ"ד אין בית מיחוש מצד קיום התנאי מאחר
שאמר אח"כ בפירוש בפני הב"ד והסופר והעדים שהוא מרוצה
בלא תנאי ,למאי ניחוש לה .וכפי המשמעות מדברי כ"ת לא
הוטב בעיניו לסמוך בזה על שאומר הבעל ,הן על שאלת הרב
אם רוצה ליתן בלא תנאי ,ולא ידעתי למה .ולדבריו יש מקום
למיפסל כל גיטי דעלמא שהבעל יהי' מערים וימסור דברים
לעדים קודם שיבא לב"ד ואח"כ יבא לב"ד ויצוה לכתוב גט
וליתן בלי תנאי ,ואח"כ יביא עידי תנאי ויהי' גט פסול ,ועכ"פ
תצטרך לקיים תנאו שאמר לפני עדים .ופשיטא שז"א ,שלכך
התחכמו מסדרי נוסח הגט שיאמר בפירוש בלי תנאי ,ואין כאן
בית מיחוש כלל .ולכן מנעתי עצמי מלישא וליתן בענין קיום
התנאי שלענ"ד מצד חשש ביטול הגט אם לא תקיים ,לא הייתה
צריכה לקיים רק מצד פסק של הפשרנים .ומ"מ הועיל מה
שאמר שנותן בלי תנאי שעכ"פ אין הגט תלוי בקיום התנאי
כלל ...ומ"ש כ"ת דכיון שאומרים לו שאין מזכירין תנאי בזה"ז
מאי הו"ל למעבד ,וכמעט שזה נוטה לגט מוטעה או מעושה,
כיון שאוסרין לו להטיל תנאי אשר ידענו שחפץ בו ונמנע מפני
ב"ד ,הרי אין פיו ולבו שוין בשעת נתינה .וכבר הי' מעשה בימי
הסמ"ע ומהר"מ מלובלין כו' אבל לפי מ"ש בדברינו פה ,דבריו
יש להם יסוד מוסד בש"ס ופוסקים עכ"ד כ"ת .ובאמת שכבר
ערו עד היסוד בסוגיות אילו ואיני נושא ונותן בזה מפני כבודו
של זקן מהר"מ ז"ל .אך בעיני הדבר פשוט כל שעושה אזנו
כאפרכסת לשמוע לדברי הב"ד שלא לתלות נתינת הגט בתנאי,
הרי פיו ולבו שוים על נתינת הגט .ובאמת שא"צ פיו ולבו שוים
רק בנדרים ושבועות וכמש"ל ,דבזה י"ל כן אף בלא אומדנא
דמוכח ,אבל במקום דליכא אומדנא דמוכח מה הי' בלבו ודאי
דבתר פיו אזלינן .ופשיטא דמה אין כאן אומדנא דמוכח כלל,
דלמה לא נאמר שציית לדבריהם שלא לתלות נתינת הגט בתנאי
רק יהי' סמוך על מעשה החרם והבטחונות .וכיון דאיכא למימר
הכי ,אף אם אומר שבלבו הי' גם שיהיה ביטול הגט ,לא איכפת
לן כלל בדבר שבלב .ואם כוונת כ"ת דגם בזה אמרינן אומדנא
דמוכח שאם הי' יודע שתעבור על החרם ותתרצה להפסיד
הבטחונות לא הי' נותן גט ,דפשיטא דזה אינו .דא"כ בטלת כל
דין דברים שבלב ,דבכולם יש בהם אומדנא דאל"כ אף דברים

שבלב אינם ,וכמ"ש התוס' בכמה דוכתי ואפ"ה לא איכפת לן
בדברים שבלב שאינו רק כשהוא גלוי לכל ,כגון באונס וכיוצא,
משא"כ בזה דכיון דלא קפיד להתנות בפירוש דוקא ,שהרי הי'
הדבר מסור בידו כשהי' אומר שאין החרם והבטחונות מספיקין
לו ע"כ או דבאמת סומך ע"ז או שמובטח באשתו שלא תבגוד
בו או איפכא דשמא דעתו שאם אח"כ לא תרצה בו גם הוא אינו
רוצה בה ,וכאשר מוכרח לומר כן במי שמוציא אשתו ע"י
שטוענת מאיס עלי .שאע"פ שראינו שעומד וצווח שאין רצונו
לגרשה ,לא אמרינן אומדן דעת שמחמת אונס זה הוא מגרשה,
אלא דיינינן שנתיישבה דעתו מאחר שהיא מואסת בו הוא מואס
ג"כ בה ונותן ברצון .וכה"ג כתבו הריב"ש והרשב"ץ שהמגרש
שאמר אני נותנו בכח פירוש דבריו כשם שהיא אינה רוצה בי
כך אני איני רוצה בה .ועכ"פ אומדנא דמוכח שאינו מגרש אלא
בקיום התנאי אין כאן כלל .וכיון שאומר בפירוש שאינו תולה
בתנאי ,כ"ע מודו דכשר גמור הוא ואינו תלוי בתנאי כלל".
מאידךגיסא ,הסוברים להחמיר שבמקרה שהבעל הוטעה
כתבו שאין להקל על יסוד כך שב"סדר הגט" הבעל מבטל
את כל התנאים מאחר שגם ביטול זה היה בטעות .ולהלן
מתשובתעיןיצחקחלקב'סימןלז)ס"קכו,ל"ד(:

"ואף להחולקים על המהר"ם לובלין כמו הב"ח והסמ"ע
והמ"ב טעמם הוא כיון שמבטל כל תנאים בעת סידור הגט
ונתינת הגט ע"כ נתבטל האומדנא שלו ג"כ .א"כ זהו לא שייך
רק היכא דלא הייתה טעות שהטעו בפי' מענין עבר אלא
הבטחה בעלמא ,דאף די"ל דהוי כעין תנאי מ"מ הא נתבטל
התנאי ע"י ביטול כל תנאים כפי הנהוג האידנא .אבל היכא
דעשה עיקר הגט ע"י מה שהטעתו בענין עבר וסומך עלי' שלא
תשקר משום דהוי עביד לגלויי כנ"ל .כיון דנתבאר דבכה"ג
הגט בטל דאף דנתן לה גט .עכ"ז הא הי' באונס מה שהטעהו
א"כ ה"ה אף שאומר שמגרשה בלא תנאי ומבטל לכל תנאים
עכ"ז הא גופא הי' בטעות ואונס לבו ,וכמו דמבטלינן הגט עי"ז
ה"ה דמבטלינן עי"ז אף ביטולו להתנאים ,דכל זה הי' בטעות
מעיקרא והוי כ"ז כמו הך גט מוטעה דיבמות )דף ק"ו( דפסול...
ומה שכתב המ"ב שם להקל מצד מה שמבטלין תנאים בעת
נתינת הגט כבר נתבאר דזה אינו שייך רק אם התנאים הוא
במידי דלהבא ולא ע"י טעות .אבל לא במה שהי' ע"י טעות
בלעבר ולבו אנסי' .וסבר דהאמת כדבריהם דכמו דמבטלינן
בשביל זה הקידושין והגט .ה"ה דמבטלינן עי"ז להביטול
להתנאים שלו דגם זה גופא הי' ע"י טעות דהאמין לדבריהם.
וכמו דבטל הגט עי"ז ה"ה דבטלים עי"ז הביטול להתנאים שלו
כנ"ל".
הרי שגם החומרא שלא להסתמך על ביטול המודעות
נאמרה בנסיבות שבעת הגירושין הבעל הוטעה בטעות
אודות המצב שכבר קיים כעת,ולא בדברים שהתבררו רק
לאחרזמן.
גםבתשובתצמחצדקחלקאה"עסי'רצס"קט"זכתבלדון
האם ניתן להסתמך על ביטול המודעות כשהבעל הוטעה,
ובתוךדבריובס"קטזכתב:

עטרתדבורה



"באנו לדון כיון שביטלו מחמת שהיה מוטעה והטעות ה"ל כמו
אונס .שהרי מחמת שהטעוהו י"ל שביטל כל דבור הגורם כו'
ומה לי אונס ממון או אונס שהטעוהו בממון כו' .ובמי שמסר
מודעא על הגט ואח"כ אנסוהו לבטלה ,ודאי י"ל דאין הביטול
מודעא כלום ,כיון דביטלה מאונס ,אא"כ הוא גט המעושה
כדין ...וא"כ בנד"ז אם הטעות נחשב כמו אונס ,א"כ אין
הביטול שביטל הדיבורים כלום ,כיון שהיה מוטעה ואנוס".
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הבורריםוכןההצהרהבפניהפרעזידענט,כלאלוחסריערך
ביכולתם להגן על הבעל מהתביעה המחודשת בערכאות,
בניגודלמהשסברהבעלבעתמתןהגט.
ראודות כשרות הגט ,שהשיבו
להלן מתשובות גדולי הדו 
לרבשלוםגוטמאןשהיההאב"דשסידראתהגט.
שמונה מגדולי דורו נזקקו לשאלה זו והם הגאונים נ"ע:
המהרש"ם,רבישמואל סלאנט,רבייעקבשאולאלישר,רבי

גםלפידרכושלהצמחצדק ניתןלהתייחס לביטולהתנאים

מאיר אריק ,רבי אליעזר חיים דייטש מבאניהאד ,רבי חיים

כנעשהבאונסרקבנסיבותשבעתביטולהתנאיםהבעלהיה

ברלין,רביאברהם צביקלייןאב"דסילאששבהונגריה ובעל

מוטעה ,ובכך נחשב כאנוס ,ולא כשההטעיה נולדה רק

שו"תהיכלישן.

לאחרזמן.

כאמור ,עיקרו של אותו נידון דומה מאד לנידון שבפנינו

וע"ע בספר ברכת יוסף אה"ע סי' צ' שכתב דברים דומים

מלבדפרטאחדמהותישיובהרלהלן.

לדברי המשכנות יעקב ,אך דברי הבית אפרים הנזכרים

לשון השאלה של הרב מסדר הגט,מצויה בשו"ת היכלי שן

לעיל,הםמענהלדבריו.

תליתאיסי'נ',וכדלהלן:

מסקנתהדברים
לדעת כל גדולי הפוסקים ששללוביטול גט עקב הטעיית
הבעל מאחר שהגט ניתן ללא תנאים ,ודאי שבנידון זה אין
מקום לביטול הגט .אלא אף לדעת הסוברים שאם הבעל
הוטעה בעת סידור הגט כשהביאו אותו לחשוב בטעות
שכברקיבלאתהמסוכםמראש,אע"פכןכאןשהטעותלא
הייתה בעולם בעתהגירושין ,שהרי אין חולק שאםהייתה
האשהנוהגת ביושר ונאמנת לחתימתה על ההסכם לא
ה.על כן מאחר שהטענה לטעות
הייתה מתעוררת כל שאל 
באה לעולם רק לאחר מכן,אינו יותר מתנאי.ובהיות הגט
מסודר ללא תנאי אין לחוש מאחר שב"סדר הגט" הבעל
הודיעשהגטניתןללאתנאים,לרבותבנידוןזהשהבעללא
הסכים לתת גט בטרם יובטח הסכם בר תוקף כפי שנחתם
לבסוף .וכבר היה מעולם נידון הדומה מאד לנידון דנן,
והכשירואתהגטגדוליהדורבזמנו,וכפישיבוארלהלן.
הגטשסודרביאסישברומניה
יב .לפני כמאה ועשרים וחמש שנה ,סודר גט ביאסי
שברומניה,ובוהתעוררהשאלהדומהלנידוןשבפנינו.
באותו נידון הבעלעיגןאת אשתו שלוש שנים,כשברח

"איש ואשתו אשר לא מיתדר להו ,והלך חותנו ובתו
בערכאותיהם לתבוע מעות הנדוניא ויצא בדיניהם אשר מחויב
הבעל לחזור דמי כתובתה ולעת עתה ישבעו אמו ואחיו וגיסו אם
אין המעות אצלם ,כי המגרש לא היה עוסק במסחר על שמו.
ועבר איזה זמן ונתפשרו על זה שיסדרו הב"ד ג"פ מהמגרש ליד
שליח הולכה אחי המגרש ,כי לא רצה ליתן אימון לאיש אחר,
וכשיהיה ביד השליח הגט ,ילכו האב ובתו להפעזידענט ,ויתנו
כתב בחתימת ידם אשר קבלו המעות ואין להם עוד טענות
ותביעות ולא השביעם ,וכשיבואו משם יסדרו הב"ד הג"פ ליד
האשה משליח הולכה וכן נעשה .ובעת שבאו לפני ולפני הבית
דין שלי לסדר הגט פיטורין מיד המגרש לשליח הולכה היתנה
בפירוש המגרש עם השליח אחיו שלא יתן הגט עד שיחתמו,
ובאם לא יחתמו לא יתן הגט ,והשליח נתן ת"כ ,וגם האב אמר
בהן שלו אשר מוחל המעות ולא יתבע עוד ולא להשביעם .וכעת
הסיתו שונאים לאבי המגורשת .שילכו עוד הפעם בערכאותיהם
לתבוע המעות ולהשביעם ומי יודע איך יוצא דבר המשפט כנודע
לענין ירושה בדיניהם ,ע"כ רצונם כעת לבטל הגט מטעם גט
מוטעה דפסול .ואנן הבית דין סהדי וגם הבוררים דאדעתא דהכי
נתן הג"פ שימחלו החוב והשבועה ולא עלה על דעת שום בני
אדם אשר יוכלו לחזור ולתבוע ולהשביעם והו"ל אונסא דלא
שכיח ולא הו"ל להתנות".

לאנגליה ולאחר מכן לאמריקה .לאחר שתבעההאשה את

עודיצויןשמתשובותמנחתפתיםומהרש"םעולהפרטנוסף

רשה עד
הבעל בערכאותנעתרהבעללתת גט ,אך סירב לג 

בסיפורהמעשה,הדומהביותרלנידוןדנן,באותו נידוןשם,

שיתמלא התנאי שיסדירו את ענייני הרכוש בהתאם לפסק

הבעלעיגןאתאשתוכשעזבאתביתווהגיעלאמריקהשם

דין של בוררים שדנו ופסקו בסכסוך שבין הבעל והאשה.

נותרשלוששניםעדשהוסכםעמוכנ"ל.

בטרם מתן הגט הוסדר הסכם בהתאם לדרישתו ,וכן עפ"י

לת
יצויןשגםבתשובתשאלהאי"שאה"עסי'ג'מצויהשא 

המוסכם פנתה האשהלפרעזידענט ,שכפיהנראההואנשיא

הרב השואל עם מו"מ בהלכה מטעמו בלא הכרעה ,והותיר

ביהמ"ש ,לחתום שאין יותר כל טענות ותביעות מאחר

אתההכרעהלרבהמשיב.

שקיבלה אתכל המבוקש על ידה .אך לאחר מכן האשה

פסק די נו של הגאון רבי שמואל סלאנט זצ"למצוי בספר

מצאה את הדרך להתנער מההסכם ,טענה שהייתה אנוסה

תורת רבינו שמואל סלאנט זצ"ל חלק ב' סי' סט ,אך עקב

להסכם שהוסדר בעת סידור הגט ,וחזרה לתבוע את הבעל

חולשתולא כתבהגרש"ס זצ"ל בעצמו את פסק דינו,אלא

בערכאות.טענתה התקבלה,וההליך המשפטי בערכאות

העביר את תשובתו בקצרה ,באמצעות נכדו הגרי"מ

חודש ,ולמעשהלאחר זמן התברר שההסכם,פסקהדין של

טוקצ'ינסקיזצ"ל,שכתבאודותסבו:

א
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"ויבקש מאיתי הח"מ ,שהנני נכדו ותלמידו ,שאשיב למעכ"ת
בקצרה :כי דעתו ,אשר הגט כשר בלא שום פקפוק".
וכן בתשובת הראשל"צ הגאון רבי יעקב שאול אלישר זצ"ל
בספר שאל האיש חלק אה"ע סי' ג' ,לאחר שהעלה שעפ"י
דיןתורה למרותשמצדהאשהההסכםנחתםמחמתאילוץ
ומחוסר ברירה לאחרשהבעל ברח ועיגן אותה שלוש שנים
ההסכם בר תוקף ,והאשה מחויבת לקיימו מהטעמים
המפורטים בתשובתו .כיוון שכן ,אין לדון את הבעל כמי
שקיבל הסכם חסר ערך ,שהרי עפ"י דין תורה ,המחייב את
שניהצדדים,ההסכםשרירוקיים.ובהתאםלקביעהזוכתב
במסקנתו:

"אולם לקרות גט מוטעה הך דנ"ד חלילה לא ניתן ליאמר,
מהיכי תיתי לקרותו גט מוטעה .כיון שאם תבא האשה לפני
דייני ישראל יאמרו לה את מחלת בלב שלם שהרי לא מסרת
מודעה ,שאם היית אנוסה היה לך למסור מודעה ,וכיון שכן אין
לך לתבוע ממנו סכי כתובתך כלל ,וא"כ הרי הגט כשר ומכושר
בדינינו .ואם תלך בטענה זאת שהייתה אנוסה ,הרי היא כמו
שמוציא ממון בערכאותיהם שלא כדין ושלא כתורה דנקרא
גזלן ,וכמ"ש ה' מהר"ם טואה ז"ל בספר חוט המשולש בסוף
ספר תשב"ץ סי' ו' האריך בדינים אלו ,דאפילו אם גבה חייב
להחזיר יעש"ב".
גםהגאוןרבימאיראריקזצ"לשנשאלבנידון זה,ותשובתו
מצויה בספרומנחת פתיםחלק אה"ע סי' קמה סעיף ט',
האריך בזה ,ובתוך דבריוהביא מדברי המשנה במסכת
קידושיןדףסבע"א:

"המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והרי היא
לויה ...הרי זו מקודשת מפני שלא הטעתו"
וכןהביאמדברי הר"ןעלהרי"ףמסכתקידושין )דףכהע"ב
בדפיהרי"ף(,שכתב:

"מתני' המקדש את האשה ואמר סבור הייתי וכו' מפני שלא
הטעתו .אלא הוא הטעה את עצמו וכיון דלא פריש ואמר לאו
כל כמיניה דהוו להו דברים שבלב ויש לתמוה למה נשנית
משנה זו כאן דלעיל בפרק האיש מקדש )דף מט ב( גבי על מנת
שאני כהן ונמצא לוי וכו' דקתני סיפא וכולן אף על פי שאמרה
בלבי היה להתקדש ]לו אף ע"פ כן אינה[ מקודשת ה"ל
למתניה .ונ"ל שסמכה ענין לפלוגתיה דתנאי כפול לאשמועינן
דאפי' ר"מ דבעי תנאי כפול הני מילי בשהתנה דהואיל והתנה
ולא כפל יש במשמע דבכל ענין יהיה המעשה קיים ,אבל מי
שגלה דעתו שעל דעת כך הוא עושה הרי הוא כאילו התנה
וכפל ,והיינו דתנן מקודשת מפני שלא הטעתו הא הטעתו אינה
מקודשת ,דבגלוי דעתא לא צריך כפילא".
המנחת פתים הביא מדברי הר"ן הללו וכן מדברי חי'
מהרי"טעלהרי"ףעלהמשנהבקידושין,והוסיף:

"עכ"פ מהמשנה הנ"ל מוכח אחת משתי אלה ,או דאומדנא
וגילוי דעת בשעת מעשה מועיל אף באיסורא ,או דמשו"ה
בטלי הקידושין מפני שהטעתו .וא"כ צ"ע על מהרש"ל הנ"ל
דהא שם היה המעשה שהשלישו לו המעות ומסרה מודעה

מקודם דהטעתו מעיקרא כיון דמסרה מודעה מקודם הו"ל
כהשלישה חספא בעלמא ,וכיון שלדעת רש"ל גילוי דעת
ואומדנא אינו מועיל באיסור ,וא"כ תו מוכח עכ"פ דבהטעתו
בטלו הקידושין ,א"כ ה"ה בגט בטלו הגירושין .וא"כ צ"ע על
רש"ל שהכשיר הגט ...אמנם אף לזאת צ"ע דהא באמת אף
דקיי"ל כר"מ דבעינן תנאי כפול ,מכל מקום לחומרא חוששין
אף בדלא כפליה לתנאיה ועי' באה"ע סימן ל"ח סעיף ד' .ע"כ
נראה דעיקר היתר הרש"ל היא מה שכתב בסוף תשובתו שם
דכיון דהאידנא מבטלין כל מודעות ודברים הפוסלים הגט בזה
הוא מבטל נמי הגילוי דעת והאומדנא שבשום אופן לא יתבטל
הגט .אמנם כי צע"ק ,כי אין ראיה כלל ממה שביטל כל הדברים
הפוסלים ,בהיות שכבר השלישו לו המעות ,והיה בטוח שכבר
הכל בידו ,ע"כ ביטל אח"כ כל הדברים הפוסלים .ואם היה
יודע שהטעוהו מעיקרא לא היה מגרש כלל .אמנם גם המהר"ם
אלשיך בתשובה והסמ"ע החליטו כן ,והלב מהסס קצת בזה.
אבל בנידון דידן קיל בעיני מעובדא דרש"ל ומהר"ם אלשיך
דאין כאן הטעיה מעיקרו ,דהא באמת נתנה לו פטורין
בנימוסיהם ,ונהי דעתה מערערת על הפטורין ,מ"מ אין כאן
טעות מעיקרו .ולא דמי לאמרה שהיא כהנת ונמצאת לויה
שהטעתו מעיקרא ,וכן לא דמי לרש"ל ,כיון שמסרה מודעה
מקודם ,א"כ הטעתו בשעת השלשה ,משא"כ בנידון שלפנינו.
ולדון בזה מטעם אומדנא וגילוי דעת שאילו ידע שתוכל לתבעו
עוד בנימוסיהם לא היה מגרשה ,אינו ברור ,דיכול להיות
שסמכה דעתו שהפטורין יועילו לו ,ותביעתם תהיה לריק  ...וגם
הא הגילוי דעת היה שתחתום לו פטורין ,והרי באמת חתמו לו
אבי האשה והאשה הפטורין ,ואף אם עכשיו יבטלו בערכאות
את הפטורין אינו כלום לבטל את הגט ,דהא מבואר בחו"מ סי'
רז במוכר נכסיו לעלות לא"י ועלה ולא מיתדר ליה דלא הדרא
זביני ,אף שעפ"י אומדנא אם היה יודע שלא יהיה מתדר לו לא
היה מוכר קרקעותיו ,אינו מועיל כיון שהגילוי דעת היה לעלות
והרי עלה .וה"נ הגילוי דעת היה שתתן לו פטורין והרי נתנו לו,
והרי הפטורין הועילו לו שהיא צריכה עכשיו לחדש תביעה
בערכאות על הפטורין ,ותביעה ישנה שהייתה בתקפה בטלה
לה ע"י הפטורין".
המנחת פתים האריך גם בשאלת ביטול השליחות באותו
נידון,ומסקנתולדינא:

"ע"כ מעיקר הדין נלענ"ד דהגט כשר".
וכן בשו"ת פרי השדה )להגאון רבי אליעזר חיים דייטש
מבאניהאד(ח"דסי'כ',נשאלבנידוןזה,ובתשובתודחהאת
הטענהלגטמוטעהמאחרשבמעמדסידורהגטרגיליםלבטל
את התנאים ,וכן האריך לבאר שבנידון זה יש להקל אף
לשיטתמהר"םלובליןשהחמירבגטמווינא,וז"ל:

"הכא בנ"ד אין ענין כלל לגט מוטעה ,דכיון שהבעל מבטל
קודם הגירושין כל התנאים והדיבורים שאם יהיה להם קיום
יהיה ביטול לגט ,מבטל מקודם כל אלו העניינים ,כמבואר
באה"ע סי' קל"ד סעיף ג' עי"ש ובסדר הגט .א"כ הרי חל הגט
בתוקפו כאילו ניתן בלי שום תנאי כלל והגט כשר בלי שום
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חשש ופקפוק .ואין זה דומה כלל למ"ש בשו"ת מהר"ם
מלובלין סי' קכ"ג דאפילו למאי דקיי"ל גלוי דעתא בגיטא לאו
מילתא היא מ"מ באומדנא דמוכח מהני גלוי דעתא לבטל הגט,
ועיין בשו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ב ,התם מיירי באופן
שהיה שכיב מרע שבאמת לולי חליו לא היה חפץ כלל
בגירושין ורק לטובתה נתרצה לגרש שלא תזקק ליבום .וא"כ
אם עמד מחוליו אח"כ הוי אומדנא ברורה שאדעתא שהוא
ישאר בחיים ויראה את אשתו מתרפקת בחיק אחרת לא היה
מגרש אותה .משא"כ הכא בנ"ד אטו זהו הדרך שאם מוחלין לו
הנדוניא שמגרש ,ופשיטא דרוב אנשים לא היו מגרשים
נשותיהם אפילו אם יתנו להם את כל הון ביתם .וזהו שרצה
לגרש מסתמא שונאה ואינו חפץ בה .וא"כ איך נימא דכה"ג הוי
אומדנא דמוכח שלא היה מגרש אותה אם לא במחילת הנדוניא.
דמכיון שכבר הסכים בדעתו לגירושין ,אדרבא אמרינן שהיה
מתרצה בכל אופן ,דמכיון שאינו רוצה לדור עמה הרי צריך
לחוש גם לעיגון עצמו ,ואמרינן שאפילו שאפשר שלא היה בא
לביתו אם לא היו מחלו לו הנדוניא והתביעות שיש לאשתו
עליו ,מ"מ כיון שכבר בא וטרח כל כי האי אורחא רחיקא ,לא
היה מונע מלגרש כיון שצריך לחוש גם לעיגון שלו .ועוד דהכא
הרי עושה איסור גמור אם אינו מגרש ,דמי התיר לו לבגוד
באשתו ולעגן אותה ,ואפילו בשבת מותר לחבוש למי שרוצה
להרחיק נדוד מאשתו ולעגן אותה ,כמבואר בשו"ת שבות יעקב
ח"א סוף סי' י"ד .וא"כ איך נימא דהוי אומדנא דמוכח שלא
היה מגרש בלא מחילת הנדוניא בדבר שהוא מחוייב מן הדין
לגרש אם אינו רוצה לדור עמה  ...וא"כ בנ"ד אין שום פקפוק
בזה הגט  ...כיון שביטל כל המודעות בשעת נתינת הגט ובשעת
כתיבת הגט ,א"כ הוי כמגרש סתם וכשר ,ואומדנא דמוכח לא
הוי לבטל הגט כמ"ש כיון שאסור לו לעגן אותה  ...כיון שגרש
אחר כך בביטול כל מודעות וכל התנאים כמו שנהגו כל מסדרי
גיטין ,פשיטא דהגט כשר ,דאפילו אם נימא שהטעוהו בכך מה
שמחלו לו הנדוניא ,מ"מ כיון שרשאי להטעות אותו בכה"ג
והוא נתן אח"כ הגט בביטול כל מודעות אין שום חשש בזה.
ובפרט כיון דבעיקר הגט באמת מרוצה דאם לא היה מרוצה
לעיקר הגט ,לא היה מתרצה אפילו על ידי מחילת הנדוניא,
וא"כ אין כאן שום אומדנא דמוכח לבטל הגט".
ושם בסי' כההוסיף לבסס את פסק דינו גם באותו נידון
שהגטנמסרלאשהבאמצעותשליח,וכתב:

"ואפילו אי נימא דלהתנות עם השליח לא בעינן משפטי
התנאים כמ"ש הבאה"ט סימן לח ס"ק ג' באה"ע ,מ"מ הרי
השליח עשה את שלו ונתקיים הגט ,רק שאח"כ הייתה רוח
אחרת עמהם והלכו בערכאות לתבוע הנדוניא ,אע"פ שלא כדין
עשו ,מ"מ אין זה ענין לפסול הגט כלל כמ"ש ,כיון שהבעל
בטל כל הדיבורים שיוכלו להזיק הגט  ...ואע"ג שידעינן שרק
על דעת זה מסר לו שיפטרו אותו מכל התביעות ,הרי השליח
עשה את שלו ,והכא וודאי לא הוי אומדנא דמוכח שאילו היה
יודע שיתבעו אותו עוד לא היה מגרשה כמו שכתבתי מכמה
טעמים ...ועוד הכא נמי ניחא לדידיה שיפטור מכבלי העיגון
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כיון שאינו רוצה לדור עמה ...וא"כ בנ"ד סיומא דפסקא לענ"ד
שמכל מה שכתבתי יצא הדין מפורש שאין שום חשש לפסול
זהו הגט כלל וכלל".
הרישבנידוןזה,הגםשהרבפריהשדהקבעשהאשהעשתה
שלא כדין שחזרה ותבעה את הבעל בערכאות ,מ"מ הורה
שאיןשוםחששואיןלפסולאתהגט.
וכןבספרבארותאברהםלהגאוןרביאברהםצביקלייןזצ"ל
תלמיד הכתב סופרואב"ד סילאש שבהונגריה ,מגדולי רבני
הונגריהבזמנו,השיב בחלקאה"עסי'כג בנידוןהגטהנזכר,
והעלה להכשירו .טעמו מכיוון שבמעמד סידור הגט הבעל
לא אמר דבר אודות תנאי בגירושין גופן ,ובכך אינו דומה
לנידוןהסוגיאבגיטיןשלהמוציאאתאשתומשוםשםרע,
שבעת הגירושין אמר שמשום כך מוציאה .לכן הטענה
שכוונתוהייתהשהגטעצמו מותנהאינהמתקבלת,ודברים
שבלב אינם דברים .ומאחר שלאחר הגירושין האשה
מוחזקת כגרושה ופנויה הבעל לשעבר כבר אינו נאמן
בטענתו שהגט ניתן על תנאיכשבטענה זו מבקש להוציאה
מחזקתפנויה.
הרישכלחמשתהרבניםהגאוניםהנזכרים,שהיומהפוסקים
המובהקים באותו זמן ,השיבו הלכה למעשה להכשיר את
הגט,והדברברורשלפידרכםהואהדיןבנידוןדנן.
בתשובת הגאון רבי חיים ברלין זצ"ל בספר נשמת חיים
אה"עסי'קסזהשיבבנידוןהנ"ל:

"אבל עיקר של דבר לדינא הוא כמש"כ בבינת אדם שם דתלוי
בעיקר ענין האומדנא וגילוי דעת בעיקר הגירושין .דאם סיבת
האומדנא וגילוי דעת הוא על עיקר הגירושין שם יש לומר
דגלוי דעת שבשעת נתינת הגט או מינוי השליחות מילתא היא
לבטל הגירושין ,הגם שלא הייתה בשעת הגירושין ומינוי
השליחות שום תנאי .אבל אם האומדנא וגלוי דעת הוא בדברים
שבממון ,אנן סהדי שלא יגרש אדם אשתו האהובה לו בעד כל
כסף וזהב שבעולם ,אלא שבלאו הכי לא מיתדר ליה עמה
ורצונו לגרשה מאיזה טעם שיהי' ,רק כל מה שיוכל להוציא
ממון או לעכב ממון שלה ,עושה כל התחכמות שיוכל לומר
שאינו רוצה לגרש ,אבל אנן סהדי שלא בשביל זה הוא מגרשה,
ולכן כיון שמגרשה בלא שום תנאי אף אם יש גילוי דעתו
ואומדנא שבשביל ממון הוא מגרשה ,כיון שמגרשה בלא תנאי
ע"כ גומר ומגרש בלא שום פקפוק עכ"ל בינת אדם וכן עיקר.
ובחילוק זה יתורצו כמה מקומות ואין להאריך עתה .אמור
מעתה במה שלפנינו מה אוכל לדון בזה מרחוק ,ומע"כ מקרוב
במקום המעשה ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות לדון
ולהורות עפ"י שיקול דעתו הרחבה אם הי' נוגע התנאי באמת
לעיקר הגירושין ,או לא הי' נוגע אלא לדררא דממונא לחוד.
ואם גם אצל מע"כ הדבר שקול ואין בידו להכריע בזה בהחלט
אזי האריך במשנה למלך בהל' טוען ונטען פ' ט"ו הלכה י"א
בשם הרשב"א )ח"ב סי' רכ"ט( מקום שיש ספק אומדנא בלשון
התנאי אוקמינן אחזקה .וא"כ בנידון דידן כל שלא נתקיים
התנאי הרי קיימא האשה בחזקת אשת איש כן ,נראה לפענ"ד.
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ולא עתי אתי לעיין בספרי האחרונים ,ואולי ימצא מע"כ איזה
סברא וראי' כנגדי ,אנכי כתבתי כפי מה שהורני ה' בחסדו".
הרישעפ"ידרכושלהגאוןרביחייםברליןזצ"ל אםקיימת
אומדנא דמוכח שהבעל הציב תנאי בגוף הגירושין שלא
יחולו אם לא יקוים ההסכם,יש מקום לטענה של גירושין
בתנאי .ולמעשה ביחס לאותו נידון לא הכריעהגר"ח ברלין
זצ"ל,והותיראתההכרעהלרבמסדרהגטהמכיראתפרטי
המקרהלאשורם.
אך בנידון דנן הדבר ברור שאין כל אומדנא ביחס לתנאי
בתוקףהגירושין,אלאהבעלרקביקששלאחרהגירושיןלא
יתקיימו דיונים בערכאה שיפוטית שאינה דנהשלא לפי דין

שאומדן דעת שנתן אדעתא שיועיל המחילה עי"ש .וה"נ בזה,
כיון שלא הוסכם ליתן גט עד שיחתמו ,היינו באופן המועיל
החתימה בנימוסיהם ,ואם יבורר שבנימוסיהם לא הועילה
חתימתם ע"י שהיו אנוסים ,נתבטל שליחות השליח ,וממילא
אין בהגט ממש ,ובביטולים הנעשים בסדה"ג אין מועילים לזה
כלל ,שהרי הותנה עם השליח שלא יתן עד שיחתמו ,ולגבי
שליח אין צריך משפטי התנאים וכמש"ל .ועל כן גם המקילים
בעובדא דגט שכיב מרע שסידר הסמ"ע ,מודים הכא ,דכיון
שיתבטל כח הכתב שחתמו לפני שר המשפט מערכאות למפרע
על ידי שיבררו שהיו אנוסים והוי כלא חתמו כלל ,וכמ"ש ע"ש
הרשב"א".

תורה ,ודבר זה היה חשוב לו ביותר,ועל זה בלבד נאבק.

בתשובת מהרש"ם קיים יסוד שהמשיבים האחרים לא

וברורשכברלאעשהכלמאמץלחזרהלשלוםבית,ומעשיו

הסכימועמו,והואשלאדישההסכםבין הזוגתקףעפ"ידין

שנטש את הארץ לשלוש שנים מוכיחים כן .על כן אין כל

תורה ,אלא מאחר שהבעל עמד על כך שההסדר שנקבע

אומדנא שביקש שתחזור להיות אשתו בתנאים אלו או

יעמודבתוקףגםבערכאות,ולאחרשהאשהטענהבערכאות

אחרים.

שהייתה אנוסה להסכים לאותו הסדר ולחתימתה בפני

בתשובתהיכלישןהנזכרתדןביחסלתנאישנאמרלשליח,

הפרעזידענט ,טענה המתייחסת לנסיבות שהיו כבר בעת

ואינונוגעלנידוןדנן.

הגירושין ,ככל שהדבר נוגע לתוקף ההסדר בערכאות,

גם בתשובת מהרש"ם ח"ט סי' קלא השיב ביחס לכשרות

ולאחר שטענתה התקבלה באותן ערכאות ,הכול בטל

אותוגט,ובהצגתנידוןהשאלה,כתב:

למפרע .וסבר מהרש"ם שלא נכון לקבוע שרק מכאן ולהבא

"על דבר שאלתו במי שבגד באשת נעוריו ולקח כל רכושה,
וחותנו תבעו בדיני אומות העולם ונתחייבו אמו ואחיו וגיסו
שהיו שותפים עמו בחנות לישע שאין בידם מעות הנדן .והבעל
נסע למרחקים זה ג' שנים .ועתה פעל בקישוי גדול שיבוא חזרה
ושישליש חותנו טראטין לבטחון כאשר יבוא ויסדרו ג"פ
לשלוח ,ויחתמו חותנו ואשתו אצל הפריזידענט אשר קבלו
בחזרה כל הנדוניא וכל מה שמגיע להם מלבושים וכדומה ,אזי
יתן השליח הג"פ לאשה ,וכן עשו ,הבעל נסע למדינת הים.
ועתה חזרו חותנו ואשתו לתבוע בדיני אומות העולם המעות
הנדוניא כמקדם ,וטענתם באמרם שהיו אנוסים לחתום כן שלא
תשאר עגונה ,ורוצים שישבעו אמו וחותנו וגיסו כפי שנהוג
מאז בדיני אומות העולם".

החל הליך חדש בערכאות ,אלא התברר למפרע שכבר
במעמד סידור הגט היה ביד הבעל הסדר שטעהבו וסבר
שישבותוקף,ולאחרזמןהתבררלמפרעשאיןבוממשככל
שהדבר נוגע לערכאות .למרות זאת ,קבע מהרש"ם שגם
נידון כזה דומה לגט מווינא ,ומועיל ביטול התנאים במעמד
סידור הגט ,ולא קבע שהנידון דומה להשלשת מטבעות
מזויפותוכיוצ"ב.
באותו נידוןהחמיר המהרש"ם מאחר שגם לאחר שהבעל
ביטל את התנאים ,שהוא הליך הנעשה בטרם מינוי הסופר
והעדים,הודיע הבעללשליחבמעמד מינוי השליח,לאחר
שהשלימו את כתיבת הגט וחתימתו,שלא ייתן את הגט
אלאלאחרשיחתמו,ומאחרשלאחרזמןהתבררשאיןממש

הרי שהודגש בהצגת השאלה שטענת האשה ואביה

בחתימה בערכאות ,ובשליח אין צורך במשפטי התנאים,

להתנער מהסכמתם הראשונה הייתה שהם היו אנוסים

הגטבטל.

לחתוםכדישהאשהלאתישארעגונה.

העולה מתשובת מהרש"ם ,שעל פי דרכו בנידון שהאשה

מהרש"ם מביאדעת הרב השואל,שנידון זה יחשב כגט

שלא מינה
התנערה מההסכם דוגמת הגט ברומניה אך 

מוטעה,ותלויבמחלוקתהפוסקיםבגטמווינא.ועלזההשיב

הבעלשליח ,אלא נתן את הגט מידו לידה ,או מינה שליח

לומהרש"ם:

אך לא דיבר עמו לאחר ביטול התנאים ביחס לתנאי

"הנה לענ"ד לא באנו לידי מידה זו ,דהא כל טעם המקילים
משום שביטל כל התנאים בשעת סידור הגט .אבל בנ"ד שנמסר
הגט ליד השליח והותנה עמו שלא ימסור לה הגט כל זמן שלא
יחתום אביו ואשתו בנימוסיהם שקיבלו המגיע להם ,והשליח
נתן תקיעת כף שיקיים כן ג"כ ,הרי קיי"ל דבשליח אין צריך
משפטי התנאים כלל כמ"ש הב"ש באה"ע סי' ל"ח ע"ש
הרשב"א ור"ן ,וא"כ הרי בעינן שיחתמו באופן המועיל
בנימוסיהם כמ"ש בתשובת הרשב"א שבבית יוסף חו"מ סי'
רמ"א ...והשיב הרשב"א שאם לא קנה בו חייב להחזיר המעות

הגירושין,בכלאלוהאמירהשהגטניתןבלאתנאי,הנאמרת
בתחילת הליך סידור הגט ,מתייחסת גם לשליחות ,וגם אם
לאחרפרקזמןהתבררלמפרעשההסכםחסרערךבערכאות
אפ"הנידוןכזהדומהלנידוןהגטמווינא,ומדינאהגטכשר.
רש"ם שקבע שעקב הטענה שהיו אנוסים
דהיינו גם מה 
הביטולשלההליךהמשפטיבערכאותהואלמפרעיחדעם
זאתקבע שבהיבט העקרוני נידון כזה דומה לנידון הגט
מווינא ,ולא סבירא ליה שנידון זה דומה למי שהשלישו
עבורוקודםהגט מטבעותמזוייפיםהחמוריותרמנידוןהגט

עטרתדבורה



מווינא .וטעמו מאחר שגם בנידון הגט מרומניה ,בעת
הגירושין היה ברשותו של הבעל הסכם בר תוקף גם
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תפס בכלל ,הן משום שהמשיבה "החייתה" את תביעתה
דמעיקרא והן משום שהקנאת הסמכות לבית הדין לא תפסה

מהבחינה המשפטית ,ובכך אינו דומה למטבעות מזוייפים,

אך טעות עובדתית היא ביד הבעל לשעבר .גם כעת בית

וההליך לביטולו למפרע התקיים רק לאחר זמן ,הרי

הדין מוסמך לדון בין הצדדים ,הן עפ"י ההלכה וגם עפ"י

שההצדקה לביטול הגט יכולה להיותרק מכח אומדנא

חוק ,אלא שלאחר הגירושיןהביאההאשה למצב שבו

ברורה שעל דעת כן לא נתן הבעל את הגט ,ומאחר

קיימותשתיערכאותשיפוטיותהמוסמכות,ועתירתהלבג"ץ

שאומדנא זו היאבמסגרת של הלכות תנאים ,התנאי בטל

להורות על פסילת סמכות בית הדין נמחקה ,עלכן מאחר

באמירתהבעלשהגטללאתנאים.

שעפ"י דין תורה הצדדים מחויבים לעמוד בהסכם ,הרי

על כן ביחס לנידון דנן ,גם אילו נדון את ההליך המשפטי

ה
שמקרהזהדומהמאדלנידוןהנ"ל,למעטהריעותאשהיית 

שהתרחש לאחר הגירושין כמי שמבטל הליך קודם למפרע

באותו נידון של הגט מיאסי,ואינה בנידון זה ,שגם לאחר

וכמו שסבר מהרש"ם ,עדייןאינו דומה להשלשת מטבעות

ביטול התנאים שנאמרועפ"י סדר הגטאמרהבעללשליח

מזויפים אלא לנידון הגט מווינא,שבו הוכרעה ההלכה

דבריםשמשמעםתנאיבשליחות.

להכשירו.
אמנםכאמור,שארהגדוליהדורשהשיבוביחסלאותונידון

ה
הגטהנידוןבתשובותנחלתצביואגרותמש 

לא מצאו לנכון לקבוע את הקביעה שכתב מהרש"ם שהכל

יג .בספר נחלת צבי להגאון רבי גדליה פעלדער זצ"ל

בטלמעיקר,וכמפורשבתשובתהמנחתפתים,שבתוךהצגת

מטורונטו-קנדה חלק ב' עמ'460הביא נידון שהובא לפניו,

ה
נידוןהשאלהצייןשטענתהאשהבערכאותהייתהשנאנס 

וז"להשאלה:

להסכים,ובתוךדבריובאר:

"וה"נ הגילוי דעת היה שתתן לו פטורין ,והרי נתנו לו ,והרי
עכ"פ הפטורין הועילו שהיא צריכה לחדש תביעה בערכאות על
הפטורין ,ותביעה ישנה שהייתה בתקפה ,בטלה לה ע"י
הפטורין".
דהיינו ,ההליך שבו החזירו האשה ואביה את הדיון
לערכאותהוא הליךשהתחדשמכאןולהבא,ומאחרשבעת
הגירושין,ההסדרשהוסכם היה בר תוקף עפ"י ההלכה ,וכן
באותה עת לא היה הליך בר תוקף בערכאות והכל מכח
הפטורין שהיו בתוקף בעת הגירושין ,אין לקבוע שמבחינה
משפטיתביטולהתוקףהחוקיחללמפרע.
העולה מדברינו :נידוןדנן דומה מאד לנידון הגט ברומניה,
ומאחר שחמשת גדולי הדור הנזכרים הכשירו את הגט,
ובהםהגאוןרבישמואלסלאנטזצ"לשפסקשהגטכשרבלא
שום פקפוק ,והריעותא שחשש לה מהרש"ם עקב דברי
הבעל עםהשליח לאחר שכבר ביטל את התנאיםאינה
קיימתבנידוןדנן,גםבנידוןדנןלאניתןלפסולאתהגט.
בנידוןדנן,כתבהבעללשעבר,בסעיף8לכתביטענותיו:

מדאתינן להכי ,עולה בידנו כי הדברים מוסכמים אף אליבא
דה"מנחת פתים" )אה"ע קמ"ה( .רב המרחק בין מי שהתנה
שיתנו לו שטר פיטורין מתביעה בערכאות למי שהתנה
שהסמכות לדיון תהיה בבית הדין  ,שכן במקרה שכזה לא ניתן
להסתפק בסברא לפיה סמך הבעל על הבקשה לבית המשפט
למשפחה ככזו שתועיל להשגת המטרה של מניעת הערכאות.
זאת משום שגילוי הדעת של הבעל כלל גם את הקביעה
שהסמכות תהיה בבית הדין ורצונו זה מעולם לא התממש.
ביתר ביאור ,הדיון של ה"מנחת פתים" עובר על ציר לפיו גילוי
הדעת של הבעל שיתנו לו פטור מהתביעה בערכאות תפס
כשהאשה ואביה נאלצו לתבוע תביעה חדשה בערכאות.
במקרה שלנו גם לו היה מדובר רק בגילוי דעת הרי שהוא לא

"בעמדי בזה אמרתי לתת כאן מקום להאי שאילתא שבאה לפני
באחד שבא לגרש אשתו חדשים אחדים אחרי הנישואין ,ואחר
טענות ותביעות מב' הצדדים לפני הב"ד התפשרו בד"ת
שיסדרו גירושי ערכאות במקסיקו ואח"כ לאשרם ע"י הבתי
משפט בניו יארק כנהוג וכן עשו ונתן לה גט פטורין כדת וכדין
של תורה .אח"כ הלך הבעל ונשא אשה בא"י כדמו"י וחזר
לעירו .הגישה אשתו הראשונה תביעה נגדו לבית המשפט
הציוילי שלא התגרש בדיניהם ,ומאשימה אותו בזנות עם
אשתו ,ודורשת גירושין אזרחיים .והוא טוען הלא סדרנו הכל
בב"ד וע"מ כן נתן לה הג"פ כדמו"י ודורש להוציא הדבר מבית
משפטם והיא אינה מקשיבה לדבריו וממשיכה במשפט,
וטענתה בפיה כי היות שהיא ג"כ רוצה לגור בקנדה וע"פ חוק
קנדאי היא עוד אשתו ,לכן רוצה היא כעת בגט צוילי
מהערכאות וזהו הדרך לקבלו ,ע"י שתוכיח בבית משפטם
שזנה ,והיות שע"פ החוק הוא עוד בעלה ,הלכה והאשימה אותו
בזנות עם אשה אחרת )כלומר האי אשה שהיא אשתו כדמו"י(
וטענתה שזה לטובתה כי אחרת צריכה להמתין ג' שנים.
וטענתו מדוע לא דרשה האי גט אזרחי אז כשנתן לה הגט
פטורין בבי"ד בניו יורק ,דאדעתא דהכי נתן לה הגט פטורין
אחרי שקבלו כבר הגט ציוילי ,וכעת שהוא כבר נשוי עוד
גורמת לו צרות .האם יש איזה טענה או חשש על הגט לומר
אדעתא דהכי לא נתגרשתי".
בתשובתוכתב:

"נכון שנתגרשו כדמו"י ובדעתו הי' להפטר ממנה בהנהו
גירושין ,וכעת שהיא תובעת ממנו הנהו גירושין ציוילים ,יאמר
שלא גרשה אדעתא דהכי כי בדעתו היה שהגט ממקסיקו גומר
הענין ע"פ חוקי הממשלה .זה לא ניתן להאמר ,שהרי ידע וקבל
וסמך על הגירושין דמקסיקו ,מיהו הכא אינם מתקבלים ,ולכן
אין להרהר ולהוציא לעז על הנהו גירושין ומגורשת היא ממנו
ולא אגידא בי' .והנהו תביעות יש לפשר ביניהם ולסדר הענינים

א
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כפי הצורך בב"ד של ישראל ולא בערכאות של נכרים...
דבערכאות של גוים יש עוון פלילי של הרמת יד בתורת משה".

ח"אסי'מטדןבכשרותגטשניתןבביתהדיןבנתניהבשנת
ה
תשנ"ח ,ומידלאחר סידורהגטהתעוררהשאלתגטמוטע 

הגאוןר"גפעלדערזצ"לשאלשאלהזואתהגר"מפיינשטיין

בנסיבות הדומות מאוד לנידוןדנן .באותו נידון נערך הסכם

זצ"ל,ותשובתומצויהבספראגרותמשהחלקאה"עח"גסי'

גירושין ,ומאחר שהבעל עמד על כך שגם לאחר הגירושין

לז,וכתב:

ימשיך ביתהדיןלהיותהערכאההמוסמכתלדוןבמשמורת

"מתשובת מהר"מ אלשיך שהביא הפתחי תשובה מוכרח דאין זה
חשש ממש לדינא ,אבל מסתבר שהוא בתביעת הכתובה שהוא
כסף שחייב לה ,שעל זה ודאי ליכא שום אומדנא שלא היה נותן
גט אם תתבע מה שחייב לה ,ואף גילוי דעת איתא שם בתשובה
שאינו כלום ,משום שודאי סתם בנ"א רוצים לשלם מה שחייבין
מדינא .אבל כשהיא תובעת דבר שאינו חייב לה מצד שיש לה כח
מדיני המדינה ,יש לחוש דאולי הוא כאנן סהדי שלא היה נותן גט
אדעתא דהכי ,ובפרט שהסכימה לפסק ב"ד לקבל הגט בסך
שאמרו הב"ד .ואם תובעת אותו גם שיענשוהו על החטא שנשא
אשה אחרת ,הרי לפי תביעתה לא יועילו לו כלום הגט פטורין,
דהרי אף שרוצה ליקח אשה ,לא יוכל בשביל שלא יניחוהו מדיני
המדינה ,שעל דעת זה הוא עוד יותר אומדנא שלא היה נותן גט.
אבל מטעם אחר יש לדון שלא יוכל לטעון כן ולבטל את הגט,
דהרי דיני המדינה ודאי היו ידועים גם לו ,והיה לו לחוש
ולהתנות שאם תתבע בדיני המדינה בין טענת ממון בין טענת
עונש לא יהיה גט ,שאף בלא תנאי כפול היה מועיל מצד שהוא
גם אנן סהדי ,עיין בתוספות קידושין דף מט .אבל כיון שלא
חשש להתנות זה חזינן שהיה לו טעם שלא היה חושש לזה ,אולי
חשב להשאר בא"י או טעמים אחרים ,עכ"פ כיון דודאי ידע מזה
ולא חשש להתנות ודאי גמר בדעתו ליתן הגט אף שאיכא חשש
זה ואין יכולין לבטל הגט אף שתובעת דבר שאינו חייב ואף
שתובעת לענשו .ואם האמת שלא ידע שתוכל לתבעו בדיני
המדינה איכא חשש גדול על הגט לענ"ד ,אבל מסתמא יש לנו
לתלות שידע מדיני המדינה ואין יכול לבטל הגט"
העולהמתשובותאלושלהנחלתצביוהאגרותמשה,שביחס
לנידון זה של התנערות מהסכם הגירושין ,המביא לחיוב
כבידה על יכולתו של
הבעל בסכומי כסף שאינו חייב ,והמ 
הבעל להינשא מחדש ,לכאורה היה מקום לטעון טענה
שאדעתאדהכילאגירשה.אךאיןמקוםלטענהזו,אםהבעל
ידעשעפ"יחוקיהמדינהניתןלהגישתביעותכאלו.בנידוןדנן
איננו יכולים לדעת מה ידע הבעל בעצמו בעת מתן הגט,
פנינו אלא שהה מעבר לים .אך מאחר
מאחר שלא היה ב 
שליוו את הבעל עו"ד וטו"ר ותיק מאד המכירים את דיני

המשפחה הנוהגים בארץ והיודעים שקיים סיכון שהאשה
תצליח להתנער מההסכם המחייב אותה ,ויצוין לסעיף ה'
לפרק המסקנות בסיום פסק דין זה ,וכן בית הדין בעצמו
הבהיר
בהחלטתוהנזכרתמיוםכ"חסיוןתשע"ז) (22/06/2017
שבהיבטהחוקי,תיאורטיתקיימתאפשרותכזו,עלכןבנידון
זהגםאליבאדתשובתהאגרותמשהאיןלחוש.
ח
הגטשסודרבביתהדיןבנתניהבשנתתשנ" 
יד.בספר עיונים במשפט )להגרח"ש שאנן זצ"ל( חלק אה"ע

הבןומזונותיו ,ובלא הסדרהכזו לאהסכיםלתתגט ,הביעה
האשהאת הסכמתה ,ו נערךהסכםבדרך שהניחה אתדעת
הבעל ודעת בית הדין שהנושא מעוגן כראוי מההיבט
ת אישור ההסכם וסידור הגט
המשפטי .אך מיד למחר 
התנערההאשהמההסכם ופנתה לבית המשפט,והביאה
לכךשביתהמשפטקבעאתסמכותוהחוקיתלדון בנושאים
הנ"להקשוריםלקטין.
באותונידוןעלתהשאלתכשרותהגט,והגרח"ששאנןזצ"ל,
בהיותו דעת מיעוט,קבע שהגט נפסל בהיותו גט מוטעה,
לעומת דעת הרוב שלא הסכימהעמו,והסתמכו על כך
שהגטסודרבביטולהמודעותותנאיםכמקובל.
ולהלן מדעת המיעוט כפי שהובאה בספר עיונים במשפט
אה"עסי'מט.

"יש לציין ,שאף שבשעת הגט הבעל מבטל מודעות ומצהיר כי
הוא נותן את הגט בלא שום תנאי ,הרי ביטול מודעות זה תוקפו
יפה לדבר שיכול להיות ספק לצדדים אם הדבר יתקיים אם לאו,
אבל לא בדבר שלא היה בו לבעל או לביה"ד כל ספק שאין
מתכוננים להערים על בית הדין ועל הבעל ,וכפי שכבר ציין בית
הדין לפתחי תשובה סימן קל"ד ס"ק א' וספרים רבים נכתבו
בנושא זה .ועל פי הגדרת חלקת יואב אבהע"ז סימן כ"ה נראה
שיש להגדיר מקרה זה כטעות ולא כאי קיום תנאי גרידא .ועיין
במאמרו החשוב של הרה"ג ר"א לביא בשורת הדין כרך ב עמ'
קמ"ו ק"צ ושם בעמוד קפ"ב כתב שאף המחמירים וסוברים
שהגט בטל במקום שהבעל הוטעה ,יש מקום להקל בשני
מקרים במקום שהבעל יכול היה לבדוק אם מטעים אותו ולא
בדק ,או במקום שהיה מגרש בלא זה ,ומה שהתנה עשה כדי
להרויח כל מה שיוכל להשיג .אבל אילו היה יודע מראש
שהאשה לא תסכים לתנאי שיציג ואין לו כל סיכוי לקבל את
הדרישה שיגיש ,היה מגרש בלאו הכי  -שוב אין מקום לטענת
ביטול הגט .תנאים אלו מבוססים ע"פ חלקת יואב הנ"ל ועוד.
במקרה שלפנינו ,לא היה כל ספק לנו עורכי הגט ועורכי
ההסכם ,כי הבעל לא היה מגרש בלא שהיה בטוח שלא ייתבע
יותר לבית משפט ,והרי אנו היינו שם ,וכותב השורות הוא זה
שניהל את המשא ומתן הקשה עם שני הצדדים ,הא חדא .גם
הקולא השניה שהיה על הבעל לתת דעתו ולבדוק אם אין
מטעים אותו ,לא תעזור למנוע פיסול הגט ,כיון שהבעל במקרה
זה לא היה יכול לבדוק אם מרמים אותו ,מאחר וכל המומחים
אמרו שאין מקום וחשש לשום הטעיה והכל סגור הרמטית,
ואכן במקרה זה חרג בית המשפט ופסק בניגוד למקובל עד
עתה ויצר תקדים שנקרא על שם הבעל אנ....
מאחר והאשה עדיין לא נישאה ויש מקום לתיקון והמדובר
כרגע לכתחילה ברור שיש להחמיר ולאסור על האשה להינשא
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לעלמא עד שתקבל גט חדש ,מרצון הבעל .ועי' באגרות משה
אבן העזר ח"ד סי' קטו שכתב בנושא דומה :ובעצם יש גם
להסתפק לדינא ממש אולי יתבטל הגט ח"ו משום שאנחנו
סהדי שלא נתן הגט אלא מצד הבטחתנו שיוכל עי"ז להשיג
גירושין דערכאות משום שאבי האשה לא יעכב אלא אדרבה
יסייע בזה ,וכיון שמעכב שאם היה יודע שיעכב ברור שלא היה
נותן הגט ,וממילא לא הועיל כלום מה שאמר שהוא בלא תנאי.
ונמצא שיש גם לדינא חשש גדול אם יעכב הגירושין דערכאות
שהגט יהיה פסול וחשש ממזרות על הבנים שתלד ח"ו .ולכן
בבקשה מכתר"ה שלמעה"ש יסביר לו כל זה ויאמר שבנפשו
הוא עושה' .ומי הוא שיכול להקל לכתחילה נגד דברי הגרמ"פ
זצ"ל .ועיין בנדון מעשה דומה בבעל שלא רצה ליתן גט מאחר
והאשה לקחה כספים ומטלטלין ונתפשר לתת גט לאחר
שהאשה אמרה שלא נשאר בידה מהכספים שלקחה אלא סכום
מועט והובטח לו כי יוחזרו לו המטלטלין ,ושם אמר הרב
למגרש שיש בידו בטחון ותהיה מוכרחת לקיים הכל כפי
הנעשה בינהם וכשומע המגרש דברי הרב התרצה וגירש את
אשתו ונגמר הכתיבה והנתינה בלי שום תנאי ואחר כך לא
החזירו לידו את המטלטלין ועמדה האשה ונשאת לאיש אחר
ועל מקרה זה השיב בעל נתיבות המשפט הובא בתשובות רבינו
יעקב מליסא סי' נג שאף שעשו ביטול מודעות כנהוג והתנה
שנותן הגט בלא שום תנאי גט זה אפילו ריח הגט אין בו ופסק
שהולד מהשני ממזר עי"ש בהערות וסיים שם בדברים קשים
"אך בעה"ר עיני הדור אע"פ שרואין קלקולים הנוגעים בנפש
שותקין ומבקשים היתר על איסור מפורש" .ואף אם אילו היה
אפשר לחלק בין הנדון שם למקרה שלפנינו ,מכל מקום המקרה
שלפנינו הוא לפני שהאשה נשאת ,ובודאי אסורה היא להנשא".
בהגיעהנידוןלביתהדיןהגדולבערעורשהוגשמצדהבעל,
גם בבית הדין הגדול נחלקו הדעות בתיק.024651903-53-1
דעת הרוב של הגרי"מ לאו שליט"א והגר"ש דיכובסקי
שליט"א ,בפסק דין מיום ט"ו כסלו תשס"א )(12.12.2000
הייתהלדחותאתהערעור,וכתבו:

"לדעת המערער ,הגט שנתן ,פסול ,עקב הפרה יסודית של
"הסכם הגירושין" ע"י המשיבה ,בפנייתה לביהמ"ש בענין
הסדר ביקורי הילד ,כאשר לפי ההסכם ,היה עליה לפנות
לביה"ד.
טענה זו אינה מקובלת עלינו ,למרות שנתמכה ע"י דעת המיעוט
בביה"ד האזורי.
הסכמי גירושין למיניהם ,אינם סוף פסוק בהתדיינויות בין צדדים.
לעיתים קרובות ,מופר סעיף זה או אחר בהסכם ,ומתנהלים על כך
דיונים במשך שנים .אוי לנו ,אם נחליט שכל הפרה של הסכם
הגירושין  -אפילו אם מדובר בהפרה יסודית  -מעוררת בעיה ביחס
לגט .על כן ,מבהירים לצדדים בעת סידור הגט ,כי הגט הוא דבר
נפרד ,שאינו מותנה בשום דרך שהיא בהסכם ,ולצורך כך יש
"ביטול מודעות" וכו' .להפרת הסכם יש תרופות במישור
המשפטי ,אבל בשום פנים לא במישור כשרות הגט".
מאידךגיסא,דעתהמיעוטהייתהלקבלאתהערעור.
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להלןדעתהמיעוט:

"בבית הדין נתניה נחלקו הדעות בקשר לכשרותו של הגט.
לדעת הרוב הגט כשר ולדעת המעוט הגט פסול .והנה בבואנו
לדון על כשרות הגט ,השאלה עומדת לפנינו אם המערער
הקפיד על הדברים האמורים ,בהסכם ,או אם נתן את הגט ללא
תנאי לאור העובדא שלפני הגט מבטלין כל תנאי וכל מודעה
אם נמסרה .שהרי בשעה שנתן את הגט ואמרה הרי זה גיטך ...
ובו תהיי מותרת לכל אדם לא העמיד כל תנאי .לדברי המערער
הוא הדגיש לפני הדיינים במעמד סדור הגט שהוא עומד על
התנאים ,והוסיף שתשובת הדיין הייתה הכל בסדר כפי שסוכם.
מן הדברים שהיו לי עם הדיינים שבפניהם נערך ההסכם בין
הצדדים ,ועל ידם סודר הגט ,עולה כי הגט ניתן על דעת כן
שההסכם מחייב וענין הילד יתברר רק בפני ביה"ד אשר לו
תהיה הסמכות לדון בענין הילד ,ולא לבית המשפט האזרחי.
המערער עמד על דרישתו זו במשך כל הזמן שהתנהל המשא
ומתן ביניהם ,ולדבריו רק על דעת זו הסכים ונתן את הגט.
בנסיבות אלו נראה לי שאין מקום להכשיר את הגט .המערער
נתן את הגט מתוך הנחה ברורה כפי שנאמר לו שהסמכות
נמסרה לבית הדין וההסכם מחייב .ענין הילד היה חשוב מאד
למערער ,ולא הסכים לוותר עליו ,ואם הדבר לא יהיה כפי
שהוסכם ,ענין זה אינני רואה אותו כתנאי שיצטרכו לו כל
משפטי התנאים תנאי כפול ,הן קודם ללאו וכו' ,ענין זה נאמד
לפי מידת ההקפדה של המערער המגרש ובמקרה זה הייתה
הקפדה .וגדולה מזו מצאנו בהלכה.
"האומר לשליח תן גט זה לאשתי במקום פלוני ונתתו לה
במקום אחר אינו גט  ...אל תתנהו לה אלא ביום פלוני ונתנו לה
מלפניו או מאחריו אינו גט שהרי הקפיד על עצמו של יום ,וכן
כל כיוצא בזה  -רמב"ם הלכות גרושין פרק ט' הלכה ל"ג.
ובהלכה ל"ה" :האומר לשלוחו הולך גט זה לאשתי בין שאמר
לו הולך בין שאמר לו את הולך וחלה או נאנס ושלחו ביד אחר
ואם אמר לו טול לי ממנה חפץ פלוני ותן לה גט זה הרי זה לא
ישלחו ביד אחר .ואם שלחו ביד אחר ויצאה האשה לקראת
השליח ונתנה החפץ בתחלה ואח"כ נתן לה הגט הרי זו
מגורשת".
והלכה לו" :נתן לה הגט ואחר כך נתנה החפץ אפילו מיד
השליח הראשון אינו גט שהרי עבר על דברי הבעל בדבר שסתם
בני אדם מקפידין עליו שהרי הבעל אמר לו טול החפץ ותן לה,
והוא נתן ואחר כך נטל".
מפורש שאם לא נעשתה מסירת הגט כפי שרצה הבעל הגט אינו
גט.
במקרה שלפנינו הכל ידעו כי המערער מקפיד מאוד על הסעיף
שלפיו נמסרה הסמכות לבית הדין ,ועל דעת כן נתן הגט ,ואנו
בתוך עמנו יושבים ויודעים עד כמה הורים נאבקים על ילדיהם,
ומבקשים להבטיח עד כמה שניתן שהדבר יעשה כפי שנראה
להם ,ולכן נערכים הסכמים ,ומבטיחים שהדבר יהיה כפי
שמדברים ביניהם ,ואם צד אחד מפר את ההסכם ,בודאי שלא
על דעת כן ניתן הגט.
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גם אם אומרים לבעל המגרש בעת מסירת הגט שהגט ניתן ללא
תנאי ,אך לא יתכן שזה יכלול בתוכו גם את הענין החשוב
שהוא החזקת הילד והכרוך לו ,ויבוטל מפני שהגט ניתן ללא
תנאי .אמנם ללא תנאי ,אבל הגט ניתן על דעת האמור בהסכם
ובמקרה שלפנינו ניתן הגט על דעת שהסמכות נמסרה לבית
הדין ע"י שני הצדדים ,כפי שהודגש בהסכם.
נוסף על כל האמור ,ביה"ד לא יתן יד למי שמפר הסכם ,מוליך
שולל את ביה"ד והופך את כל הענין לחוכא ואיטלולא.
המשיבה חתמה על ההסכם מרצון ,לאחר שהוסבר והבינה את
משמעות ההסכם ,ובכל זאת למחרת יום הגט ואשור ההסכם
פנתה מיד לבית המשפט ,לזה צריך עזות מצח ביודעה
שהוליכה שולל את בית הדין אשר נתן מזמנו היקר והביא את
הצדדים להסכם לגירושין.
אינני יודע לשם מה הייתה צריכה המשיבה לפנות לבית
המשפט בענין הילד ,הכי בית הדין לא דואג לטובת הילד ,וכי
ביה"ד היה מסדיר בקורים שלא יהיו לטובת הילד ,אתמהה?
לאור כל האמור ,ומאחר ולא הייתה למערער כל כוונה ליתן
הגט ,אם ענין הילד לא הובטח שיהא בסמכותו של בית הדין,
ובמקרה זה אמנם לא הובטח ,ועובדא היא כי בית המשפט נטל
לעצמו את הסמכות לדון בענין הילד ואלו המשיבה לא הייתה
פונה לבית המשפט הייתה הסמכות נתונה לבית הדין ,המסקנא
היא כי הגט פסול .והואיל וכל עניני הממון שהגיעו אליו
הצדדים היה כפוף לסדור הגט ,ועובדא היא כי ביום שאושר
ההסכם ע"י ביה"ד סודר הגט ,באין גט כשר גם עניני הממון
אינם תקפים כי כל ההסכם נעשה על דעת שהצדדים יתגרשו
בגט פיטורין כדין".

ויצויןלדבריהג"רשלוםגוטמאןזצ"ל,הרבהמסדראתהגט
מיאסי הנזכר ,שבתיאור הנידון כתב )כמפורט בתשובת
היכלישןהנזכרת(:

"ואנן הבית דין סהדי וגם הבוררים דאדעתא דהכי נתן הג"פ
שימחלו החוב והשבועה ולא עלה על דעת שום בני אדם אשר
יוכלו לחזור ולתבוע ולהשביעם והו"ל אונסא דלא שכיח ולא
הו"ל להתנות".
ואע"פכןהכשירוהוגדולידורשנשאלובדינושלאותוגט.
ב.כתב:

"ועל פי הגדרת חלקת יואב אבהע"ז סימן כ"ה נראה שיש
להגדיר מקרה זה כטעות ולא כאי קיום תנאי גרידא".
דבריוצ"עשהריהחלקתיואבכתב:

"החילוק בין תנאי לטעות כן הוא ,דכל שיש ספק אצלו ,ומתנה
שבאם יהיה כך יתקיים המעשה ,זה תמיד הוי תנאי .ואם ברור
אצלו שכך ,ומפני כך עושה המעשה ,אז אם המעשה שעושה
הוא בינו לבין עצמו הוי טעות ובטל .ואם הוא בינו לחבירו ,אזי
אם גם חבירו יודע שהוא מוטעה ושותק ג"כ טעות מיקרי .אך
אם חבירו אינו מטעה אותו אזי תלוי אם היה יכול לחקור ולא
חקר לא הוי טעות ,אבל במקום שלא היה יכול לחקור שפיר הוי
טעות ...דטעות לא הוי רק אם לא היה צריך להתחיל המעשה
כלל ,אבל אם כוונתו לעשות המעשה רק על אופן זה ,תנאי
מיקרי ולא טעות".
בנידון הגטשסודר בבית נתניה וכן בנידון דנןיכול היה
להתעורראצלהבעלספקשמאבמועדאחרלאחרהגירושין
תמצאהאשהאת הדרך להתנער מההסכם ,וכל טענה
לתנאי המתנה את הגירושין בקיום ההסכםהיא במסגרת

דעת המיעוט בבית הדין האזורי ודעת המיעוט בבית הדין

דיון בהלכות תנאים .אך בוודאישבמועד סידור הגט גם

הגדול אינן יכולות להתקבל ,ולהלן ההערות על דעת

מצידושלהבעל היהנכוןלתתגטעליסודההסכםשנחתם

המיעוטבביתהדיןהאזורי:

ואושר ,שהרי אםהייתההאשה נוהגת ביושר ובהגינות

א.כתב:

וממלאת אחר הוראות ההסכם לא הייתה מתעוררת כל

"שאף שבשעת הגט הבעל מבטל מודעות ומצהיר כי הוא נותן
את הגט בלא שום תנאי הרי ביטול מודעות זה תוקפו יפה לדבר
שיכול להיות ספק לצדדים אם הדבר יתקיים אם לאו ,אבל לא
בדבר שלא היה בו לבעל או לביה"ד כל ספק שאין מתכוננים
להערים על בית הדין ועל הבעל".

שאלהשלגטמוטעה.
מאחר שש ני הצדדים מחויבים לקיים את ההסכם כפי
המוטל עליהם עפ"י דין תורה לכןמסגרת הדיון נותרה
כבירורשאלהביחסלתנאיולאכבירורשאלהביחסלטעות.
על כן,מאחר שהדיון והחילוקים בחלקת יואב מתייחסים

דבריו אינם יכולים להתקבל ,מאחר שבאותו נידון אם

להטעיההקיימתכברבעתהגירושין,כגוןבחפציםשהועברו

האשה לא הייתה הולכת לתבוע בבית המשפט ,לא הייתה

אליו עוד קודם למועד סידור הגט ,וכן הנידון בתשובות

מתעוררת כל שאלה על כשרות הגט ,ומאחר שהאירוע של

שהובאו בשורת הדין ח"ב וצוינו בדעת המיעוט,לא היה

הפרת ההסכם התרחש למחרת ,הרי שהמקום לפסול את

מקום להביאם ביחס לנידון שם .הגם שביחס למעמדו של

הגט הוא רק אם נדון אתההסכם כתנאי בגירושין .כמו כן

ההסכם ויכולתו להגן על הבעל מתביעה בערכאותהתברר

יצוין,בכל הפוסקים שהכשירו את הגט מווינא וכן גיטין

לאחרזמן שההסכםכבראינומגןעלהבעל,אךהיינומפני

אחרים כיוצא בהן כמפורט בתשובותיהםהכשירו למרות

שחל שינוי בהתנהלות האשה,ובנידון דומה כבר הכשירו

שבעת הגירושין ,על יסוד ההסדרים שנקבעו כבר,לא היה

גדולידורבזמנואתהגטמיאסי,כמבוארלעיל.יתירה מכך,

כל חשש אצל הבעל או אצל בית הדין ,שקיימת כוונה

בנידוןשלהגטשסודרבנתניה גםביתהדיןקבעשביהמ"ש

להערים ,ולא כתבו חילוק זה ,אלא קבעו שאמירת הבעל

מצא לנכון לקבוע תקדים משפטי ,וכמובן שתקדים זה הינו

שהגטללאתנאיםמסירהאתהחששלכשרותהגט.

הליךהבאלעולםרקהחלמהמועדשניתן,ואינויכוללברר

עטרתדבורה
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למפרע שההסכם מעיקרא היה חספא בעלמא מבחינה

ולהלןהערותעלדעתהמיעוטבביתהדיןהגדול,הנזכרת:

משפטית,וכןהואבנידוןדנן.

א.כתב:

עוד יצוין שבחלקת יואב בתשובתו הנזכרתבתחילת דבריו
כתבביחסלטעותהמתקיימתכברבעתהגירושין:

"ואם ברור אצלו שכך ומפני כך עושה המעשה ,אז אם המעשה
שעושה הוא בינו לבין עצמו הוי טעות ובטל .ואם הוא בינו
לחבירו ,אזי אם גם חבירו יודע שהוא מוטעה ושותק ג"כ טעות
מיקרי ,אך אם חבירו אינו מטעה אותו ,אזי תלוי אם היה יכול
לחקור ולא חקר לא הוי טעות".
דהיינו ההטעיה שחברו מטעה אותו משליכה על ביטול

"לדברי המערער הוא הדגיש לפני הדיינים במעמד סדור הגט
שהוא עומד על התנאים ,והוסיף שתשובת הדיין הייתה הכל
בסדר כפי שסוכם".
הדברים סתומים ,אם הטענה היא שהדברים נאמרו בטרם
החלהבעל לומר את הנוסח הקבוע בסדר הגט שהגט ניתן
ללא תנאי ,הרי בנסיבות אלו דבריו האחרונים של הבעל
מבטליםאתהראשונים,אוהטענההיאשדבריהבעלנאמרו
אףלאחרמכן,וזואכןשאלהקשהיותרוהשגהחמורהעל

המקח ,אך היינו דווקא מחשבת חברו המצטרפת למעשה

בית הדין שסידר את הגט כמבואר בתשובת רבינו יעקב

המוטעה ,כגון בקידושין שקדשה ביודעו שהיא כהנת

מליסא ובתשובת ישועות יעקב הנזכרת .עכ"פ בתשובה

ונמצא שאינה כהנת ,שאם הטעתו יש בכך יסוד לביטול

שבספר עיונים במשפט אין כל רמז שהדברים נאמרו גם

הקידושין ,אך מחשבה גרידא בלבד שאין מאחריה מעשה

לאחר ביטול המודעות והתנאים ,ואם אכן באותו נידון

מוטעה באותו מועד של מעשה המקחאין בה להביא

הדבריםנאמרולאחרשהבעלאמרשהגטניתןללאתנאים,

לביטול המקח .על כן בכל המקרים שבעת הגירושין עדיין

איןללמודמאותונידוןלנידוןדנן.

אין מעשה של טעות שהבעל הוטעה שקיבל דבר אחד

ב.כתב:

וקיבל דבר אחר.אלא קיבל הסכםבר תוקף עפ"י ההלכה
ועפ"י החוק.רק לאחר זמן,בעת שהאשה החליטה להפר
את ההסכם והצליחה לשנות את עמדת ביהמ"ש,עולה
טענה שמא האשה כיוונה כבר במועד הגירושין להתנער
מההסכם ,אין מחשבה גרידא כזו יכולה להביא לביטול

"ענין הילד היה חשוב מאד למערער ,ולא הסכים לוותר עליו,
ואם הדבר לא יהיה כפי שהוסכם ,ענין זה אינני רואה אותו
כתנאי שיצטרכו לו כל משפטי התנאים תנאי כפול ,הן קודם
ללאו וכו' ,ענין זה נאמד לפי מידת ההקפדה של המערער
המגרש ובמקרה זה הייתה הקפדה".

קידושין או גירושין ,ולא על כך כתב החלקת יואב את

דבריו אינם מחוורים ,בהיותם נוגדים את כל תשובות

דבריו ,ואין כל מקור בש"ס ופוסקים לביטול גירושין

האחרונים שהכשירו את הגט מווינא ושאר גיטין שהוזכרו

בנסיבותאלו ,אךכאמור,החלקתיואבבמסקנתוכתבשכל

לעיל והמתייחסים לנושא שהבעל מאד הקפיד עליו .גם

הטעיה בהסכם שאינה בגירושין גופןאינה טעות אלא

הראיה מדברי הרמב"ם המתייחסים לשליחות למתן הגט

נידונתבמסגרתתנאי.

אינה יכולה להתקבל בנידון סידור גטהמוסדרבאמירת

ג.האג"מ אה"ע חלק ד' סי' קטז לא פסק לפסול את הגט,

"ללא תנאי" .בנידון ההלכות ברמב"ם לא אמרהבעל שאין

אלאכתבש"ישגםלהסתפקלדינאממשאולייתבטלהגט",

תנאי בשליחות ,יתירה מזו ,דעת הרבה פוסקים שבדברי

ולכן הורה לאבי האשה לנהוג בהתאם להסכם ,אך אין

שהשליח
הבעל לשלוחו אין צורך במשפטי התנאים,מאחר 

מדבריו הכרח שדעתו לפסול את הגט הלכה למעשה,

נעשה שליח רק באופן שנתמנה ,ובאופן שלא נתמנה אינו

ובוודאישכןלאורהאמורבפסקהדיןהנוכחי.

שליח,ולכןלאצריךאתמשפטיהתנאים  .עייןב"שסי'לח

ד.הנידון בתשובות רבינו יעקב מליסא בעל התורת גיטין

סוףסק"בבשםהרשב"אוהר"ן,ובספראבנימילואיםסי'לח

רחוקמאדמהנידוןבביתהדיןנתניה.בעלהתורתגיטיןפסל

סק"ב ,וכן בספר גט פשוט סי' קכ ס"ק מג,ובתשובתפרח

אתאותוהגטמאחר שהבעלחזרעלתנאיולגירושין ,ואמר

ך
מטה אהרן ח"ב סי' פ"ו,דבאמירת הבעל לשליחאיןצור 

זאתתוךכדיסידורהגט,וכמושכתבבתשובתו:

במשפטיהתנאים .ובספר שואלומשיבמהדורהתניינאחלק

"וזאת ידוע כי המסדר והעד המעיד  ...כי לא שתק ולא נתרצה,
ואדרבה צווח מתחילת הכתיבה עד סופו ובין כתיבה לנתינה
יותר משעה ושתים בכמה לשונות ,וזאת ידוע להרבה".
ועייןבשו"תישועותיעקבאה"עסי'כהשהשיבאודותאותו
נידון ,ולא מצא מקום להכשיר את הגט רק אם האשה
תמלא אחר ההסכם ככתבו וכלשונו ,לרבות לאחר שכבר
נישאה לאחר .אך המעיין בתשובה הנזכרת,ייווכח שאין

ד'סי'כאכתב" :כבר נודע דע"י שליח לא צריך משפטי
התנאים,דעלדעתכןנעשהשליח".
ט:
ועפי"זכתבבספרידהמלךעלהרמב"םהלכותגירושיןפרק 

"דכיון דתנאי זה לא היה נגד האשה רק נגד השלוחים ,לא
צריכא כלל משפטי התנאים ,דזה אינו רק גילוי דעת דרק אדעת
כן עשאם לשלוחים ,וכמו שכל המשלח אינו צריך נגד השליח
משפטי התנאים ,ומ"מ אין ביד השליח לשנות מדעת המשלח".

להקיש ממנה לנידון דנן ולנידון הגט שסודר בבית הדין

ובהתאםלכךיתפרשודבריהרמב"םשהביאבדעתהמיעוט

בנתניה ,מאחרשזהו מקרה שונה במהותו .ובדברינו אלו

שם.

השגה גם על מש"כ בספר קנה בשם ח"ד אה"ע סי' קי"ט

למרותהאמור,יצויןלתשובתקנהבשםח"דאה"עסי'קיט

להסתמךעלדעתהרבתורתגיטיןלנידוןשלו,עי"ש.

תשובת המנחת יצחק )שלא הודפסה( שהחמיר
שהביא מ 

א
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בנידון שכפי הנראה דומה לנידון דנן ולנידון של ביה"ד

לפסילת גט עקב חיוב ממון עתידי בנידון להסכם כפי

נתניה,וז"ל:

שהגרא"צשיינפלדשליט"אמייחסלתשובהזו.

"וכן היה באמת גם בעובדא של מרן הגאון בעל מנחת יצחק
זצללה"ה שאעפ"י שבתשובתו כתב דאף אם תבטל אח"כ
תביעותיה במשפט יש לעיין אם תועיל אז התשובה שלה ולא
תצטרך גט חדש ,מ"מ ידוע דלמעשה בעובדא זו חזרה בה
האשה ,והסכים מרן הגאון זצללה"ה להכשיר גם את גט
הראשון ולא הצריכה לגט שני ,היינו משום דבעובדות אלו היה
מעשה גט כהלכה ,אלא שלאחר נתינת הגט חזרה בה האשה
והתחילה בפעולותיה איך להרוס את ההסכם".

גם סיום נימוקיו ההלכתיים שלהגרא"צ שיינפלד שליט"א
תמוהים,שכתב:

"גם הבית מאיר ,אה"ע ,סימן קמה סעיף ט ,חושש לדעת
המהר"ם מלובלין ,ומחפש דרך כיצד לסדר הגט באופן שלא
יהיה שום חשש לגט מוטעה גם לדעת המהר"ם .וראה גם בספר
'דברי יוסף' לרה"ג יוסף כהן זצ"ל ,אה"ע ,ח"ב ,סימן יח".
הבית מאיר לא הורה לפסול את הגט בנידון כמו הגט
מווינא,וכפסקדינושלהגרא"צשיינפלדשליט"א,אלאכתב

ההשגות הנזכרות יפות גם ביחסלפסק דינו של הגרא"צ

דבריםסתומים"שעדייןדבריםבגו"בתשובתמהר"םלובלין,

שיינפלדשליט"אבתיקביה"דת"א /9322סושהודפסבקובץ

ועלכןכתבלמסדריהגיטיןשטובלסדראתהגטשלהשכ"מ

שורתהדיןחי"בעמ'שעו-שפ.

בדרך שיהיה כשר לכו"ע וגם אליבא דמהר"ם לובלין .וכן

בעמ'שע"טכתב:

מתשובתהגאוןהרביוסףכהןזצ"לאיןאסמכתאלנידוןשלו

"ובשו"ת חלקת יואב )אה"ע סימן כה( ,כתב גם כן ,שאם בשעת
סידור הגט כבר היה בדעת האשה שלא לקיים את מה
שהבטיחה לו ,הרי זה גט מוטעה .כי אם היה יודע הבעל את
הדבר במתן הגט לא היה מגרשה" :ואם כן הוא מוטעה בעיקר
המעשה ,ואין אמירת הבעל שמגרשה בלא תנאי מועיל כלל
והגט בטל" ,חמור הדבר שבעתיים ,כשהפרת ההסכם נעשית
ימים מספר לאחר הגירושין".
הדבריםאינםמחוורים,מאחר שמסקנתהחלקתיואבשאין

מאחר ושם הבעל הוטעה בנתונים העובדתיים שהוצגו לו
בעת סידור הגט ולכן חשש לגט מוטעה .ותמוה מאד
שהגרא"צ שיינפלד שליט"א ציין דווקא לתשובה סי' יח
שבספר דברי יוסף ח"ב ,כשבתשובה שקדמה לה ,בסי' יז,
הגאוןרבייוסףכהןזצ"למאריךבשאלתכשרותהגטבנידון
הדומה לנידון של הגרא"צ שיינפלד שליט"א ,ופוסק
להכשירו מאחר שרק לאחר הגירושין נעשתה הפרת
ההסכם.

יסוד לדון גט כמוטעה עקב הטעיה בנושא שאינו בגוף

ט"ו .ידועה שיטת הגאוןרי"א מקאוונא זצ"ל בתשובתעין

הגירושין ,כגון בקיום ההסכם ביחס להחזרת חפצים ,על כן

יצחק חלק ב'סי'מ' שנתן לטובות ההנאה שהבעל מקבל

בנידון פסק דינו של הגרא"צ שיינפלד שליט"א שהדיון הוא

בהסכם הגירושין מעמד של תשלום תמורת הגירושין,

על גובה המזונות ,אין יסוד להחמיר בהסתמך על תשובת

ובהיעדר קיומו ,חסר בתשלום והגירושין בטלים ,אא"כ

החלקת יואב .יתירה מזו ,הציטוט מדברי החלקת יואב

הבעלחויבלתתגטבלאתשלום.וז"ל:

מתייחס לדבריו בטרם הגיע למסקנתו הנ"ל ,אך גם בדבריו
אלו,בהו"אשלדבריו,איןמקוםלייחסלחלקתיואבקביעה
שמחשבה גרידא בלב האשה שלא לקיים הבטחתה מבטלת
את הגט ,והדברים מרפסין איגרא .החלקת יואב מתייחס
למציאות עובדתית של טעות בעת סידור הגט ,שהאשה
מציגהלבעלההשכ"ממצגשוואעובדתישלאשההאוהבת
אותו,ורקמפניכךהבעלנותןאתהגטלטובתה,אךהאמת
היאשזהומצגשוואשקריאלאהאשהשונאתו,ובזההוסיף
החלקת יואב שמלבד ההטעיה העובדתית גם היה בכוונת
האשהלהטעותו.
גםמש"כהגרא"צשיינפלדשליט"א:

"ובספר 'העמק שאלה' )חלק אה"ע סימן קטז( ,פסק ,שאם
הבעל יחוייב בממון לאחר הגט )בניגוד להסכם( ,פשיטא ליה
שהוי גט מוטעה".
המעיין בתשובתהעמק שאלהייווכח ששם הנידון שונה
לחלוטין,שהבעלקיבלמסמך)"מיראוואיע"(שהןהבעלוהן
אחרים סברו שנעשה בדרך שיש בו תוקף משפטי להצילו
מתביעהבערכאות,ולאחרמכןהתבררשנעשהבדרךחסרת
תוקף,ובכךהתעוררהשאלהשלטעותבהשלשהשהוסדרה
בעת סידור הגט .אך אין בתשובת העמק שאלה הוראה

"זה ברור ופשוט לדעתי באם גמרו עם הבעל המגרש ליתן
עבורו בהשלשה סך מעות כמה יתנו לו בעד נתינת הגט
וישלישו עבורו ,ולא קיימו בהשלשה כפי הסך שגמרו עמו ,אף
דינר א' שנחסר מסך החשבון שגמרו עמו בעד רצוי שלו בגט,
ודאי דהגט בטל .ואף דלא היה בדיני תנאי כפול וכה"ג .משום
דסך הקציצה דהושוו עמו בעד רצונו בהגט זהו כמו דהי' תנאי
כפול .ולא בעינן בזה דיני תנאי כלל כדמוכח בקדושין )דף ח'(
התקדשי לי במנה זו ונמצא מנה חסר דינר א"מ והובא באה"ע
סי' כ"ט סעיף ז' .ולא אמרינן דהא לא ה"ל תנאי כפול .משום
דקציצת המחיר בעד הקדושין בעינן דיהי' כמו שהי' המדובר
בפי' כמה יהיה המחיר .וה"ה במקח וממכר היכא דהתנה
שישלם לו בעד המקח ולא שילם לו כפי הסך שקצב עמו אף
דמשך החפץ .הוי למפרע גזל בידו .כמבואר באה"ע סי' ק"כ
בח"מ ס"ק ה'.
ולפ"ז אף האידנא שנהגו לבטל כל תנאים בעת הגט ,עכ"ז הא
הריצוי שלו על הגט ועל הביטול לתנאים ,זהו הכל הסך
שנותנים לו בהשלשה ,וכיון שנחסר סך מה מהשלשה ,א"כ הוי
כמו דמוכר חפץ בעד איזה סך ונחסר דבטל המכירה .וה"ה הכא
בטל הריצוי שלו על הגט ועל הביטולים לתנאים .והנה בספר
בינת אדם שער בית הנשים סי' ל"ב על השאלה שנחסר איזה
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חפץ או רימוהו רע על היפה ושקיל וטרי שם הרבה .ולפמש"כ
יש לפקפק בדבריו".
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ד.הסוגיאבכתובותדףקט,א.
משתי הסוגיות האחרונות עולה אודות הפרת הסכם ביחס

אך כל הפוסקיםשדנו בהטעיה בהשלשת חפצים ,מהם

לתשלוםהאמורלהיותמשולםלאחרהקידושין,הןתשלום

הקלו שלא לפסול הגט ומהםהחמירו ודנו את הגט כ"גט

לאשהכגוןשלאחרזמןהתבררשההתחייבותאינהבתוקף,

מוטעה",אףאחדמהםלאכתבאתהסבראשלהעיןיצחק

והן תשלום נדוניא לבעל ,כגון לאחר שהתברר שהתחייבות

ם הוא כמחיר
שהדבר שהבעל אמור לקבל עפ"י ההסכ 

ברת תוקף אינה מקוימת ,הפרות אלו אין בהן כדי להביא

הגירושין.וגםהעיןיצחקבתשובהאחרתבחלקא'אה"עסי'

לביטול הקידושין ,אף שברור ואין ספק שההסכמה לעצם

יזס"קכהלאחשלסבראזושכתבבתשובהבחלקב'סי'מ'.

הקידושיןהושגהרקעליסודההסכם.

וכן בפד"ר כרך ה' עמ'81מצאו לנכון להעיר על הגרי"א

אמנםעיין בפת"ש אה"ע סי' לט סק"ד בשם החוות יאיר

זצ"ל מאותן תשובות האחרונים שלא פסלו גט למרות

בנידון שעוד קודם הקידושיןקיבלהבעל חילוף כתב)הצ'ק

הטעייתהבעלבתשלוםשהיהאמורלקבל.

של ימיהם( בסך350זהוביםכנדוניא ,ואח"כ התברר שהוא

גם הראיה מ"התקדשי לי במנה ונמצא חסר דינר" ,אינה

מזויףואיןבוממש,שהדבריוצרספקבקידושין,אךאיןעליו

ברורה ,מאחר ששם סוכם מראש שכל המנה הוא כסף

קושיא מהסוגיא בכתובות בדף קט,ב שבה אין ביטול

הקידושין ,ונמצא חסר ,הרי שלא ניתן כסף הקידושין

קידושין .וכבר באר את החילוק בספר חיי אריה חלק אה"ע

במלואו,ואינודומהלהסכםשמעצםמהותואינוחלקמכסף

סי' א' אות ז' דהתם בתשובת החוות יאירכבר הייתה

הקידושיןאומהגטהיוצראתהגירושין.

הרמאותבעת הקידושין ,משא"כ בסוגיא בכתובותהייתה

ועייןבספרעטרתדבורהח"בסי'פועמ'  599שהבאנוראיה

הנדוניא לאחר הקידושין ,וזוהי
האשה חייבת לשלם את 

דלא כסברת העין יצחק מהסוגיא בב"ב דף מ ע"ב באשה

הפרהשלאחרמעשההקידושין.עכ"פחזינןמסוגיאזושאין

אלא אם יכתוב לה כל נכסיו ,וגם
שלא הסכימה להתקדש 

לדוןאתתשלום הנדוניא כתנאי בקידושין ,למרות שרק על

בגמ'

יסוד הסכמה זוהסכיםהבעל להינשא לאשה ,וגם לאחר

שהקידושיןעומדיםבעינם.וכןהבאנומדבריהקובץשעורים

ההפרה של ההתחייבותאיןהקידושין בטלין .שהרי אין

עמ"ס ב"ב סי' קסח-קע ,וכן הבאנו מפסק דין ביה"ד הגדול

"סדר קידושין" שבו נאמר שהקידושין מוסדרים ללא תנאי,

שבפד"ר כרך ה' עמ'  .80וכעת ראיתי שהחלקת יואב

ואילוהייתההתחייבותהנדוניאכתנאיהיוהקידושיןבטלים

בתשובתו הנזכרת חלק אה"ע סי' כה בסוף התשובההוכיח

עקבאיתשלוםהנדוניא.

כן מהסוגיא בכתובות דף קט ע"א והתוספות ד"ה תשב.

וביחסלטעותבגוףהרצוןלקדשאשהזודווקאאולגרשאת

מסוגיא זו עולה שלמרות שהאשה פסקה על עצמה לשלם

האשהכתבהר"ןשהובאלעיל:

לאחר

שהתברר

שהתחייבותו

בוטלה מבואר

נדוניא,פסיקהשנעשתהקודםלקידושין,איןאנורואיםזאת
כקציצת המחיר לקידושין ,וגם בהיעדר התשלום המחויב
עפ"י דיןהקידושין בעינם עומדים ,הרי שהיעדר תשלום

"מי שגלה דעתו שעל דעת כך הוא עושה ,הרי הוא כאילו התנה
וכפל ,והיינו דתנן מקודשת מפני שלא הטעתו ,הא הטעתו אינה
מקודשת דבגלוי דעתא לא צריך כפילא".

הנדוניאאינודומהלאיתשלוםמחירהמקח.

דהיינו,הטעיה בטיב המקח ,כשאדם מבקש לישא אשה

על כן ,הלכה למעשההדבר ברור שאין חוששים לסברת

כהנת דווקא,והיא הטעתה אותו,ואח"כ התברר שאינה

העיןיצחקהנזכרת.

כהנת ,כיון שגילה דעתושאינו רוצה לישא אשה שאינה
כהנת דיבכךלהיחשבכתנאיבקידושין .וכןלדעתהרמב"ן,

המסקנההעולהמארבעתסוגיותהש"סהדנותבהטעיהאו

התוספותרי"ד,חי'הר"ןורבינוקרשקשעלהסוגיאבמסכת

הפרתהסכם,בקידושיןוגירושין

גיטין)שם(המגרשאשתומשוםשםרעולאחרמכןהתברר

טז.מצינוארבעסוגיותהדנותבטענתטעותאוהפרתהסכם

שהשם רעאינו נכון,יכול לקלקלה בטענתו שאם היה יודע

בגיטיןאוקידושין,והן:

כן לא היה מגרשה ,ולמעשה הגט ניתן בתנאי שהשם רע

א.סוגית הגמרא בגיטין מה,ב-מו,א "המוציא את אשתו

נכון.ודלא כשיטת התוספות גיטין מו,א )ד"ה אי( וכתובות

משוםשםרע"וכו'.

עד,ב )ד"המשום(והרשב"אוהריטב"אוהר"ןבסוגיאבגיטין

ב .המשנהבקידושיןסב,א"המקדשאתהאשהואמרכסבור

שהחשש הוא ללעזבלבד,אבל מאחר שלא נתן גט בתנאי

הייתישהיאכהנתוהריהיא] [...הריזומקודשתמפנישלא

הגירושין לא יתבטלו גם לאחר שיתברר שהשם הרע אינו

הטעתו".

אמת.

ג.במסכת בבא בתרא דף מ,ב" :ההוא גברא דאזל לקדושי

עכ"פ לשיטת הרמב"ן וסייעתו ,כשהוטעה הבעל בגוף

אתתא,אמרהליהאיכתבתליכולהונכסיךהוינאלך,ואי

ההכרח בגירושין קיים חשש לביטול הגט ,אך היינו דווקא

לא ,לאהוינא לך ,אזל כתביה לה לכולהו נכסי] [...לאמר

בגילוי דעת שנאמר בשעת מתן הגט ,וכמפורש בתוס' רי"ד

קנה ולא מר קנה][ ...התם מוכחא מילתא דמחמת אונסא

ובפסקיהרי"דשכתבשםבסוגיא:

הואדכתבלה".

"כיון שגילה דעתו שמשום שם רע הוא מוציאה אנן סהדי שאם

א
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ימצא שם רע שאינו שם רע אין רצונו שיהא גט ,ואף על פי
שלא פירש דבר זה בפיו ,כך הוא כאילו פירש והתנה בפיו,
דבתר מחשבת לבו אזלינן ,וכך הוא שוה גילוי דעתו כתנאי
גמור ואנו חוששין שמא תינשא האשה בגט זה בעבור שנתנו
לה סתם ,וימצא הלעז שקר ונמצא הגט בטל ...ודוקא כשאמר
לה משום שם רע אני מוציאך ,אז אנו הולכים בתר מחשבת
לבו ,מפני שהוא גילה מחשבתו בפירוש .אבל אם לא אמר שום
דבר בעת הגירושין ,אף על פי שידענו שהייתה קטטה ביניהן
בעבור הלעז שיצא עליה ,כיון שנתן לה גיטה בסתם ולא אמר
לה דבר בודאי דגמר ויהיב בכל לב ,ולא חיישינן שמא מחשבתו
לא הייתה אלא על דעת שהלעז הוא אמת ,שכיון שלא גילה
מחשבתו בעת הגירושין לכולי האי לא חיישינן".
יתירה מכך ,אליבא דשיטת ראשונים זו מבואר בגמרא
שלאחר שבמעמד סידור הגט נאמר לבעל שלא יוכל
ר הגירושין איןחשששהגטיבוטלאםיתברר
להחזירהלאח 
שהשםהרעשקר,מאחרשכבראיןלבעלאפשרותלהחזירה
אם הגירושין יבוטלו .הרי שלא עצם הטעות בהכרח
בגירושין מביאה לביטול הגירושין ,שהרי טעות זו בעינה
עומדת גם לאחר שבבית הדין נאמר לבעל שלא יוכל

סי' קנ"ד בסדר הגט ס"ק לו)שגם העלה לקולא( .וקשה
להניחשבמשךמאותשניםבעםישראללאהתרחשומקרים
כאלו,וכפיהנראההיהפשוטלפוסקיםשלאלחושלכשרות
הגט,וזאתעליסודהסוגיותהנזכרות.
אמנם קיימת סוגיא חמישית במסכת יבמות דף קו,א:
"חליצהמוטעיתכשרה,גטמוטעהפסול".
אךכברפרשרש"יבסוגיאש"גטמוטעה" היינוגטשנעשה
בתנאי ,וכשלא התקייםהתנאיהגט בטל ,לעומת תנאי
בחליצהשגםאיקיוםהתנאילאיביאלביטולהחליצה.וכן
לעילהבאנומתשובת משאתבנימיןסי'עו בתשובתו בנידון
הגטמווינא,שכתב:

"אע"ג דאמרינן בפרק מצות חליצה ,חליצה מוטעת כשירה גט
מוטעה פסול ,התם לאו בכה"ג שהטעו אותו בדברים בעלמא,
אלא מיירי התם שהחולץ או המגרש התנה בתנאי כפול כגון
שאמר על מנת שתתן לי מאתיים זוז אז תהיה החליצה או הגט
כשרים ואם לא תתן יהיו הגט או החליצה פסולים .בכה"ג הוא
דאמרינן חליצה מוטעית כשירה גט מוטעה פסול ,כמו שפרש"י
שם וגם הרא"ש .וטעמא דמילתא ,דכל תנאי שאינו כתנאי בני
גד ובני ראובן התנאי בטל והמעשה קיים".

להחזירה,אלאביטולהגירושיןנובעמהתועלתשהבעליוכל

אבלאם לא התנה בפירושאינו נקראגטמוטעה ,גם אם

להפיק מכך שהכול יחזור לקדמותו,ואשתו תחזור להיות

הוטעהבדבריםבקשוריםלהסכמתולתתגט.

אשתו ,לאחר שיתברר שהשם רעאינו נכון .אבל בהיעדר
תועלת כזואין ביטול לגירושין עקב הטעות בגירושין מצד

האםראוילהחמירלהורותעלסידורגטנוסף,עלמנת

עצמה.

לצאתמכלספק.

וצ"עאםאפשרלדוןכןבנסיבותשלעולםהגירושיןלאיוכלו

יז.בשו"ת הב"ח החדשות סי' צ' בתשובתו אודות הגט

להתבטללגמרישאשתותחזורלהיותנשואהלו,שהריבעת

מווינא,לאחרשהעלהלהכשירו,התייחסלשאלהזו,וכתב:

הזו שמחלוקת הראשונים הנזכרת לא הוכרעה ,בהתחשב

"אלא שאת אלה ראיתי להוסיף על דברי מר שאם באנו להחמיר
בנ"ד להצריך גט אחר א"כ לא נמצא שוב רגלינו וידינו בבית
המדרש דבכל גיטין יבואו הקרובים לערער ולהוציא לעז לומר
שמסר מודעה בפני עדים קודם כתיבה ונתינת הגט ויעידו עדים
על כך או יאמר בפני עדים אני מגרשה ע"ת כך וכך ,ויאמרו
התלמידים להצריכה גט אחר ויביאו ראיה מנ"ד כשנצריך אותם
גט אחר ,ואין לדבר סוף שלאחר שיצריכו גט אחר יחזרו
ויערערו".

בדעותהתוס'וסייעתווגדוליהפוסקיםהנזכריםשאיןביטול
גירושין עקב טעות ,יצא שבסופו של דבר לעולם לא יגיע
לידיהחזרתהמצבלקדמותו.
העולה מהאמור:אין לנו מקור מפורש בש"ס ובראשונים,
שהפרת הסכם הגירושין ואפילו הטעיה בהסכם שאינה
הטעיה אודות ההכרח בגירושין עצמן ,עלולים להביא
לביטול הגירושיןגם בלא אמירת הבעל ב"סדר הגט" שהגט
ניתן ללא תנאי .רק בהטעיה בגוף ההכרח בגירושין ,לדעת

וכןבתשובתהסמ"עבספרהזכרוןלהגרי"יפרנקלעמ'שס"ב

חלק מהראשונים ,יכולה להביא לביטול הגירושין בכפוף

כתבבאותונידון:

לכך שגילוי הדעת שעקב כך מגרשה נאמר בעת הגירושין
עצמן ,והבעל יפיק רווח מביטול הגירושין שיוכל לחזור
לאשתו.
ק"ולאחרשהונהגבכלתפוצותישראלסדרהגטשבוהבעל
מודיע שהגטהוא בלא תנאי ,ואין מאפשרים לו בעת סידור
הגט לגלותדעתו שהגט ניתן רק על דעת כך וכך.ביחס
לנסיבות אלו אין מקור בש"ס וראשונים לביטול הגט
בהטעיה ביחס להסכם .ואמנם לא מצינו דיונים בתשובות
ראשוניםוראשוניהאחרונים,שדנובשאלותאלושלהפרת
הסכםגירושיןאוהטעיהבהסכם .הנידוןהראשוןהידועלנו
הוא בתשובת מהר"ם אלשיךסי' עח שהביא הפת "ש בסוף

"עוד שהרשב"א והתשב"ץ כתבו והביאן הב"י בטור א"ע סוף
סי' מ"ב וגם הד"מ הביאן בסי' מ"ו תשובה מהוצאת קול לעז
ז"ל :אין ראוי להחמיר בזו במקום שאין צריכין להחמיר שלא
יהיו בנות ישראל החשובות מדרך כף רגל לבני פריצי עמינו
שיוציאו קול להוציא ממון מידם ,לכן כתב הרשב"א לתלמידו
וכעס עליו שרצה להחמיר ,וז"ל :ומה שכתבת שהמנהג
להחמיר הוא מנהג בורות ואם מפני חומרא ,חומרא דאתי לידי
קולא הוא לענין אם יקדשה אחר או אם יקדש זה אחותה עכ"ל
וחומרא דאתי לידי קולא זו שייך ג"כ בנדון דידן ,וכ"כ מוהר"ם
בתשובה בסוף ספר נשים וכ"כ הגהות מרדכי בקידושין וגם
מ"ו מרש"ל כתב כתשובה ריש סי' כה דאין להחמיר בנתינת גט

עטרתדבורה



משום חשש כל דהו והביא ראיה לדבריו ע"ש .וגם הרא"ש
בפרק מי שאחזו כתב דלא נעשה בדברים כאלו לרווחא
דמילתא .ועוד שיש לחשוש שתוקבע הלכה זו לדורות לומר
שלכתחילה נחמיר בכזה ליתן גט מחדש ,וכמו"כ פעמים דלא
יפוייס המגרש ליתן גט מחדש אם לא שיתנו תרקבי דדינרי
ופעמים לא יתרצה לתת גט כלל ,ויתעגנו ע"י חומרא זו בנות
ישראל ,כי לאו כולי עלמא דיני גמירי לאמר שלא הזקיקו לגט
חדש אלא לכתחילה ובמקום שרוצה המגרש ליתן ברצון ,אלא
הרואים יסברו שנתינת הגט הוא מכח שורת הדין".
ובתשובתהביתאפריםהנזכרת)עמ'רצד(,כתב:

"מזה תוכחה מגולה שאין להכניס עצמו בזה להוציא לעז פסול
על הגט עד שתהיה מוכרחת לקבל גט אחר ,והשתיקה יפה בזה
אף לחכמים שהם מיראי הוראה כיוון שהמתירין יש להם
עמודים גדולים שראויים לסמוך עליהם אף שלא בשעת
הדחק".
יח.למרותשהעלנושמצדהדיןהגטכשר ,ואיןצורךבסידור
גטנוסף,עלינולחזורולהדגישאתשכתבוהפוסקיםבאותם
מקרים שהכשירו את הגט ,שאין בהכשר הגט הכשר לממון
גזול המצוי ביד האשה ,ועליה להשיבו .בסיום תשובת רבי
חייםברליןהנזכרתלעילאודותהגטמיאסי,כתב:

"וזאת למודעי כי כל דברי שאמרתי בזה לא אמרתי כי אם
בנוגע אודות הגט אם נתבטל ע"י תביעת באי כח האשה אותו
בערכאותיהם או לאו ,אבל בעיקר התביעה פשוט מאד דאין
אחר גמר הפסק שפסקו הנבררים ע"י זבל"א כלום ומחילה אין
צריך קנין ,ואם יוציאו איזה סך מהבעל ע"י תביעתם
בערכאותיהם הרי זה גזל גמור ,והאמת והשלום אהבו והי' זה
שלום על ישראל ועל רבנן".
הרי שבנידון כזההאיסור לדון בערכאות שהתבאר בשו"ע
חו"מ סי' כו אינה הבעיה היחידה ,אלא יתירה מכך ,מכיוון
םכל
שההסכםברתוקףעפ"יההלכהומחייבאתשניהצדדי 
סכום כסף שהאשה תגבה מהבעל לשעבר בניגוד להסכם
יחשבגזלבידה.דהיינוגםאםהיהמקוםלטעוןשקייםיסוד
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"אך אם המגרש ...יחוש לנפשו ליתן גט אחר ,אזי אומר אני כי
מהראוי לכבוד הרבנים המתירין לצוות על האשה שתקבל גט
אחר .ותנאי היו דברינו בענין שלא יהי' לעז על הגט הכשר
שניתן מכבר ,דהיינו שהוא יהי' המבקש ומעתיר שתקבל ממנו
גט אחר חנם אין כסף ,ואם תרצה לוותר לו איזה סך מועט עבור
שטוען שלא מילאו לו רשאית היא ,רק בענין שבעד נתינת הגט
מחדש לא תתן כלום .שידעו הכל שאין צורך לגט זה להאשה,
רק איהו לגרמי' הוא דעביד שלא יגרום קללה לעצמו .כי הרבה
הקפידו ע"ז רבותינו הגאונים הסמ"ע ומ"ב והב"ח והט"ז
ומהרש"א ועוד כמה גאונים והתירו האשה להנשא עם המשודך
ולא חשו ,שכן יש צד חמור משום חומר חרם ר"ת ...שעל
האופן שיהי' המגרש מחזר לתת גט שני באפס דמים ,נראה
שאין בזה קפידא משום לעז ,דמימר אמרי עיינו בה רבנן
ואשכחו לפני המגרש והמתגרשת לבטל הקול שלא ישאו ויתנו
מוזרות בלבנה ,ולכך הרשו שיתן גט אחר ,ובזאת יכופר עונו
ויהפוך ה' לו את הקללה לברכה ,כי יושבת עי"ז הקטיגוריא
שנפלה בעו"ה בין ת"ח ומכלל הן כו' והלום ראיתי במכתב
הדרת כ"ת שבנקל שהבעל יתן גט אחר בלא רצי כסף...
ומובטחני בו שאחרי רואו הדברים האלה ישא פניו אליהם
וישם להם מקום למען הקים כיום הזה מאמר רז"ל ,ת"ח מרבים
שלום בעולם ,ובזה יגדל תפארתם והודם אם מפני כבוד המקום
יקל כבודם ,ואם אלו ואלו בנועם מנעימים כבוד ינחלו
תמימים".
ונראה שהמקום להוראה זו של הבית אפרים יסודובהררי
בא
קודש.רש"יבמסכת גיטין דף פה,בכתב על תקנת ר 
לכתובבכלגט"מןיומאדנןולעלם":

"מן יומא דנן ולעלם ,לאפוקי מדר' יוסי דאמר אין צריך לכתוב
מהיום בגט דשכיב מרע דזמנו של שטר מוכיח עליו ,ולא הוי
כגט לאחר מיתה .לכך תקן רבא בכל הגיטין להיות הסופרים
רגילין בו .ואף על גב דקיימא לן כר' יוסי ,בעינן לאפוקי נפשין
מפלוגתא שיצא הדבר בהיתר ולא יצא שם פסול אמשפחות
ישראל".

בהלכה לחייבו במזונות הילדים בסכום שייפסק בבית

דהיינו למרות ההלכה הפסוקה בגמ' בדף עב,א שהלכה

המשפט ,עכ"פ מאחר שההסכם מחייב את הבעל בתשלום

כרבי יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו ,תיקן רבא לנהוג גם

שיחויב בבית הדין ,ועפ"יההלכה זהו ההסכם המחייב את

בדעת החולקים על רבי יוסי כדי לצאת מכל מחלוקת וכדי

שניהצדדים,לרבותאתהאשהוגםבנסיבותהנוכחיות,כל

שיצאהדברבהיתרולאיצאשםפסולעלמשפחותישראל.

סכום שייגבו מהבעל לשעבר יותר בניגוד להסכמתו ייחשב

ובמהרשד"םחלקאבןהעזרסי'קצה,כתב:

כגזל ביד האשה עפ"י אמות המידה של דין תורה .וכמו
שכתבו בתשובתשאלהאישסי'ג'הנזכרת ובתשובתהגאון
רבי חיים ברלין זצ"ל ,תשובות המתייחסות לנידון הדומה
לחלוטיןלנידוןדנן.
י"ט  .כאמור ,הב"ח והסמ"ע כתבו שאין להורות שהאשה
צריכה לקבל גט נוסף מהטעמים המפורטים בדבריהם.
למרות זאתכתבהבית אפרים בתשובתו הנזכרת ,לאחר
שהאריך מאד והורה שהגט כשרושיש עמודים גדולים

"ופשיטא שבגט צריך לבקש הדרך היותר צלול יפה ונקי
שאפשר ,שהרי כתב רש"י ז"ל בפרק המגרש על מאי דאמרינן
בגמ' מיומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח
עליו ופירש רש"י דלרבי יוסי אין צריך לכתוב מהיום בגט
דאמר דזמנו של שטר מוכיח עליו כו' עד ואף על גב דקיימא לן
כר"י בעינן לאפוקי נפשין מפלוגתא שיצא הדבר בהיתר ולא
יצא שם פיסול בישראל ע"כ .הנך רואה דאע"פ דכפי הדין לא
מעלה כלל כיון דהלכה כר"י מ"מ צריך להסיר פתחון פה".

לסמוך עליהם גם שלא בשעת הדחק ושאין להוציא לעז

וכן בספר אהלי שם )מתוך תמת ישרים ,למוהר"ר תם בן

פסולעלהגט:

יחיאמגדולירבניקושטא,ממגורשיספרד(סי'קכה,כתב:

א
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"ואנן בעינן בגירושין לאפוקי נפשין מכל צד פלוגתא ושיצא
ענין הגירושין בהיתר גמור לכו"ע ,ונחוש אפילו לדעת מי שאין
הלכה כמותו ,כדי שלא להוציא לעז על משפחות ישראל.
דאמרינן בפרק המגרש מן יומא דנן ולעלם ...ופרש רש"י ...
הרי מפורש דאע"ג דלרבי יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו
ובשכיב מרע לא הוי גט לאחר מיתה ,אפילו הכי לא מבעי בגט
שכיב מרע דכתבינן הכי ,אלא אף בכל הגיטין כותבין כן ,להיות
כל הסופרים זהירין בו מטעם יחס משפחות ישראל".

הדרךהמוציאהאותנומכלחששלטענהלביטולהגטלאחר
שנית ן
כ.כאמור,נהוג בכל תפוצות ישראל לסדר את הגט בדרך
המפורטתב"סדרהגט"של מהר"םשבוהבעלמודיעשהגט
ניתןבלאתנאים.אמנםגםבנידוןדנןסודרהגטעפ"יהנוסח
שב"סדר הגט" ,אך למרותשבית הדין בהחלטתו הנזכרת
מיום כ"ח סיוון תשע"ז הניח כהנחה ברורה שבעת סידור
הגטיבהירבית הדיןלבעל באר היטב שאין כל זיקה בין

וע"עבט"זסי'קמ"הסק"הובערוה"שסי'קלוס"ב.

סידורהגטלכלנושאאחרהתלויועומדביןהצדדים,בפועל

ועייןבשו"תמטהיוסףלהרב יוסףהלוי נזיר )חבירושלהרב

הגט סודר בבית דין אחר שנהג לפי"סדר הגט"בלבד.עקב

א,ורבני קושטא
ח(בח"א סי' א' כתב ששלח גט לקושט 
פר" 

כךהתעוררההשאלהדנןהאםיש מקום לחושלכשרות

עיכבואתהגטמפניהפקפוק בכתיבתשםהאשה,והרבמטה
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ההבחנה בין סידור הגט עפ"י"סדר הגט"בלבדללא כל

"סוף דבר כי דברי מעכ"ת שגבו ממנו ולא יכולנו להולמם,
ומ"מ לבלתי סור מן המצוה עשינו ככל אשר אמרו והקדמנו
עשיה לשמיעה ,עשינו ככל אשר אמרו והשתדלנו לקחת גט
אחר ונכתב בסגנון זה ...כי מן הראוי לאדם לבחור לו הדרך
היותר בטוח מסבות מכשול האיסורין ,ובפרט באיסור ערוה
החמורה ובסגנון זה נצולנו מכל מין ספק מכשול".
עוד יצוין להחלטת ביה"ד הגדול מיום כ"ח אלול תשס"ב
)(5.9.2002בתיק0428-21-1בהרכבהדייניםהגר"שדיכובסקי
שליט"א הגר"ש בן שמעון שליט"א והגר"א שרמן שליט"א
)פורסם בנבו( שדחואתפסילת הגט של הגרא"צ שיי נפלד
שליט"א ובית דינו ,הנזכרת לעיל אות יד ,בנידון של
התנערותהאשהמהסכםהגירושיןהנעשיתלאחרהגירושין.
למרות זאתכתבו" :עלמנת להסיר לזות שפתיים ועל מנת
להסיר סיבוכים הלכתיים בעתיד" מן הראוי שלכתחילה
יסודרגטמחדש.
על כן גם בנידון זה מדינא הגט כשר ,אך בנסיבות
המיוחדותשל נידון זה ,ובהתחשבבדעת בית הדיןשסידר
את הגט ,שבמכתבם לבית הדין כתבו שבנסיבות הידועות
לבית דינם" :הרי לפימה שנראה לעינינו ולפענ"דהאשה
מעמידהאתכשרות הגט שסודר ע"י בית דיננו בשאלה
חמורה אם ממשיכה בדרך זו ללכת חזרה לבית המשפט
במקוםלדוןבביתהדין",וכןבהתחשבבדעתהמנחתיצחק
הנזכרת לעיל בסוף אות יד ,וכן בהתחשב במש"כ בספר
וישמעמשהבשםהגרי"שאלישיבזצ"לשהובא לעילאות
ו' )ולעיל כבר הערנו על דבריו ,אלא נניח שהגאון רי"ש
אלישיבזצ"לחזרבומדעתוהמפורטתוהמנומקתשבפד"ר
ה'ומהדבריםשהודפסובקובץתשובותח"בסי'קכה,הגם
שקשה לומר כך בלא אסמכתא( ,ומאחר שהאשה טרם
נישאה מחדש ,מן הראוי שיסודר גט מחדש ,וללא כל
תשלוםמצד האשהתמורתהגט.אךאםהבעליימנעמכך
עדשייווכחשהאשהאינהגוזלתאותו,יהיהקשהלשכנעו
שלאלנהוגכך.
אמנםאםהאשהתחזורבהותשובלצייתלדיןתורה ,לדעת
המנחתיצחקבתשובתוהנזכרתכברלאנחוץלסדרגטשני.

תוספת לסידורגטשבוקיימתהבהרהברורהאודותהיעדר
הזיקה שבין תוקף הגירושין לכל נושא אחר הנידון בין
הצדדים והנחיצות לנהוג כךעולה מדברי גדולי הפוסקים
שיובאולהלן:
בספר טיב גיטין )בדבריו על סדר הגט ס"ק לו( כתב להוסיף
בסדר הגט את הדברים שיש לומר לבעלעל מנת להוציא
מחששגטבתנאיאומוטעה.וז"להטיבגיטין:

"נראה דלרווחא דמילתא יש לנהוג שהרב יאמר לבעל" כו'
)במקור הדברים כתב דבריו באידיש ,ולהלן תרגום הדברים כפי
שהובא בשו"ע מהדורת ראש פינה כרך ה' עמ' רפא( -
"אולי אמרת מקודם שתתן הגט על תנאי ,ועכשיו אתה ג"כ
בדעתך שתתן הגט על איזה תנאי של ממון או איזה תנאי אחר,
תאמר זאת עתה לפנינו .והבעל ישיב על זה ,לא אמרתי כלל,
ואם אמרתי שאתן הגט על תנאי ,או לשון שמשמעותו שאתן
הגט על תנאי אזי אני מבטל דיבורים אלו ,ואני רוצה ברצוני
הטוב בלי שום אונס והכרח ליתן הגט לאשתי פלונית בת פלוני
שתתגרש ממני תיכף בלי שום תנאי בעולם הן תנאי של ממון
או תנאי של דבר אחר בעולם".
ואח"ככתבהטיבגיטין:

"וכל זה לרווחא דמילתא כי באמת התשובה בקצרה שמשיב על
השאלה ששואלין אותו אם נותן בלי שום תנאי ויאמר הן ,די
בכך ואף אם אמר בתחילה שרוצה ליתן על תנאי ,דאל"כ מה
הועילו בתקנתם ,ועיין בדברי הרא"ש סוף גיטין ובתשובתו כלל
מ"ה בנוסח סדר הגט וכן הוא בטור ובכל הנוסחאות ,ועיין
בתשובת הרא"ש סי' כה ובתשובת אא"ז הגאון בעל שארית
יוסף ז"ל ובמהרי"ט חלק אה"ע סי' י"ג .אך לפי שראיתי
שלפעמים בהגיע תור הלכה למעשה ,כשהבעל בא ומערער
ומברר שאמר תחילה שדעתו ליתן על תנאי ומה שאמר אחר כך
היה בלא לב ולב והיה סובר שאינו רק דרך פטומי מילי,
ולפעמים מוצא עוזרים גואלים וקרובים המחזיקים בערעורו
ולא ימצאו אנשי חיל ידיהם לשתקו בנזיפה כי אם אחרי אסיפת
המון רועים ,ובין כך לעזה המדינה .לכן מהראוי כי החכם
המסדר ישים לב לזה כפי הבנתו בענין שלפניו ,שאם יש לחוש
שאפשר שיבא אחר כך לידי ערעור ,יתקן הכל מקודם וירחיב
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הדיבור בזה כפי הנושא שלפניו ,באופן שלא יהא לו שום
פתחון פה להטיל עוד איזה ערעור בדבר .וכן לקמן סעיף מ"ב
)בסדר הגט( אם ידוע וכו' אך אחר כך תבטיח אותו האשה וכו'
החכם עיניו בראשו של דברים ,שיהא מפורש כפול ומשולש
שאין ענין נתינת הגט והגירושין תלוי כלל בזה ,אלא הגירושין
הם נגמרים בכל אופן שיהיה ואין לו לסמוך על ענין הגירושין
רק על הבטחתה ,ומ"מ יהיו הגירושין קיימים בין תעמוד
בהבטחתה או לא".
וכןהביתמאירבסי'קמהס"טהביאאתהמחלוקתשנחלקו
גדוליהדורבעניןהגטמווינא,והוסיף:

"עם כל זה לא מצאתי בדברי החולקים ישוב מספיק על טענות
מהר"ם לובלין מה שהכריחו לפירושו ,זולת מחמת שהמסדר יפרש
לו שנותן הגט בפירוש בלא שום תנאי ,ואף בזה עי"ש שעדיין
דברים בגו כמבואר במהר"ם לובלין .להכי לע"ד נראה שטוב נמי
שהמסדר יפרש לו שאף זה יעלה בדעתו ,שאף אם תבגוד האשה
ותרצה למעול מעל בהחרם שלא להנשא לו אלא לאחר שתרצה
ליתן הקנס ,שעם כל זה הוא סבור וקבל ומגרש לחלוטין בלי תנאי,
וכבר מצאתי בסדר ר"מ ר' יוזפש אות לח הכי".
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"לכן מהראוי כי החכם המסדר ישים לב לזה כפי הבנתו בענין
שלפניו ,שאם יש לחוש שאפשר שיבא אחר כך לידי ערעור,
יתקן הכל מקודם וירחיב הדיבור בזה כפי הנושא שלפניו,
באופן שלא יהא לו שום פתחון פה להטיל עוד איזה ערעור
בדבר .וכן לקמן סעיף מ"ב )בסדר הגט( אם ידוע וכו' אך אחר
כך תבטיח אותו האשה וכו' החכם עיניו בראשו של דברים,
שיהא מפורש כפול ומשולש שאין ענין נתינת הגט והגירושין
תלוי כלל בזה ,אלא הגירושין הם נגמרים בכל אופן שיהיה ואין
לו לסמוך על ענין הגירושין רק על הבטחתה ,ומ"מ יהיו
הגירושין קיימים בין תעמוד בהבטחתה או לא".
אך זאת להדגיש ,כל האמור מתייחס לנסיבות שלאחר
שהחלסידורהגטלאאמר הבעלדבראודותהסדריהממון
אוהסדריםאחריםהכרוכיםבגירושין,וכמובנידוןדנן.אבל
אםהבעלאמרב"סדרהגט"כמקובלשהגטבלאתנאים,וגם
הובהרלוכאמור,אךלאחרמכןועודקודםמתןהגט ,גילה
הבעל דעתו באומרו דברים שמשמעם שהגט מותנה או
שהגט ניתן בכפוף לקיומו של הסדר כזה או אחר ,הרי
שדבריו האחרונים עלולים לבטל את דבריו הראשונים

דבריהבית מאיר הובאו בפת"ש סי' קמה סק"ו וכן בשו"ת

שאמר ב"סדר הגט" .וכבר היו דברים מעולםשדיבורכזה

בית שלמהאה"ע סי' קלז ,וכןכתבבשו"ת אמרי יושר ח"א

עוררשאלהחמורהבכשרותהגטכמבוארלעיל.

סי'קדשאםנהגובדרךזוהמבוארתבסדרהגטלמהר"םר'

ב.הגםשברורללאספקשהבעללאהיהמגיעלמעמדסידור

יוזפשלכו"עאיןלחושלתנאי.

חתום בר תוקף
הגט אלא רק לאחר שהובטח הסכם גירושין 

וכן בפד"רחלק יא עמוד ,168כתבהג"רשלמה ילוז זצ"ל

טהוסדר גט
המקובל עליו,אך לאחר שכבר נתרצה לתת ג 

)מח"סאשרלשלמה(:

ר
בדרךשאיןבוכלתנאיבגירושיןעצמן.וזאתמאחרשכךאמ 

"וזאת על בית הדין להודיע לבני הזוג שאין לאחר נתינת הגט
כלום והגט גט גם אם אחד מהם הפר תנאי ההסכם ,אין לבית
הדין להתערב מעכשיו בביצוע תנאי ההסכם שיהיה לאחר הגט,
שאין כאן גט על תנאי".

הבעל במעמד סידור הגט ,וכן מפני שהבעל אינו קובע את
סדרי מתן הגט אלא בית הדין ,ומקובל בכל בתי הדין שאין
לאתהגט.
לסדרגטמותנה,ועלדעתביתהדיןנתןהבע 
ג.מאחר שמעולם לא דובר על כך שהגירושין עצמן יהיו

העולה מדברינו :מן הראוי ומן ההכרח שבתי הדין ינהגו

מותנים ,הן בעת המו"מ על הסכם הגירושין הן בעת

עפ"י הוראת הטיב גיטין ויסדרו את הגט בדרך המוציאה

חתימתו או לאחר מכן הןבמעמד סידור הגט ,אלא אדרבה

מכל ספק,ויבהירו לבעלשאין כל זיקה בין חלות הגירושין

במעמד סידור הגט נאמר בפירוש שהגט בלא תנאי ,אין כל

עצמן לכל נושא אחר ,וגם אם לאחר זמן יתברר שהסיבות

מקוםלקבועשקיימתאומדנאדמוכחשהגטניתןבתנאי.וגם

שהביאו את הבעל לתת גט אינן קיימות כפי שסבר בעת

אם לאחר הגירושין הבעל היה אומר שכךהייתהדעתו

סידור הגט ,הגט אינו תלוי בהן או בכל דבר אחר.ובכך

במעמד סידור הגט ,אלו דברים שבלב ואינם דברים ,מאחר

לאחר שיסודר הגט ,ובכך כשתקבל האשה מעב"ד המתירה

שאינם בלבו ובלב כל אדם .ולעיל הבאנו מדברי ערוך

להינשא,לאיהיהמקוםלהעלותלעזוערעורעלהגירושין.

השולחן שהוסיף ביאור שבקידושין וגירושין שהעדים הם
עידיקיוםאיןדיבמחשבתהבעלשאינהידועהלעדים.

מסקנות

ד.אין מקום לטענהשהגט היה מוטעה מעיקרוכיהתברר

א.התביעה לביטול הגירושין ולפסילת הגט נדחיתמאחר

שביתהמשפטאינומתחשבבהסכםופותחמחדשאתהדיון

שהגט ניתן בדרך המקובלת בבתי הדין עפ"י "סדר הגט",

בתביעתהמזונות.וזאתמאחרשבעתהגירושיןההסכםהינו

והבעלאמרבפניביתהדיןשהגטניתןללאתנאי.

ברתוקףעפ"ידיןתורהוכןעפ"יחוק,וגםכעתההסכםבר

אמנם,כשהגט ניתן בהתאם ל"סדר הגט" בלבדכמו בנידון

תוקף לפי דין תורה ,ובכל התקופה האחרונה תשלומי

זה לאחר הגירושין עלולה לעלות מצד הבעל טענה לביטול

מזונות מוסדרים עפ"י החלטת בית הדין .החלטת בית

הגט ,דומיא דנידון דנן .על כן ,כדישיצא דבר מתוקן תחת

המשפט שניתנה לאחר הגירושין אינה קובעת מצב משפטי

ידם מוטל על מסדרי הגט לנהוג בהתאם להוראת הטיב

חדשלמפרע,אלאמהמועדשניתנה,ואיןבכוחהלבטלאת

גיטין ,ולהוסיף ב"סדר הגט" את הנוסחשהציעהטיב גיטין

סמכות בית הדין,אלא נטלה לעצמה סמכות מקבילה החל

כאמורלעיל.וכךכתבהטיבגיטין)עלסדרהגטס"קלו(:

מהמועדשבוניתנה.בנסיבותאלו,הטענהשעלדעתכןלא

א
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ניתןהגט מבקשתלקבועשהגטניתןבתנאי,וכאמורכשהגט

הגט,הבהירהבעל באמצעות בא כוחו שהוא מודע לכך

מסודרעפ"י"סדרהגט"נשללהטענהזו.

שהאשה כבר העלתה את בפני ביהמ"ש את טענתה שהיא

בנידוןהגטשסודרבעיריאסישברומניהלפני  125שנה,שבו

אנוסהלהסכיםלסמכותביתהדין,ולכןהגםשהבעלביקש

התעוררו שאלות דומות מאד לנידון דנן ,כתבו גדולי הדור

למצואאתהדרךשלאתוכללטעוןכן,אךסבירמאדשמצד

שנשאלו אודות כשרות הגט שהגט כשר ,מאחר שעפ"י דין

הבעל היה צפוי שלאחר הגירושין האשה לא תנהג ביושר,

תורה ההסכם בר תוקף ומחייב ,וזאת גם לאחר שהאשה

אלאתשובלטעוןטענותאלו.

ביקשה להתנער ממנו,והגישה תביעה חוזרת בערכאות.

לכן בנסיבות אלו ,שידועים ארבעת פסקי הדין מבית הדין

וכיוון שכן ,ביד הבעל הסכם בר תוקף ומוטל על האשה

הגדולהנזכרים,שהתפרסמו,וכןבמקרההנוכחישביתהדין

לקיימוגם במועדשכבר פנתה לערכאות .ואינו דומהלבעל

הבהיר לבעל כמפורט לעיל ,וגם הבעלעצמו עוד קודם

שהוטעה בהשלשת חפצים ולאחר זמן התברר שבעת

הגירושין לא נתן אמון באשה ,ולאורך כל ההליכים עד

הגירושין בידו מטבעות מזויפות או חפצים פגומים .על כן,

למועד סידור הגט תמיד היה חשש ממשי שהיא תנהג

גם ביחס לטענת הבעל שכעת התברר שקיבל הסכם פגום

בחוסר יושר ותעלה טענה שהיא אנוסה ,אין מקום לטענה

שאינומגן עליו מתביעה בערכאות ,מאחרשעפ"י דין תורה

שהבעללאהעלהעלדעתוולאלקחבחשבוןאתהאפשרות

האשה מחויבת להסכם ,ההסכם ראוי ,ויש להורות לאשה

שהאשה תתנער מההסכם לאחר הגירושין ,ואת הדרך

שלאתנהגבחוסריושר.

המשפטית שבהתוכל ללכת .עכ"פ פשיטא שבאי כוחו

גם מהרש"ם שקבע שמאחר שטענת האשה בערכאות היא

המלומדים ידעו אודות אפשרות כזו ,כשידוע מהו המסלול

שהייתה אנוסה להסדרשהוסכם עליו בעת הגירושיןעל כן

המשפטי המאפשר זאת ,וכפי שאכן בסופו של דבר אירע,

ההסדר בטל למפרעלמרותזאת קבע שנידון כזה דומה

וגםההליךבביתהמשפטלאאילץאתביתהמשפטלחדש

לנידון הגט מווינא שהכריעו בו גדולי הפוסקים להכשירו,

תקדיםמשפטי.

ולא מצא לנכון לקבוע שדומהלהשלשת מטבעות מזוייפות

כידוע ,אומן לא מרע אומנותו וחזקהעל באי כוחו שעשו

וכיוצ"ב,שהחמירובוהרבהפוסקים.

ץ
מלאכתםנאמנה,והעבירולבעלאתהמידעהמשפטיהנחו 

ה.בפסק דינו של בית הדין הגדולמיום ט"ו כסלו תשס"א

אודות האפשרויות התיאורטיות והרלבנטיות העומדות

) (12/12/2000כברצויןשהסכמיגירושין למיניהם,אינםסוף

לרשותהאשה,ובכךתשובתאגרותמשהאה"עח"גסי'לז

פסוק בהתדיינויות בין צדדים .לעיתים קרובותמופר סעיף

הנזכרת לעיל אות יג היאיתד חזק לסלק את ערעור הבעל

זה או אחר בהסכם ,ומתנהלים על כך דיונים במשך שנים,

עלהגט.

וכיעלכן אפילואםמדוברבהפרהיסודית איןמקוםלעורר

ה
ו.התובע טוען שכבר בעת מועד סידור הגט ,התכוונ 

ספק בכשרות הגט.וכתבו" :על כן ,מבהירים לצדדים בעת

האשהלהתנער מההסכם ,ואילו האשה הכחישה טענה זו.

סידורהגט,כיהגטהואדברנפרד,שאינומותנהבשוםדרך

כמובן שקשה לברר את טענותיהם ולהכריע בשאלה

שהיאבהסכם,ולצורךכךיש"ביטולמודעות"וכו'.להפרת

עובדתית מסוג זה אודות מחשבה וכוונה ,אך יובהר :סברא

הסכם יש תרופות במישור המשפטי ,אבל בשום פנים לא

זו הנותנת משקל לכוונת האשה האם כיוונה להטעות את

במישורכשרותהגט".

הבעל או שנהגה בתום לב ולמרות זאתאירעה הטעייה

כמו כן ,לאחר אותו פסק דין ניתנו החלטות דומות שלבית

נאמרהבתשובתהחלקתיואב,וחלוקהזומתייחסתלנסיבות

הדין הגדול ,כגון ההחלטה מיום כ"ח אלול תשס"ב

שבהן אנו קובעים שמסגרת הדיון היא בסוגיית "טעות"

)(5/9/2002הנזכרתלעילסעיףיט,ההחלטה מיוםי"בתשרי

והתברר שהיו נתונים שכבר בעת הגירושין היו מצג שווא,

תשע"ה)(06/10/2014בתיק841246/4וההחלטהמיוםי'אדר

הזו לא נאמרה בנסיבות שהדיון הואבסוגיית
אך חלוק 

תשע"ז ) (8/3/2017בתיק  .970523/3כל ההחלטות הללו

"תנאי" .כאמור,נידון דנן אינו נידוןשל "טעות" אלא של

פורסמו ,ומתייחסות למקרים הדומים לנידון דנן .בנוסף,

רשאלת
"תנאי" ,ומאחר שהגט ניתן ללא תנאים כמבוא 

בנידון דנןבהחלטת בית דיןזהמיום כ"ח סיון תשע"ז

מחשבת האשה באותה שעה אינה קובעת ואינה משליכה

)(22/06/2017שניתנה כחצי שנה קודם מועד סידור הגט,

עלכשרותהגט.ואמנם כלהפוסקיםשדנולהכשיראתהגט

הובהר לבעל דנן שעקרונית ההסכם יכול להיפרץ לאחר

והסירו חשש של גט מותנה,לא כתבאף אחד מהם את

אישורו ,ושלא תהיה בכך עילה לעורר שאלה על כשרות

ההסתייגות להכשר ,שהכול נותר תלוי בשאלה האם בעת

הגט ,מאחר שאין זיקה בין חלות הגירושין לנושאים

הגירושין היה בדעת האשה לקיים לאחר הגירושין את

שהוסדרובהסכם.

המוטל עליה ,לרבות בנסיבות של תנאי יסודי בהסכם

יתירהמזו,בדיוןמיוםכ"זטבתתשע"ח)(14/1/18הודיעב"כ

שבלעדיו לא היה הגט מסודר ,ואילו היה מקום לטענת

הבעללבית הדין)בשורה8לפרוטוקול(" :האשה כותבת

התובעכלאותםפוסקיםלאהיונמנעיםמהוראההמבחינה

לביתהמשפטשהיאאנוסה,כיוןואנוחושביםשזהערכאות

שמחשבהגרידא,גםאליבאדטענת
ביןהמקריםוזאתמאחר 

שלגויים".דהיינובדיוןשהתקייםשמונהימיםקודםלסידור

התובע,אינהאלאדבריםשבלב.
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ז .למרות שבית הדין פוסק שהגט כשר ,ויבוטל עיכוב

מקרה ברור,שכבר בעת הגירושין הועלמו מהבעלנתוני

הנישואין ביחס לאשה ,מן הראוי שיסודר גט בהסכמה ללא

היסודמהיהמציאותשלהחפציםבעתבגירושין .לכןבנידון

כלתשלוםבגיןההסכמהלגירושיןאלו.

שלהשלשתחפציםמקולקליםישבפוסקיםדעותהפוסלות

ח.כעתעםהשלמתההליךבמקרהדנןבכלהקשורלכשרות

אתהגט.

הגט ,יש מקום לביקורת נוקבת ביחס להתנהלותו

גם ההנמקה שניתנה להלן בתשובת דעת המיעוט ,אינה

השערורייתית של הבעל ,הן בהסתרת מידע משמעותי

יכולה לשנות עובדת יסוד ,והיא:שבזמן אמת ,דהיינו  בעת

מהאשהבטרםנישאו,הןבנטישתואתאשתווילדיוהקטנים

הסדרת הגט ,כל מי שהכיר את המציאות לאשורה ועל

עקב משבר זוגי שייתכן ועוד היה ניתן לפתרו בזמנובדרך

בוריהלאראה,וגםלאיכללראות",חפציםמקולקלים",כי

מקובלת של ייעוץ והדרכה ,ובחר לעגן את אשתו קרוב

אכן באותה עת החפצים לא היו מקולקלים ,אלא הקלקול

לשלוש שנים,ולהתנתק משני ילדיו הקטנים עם כל הנזק

החל רק כשבועיים לאחר הגירושין בשעה שהאשה מצאה

שהדבר הסב להם ,כשבשלב ראשון אשתו כלל לאידעה

לנכוןלהפראתנאמנותה.

היכן מקום המצאו .גם התביעה שהוגשה על ידה לבית

בנידון דנן החלטתו של ביהמ"ש שניתנה לאחר הגירושין

המשפטבניגודלהלכה,כמוהטענהשלאאפשרולולראות

קבעה מציאות חדשה רק החל מהמועד שבו ניתנה

אתילדיו,איןבהםכדילהצדיקהתנהלותזו.

ההחלטה,אךאינהיכולהליצורמציאותבשטחשל"חפצים

כמו כן יש מקום לביקורת נוקבת וקשה ביחס להתנהלותה

מקולקלים" למפרע ,כי "חפצים מקולקלים" היא מציאות

הבלתי סבירה של האשה שנהגה בחוסר תום לב קיצוני

הניכרת והידועה למי שבודק את החפצים בזמן אמת ,ולא

והתנהלות בלתי מקבלת על הדעת מול בית הדין,

יתכן לקבוע מציאות כזו למפרע ,כשהאמת היא שבאותה

כשהתנערה מהסכם בר תוקף ופנתה לכל ערכאה אפשרית

עת הם לא היו מקולקלים ,וגם הבעל וגם באי כוחו הכירו

על מנת לקבל לגיטימציה והכשר להתנהלותה השלילית.

לאשורםאתכלהנתוניםהרלבנטייםשהיובאותומועדשל

אמנם כפי האמור הדבר אינו משליך על כשרות הגט ,אך

סידורהגט,וכךהיההמצבשלאהיו"חפציםמקולקלים"עד

עפ"ידיןתורהההסכםבביתהדיןהואברתוקףומחייבאת

למועד שבו חזרה האשה מנאמנותה .מלבד שהדבר פשוט

הצדדים,וכלממוןשיילקחבניגודלהסכםזההינוגזלגמור,

וברור שכך הוא ,גם כך עולה בבירור מדברי הפוסקים

עפ"יאמותהמידהשלדיןתורה.

הנזכרים בדינו של הגט מיאסי ,והחילוק שכתב בדעת

לאחר זמן התקבלה חוו"ד של עמיתי להרכבשנותר בדעת

המיעוט בין הגט מיאסי לנידון דנן אינו תואם למציאות

מיעוטבפסקהדין.ובהתייחסלדבריוכתבתי:
א.הקביעההיסודיתשלדעתהרובהיאשנידוןדנןלחלוטין
אינו דומה למקרהשבעת הגירושין כבר הושלשו חפצים
מקולקלים .מאחר שאין ספקלכל המצוי בהליך הגירושין
שבהן סוכם על השלשת חפצים ,ונמצאו מקולקלים,
שהטעות קיימת בעולם כבר בעת הגירושין אלא נעלמה
מהבעל במעמד סידור הגט ,אך לאחרים הייתה ידועה

הידועה בנידון דנן ובגט ביאסי .גםבגט מיאסי הפוסקים
הכשירואתהגטבלאלדעתכיצדתנהגהאשהבעתיד,וגם
כעתאיןידועמהעלהבסופושלדברבאותו נידוןשלהגט
מיאסי,האםהיאחזרהבה.
עלכןמאחרוחלקגדולמהמקורותשהסתמךעליהםבדעת
המיעוט מתייחסים לנידון כעין השלשת חפצים מקולקלים,
הרישאותםמקורותכללאינןרלבנטייםלנידוןדנן.

כמציאות מוצקה .משא"כבנ"ד,כשבועיים לאחר הגירושין

ב .בדעת המיעוטמציין אתהאמורבהחלטת בית הדין

האשה מצאה את הדרך לקלקל את אמינותה ולפעול

הנזכרת,ובהחלטהזונכתבבדעתהמיעוט:

להתנערותמההסכםהמחייבאותה,אךבעתהגירושיןהכל
היהראוי.גםאםבראשההיומחשבותכאלואואחרותכבר
בעתהגירושין,דברשבלתיניתןלברר,איןבהןממשלהזיק
שלולי מעשיה שבאו לעולם רק לאחר
לבעל ,מאחר 
הגירושין לאהייתהמתעוררת כל שאלהבגין מחשבות
כאלואואחרותשנותרודבריםשבלב.
גםאםאכןההסכםאינוסגורהרמטי,וכפישהדברידועלכל
בר דעת המצוי בתחום המשפט בענייני משפחה ,וכפי
שהובהר לבעל עוד קודם לגירושין שמעולם לא ניתן לסגור
הסכם כהרמטי ,אין בכך בעיה כל עוד המציאות היא
שהאשה נוהגת ביושר ובהגינות בעת הגירושין ,והריעותא
באהלעולםרקהחלמהמועדשלאחרהגירושיןשבוהאשה
בחר להפר את אמינותה.בכךנידון זה כבראינו דומה
לחפצים מקולקלים שהושלשו בטרם הגירושין ,שםבכל

"· ,ÏÚ·Ï ¯‰·ÂÓ ˙ÚÎ ¯·Î˘ ‰Ê ÔÂ„È· È‡„ÂÂוגם בעת סידור
הגט יובהר לבעל ,שהגט אינו מותנה בשום דבר ,על כן החשש
לגט מוטעה לעולם לא יוכל לעלות על הפרק.
˙Â·¯Ï ,˜ÈÈÂ„Ó Ú„Ó ‰È‡ ˙ÈËÙ˘Ó „"ÂÂÁ ÏÎ˘ ÚÂ„È È¯‰
 ,ÏÚ·‰ ‚Èˆ‰˘ „"ÂÂÁוכי יעלה על הדעת שאם יצא לפועל
המתווה שנקבע בדעת עמיתי עפ"י דרישת הבעל ,וזמן רב
לאחר הגירושין יתברר שהוא לא יוכיח את עצמו ,ובנסיבות
אלו או אחרות האשה תמצא דרך לבטלו ,וכי הגט יבוטל לאחר
זמן ,ולאחר שתינשא מחדש ותלד ילדים ,הגט יבוטל למפרע
וילדיה ממזרים ,אין להעלות על הדעת שינתן גט בדרך כזו ,ולא
תיעשה כזו בישראל ,ועל כן קיימת הלכה המונעת סידור גט
בתנאי )אה"ע סי' קמ"ה ס"ט( .אלא כפי שבכל תיק המתנהל
בבית הדין ,גט לחוד וענייני הממון לחודÔÈ„‰ ˙È· ˙ÂÈ¯Á‡·Â ,
˘."„È˙Ú· ‡ÏÂ ˙ÚÎ ‡Ï ,Ì‰ÈÈ· ‰˜ÈÊ ÏÎ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï
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מכל ההתנהלות של הבעל הידועה לבית הדיןבהרכבו

דעת כך ולא על דעה אחרת ,אלאהגט חל בעת נתינתו

בזמנו ,פשיטאללאספקשהבעל קראכלהחלטהועייןבכל

לשליח לקבלה ללא זיקה לשום דבר וללא תנאים ,וכל

תגותג,והגיבלאחרזמןקצר,והבהרהזובהחלטההנזכרת,

הטענותהתעוררו רק לאחר הגירושין כשנוכח שהאשה

היא מציאות עובדתית שניתנה לבעל  במעמד כתיבת

עושהלועוול.זוהיהמציאותהפשוטהוהברורה,וכלפלפול

החלטה זו ,הבהרה שבוודאי לא בוטלה על ידי דעת הרוב,

אחר אינו יכול לשנות מציאות ידועה וברורה ,וכמו כן כל

אלאשדיינידעתהרובבקשושלאלהסתמךעלכך.

מחשבהשאוליעברהבראשושלהבעל,נותרהבגדר דברים

ביחסלהבהרה הנזכרתבהחלטההנ"ל איןרובומיעוט,ולא

שבלב,ופשיטאשלאחרההבהרותהנ"לשניתנועלידיבית

יכול להיות רוב ומיעוט ,כי אין זה נושא הלכתי שנחלקו

הדין,מחשבותאלואינםבליבוובלבכלאדם.

ה,
הדעותבו,אלא הבהרהוהודעהברורהלבעל.ובכלמקר 

הט"ז הורה כאמור אף כשהבעל לא אמר שהגט ניתן ללא

לא שייך דעת רוב ומיעוט ביחס לשאלההלכתיתעתידית

תנאים ,לכן גם אם תעלה טענה שדברי הבעל שהגט ללא

שטרםבאהלעולם.

תנאיםנאמרומתוךטעות,עכ"פהורההט"זשגםבלאוהכי

הדבר פשוטוברורשדעת רוב ומיעוט אינה שייכת אלא

הגט ניתן על דעת הרב המסדר את הגט שאינו מסכים לכל

ביחסלפסיקהמעשיתהניתנתבאותומועדעליסוד נתונים

תנאי בגירושין ,ובוודאי שכן בעקבות הספקות שיש בגט

שכברהתבררו באותו מועד ,אך זהו דבר משולל יסוד

שנאמרולפניהתורףשאיןמסדרגטבעולםשיסכיםלהעלות

ומופרך שדעת רוב ומיעוט תתייחס לשאלה היפותטית

על דעתו שהגט מסודר על ידו בכפוף למציאות כזו או

עתידית,שטרם באה לעולם וטרם ידוע לאף אחד מה יהיו

אחרת,כמבוארבדבריהט"זשם.

הנתונים עליהם יושתת פסק הדין העתידי.כיצד ניתןכעת

הטענהשגםהרבהמסדראתהגטעשהמעשיומתוךטעות

לבנותדברולהסתמךעלדעתהרובהנזכרתבאותההחלטה

ראוי שלאהייתהעולה לאחר שכל המצוי בסידור גט יודע

ביחס לדיון ופסיקה הניתנת לאחר זמן על יסוד נתונים

שבכל מקרה ,הרב האמון על ההלכה הפסוקה שאין להציג

שהתבררורקאח"כ.

תנאיקודםלתורף,אינומסדרגטבתנאיאובכפוףלקביעה

בנוסף,תמוהשדעתהמיעוטנאחזתבאמורבאותההחלטה:

כזו או אחרת או לקיום הסכם וכיוצ"ב .מלבד זאת מבירור

"וגם בעת סידור הגט יובהרלבעלשהגט אינו מותנה בשום

שנעשה עם אחד מהדיינים שהשתתף בסידור הגט וביקר

דבר" ,כאילו לא נכתב ברישא שגם כעת ,עוד קודם למועד

בבית הדין בירושלים הלה הבהיר שחברי בית הדין באותו

סידור הגט מובהר לבעל שהגט אינו מותנה בשום דבר .וכי

מעמד כלל לא נכנסו בדברים עם הבעל ביחס להסדרים

לא די שבאותה עת כבר הובהר לבעל כיצד יסודר הגט,

שהוסכמו ,אלא עסקו רק בהסדרת הגט בלבד ,ויש לכך

דהיינו ללא תנאי ,בגט הנעשה מטעם בית דין זה ובפיקוחו,

משמעות רבה  שלא היה כל גילוי דעת "בשעת הגט" ,עיין

גם אם בית הדין שסידר את הגט לא אמר זאת להדיא ,די

בספרעטרתדבורהחלקב'סי'פועמ'.582ובנוסף,לאשייך

בהבהרה הנזכרת ,בצירוף ההבהרה שלעולם הסכם אינו

לייחסטעותלדיי נים,שכלללאנכנסולהסדריםביןבניהזוג

יכוללהיותהרמטי.

ולאראושזהמעניינם.

עלכןדיבהבהרות אלו להסירמסדרהיוםאתהדיוןבנושא

כמו כן אין כל זיקה בין נידון דנן לתשובת העונג יו"ט סי'

של גט מוטעה ואין נ"מ בבירור האם נידון דנן דומה

קסחבבעלשהוטעהשהואחייבבגט,מאחרובנידוןזהבכל

להשלשת "חפצים מקולקלים" מאחר שלאחר ההבהרות

התקופה שקדמה לסידור הגט לא היה פסק דין לחיובו

הנ"ל גם ביחס להשלשת חפצים מקולקלים כבר אין לחוש

בגירושין ,אז הכיצד יוכל להיות מוטעה? ולהחמירעפ"י

לכשרות הגט כמבואר בטיב גיטין ובבית מאיר שהובאו

תשובתהעונגיו"ט.

בדעת הרוב בפסק הדין הנזכר.ק"ו בנידון דנן שאינו דומה

ג .ביחס לתביעת הנזיקין שהאשה מנהלת כנגד בעלה

ל"חפצים מקולקלים" כמבואר ,וק"ו בהצטרף ובהתחשב

לשעבר בערכאות ,אין ספק שגם אם עפ"י כללי המשפט

בדברי הט"ז סי' קמה סק"והקובע דבר מאד עקרוני,שגם

האזרחיישלכךמקוםלמרותשביתהדיןהואבעלהסמכות

כשהגטסודרבדרך שהבעללאאמרשנותןהגטללאתנאי,

הייחודית בענייני גירושין ,עדיין עפ"י ההלכה כל סכום

אלא מלכתחילה הובהר לבעל שאין נוהגים לסדר גט על

שתגבהכפיצויינזיקין,הינוסכוםהמשולםבניגודגמורלדין

תנאי ,שהבעל אינו קובע דבר לעצמו )כביכול אינו יכול

תורה,ועפ"יההלכהאינואלאגזלגמור.מאחרובהלכהאין

לעשותשבתלעצמו(,אלאהואמסדראתהגטעלדעתהרב

כל יסוד לחיוב תשלום זה ומסורת הפסיקה בעם ישראל

המסדר את הגט ,לכןגם אםדעתו האישית שהגירושין

במשך מאות רבות של שנים שבהם תמיד היו סרבני גט,

מותנים,דעתוהיאחסרתמשמעות,אלאהבעלכפוףבדעתו

רשעים שעיגנו את נשותיהם ,מוכיחה כן ,שמעולם בתי

לדעתהרבהמסדראתהגט,וכידוע הרבאינומוכןלסדרגט

הדין ,גם כשהיו מוסמכים לדיני ממונות ,לא מצאו דרך

בתנאים,ולאעלהעלדעתהבעלשוםדבראחר,וגםבנידון

לחייבם לאחר הגירושין בפיצויי נזיקין ,למרות שכפו אותם

דנןלאחרההבהרות הנ"לשלאבוטלו,פשיטאשבזמןאמת

בנסיבות המתאימות ע"י ההלכה בכל דרכי הכפייה כדי

בעת מתן הגט הבעלנתן את הגט ללא כל תנאי ושלא על

שיינתן גט ,וכל הוראת היתר שהאשה מורה לעצמה
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בתביעתהנזיקיןאיןבהממשעפ"יההלכה.אךככלשהדבר

תנאים ,ודי בנוסח הרגיל שבסדר הגט .ובזה לא חש לכך

נוגע לכשרות הגט ,אין ספק שהתביעה באה לעולם לאחר

שמאמחשבתהאשהבעתהגירושין הייתה להטעות.סברא

הגירושין ,ובעת הגירושין לא היה ברשותהבעל כל מסמך

שנאמרה רק בשכיב מרע שבעצם רוצה שלום בית ואינו

בר תוקף שיש בו להביא למנוע חוקית מהאשה הגשת

רוצהגירושין.

תביעהכזו.הבעלובאיכוחוידעוהיטבמהוהמצבהעובדתי

ה .ביחסלחוותדעתביתהדין שסידראתהגט,הדברפשוט

ששרר במועד סידור הגט ,ידעו על האיומים שעלו במשך

וברורשביתהדין זה קיבלעלעצמואתהסדרתהגטבלבד,

תקופה ארוכה מצד האשה או מי מבאי כוחה או מי מבני

ולאכלדבראחר,ולכןמלכתחילהגםלאניתןבביתדיןשם

משפחתה שתוגש תביעת נזיקין כנגדו ,ומייצגי הבעל ידעו

פסק דין או מעב"ד להיתר האשה ,אלא הותירו הכל לבית

היטב מה בידם ומה אין בידם בעת הגירושין ,לכן אין יסוד

הדין בירושלים ,וגם ביחס לתסבוכת שהאשה יצרה

לטענהשלהטעיה.

כשהתנהלה בחוסר יושר מובהק ,כתבו שהדברים מעוררים

יצוין לדברי הסמ"ע חו"מ סי' רלב סק"י בשם המגיד משנה

שאלהחמורהבכשרותהגט,ובזההםודאיצודקים,אךלא

בדיןמקחטעותשאםהמוכרמכרבסתםוהלוקחיכול היה

יכלו לפסוק דבר ביחס לשאלה זו בלא לקיים דיון במעמד

להבחין בטעות שבמקח באמצעות שינסה את המקח או

הצדדים לשמוע את פרטי הטענות כמתחייב בטרם יגיעו

יטעםאותו,אךלאהקפידלעשותכן,איןהמקחחוזר,ועי"ש

לפסיקה ,ואמנם ברור שהם כלל לא הכירו וגם כעת אינם

בפת"שסק"א,עכ"פבנידוןזהשבאיכוחושלהבעללאהיו

מכיריםאתפרטיהמקרהלאשורו,כפיהמפורטבפסקהדין

צריכים לנסות אלא ידעו היטב בעת הגירושין מה נמצא

הנוכחי,וגםאתבירורזהשלכשרותהגטהותירולביתדין

בידם ומה טיבו וערכו של ההסכם ,והבעל סמך עליהם,

שלנו.לכןאיןבדבריהםכלהוראההלכתיתלבטלאתתוקף

וקיבלמהםעדכוניםשוטפיםבסמוךלמועדסידור,עדיףטפי

הגט ,שהרי הם מנועים מהוראה כזו בלא דיון שבו מתקיים

מדינושלהמ"משהביאהסמ"ע,מאחרשהבעלשאי נואיש

"שמועביןאחיכם"כמתחייבעפ"יההלכה.לכןאיןכליסוד

משפט סמך על באי כוחו שהם מומחים בתחום המשפט,

להחיל בנידון זה את ההלכה של בית דין בתר בית דין לא

ונוכח שכבר נעשה מה שהיה ניתן להיעשות בנסיבות

דייקא,וגםההלכהשלהנשאללחכםשאסראיןחבירויכול

המיוחדות של המקרה ,ודי בכך גםללא האמורלעיל סעיף

להתיר ,אינה במקרה זה שהאשה עמדה לדיון כאן ולא

ג'.

שאלהאותםבדרךשדעתםתחייבאותה.

דברי נתיבות המשפט סי' ר"ה מתייחסים לצורך בגילוי

ו.הטעם של לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי שעלתה בדעת

מפורש של רצונו של הבעל בגירושין באמירת רוצה אני,

המיעוטכללאינה רלבנטית בנידון זה שהגט נמסר לשליח

ולהיעדרהאפשרותלכפייה,אךלאיתכןלהרחיבםללאכל

קבלה .וגם ביחס לשליח הולכה ,בנידון כזה ממש של הגט

מקור לנסיבות אחרות מסברא בעלמא ועל יסוד זה לבנות

מיאסי,מלבדמהרש"ם,שארהגדוליםשהשיבוולאהסכימו

הלכותללאמקור,מהעודשבפוסקיםרביםאיןמספרלמדו

עם הוראת מהרש"ם ,וקבעו שאמירת הבעל שהגט ללא

הלכות אלו מדיני מקח וממכר ,כדוגמא עיין עטרת דבורה

תנאי מתייחסת גם לשליח ,ולא עלתה על דעתם הטענה

ח"בסי'פועמ'.588580

שהעלהכעתעמיתי",לתקונישדרתיךולאלעוותי".

ד.בדעת המיעוט הביא מדברי החלקת יואב ,ובנידון דנן

כה
בהתאם לכל האמור נימוקי דעת הרוב והמסקנה הל 

עפ"ימסקנת החלקת יואבשלא זכתה להתייחסות בדעת

למעשהעומדיםבעינםללאשינוי.

המיעוט,איןמקוםלפסולאתהגט,בנידוןדנןבסופושלדבר

סוףדבר,לאחרפרקזמןממועדפסקהדיןהמכשיראתהגט

לאחר שלוש שנות פירוד הבעל כבר רצה להתגרש ,לאחר

ברוב דעות ,הצדדים הגיעו להסכמה ,אושר הסכם גירושין

שנוכחשלאיוכללחזורלאשתו הנחרצתבעמדתהלהתגרש

חדשעםערבויותמתאימות ,וסודרג"פנוסףעלמנתלהסיר

לאחר שהתברר להשהוא הערים עליה קודם לנישואין ,רק

כל ספק וחשש .אך הדברים הנכתבים לעיל נועדו לזרז את

ביקש הסכם הוגן עבורו.בכה"גהבעל מעוניין בגירושין

בתיהדיןהמסדריםגיטין,ללכתבדרכושלטיבגיטין,שהוא

עצמם וכללאינו דומה לשכ"מ שכלל אינו רוצה להתגרש

מעמודי ההוראה בהלכות גיטין ,שכאמור לעיל ,הורה

ורוצה לשוב לאשתואם יחזור לאיתנו,ובנידון זה כתב

להוסיף על הנוסח הקבוע בסדר הגט ,ולמצוא את הדרך

החלקת יואב במסקנת דבריושמאחר שעם הגירושין קיימת

לסדר את הגט בדרך שיובהר לבעל שהגט לחוד וכל שאר

התרצות של הבעל לעצם הגירושין ,הרי שכל דבר אחר

הדברים לחוד ,וכי אין ולא תוכל להיות כל זיקה בין חלות

שעלהאינואלאתנאי,והתנאיבטלכשאמרשהגטניתןללא

הגירושיןוביןכלנושאאחרהתלויועומדכעתאובעתיד.

עטרתדבורה

346סימןפב

סימן פב

צואיסורהעסקהבאגדכהרחקהדר''ת
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ,ועם השלמת בירור
התביעה ניתן פסק דין לחיוב הבעלבגירושין.לאחר שזומן
מועדלדיוןנוסף והבעללאהתייצבלדיון ,נאלצנולזמנובצו
הבאה .בדיונים הנוספים שהתקיימו ,הבעל הביע את
התנגדותו לציית לפסק הדין,וסירב לתת גט.גם צו הגבלה
להגבלת שירותי בנק וההחלטות לחיובו בכתובה ובמזונות
מעוכבת,לאסייעולהביאולציותלפסקהדין.
בנסיבות אלו התקיים דיון בבקשה לצו הגבלה השולל את
ף מבוקר.
זכותו שלהבעל להיותמועסקבעבודהציבוריתבגו 
ר,וחברת "אגד"
בחברת "אגד"כשכי 
מאחר שהבעל מועסק 
היאגוףמבוקרכהגדרתובחוק,הרישהחוקמאפשר,במסגרת

ומהר"םמלובליןבתשובהסי'א'התנסחבלשוןזו:

"גוזרים לפרוש ממנו בכל מיני פרישות ,דהכי הוא דינא אפילו
בכל אותן דלא קתני בהו כופין וכמו שכתב המרדכי פרק המדיר
וז"ל שם מיהו בכל הני דלא קתני כופין אלא יוציא ויתן כתובה
לא כפינן אלא בדברים בעלמא ולא בשמתא דחמירא מנגודא
וכו' .אבל הר"ם אומר בשם ר"ת דנוכל לעשות שנקבל גזירה
שלא לישא וליתן עמו עד שיקבל ליתן גט .וכן כתב מהרי"ק
שורש קל"א דיכולים להחרים על ישראל שלא לישא וליתן עמו
וכו' ובכל חומר שירצו בית דין כו' .ובתשובת בנימין זאב סי'
פ"ח הוסיף לומר דיכולים להחמיר עליו שלא למול את בניו
ושלא לקברו ושלא לעשות שום טובה וכו'".

צוהגבלה,להורותלחברת"אגד"להימנעמהעסקתו.

מאחר שניתן להוסיף הרחקות נוספות שאינן מופיעות

התובעת ביקשה למצות את כל האמצעים הננקטים ביחס

ברשימה שבספר הישר וברמ"א,עלינו לדון ולברר האם גם

לבעל,בגין סירובו לתת גט ,לאחר שעד כה הבעל עומד

הוראהלמעסיקושלהבעללחדולמהעסקתו ,יכולהלהיכנס

את זכותו להיות מועסק בחברת
בסירובו לתת גט,ולשלול 

לגדר "הרחקות דר"ת" ,או שהיא תיחשב כפייה ישירה

"אגד".מאידך,הבעלביקשלדחותאתהבקשה,מאחרוהוא

בממונו ,וכפיית הבעל בממונו אינה הרחקה בלבד ,ותוכל

מתפרנסמעבודתוזו.

להינתן רק לאחר פסיקת כפיית גירושין ,שבמקרה זה לא

לאחרעיוןבטענותהצדדיםביתהדיןמחליט:

ניתנה .זאת מאחר ש"אונס ממון" דינו כ"אונס הגוף",

בשו"עאה"עסי'קנ"דסעיףכ"אנפסק:

"כל אלו שאמרו להוציא ,כופין אפי' בשוטים .וי"א שכל מי
שלא נאמר בו בגמרא בפירוש כופין להוציא ,אלא יוציא בלבד,
אין כופין בשוטים אלא אומרים לו חכמים חייבוך להוציא ,ואם
לא תוציא מותר לקרותך עבריין .הגה :וכיון דאיכא פלוגתא
דרבוותא ,ראוי להחמיר שלא לכוף בשוטים ,שלא יהא הגט
מעושה )טור בשם הרא"ש(  ...וכל מקום שאין כופין בשוטים,
אין מנדין אותו ג"כ )מרדכי ריש המדיר( .ומכל מקום יכולין
לגזור על כל ישראל שלא לעשות לו שום טובה או לישא וליתן
עמו )שערי דורא בשם ר"ת ובמהרי"ק( ,או למול בניו או
לקברו ,עד שיגרש¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈÏÂÎÈ „"· Âˆ¯È˘ ‡¯ÓÂÁ ÏÎ·Â .
· ,‡ÂÂ‚ È‡‰Îומלבד שלא ינדו אותו".
יסוד דברי הרמ"אהוא בתשובת ר"ת בספר הישר סי' כד,
שכתב:

"אך אם כל רבותינו שוין בדבר תגזרו באלה חמורה על כל איש
ואישה מזרע בית ישראל הנלוים אליכם ,שלא יהו רשאין לדבר
עמו לישא וליתן עמו להאריחו ולהאכילו ולהשקותו וללוותו
ולבקרו בחלותו ,Ì„‡ ÏÎ ÏÚ ÌÂˆ¯· ¯ÓÂÁ ÂÙÈÒÂÈ „ÂÚÂ .אם
לא יגרש ויתיר אותו האיש את הילדה הזאת ,שבזה אין כפייה
עליו .שאם ירצה מקיים ,והוא לא ילקה בגופו מתוך נידוי זה,
אך אנו נתפרד מעליו".

כמבואר בתשובת הרשב"א ח"ד סי' מ' ,בחי' הריטב"א
קידושיןדףנע"א,במאיריגיטיןדףפחע"ב,בשו"עחו"מסי'
רהס"ז,ברמ"אופת"שאה"עסי'קלדסק"י.
לאחר עיון בבקשה בית הדין נעתר לבקשה .ההוראה של
בית הדיןלהימנע מהעסקת הבעל היא הוראה למעסיק
בלבד ,אךאינהכפייהישירהעלהבעל,גםאםהבעל נפגע
בעקיפין ,כמו שנפגע בעקיפין מכל שאר ההרחקות דר"ת
המוטלותעליו.
בשו"תהרדב"זחלקד'סי'אלףקכו)נד(,כתב:

"אין בשבועה זו כלום ,כיון שנתברר לעדים שהיה אנוס .אלא
שאם הייתי שם בשעת העדות היה ראוי לחקור אם האונס שלא
יפסיד מה שהרויח כבר ,או האונס היה שלא ירויח להבא ,כי זה
לדעתי לא נקרא אונס ,לשיהיה מותר להשבע עליו בשקר".
ובכנסת הגדולה חו"מ סי' רה הגה"ט אות ע"ו הביא את
דבריהרדב"ז.
אמנם אם היתה לבעל זכות קנויה להמשיך להיותמועסק,
הפגיעה בזכות זו דינה כ"אונס ממון" ,שהוא ככפייה בגופו,
כמבואר במהרי"ק בתשובה שורש קסו שכתב שהחשש
מהפסד זכות שכבר נרכשה נחשב אונס ,מה שאין כן ביחס
להפסד דבר שטרם זכה בו ,והביא מדברי הר"י )במרדכי
שבועותפ"גסי'תשנ"ז(שהחשששלבניישראלבעתהיותם

רות
הרי שמקור דברי הרמ"א שאפשר להוסיף עליו חומ 

במדברשלאיכנסולארץישראלהיהאונסשמאיפסידודבר

נוספות ,הוא מתשובת ר"ת במה שכתב":ועוד יוסיפו חומר

שכברזכובו,וכתבמהרי"ק:

ברצונםעלכלאדם,אםלאיגרש".

"דהתם נמי היו יראים שלא יכניסם לא"י ,שאני התם שכבר
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נתנה להם מורשה ועליהם נאמר וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה
והבאתי אותם וגומר ואם לא היה מכניסם לארץ הוה חשוב
אונס .דפשיטא דמי שהוא עושה דבר מפני יראתו שלא יטלו את
שלו דחשיב אונס ,כדמוכח מההוא מעשה דפרדסא בפרק חזקת
הבתים )ב"ב מ ב( ,והכי נמי הוה כאילו היה הקב"ה נוטל מהם
מה שזכו בו כבר .והיינו דקאמר ר"י שהיה להם ליכנס לה
לאלתר ,כלומר והוי כאלו זכו בה כבר ,ומש"ה חשיב אונס.
אבל מי שהוא עושה איזה דבר מפני יראתו שמא ימנע חבירו
מלעשות עמו טובה והוא לא זכה עדיין באותה טובה כלל,
כיוצא בנד"ד ,לעד"נ שאין כאן שום אונס ,וזה פשוט וישר אצל
כל מבין לפי הנלע"ד ומכח הראיות שהבאתי למעלה".
ביחס לזכותו של העובד להיות מועסק גם בעתיד ,אין זו
זכות הקנויה לו,שאם נשללהממנו יחשבאונס ממון ,וזאת
מאחר שביחסי הגומלין שבין המעסיק לעובדאין לעובד
זכותקנויה להיותמועסק,אלאשאםפיטרואותו עומדתלו
הזכותלתביעתתשלוםשכרולפרקזמןמסוים,למרותשלא
עבד לאחר שפוטר ,ובהתאם להלכה המבוארת בחו"מ סי'
שלגסעיףב',וכןבהתאםלחוזהשביןהעובדלמעסיק.
מקור הלכה זו שאין לעובד זכות קנויה להיות מועסק,הוא
בירושלמי .בירושלמיבמסכת בבא מציעא פרק ו'הלכה ב'
נאמר:

"על דעתיה דרב בין פועל בין בעל הבית יכול לחזור בו ,על
דעתיה דרבי יוחנן פועל יכול לחזור בו ולא בעל הבית".
הרי שלפי שיטת רב ,שהלכה כמותו כמבואר להלן,זכות
הפועלביחסלבעלהביתהיאהזכותלתביעתממון,בגיןימי
םבתוך תחום הזמן של התחייבות
העבודה שהפסיד,שה 
המעסיק להעסיקו ,ובנסיבות המצדיקות לפצותו בגין
הפיטורין,אךאיןלבעלהביתשעבודהגוףהמחייבולהעסיק
את הפועל ,ומפני כן אין יסוד בהלכהלכוף את בעל הבית
להעסיקו.
ובספר נתיבות המשפט סי' שלג סק"ו הביא מדברי
הירושלמי,וכתב:

"דבר זה הוא מחלוקת אמוראים בירושלמי ,וז"ל הירושלמי
]ב"מ פ"ו ה"ב[ על המשנה דכל החוזר בו ידו על התחתונה ,רב
אמר כי לי בני ישראל עבדים אין ישראל קונין זה מזה ,אמר רבי
יוחנן עבד עברי הוא ,על דעתיה דרב בין פועל בין בעה"ב יכול
לחזור ,על דעתיה דרבי יוחנן פועל יכול לחזור ולא בעה"ב,
עכ"ל הירושלמי .וכתוב אצלי פירוש הירושלמי מכבר ,דרב
סובר דליכא קנין כלל מדאורייתא בפועל ישראל רק בעבד עברי
בזמן שיובל נוהג ,וממילא הבעה"ב ג"כ יכול לחזור וא"צ
לשלם רק מדינא דגרמי ,ולכך א"צ לשלם לו רק מה שהזיקו,
ואם נאנס הבעה"ב ,ודאי דאין הבעה"ב חייב מדינא דגרמי
וא"צ לשלם רק מה שעשה ,ומכ"ש כשחוזר הפועל ומזיק את
עצמו שא"צ לשלם לו רק כפי מה שעשה אף אם הוזל ,ולא
יצטרך הבעה"ב ליתן בעד החצי הנשאר רק פחות מחצי הסך,
מ"מ מה לו לפועל בכך .ור' יוחנן סובר דעבד עברי הוא ויש בו
קנין ,והא דיכול לחזור בו הוא מטעם כיון דאפילו עבד עברי
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יוצא בגרעון כסף מכ"ש שכיר ...וכיון דבש"ס דילן ]ב"מ ע"ז
ע"א[ פסקו להלכה כרב דאמר פועל יכול לחזור בו ,וכיון
שתפסו בלשון חזרה ,משמע דקיי"ל דאין לו דין עבד עברי,
]ו[בדין חזרה הוא".
הרישעפ"ידרכושלהנתיבותמאחרשהלכהכדעתרבולא
כרבי יוחנן ,ההלכה ש"פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי
היום" ,משליכה גם על מערכת היחסים שבין הפועל לבעל
הבית,שאיןביניהםשעבודלעצםהמשךהעסקתהפועל.
וכןבשו"תרבנויוסףמסלוצקסי'ב',כתב:

"הנ"ל דה"פ דרב דאמר כי לי בני ישראל עבדים אין ישראל
קונין זה מזה ,ס"ל  ...דקרא דכי לי בני ישראל עבדים השמיענו
דבקנית ישראל לישראל לא אלים הקנין לאתפוסי בי' ,דלפ"ז
לדעתי' בין פועל בין בעה"ב יכול לחזור בו כיון דלדידי' לא חל
בי' קנין כלל .אבל ר' יוחנן דלא אמר הכי ס"ל דהקנין נתפס בי'
וידו כיד בעה"ב  ...והבעה"ב אין יכול לחזור בו אלא דהפועל
יש לו רשות לחזור בו מטעם כי לי בני ישראל עבדים ולא
עבדים לעבדים".
וכן בספרערוך השולחן חושן משפט סימן שלג סעיף ח'
הביאמדבריהירושלמי,וז"ל:

"יש מרבותינו שכתבו שלא אמרו פועל יכול לחזור בו אלא
בהשכיר עצמו באמירה ,אבל אם נשתעבד בקנין או בשטר ,אינו
יכול לחזור בו ]ריטב"א בשם רבותיו[ .וכ"כ רבינו הב"י בספרו
הגדול ,ואין זה קנין דברים שהרי משעבד גופו לזה וחל הקנין
אשעבוד הגוף .ויש חולקין בזה דכיון דהטעם הוא משום כי לי
בני ישראל עבדים ,איזה חילוק יש בין קנין ושטר לדברים
בעלמא ]ריב"ש סי' תע"ו[ ,ועוד דהא גם התחלת המלאכה הוי
קנין מ"מ יכול לחזור בו וא"כ מה הוספה יש בהקנין ובשטר
]ש"ך[ ,ועוד דהא אפילו עבד עברי דגופו קנוי יוצא בגרעון כסף
מכ"ש פועל .וטעם דעה ראשונה נ"ל דבירושלמי ]פ"ו דב"מ[
אומר דלטעמא דלי בני ישראל עבדים גם הבעה"ב יכול לחזור
בו ואנן קיי"ל כטעם זה .וצ"ל דזה שכתבו הפוסקים שהבעה"ב
אינו יכול לחזור בו היינו שלא יהא ידו על העליונה כפועל אלא
ידו על התחתונה כקבלן ,כמו שיתבאר .וראיה דהנה הטור
והרמ"א כתבו בסי' זה דבעה"ב החוזר בו ידו על התחתונה
אלמא שיכול לחזור בו ,ומטעם דאין שעבוד מזה על זה כלל.
ולפ"ז התחלת המלאכה באמת אינו קנין כלל וזהו גזירת התורה
שהתחלת המלאכה לא תהא קנין כלל מטעמא דלי בני ישראל
עבדים ,שאינו יכול לשעבד עצמו ע"י מלאכתו כעבד .וזה
שהפוסקים קוראים לזה קנין הוא רק בשם המושאל .ונ"מ לענין
מ"ש בסעיף ג' ומה שעבד עברי יוצא בגרעון כסף זהו קנינו
שמקנה את עצמו מבעליו כמו ששנינו וקונה את עצמו בגרעון
כסף ]קדושין י"ד ב[ שכך גזרה התורה ולכן לא גזרה התורה רק
שהמלאכה לא תהא קנין ושעל פי המלאכה לא ישתעבדו זל"ז.
אבל כשברצון עצמם משעבדים גופם ע"י קנין או שטר ודאי
ביכלתו לעשות כן כמו שמשעבד הגוף לממון ,והרי זהו ודאי
דבקנין או שטר אין הבעה"ב יכול לחזור בו ולהירושלמי הרי
שוין הן בדין זה ומה שיש חילוק בין פועל לבעה"ב שבבעה"ב
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ידו על התחתונה ,יתבאר הטעם לפנינו והרבה מאחרונים
הסכימו לדעה זו ,וכן יש להורות".
ובתשובת מהרי"א ענזיל סי' טו כתב שהדין כן גם אליבא
דשיטת ר"ת בתוספות ב"מ דף מח ע"א )ד"ה והא( והרמ"א

נמי לא חשיב אונס מניעות ההשתדלותÏÚ˘ Ï"˙‡ ÂÏÈÙ‡Â ,
¯‡‡ÈˆÂ‰ ÔÂÚÓ˘˘ ¯Á‡Ó ˙ÂÏ„˙˘‰‰ ¯ÂÓ‚Ï ÏËÂÓ ‰È‰ Ô·Â
 ,ÂÏ˘ ÍÓÒ ÏÚ ÂÈ˙ÂÚÓדלא עדיף מהוציא ממסגר אסיר דלא
חשיב אונס אפילו לענין איסור אשת איש החמור".

חו"מ סי' שלג סעיף א' שבעל הבית אינו יכול לחזור בו אם

מהרי"קכתבדבריועלסמךההנחה"שעלראובןהיהמוטל

משךאתכליהאומנות,וז"ל:

לגמור ההשתדלות מאחר ששמעון הוציא מעותיו על סמך

"זה לא עלה על דעת תוס' שיהיו כופין את בעל הבית לקבל
מלאכת הפועל בעל כרחו .דנהי דאשתעבד בעל הבית
לשכירותו של הפועל או הקבלן ,ממונו הוא דאשתעבד אבל לא
גופו ...ואפילו במקום שהיה קנין לדעת ר"ת וסייעתו כגון
שמשך כלי המלאכה דמשתעבד קבלן ואינו חוזר כלל ,היינו
לומר שנשתעבדו כל נכסיו ...להכי מהני קנין לדעת ר"ת דיכול
בעל הבית לכוף אותו למלאכתו ר"ל שיורדין לנכסיו להשלים
לבעל הבית כל מה שיוסיף לאחרים אפילו אינו דבר האבד,
אבל לא עלה על הדעת שכופין אותו בגופו על ידי נידוי
ושוטים ...וגבי בעל הבית היכא דידו על התחתונה צריך לשלם
כל הפסדו של פועל ,ואם אינו מוצא להשכיר עצמו צריך לשלם
לו כל שכרו כפועל בטל של אותה מלאכה".

שלו" .כלומר,לא מיבעיא באסירשהחובה המוטלתעל כל
אדם להוציאו ממאסר היא מצוה כלפי שמיא ,מצוה
שהאסיראינו יכול לתבוע ממנו על פי דיןמאחר שאיןזו
חובה ושעבודממון כלפי האסיר,אלא אף בנידוןתשובת
מהרי"קשראובןשהבטיחלשמעון ,ועלפיהבטחהזו הוציא
שמעון הוצאות,ועל פידיןקיים שעבוד של ראובן כלפי
שמעון,אפילוהכיאיןלדוןאתהתעלמותראובןמשעבודזה
כעובדא דפרדיסא שגזל ממנו שדה .ובספר עטרת דבורה
חלקב'סי'פ'עמ'533-534הארכנובביאורשיטתמהרי"ק.
יתירה מזו ,כל האמור הוא אף בפיטורי פועל לאלתר בתוך
פרק הזמן הקבוע להעסקתו ,אך אם המעסיק אינו מפטרו
מיד,אלא מודיע לעובד על סיום העסקתו בתום פרק הזמן

על כן מהאמור עולה שאין בהפסקת ההעסקה מצד עצמה

שנקבעמראשלהעסקתו ,ודאישאיןבכךפגיעהבזכותממון

פגיעה בזכות קנויה של הפועל להיות מועסק ,אלא רק

שלהעובד.

עומדת לפועל הזכות לתביעת ממון כלפי המעסיק בגין ימי

יצוין לתשובתדברי מלכיאל ח"ג סי' קנאשכתב ד"סתם"

העבודהשנותרועדלסיוםהחוזה.

בשכירות פועלים אין פירושו כ"סתם" שנחלקו בו הרשב"א

דברימהרי"א ענזילמקבלים חיזוק מתשובת הנודע ביהודה

והרא"שבעניןמתחייבלזוןחברובסתם,דבשכירותפועלים

תניינא חו"מ סי' מא שכתבכדבר פשוט שרישיוןשהתקבל

כולי עלמאסוברים שאף שקבלו אדם בסתם יכולים לסלקו

מהשלטון לזכותמסוימתהואדברשאיןבוממש שאיןקנין

בכל עת.ומה שפסק הרשב"א במתחייב לזון חברו בסתם

נתפסבו,וז"ל:

שחייב לזונולעולם הרי זהמשום ששם אין לנו שום קצב

"מה ששאל על עסק פאמיליע הנהוג במדינה זו ,דהיינו שיש
קצבה לעיר כמה בעלי בתים יהודים רשאים לדור שמה ,וכל בן
ראשון יש לו זכות בזה .ונוהגים שזה יכול למכור זכויותיו
ליהודי אחר וזה פונה מעיר והאחר זוכה לדור שמה .ושאל
אביך הרב במה נקנה ,אם דינו כקניין מטלטלים או כקניין
קרקע .ודעו כי לדעתי ע"פ דין תורה לא שייך בזה שום קניין
ואין מקום למכירה שתחול בזה ,שהרי הוא דבר שאין בו ממש.
דאטו יש לשום אדם זכות בקרקע של העיר אם אין לו בית או
שדה והרי אין לו רק זכות לדור .ומוכר דירת ביתו יוכיח ,שאם
אמר דירת בית זה אני מקנה לך לא מהני ,וצריך להקנות לו
הבית לדור בו כמבואר בסימן רי"ב סעיף א' .ובנדון זה מה
קניין יש לזה בגוף העיר שיקנהו לאחר".

וגבול שנאמר שכיוון לזמן זה ,אבל במקום שבהסכם
השכירות יש רמז לקציבת זמן ,כגון שהוסכם שהתשלום
לשכיר יהיה לפי שבוע או חודש ,הרי זמן השכירות הוא
ל יכול
שבועאוחודש,ואיאפשרלסלקותוךהזמןהזה ,אב 
לסלקובכלשבועאובכלחודשכפישהיהאופןשכרו.
אמנםבתשובתאגרותמשהחלקחו"מח"אסי'עהוסי'עו
סבר שאין לפטר כלל ללא הצדקה כל עוד המעסיק זקוק
למלאכתושלהעובד,אךבספרנצחישראל)להגר"יגרוסמן
זצ"ל( סי' ח' האריך לדחות את ראיותיו ואת מסקנתו ,עיין
שם.
בנוסף ,יובהר :כשקיים חוק ומנהג ,הרי שעל דעת החוק
והמנהג נכנס למלאכתו ,המעסיק יכול לפטרו עם תום פרק

עלכןלאיכוללהיתפסקניןבגוףהזכותלהיותמועסק,אלא

הזמן הקבוע בחוק,וכמו שכתבהחזו"א ב"ק סי' כגסק"ב,

זכותפיצויבגיןהפסדימיעבודה.

וז"ל:

עודיצויןלתשובתמהרי"קשורשקסוהנזכרתבמש"כ:

"אך אם נחבש בידי גוים בשביל מס או דבר אחר יכולים לומר
לו לא נעזוב אותך להתיר מהתפיסה אם לא תגרש פלונית בגט
כשר ואין זו כפיה כיון שאין עושים לו דבר רע כי אם מלמנוע
מלעזור לו .הרי לך דלא חשיב אונס מניעות עשיית הטובות.
ואף ע"ג דפשיטא דכל אדם מצוה ועומד להוציא ישראל חבירו
ממסגר בהיות לאל ידו אפילו הכי לא חשיב אונס במניעת .הכי

"שכר פועלים וקצב להם כך וכך ליום ולא פירש על כמה ימים
הוא שוכר אותם ...וכל זה בליכא מנהג ,אבל אם איכא מנהג
הולכין אחר המנהג ,דסתמא הפסיקה כמנהג המדינה] ,וכן אם יש
דינא דמלכותא י"ל דסתמא סמכו כפי דינא דמלכותא ,וכמ"ש
לקמן בליקוטים סי' ט"ז סק"א בשם הש"ך[ אבל דינא דמלכותא
דינא לא שייך בישראל במקום שאין הדבר נוגע למלכותא ולא
אכפת להו אם מתדייני בדייני ישראל כפי דין תורה".
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ובספרנצחישראל)שם(כתב:

"ובזמנינו המנהג שמשלמים פיצויים חודש עבור כל שנה ועצם
מנהג הפיצויים מוכיח שיש זכות למעביד לפטר את העובד והוי
כאילו העובד אדעתא דהכי נכנס לעבודה שבאם ירצו לפטר
אותו הרשות בידם אלא שישלם פיצויים".
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של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
) (3במהלך שנת עבודתו השלישית  -של  21ימים ,בתוספת
של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
) (4לאחר שנת עבודתו השלישית  -של חודש ימים.
עלכן,אףאם הנתבע כברעובדשלוששניםבחברת"אגד ",

ומש"כ בפד"ר חלקג' עמ')94ד"ה והנה( ביחס למנהגאינו

אין מניעה חוקית או מניעה הלכתיתלהביא לסיום את

מתיישב עם המציאות הידועה ,וכמו שכתבבתשובת נצח

העסקתוכעבור שלושים יום באמצעותצו הגבלה על פי

ישראל נזכרת .על כן בהתאם לאמור בנידון זה ,יש להניח

סעיף)2א() (4לחוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של

שיחסיהעבודהביןחברת"אגד"לנתבעהושתתומראשעל

גירושין(התשנ"ה .1995-

פיהוראות החוק ,ואין מניעה לפטרו עם חלוף פרק הזמן

בדיון בבקשה לצווי הגבלה ,הנתבע לא טען שקיים חוזה

הקבועבחוק,וכמפורטלהלן:

העסקה בינו לחברת "אגד" ,הקובע תקופת העסקה

בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-

המחייבת את שני הצדדים .אך אם קייםחוזה העסקה בין

נקבע:

חברת "אגד" לנתבעאו הסכם קיבוצי שהנתבע חלק ממנו

חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות )תיקון

הקובע פרק זמן שחברת "אגד" מחויבת בהעסקת הנתבע

מס'  (1תשע"ד2014-

ל
והמונע את פיטורי הנתבע גם כעבור שלושים יוםיוכ 

).2א( מעסיק המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת

להגיש בקשה מתאימהשאליה יצורףחוזה העסקתו ,ובית

לפיטורים ,לפי הוראות חוק זה.

הדיןידוןבהתאםלנסיבות.

)ב( עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה
מוקדמת להתפטרות ,לפי הוראות חוק זה.

מסקנה

)ג( הודעה כאמור בסעיף זה תינתן בכתב ותציין את יום

בהתאם לאמור ועל פי סעיף)2א() (4לחוק בתי דין רבניים

הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או

)קיום פסקי דין של גירושין( התשנ"ה 1995-בית הדין מורה

ההתפטרות ,לפי הענין ,והכל בהתאם להוראות חוק זה.

בזאת לחברת "אגד",שהינה גוף מבוקר כמשמעו בחוק

)ב( עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה

מבקר המדינה תשי"ח] 1958-נוסח משולב[ ,להימנע

מוקדמת להתפטרות ,לפי הוראות חוק זה.

מלהמשיךלהעסיקאתהבעל.

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

איןבהוראהלמנועהעסקתהבעלמשום"אונסממון"הפוסל

 .3עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים,

אתהגט.לאחרשביתהדיןפוסקביחסלבעלהרחקותדר"ת,

כמפורט להלן:

ניתן להוסיף הרחקות נוספות על הרשימה שבתשובת ר"ת,

) (1במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים  -של יום אחד

ולהורות למעסיק של הבעל לחדול מהעסקתו .טענת הבעל

בשל כל חודש עבודה;

תמאחר שאין מ ניעה
שהכנסתו בעתיד תיפגע אינה מתקבל 

) (2במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום

שיסדיר לעצמו עבודה חילופית בגוף שאינו מבוקר וימשיך

שנת עבודתו הראשונה  -של  6ימים ,בתוספת של יומיים

להתפרנס.

וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

דין ההחלטה הנוכחית כהודעה על פיסעיף2לחוק הנזכר,

) (3לאחר שנת עבודתו הראשונה  -של חודש ימים.

ובהתאם לאמור צו הגבלה זה ייכנס לתוקף לא יאוחר

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר

משלושים יום ממועד החלטה זו ,או קודם לכן ,אם הנתבע

 .4עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים ,כמפורט

מועסקפחותמשלוששנים,ככלשהדבראפשריעלפיהחוק

להלן:

הנזכר.

) (1במהלך שנת עבודתו הראשונה  -של יום אחד בשל כל

ש בקשה
אם קיים חוזההעסקהבין"אגד"לנתבעיוכללהגי 

חודש עבודה;

שאליהיצורףחוזהזה.
מתאימה 

) (2במהלך שנת עבודתו השניה  -של  14ימים ,בתוספת
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ט
האפשרותשלאלדוןבתביעתממוןשלהמסרבלתתג 
ואינו מחזירו למרות דרישת הלווה המבקש החזר המשכון
ה
הצגתהשאל 

ולאחר מכן פירעון החוב במלואו ,ובנסיבות שהמשכון נמוך

הבעל חויב בגירושיןאך לא מילא אחר הוראת בית הדין

מערךהחוב.כתבהר"ןבמסכתשבועותפרקששי)דףכד,ב

המחייבת את הגירושין ,והוחלט לנקוט ביחס אליו הרחקות

בדפי הרי"ף( על חובת הלווה להשיב למלווה את ההפרש

דרבינותם,וזאתעפ"יההלכההפסוקהברמ"אסי'קנדסעיף

בנסיבותאלו,וז"ל:

כא .בד בבד בפני בית הדיןבקשת הבעל למינוי אקטואר
כברכעת,וזאתעלמנתלקדםאתההליךלאיזוןהמשאבים.
מאידך,קיימת התנגדות מצד האשה ,הטוענת שלא נכון
לדוןבתביעתוזוכלעודהואעומדבסירובולתתגט.
יובהר :עקרונית ,קיימת הצדקה להשלמת ההליך לבירור
התביעה לחלוקת הרכוש ואיזון המשאבים ,כמקובל .אך
מוטלעלביתהדיןלקבועבהחלטהמקדמית,האםלהקפיא
הליכים אלו ,כלעודהבעל אינומצייתלפסקהדיןלגירושין,

"לפיכך אני אומר ,דבמשכון דלא שוה אפילו ידעינן בודאי
דאיכא בידו ]דמלוה[ ,אעפ"כ חייב לוה לפרוע העודף .שאע"פ
שהמלוה עובר בלא תחמוד ,אפ"ה ממונא אית ליה גביה דלוה,
]דהיינו[ אותו עודף .ואף על פי שאפשר שאין ב"ד נזקקין לכוף
את הלוה כל זמן שהמלוה עובר בלא תחמוד ,היינו כדי לכוף
את המלוה שלא יעבור עבירה זו ,כשם שהיו מכין אותו עד
שתצא נפשו באומר סוכה איני עושה ,אבל אין הלוה נפטר
מחיובו בכך וחייב בבא לצאת ידי שמים לפרעו את העודף".

ה.
ונמנעממתןהגטללאהצדק 

הלכהבהלכות סדרי בית הדין,
הריבדברי הר"ן ,מבוארת 

למעשה ,עומדת בפנינו שאלההלכתיתעקרונית :אין ספק

והיא:אפשר שבית הדין אינו נזקק לאכוף על הלוה לפרוע

שזכותו של הבעל ,כמו כל בעל דין הבא בשערי בית הדין,

את חובו ,כל עוד המלווה מחזיק בידו את המשכון של

שיתקיים דיון בתביעתו לחלוקת הרכוש המשותף .אך יש

הלווהשלאכדין,ועוברעללאתחמוד.וזאת כאמצעיכפיה

לדון האם בנסיבות הנוכחיות שכברננקטו כנגד הבעלצווי

על המלווה ,שלא יעבור עללא תחמוד .גם אם סדרים אלו

הגבלה,האםבמסגרת זו עלינו לקבוע שאנו מתרחקים

של בית הדין אין בהם כדי לפטור את הלווה מתשלום

מהבעל ואיננו נזקקין לבקשתו לקיים דיון ,וזאת כל עוד

העודףלמלווההמחזיקבמשכוןשלאכדין.הטעםבהלכהזו

הבעלאינומצייתלהוראתביתהדיןלתתגט.

הוא:אין נזקקים לגבות את יתרת החוב ,וזאת במסגרת

ישלבררשאלהזומשניפנים-

הפעלתאמצעיהכפייהעלהמלווהלהשבתהמשכון.

ראשית ,כשמוגשת תביעת ממון או אחרת לבית הדין,

וכן מצאנו באחד מהאחרונים שפסק שאין לבית הדין

התובע זכאי שביתהדיןידוןבתביעה,ויקיים אתהמוטלעל

להיזקק לתובע שאינו ציית דינא בדין אחר שבו חויב.

ביתהדין"-בצדקתשפוטעמיתך",האםבמקרהדנןנשללה

בשאלהזו דןבספרחושןהאפוד)לרבי דודאברהםפיפאנו(

זכותו של הבעל שידונו דינו,כל עוד הוא אינו מבצע את

חלקחו"מסי'יח.

החובהשהוטלהעליובביתהדין.

חושן האפוד השיב אודות ראובן שחויב בדין תורה לחברו

שנית ,האם יתכן שצעד זה שאנו נמנעים מלדון בתביעתו

שמעון ,ולא ציית לבית הדין ולא ביצע את המוטל עליו,

הרכושית ,יש בו כפייה שלא כדין על הגט .אך זאת יש

ולאחר מכן ,מחמת אירוע אחר,אותו ראובןנעשה תובע

לקבוע ,שאין יסוד לבטל את חיוב הגירושין ,גם אם הבעל

ביחסלאדםאחר-לוי.ולויטעןשאיןלהיזקקלתביעהזושל

יטען שכעת מעכב את הגירושין ולאחר הפסיקה בנושאי

ראובןקודםשיצייתלדיןהראשון.

הרכוש יתן גט .ראשית ,כבר ביררנו בפסק דין אחר,

לדעת חושן האפוד ,נחלקו הרמב"ם והרמ"ה האם מותר

שהתפרסםבספרעטרתדבורהח"בסי'צא,שרבוהחולקים

לעוות את הדין מפני רשעותו של אדם .הרמב"ם הלכות

על שיטת מהרשד"ם חלק אה"ע סי' מא ,ומלבד זאת גם

סנהדרין פרק כ הלכה ה פסק להלכה כמכילתא דרבי

לאשה לקיימו,
מהרשד"ם אינו מתייחס לתנאי שקשה 

ישמעאלמשפטים)פרשהכ'(:

וכמובןעיכובהגטלמשךחודשיםארוכיםהואתנאישקשה
להלקיימו.איןלךבדברימהרשד"םאלאחידושו,ודבריולא
נאמרו כשהבעל מבקש עיכוב ממושך בגירושין שחויב בהן.

"לא תטה משפט אביונך בריבו ...רשע וכשר עומדין לפניך
בדין ,שלא תאמר הואיל ורשע הוא ,אטה עליו את הדין ,לכך
נאמר לא תטה משפט אביונך בריבו ,אביון הוא במצות".

ולעילבסי'עטהארכנולבררהלכהזו.

ואילוהרמ"העמ"סב"ב)דףקנו(,בסוגיאדבנירוכלתקברם

ביחס לזכותו של בעל דין שידונו בתביעתו כשהוא עצמו

אמם,כתב)בסי'קנט(:

אינו מציית לדין ,מצאנו התייחסות לשאלה זו בדברי הר"ן
עלמסכתשבועות.ביחסלמלווההמחזיקבמשכוןשללווה,

"שמעינן מדרבי אליעזר דמאן דמקיים כלאים בכרם ,שרי
למלטייה ולמקנסיה אפילו בדינא אחרינא .דהא רבי אליעזר קא
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לייט להו לבני רוכל ,וקסבר דהאי דקיימו דברי אמן קנסא הוא
דקנסינהו ,והפקר בית דין הפקר".
החושן האפוד סבור שמדברי הרמ"ה למדים ,שמסוגיא זו
עולהשלאכדעתהמכילתא,אלאשבכלמקרהניתןלקונסו
לרשע ,לרבות בדין אחר ,וזאת עקב רשעותו .אמנם יש
להעירעל חושן האפוד כי מלשון הרמ"ה היה מקום להבין
שדבריונאמרורקביחסלעוברעלכלאייםבכרם,וזהוכקנס
ייחודי למקיים כלאיים בכרם ,ואין הכרח להרחיב דברי
הרמ"ה ולקבוע שהרמ"ה דחה את המכילתא מהלכה .אך
בעלחושןהאפודלאראהמקוםלביאורזהבדבריהרמ"ה.
במסקנתדבריופסקחושןהאפוד:

"לנידון דידן נראה ברור דאינם יכולים בית הדין לכוף את לוי
לבוא לדון עם ראובן .לא מיבעיא לסברת הרמ"ה ודעימיה.
אלא אפילו לסברת הרמב"ם ודעימיה ,היינו דאינם יכולים
להפך את הדין ולחייבו .אבל שלא לראות את דינו עד אשר
יתקן את אשר עיוות ,פשיטא דכו"ע יודו בזה ,ולא נעביד
הפוסקים הנזכרים חלוקים מן הקצה עד הקצה".
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"גברי דלא צייתי דינא ,אם באו לדינא אם צריך הדיין להזקק
להם ,דבר זה מבואר בפרק זה בורר דף כ"ט בני חמוה דמר
עוקבא ...אתו לקמיה לדינא ,אמר להו פסילנא לכו לדינא...
אלא משום דלא צייתיתו דינא ...ועדיין צ"ע אם רק אחד מבעלי
הדין התובע או הנתבע לא ציית דינא ,אם פטור הדיין מלדון
להם כי י"ל בני חמוה דמא עוקבא היו בין עצמם לדון והייו
תובע ונתבע לא צייתי דינא ...ואם אחד לבד גברא דלא ציית
דינא ,אזי הרשות ביד הדיין שלא לדונם בממה נפשך .אם
יחוייב זה דלא ציית דינא ,הרי מצוה שלא לומר דבר שאינו
נשמע .ואם יזכה בדין ,הרי כתב הרמב"ם בפרק כד מהלכות
סנהדרין הלכה ו' וז"ל וכן יש לדיין תמיד להפקיר ממון שיש לו
בעלים ,ומאבד ונותן כפי מה שיראה לגדור פרצות הדת ולחזק
הבדק ,או לקנוס אלם ,עכ"ל .וכ"ש זה דלא מזדקק לו בשב ואל
תעשה".
אמנםיש למקום לומרשדברי הרב החיד"א והתשורת שי
מתייחסיםלבית דיןחסרסמכותשיפוט,ובנסיבותבהןבעל
דין שאינו ציית דינא יכול להתחמק מביצוע פסק הדין,

הרי בפנינו מסקנת חושן האפוד ,שגם לפי המכילתא

משא"כ בנידון דנן ,שבית הדין הדן בין הצדדים ,מוסמך

והרמב"ם,הסובריםשאיןמקוםלעוותאתהדיןביחסלבעל

לאכוףביצועפסקהדיןבכלהאמצעיםהחוקייםהקיימים.

דין שאינו מציית לדין ,עדיין יש מקום להימנע מלהיזקק

מכלהנ"לעולה:

לדינועדשימלאאחרהוראותביתהדין.

א .בית הדין אינו נזקק לדינו של בעל דין שאינו מציית

יצויןכיחושןהאפודמתייחסלראובןהתובעאתלויכשאינו

לביתהדין.מפניההיבטהעקרוני,שלאלהיזקקלתובע

מצייתלדיןשנפסקעליוביחסלשמעון.וזהוחידושלהרחיב

שאינומצייתלדיןשבוחויבקודםלכןביחסלצדהשני,

אתהיריעה,אחרישגםההימנעותמלדוןדינושלאדםהוא

בעתשהתובעהנוכחיהיהנתבע.

מצד עצמו עוול ,וכתוכחת ישעיהו )פרקא(" :ריב יתום

ב .כשבית הדין נעדר סמכויות אכיפה אין להיזקק

ואלמנהלאיבואאליהם".אךודאישניתןלקבלאתמסקנת

לתביעתו של מי שהוכיח שאינו ממלא אחר הוראת

חושןהאפוד שלא לדון דינו של תובע כשאינו מציית לדין

בית הדין ,מחשש שגם בדיון הנוסף ,המבוקש על ידו,

שנפסקעליובאותודיןודבריםשישלתובעזהביחסלאותו

הלה ימצא את הדרך להתחמק מהוראות בית הדין

נתבע,וכפיהמפורשבדבריהר"ןהנזכריםלעיל.

ביחסלאותןחובותשיוטלועליו.

וע"עבקובץ"שורתהדין"כרךיב)עמ'שפז-שפט(.

במקרה שבפנינו קיים טעם נוסף ,מאחר שנפסק ביחס לבעל

יש מהאחרונים שהסכימו למסקנה זו ,שאין לבית הדין

שיש לנקוט בהרחקות דר"ת ,הרי שבמסגרת הרחקות אלו

להיזקק למי שאינו צייתדינא ,אך מטעם אחר ,והוא מאחר

ניתן לקבוע שאנו מתרחקים ממנו ואין פותחים בפניו את

שאינומצייתלדין,איןלדוןבתביעתו,מפנישייתכןוגםבדין

ביתהדיןלדיוןבטענותיו.

זהלאיצייתלדין.

יתרה מזו מצינו גם ביחס לבעל שלא חויב בגט,ולכןלא

והרבהחיד"א,בספרושו"תיוסףאומץ)סי'מזאותד(,כתב:

הוגדר"לאצייתדינא" אםאינונותןגט ,כגון שאשתומרדה

"ועצומים כל הרוגיה זה שהגיע להוראה ואינו מורה .אף על פי
כן אם יודע הדיין שאין דבריו נשמעים מותר לו להסתלק עצמו
מלדונם ,כן יש ללמוד מעובדא דמר עוקבא ריש דף כ"ט
בסנהדרין פסילנא לכו לדינא משום דלא צייתיתו דינא ,וכן
מצאתיה בהגהות אשרי שם עכ"ל הרב מהר"ר אליהו ישראל
ז"ל בנימוקיו כ"י .ומלשון מר עוקבא דאמר פסילנא לכו לדינא
עד שמזה דנו שפסול משום קורבה והדר פירש להו דלא צייתי.
מוכח דלא לבד שמותר לו לסלק עצמו כמ"ש הרב הנזכר .אלא
דחובה עליו להסתלק .הן אמת דגם לשון אור זרוע שהביא
הגהות אשרי הוא במקום שאדם יודע שאינן נשמעין לו פטור
מלומר הדין וכו' ע"ש ועיין בריש סימן י"ב".
וכןבשו"תתשורתש"יסי'תרלזכתב:

בו ,אע"פכן בנסיבותשביתהדין נמנעמדיוןבטענותיוכנגד
אשתו ,לאיחשבכגטמעושה ,ואין חסימתדרכולביתהדין
פוסלתאתהגט.
בשו"ת בית אפרים )חלק אה"ע מהדורה תניינא ,הוצאת
מוסד הרב קוק(סי' עד)עמ' שיח(השיב אודות אשה
הטוענת"מאיסעלי",והביאמתשובתתומתישריםסי'קכה
שמניעת הטוב לא יחשב גט מעושה ,גם אם נמנעים מדבר
שמחויביםלו.וכתבעלזההביתאפרים:

"עכ"פ קם דינא ואתברר דינא ,אף אם היו באים לבית הדין
והאשה היתה טוענת לפניהם טענות אילו שתופסת למזונות
וכה"ג ,ואין הבי"ד רוצים להיזקק לו ,ומתרצה בגירושין ואומר
בפירוש שבשביל שמרדה שלא כדין ותפיסתה ממנו ואין הבי"ד
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אונס ,וזה לפענ"ד פשוט בכוונת התו"ג מה שמחלק בין הזכירה
גירושין או לא הזכירה  ....והכי מוכח ממה שדייק וכן מעשים
בכל יום שאשה לפעמים מצירה לבעל בגזילת ממון ובשאר
דברים ומחמת זה מגרש ,כלומר שמגרש מחמת שמצערת ליה
הן בגזילה והן בשאר דברים ,ולכן בעל כרחו מגרש והו"ל כעין
אונס מחמת הצער ,וקמ"ל דאעפ"כ לא הוי גט מעושה כיון
שלא דיברה כלום מגירושין ,ומרצונו הוא שגירשה.

נזקקין לו ,הוא מוכרח לגרש ,אין בזה משום אונס .שאף שהוא
שלא כדין ,מ"מ אין זה רק מניעת הטוב".
בנוסף,נצייןלדבריספרתורתגיטיןסי'קלדס"דשכתב:

"מיירי שהאשה גזלה ממנו ואינה רוצה להחזיר ,ואינה מזכירה
כלל מהגירושין  ...וכן מעשים בכל יום שאשה לפעמים מצירה
לבעל בגזילת ממון ובשאר דברים ,ומחמת זה מגרש ,ואין מי
שחש לגט מעושה".
נאמרוכמהביאוריםבדבריהתורתגיטין.

וע"ע בחזו"א )אה"ע סי' צט סוף סק"ו( שבאר את דברי

בספרדברי חיים )חלק א'אבן העזר סי' פג( כתב בביאור

התורת גיטין ,כשמגרשה מחמת שהתיאש מלדור עמה

הנוהגהנזכרבתורתגיטין:

בשלום ,עקב הקטטות שהיא גורמת ,ועקב כך השלים עם

גם באמת זה דבר פשוט מנהג בכל תפוצות ישראל כמה פעמים
שאשה תופסת חפצים ומעות כדי שיתרצה הבעל לגרשה ואין
פוצה פה ח"ו דזה הוי גט מעושה .וטעם הדבר כיון שלא נודע
בירור הדבר אם הדין עם האשה ,לא הוי זה כאונס ואין זה אונס
ידוע ,דכמה פעמים בא הדבר לידי פשר ולקרב ,ואם ביטל
המודעות או שלא מסר מודעא לא מקרי אונס כלל .דוודאי
מרצונו מגרש ואפילו אם היה לנו גילוי דעת קיימא לן ]גיטין
ל"ד ע"ב[ גילוי דעת לא מהני.
ובספרשו"תמשנההלכות)חלקיזסי'פא(כתב:

הגירושין.ואילוהתשב"ץשהחמירמתייחסלנסיבות:

"שתפסה ממונו ומחזרת לו אחר הגירושין ,ואם הגט בטל,
כבר הציל ממונו  ...או דאיירי בידעינן דחפץ לעגנה ,והלכך
חפץ בביטול הגט".
ועי"שבחזו"אסק"בבמש"כ:

"אם נתחדש אצלו רצון גמור אחר הכפיה שלא מחמת הכפיה,
אז הדין נותן דאפילו אם כפוהו שלא כדין ,כשר".
ועל יסוד סברא זו כתב את ביאורו הנזכר בתורת גיטין .אך
עיין מש"כ על דברי חזו"א אלו,בתשובת מנחת יצחק )חלק

דברי התו"ג מתפרשין כפשוטן ,דאשה שגזלה ממון מיד בעלה
ולא הזכירה שרוצה להתגרש ,הנה יש לומר שבאמת אין רצונה
להתגרש מבעלה כלל ,ומה שגזלה מממונו זהו מפני שהיא
אשה רעה בדעותיה והולכת אחר תאות לבה לאכול ולשתות
וללבוש מה שלא מגיע לה מיד בעלה ,או אולי מפני שרוצה
להצניע כסף לעצמה שמא ימות בעלה ותמות ברעב או שנותנת
הכסף למאן דהו ,ועכ"פ אין בדעתה להתגרש ממנו ,ולכן לא
הזכירה לו גירושין לאחר שגזלה ,וגם הבעל מה שהוא מגרשה
אינו בשביל הממון שגזלה אלא שאינו רוצה באשה גזלנית ...
וכה"ג ודאי מקרי מגרש ברצונו שאין כאן אונס כלל ,אלא
שנמאסת עליו אחרי שנתברר אצלו שהיא גזלנית ,וכמו כל דבר
מאוס שימצא בה כמה"כ והיה אם לא תמצא חן בעיניו וכתב
לה ספר כריתות ,אבל היכא שגזלה מכספו והזכירה גירושין
אזל לה הטענה שאשה זו גזלנית היא ,ועל כן מגרשה .דאדרבה
הוא מרוצה ממנה אלא שהיא רוצה לצאת ממנו על כן גזלה
ממנו כדי להכריחו שישחררה בגט ,ובלי זה לא היה הבעל
מגרשה ,וע"כ אם יגרשנה עכשיו בשביל הגזל שגזלה הו"ל

ח'סי'קלו(.
ביחס לדברי התורת גיטין ,ע"ע בפת"ש אה"ע )סי' קלד ס"ק
יא(,בספרעונגיו"ט)סי'קסח(בספרחלקתיואב)דיניאונס
ענףה(ובספראגרותמשה)אה"עח"אסי'קלז(.
עכ"פבנסיבותשטרםהתקייםהדיוןבתביעההרכושיתולא
ניתן לקבוע שהרכוש שאצל האשה שייך לבעל ונמצא
ברשותה שלאכדין )כפי המבואר בדברי חיים( ,ובנוסף אין
זיקה בין החזר ממון הבעל לרשותו לגירושין )כפי המבואר
בתורת גיטין( ,אין לחוש שהקפאת המצב לפרק זמן נוסף
ללאדיוןבתביעהלחלוקתהרכוש,יביאלחששגטמעושה.
העולהמדברינו:
מאחר שעל פי הדין מותר לבית הדין ,ואף מוטל על בית
הדין ,שלא להיזקק לדינו של הבעל המסרב לתת גט ,הרי
שהוראה זו שלא לדונו,היא על פי הדין ,ואין לחוש שעקב
כךיחשבכגטמעושהשלאכדין.ובוודאישכןלאחרשנפסק
ביחסלבעל,שישלהתרחקממנובהרחקותדרבינותם.

סימן פד

ט
צוהרחקהכדילאפשרביצועפס"דלחיובג 
א.בפסקדיןמיום...חויבהבעלבגירושין,ונקבעמועדלדיון
החלטתביתהדין

שנועד לסידור הגט .במועד שנקבע לסידור הגט לא הופיע

בהחלטה מיום ...נדרש הנתבע להשיב בתוך שלושה ימים

הבעל,ומהתעלמותולהשיבכמתחייבבהחלטההנזכרתבית

האם יציית לפסיקת בית הדין המחייבת אותו לתת גט,

הדיןמסיקשהבעלמסרבלצייתלפסקהדין.

ומשלאהוגשהתגובתובפרקהזמןשנקבע ,ניתנתההחלטה

יצוין,עפ"י ההלכה כל עוד הצדדים מתגוררים תחת אותה

דלהלן:

קורת גג אין אפשרות לסדר את הגט .על כן הדרךלהביא
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למימוש פסיקת בית הדין לחייב את הבעל בגירושין היא

לחייבמזונותכשהבעלמחויבעלידיביה"דלגרש,עייןפד"ר

באמצעות הסדרת מגורים נפרדים גם בהיעדר הסכמת צד

ח"א עמ'74וח"ד עמ' .161ועיי"ש בפד"ר ח"א הנזכר

אחד .על כן ,מתוקף סמכותו של בית הדין לדון ולפסוק

שכתבו:

בתביעת הגירושין ולאכוף את פסק הדין על הצד המסרב
לציית לפסק הדין ,וכן על יסוד סמכות בית הדין לדון
בתביעהלחלוקת הרכוש ,בית הדין מוסמך להורות על
הפרדה למגורים נפרדים ,גם שלא במסגרת הוראות החוק
למניעתאלימותבמשפחההתשנ"א.1991-
במקרה הנוכחי ,כעת האשה מתגוררת בדירת המגורים,
ואילו הבעל מחוץ לדירה .מתקיימים דיונים ביחס לזכותו
של כל צד בנכס ודיונים אלו טרם הושלמו ,אך אין חולק
שהנכס נרשם בדרך של90%לאשה ו10%-לבעל .בנסיבות
אלו ,כל עוד לא הושלמו הדיונים רישום הנכס בלשכה
לרישום מקרקעיןקובע באופן זמני את הבעלות על הנכס.

"אמנם נראה דחיוב זה שחידש המהרי"ט לחייבו במזונות
משום דהיא אגידא גביה ומעוכבת להנשא על ידו ,אינו נובע
מתנאי הכתובה שהבעל מתחייב בהו ע"י קשר הנישואין ,אלא
זהו חיוב חדש מתקנת חז"ל שהוא מחויב במזונותיה כל זמן
שהיא מעוכבת להנשא על ידו ,וכמו במגורשת ואינה מגורשת,
דמדין תנאי כתובה אי אפשר להוציא ממנו כלום ,ועיין רש"י
כתובות צ"ז ע"ב שגם במגורשת ואינה מגורשת כשהיא ארוסה
חייב במזונות .וא"כ ה"ה בנמצא בו מום והיא לא ידעה אעפ"י
שיש ספק בעצם הקידושין לדעת הבי"ש ,מ"מ הוא חייב
במזונותיה כל זמן שלא גירשה משום שהיא מעוכבת להנשא
על ידו".

כיוון שכן ,בעת הזו לאשה עדיפות במגורים בנכס על פני

משמעות הדברים היא ,שעצם המציאות שבה האשה

הבעל ,מאחר שכעת חלקו בנכס קטן בהרבה מחלקה של

מעוכבת מלהינשא מחדש מחמת הבעל ,גוררת אחריה את

האשה.

חיוב המזונות ,והארכנו בהלכה זו בעטרת דבורה ח"א סי'

מאחרשלאיתכןששניהםיגורובדירהלאחרהגירושין,על

מ'.

כן,עלמנתלאפשראתביצועפסקהדיןלגירושיןובמסגרת

על כן ,על יסוד שתי העילות הנזכרות,בית הדין מחליט

סמכותביתהדיןלדוןבתביעותהכרוכותבגירושיןביתהדין

לחייב את הנתבע בדמי מזונות זמניים בסך3500שקל

מורה להרחיק את הנתבע מדירה זו ,ובזאת ניתן צו ולפיו

לחודש.תוקףהחלטהזוממועדמתןההחלטההנוכחית.

נאסר עליולהגיעולהיכנסלדירת המגוריםשל הצדדים

ג.מאחר שהבעל לא התייצב לדיון כמתחייב ,הצדדים

בירושלים.

מוזמנים לדיון נוסף בתביעת הגירושין בתביעת המזונות

מאחר שהצו אינו ניתן במסגרת החוק למניעת אלימות

ובתביעה לצווי הגבלה שיתקיים ביום  ...הבעל יזומן לדיון

במשפחה התשנ"א ,1991-אלא במסגרת סמכות בית הדין

בצוהבאה.

לדון בתביעת הגירושין ובתביעות הכרוכות בתביעה זו,

להלןנימוקיםלהחלטהזו.

ומאחר שפסק הדין לחיוב הגירושין חלוט ,אין הגבלת זמן
נימוקים

לתוקףצוזה.
המשטרהמתבקשתלסייעבאכיפתצוזה.

נימוקיםהלכתייםלסעיףא'לפסקהדין

עם השלמת פסק הדין בתביעה לחלוקת הרכוש ,ובהתאם

במקרההנוכחיביתהדיןפסקלחייבאתהבעלבגירושין,אך

לתוצאתפסקהדין,יהיהמקוםלבחוןאתזכותושלהנתבע

בהעדר פסיקה המחייבת את הפרדה במגורים,עם תום צו

להתגורר בדירה לאחר שהתובעתתצא ממנה ,וכן לזכותו

ההגנה הוחלט שיינתן צו האוסר על הבעל להיכנס לדירה

לדמי שימוש ולהביא לפירוק השיתוף בדירה ,ואין בצו

עלמנתלאפשראתביצועהגירושין.

הנוכחילקבועדברביחסלתוצאותההליך.

יובהר:בהיעדר הוראה כזוולאחר שהבעל ישוב להתגורר

ב.בהתאם להחלטה מיום ...התקיים דיון בתביעת האשה

עם האשה תחת אותה קורת גג,בחזרתו למגורים באותה

למזונות .יצוין שביום הנישואין הבעל התחייב לשלם100

דירה עם אשתו,יסכל את ביצוע פסק הדיןלגירושין ,וקיים

דולר ליום דמי מזונות במתכונת המפורטת בכתב

סיכוי סבירשהגירושין יתעכבו ללא קץ ,ויישארו מותנים

ההתחייבות המצורף לתיק ,ויש לדון אודות עילת חיובו

בהסכמת אחד מבני הזוג שיבחר לעזוב ולעבור למקום

במזונות האשה על יסוד התחייבות זו ,המצורפת לתביעת

מגורים חילופי ,ובסופושלדבריעזובאתהביתאותובןזוג

הגירושין .בנוסף ,מאחר שהבעל חויב בגירושין ומסרב לתת

שאצלוכברכשלכחהסבללהמשיךבמציאותבלתיהגיונית

גט,ישמקוםלדוןבחיובוב"מזונותמעוכבת".

זו.

בתשובתמהרי"טח"אסי'קי גכתב:

להלן הנימוקים ההלכתיים לצו ההרחקהעליסוד הנסיבות

"ומזונות נמי נראה דיש לה כל זמן שאינו מוציאה בגט ,שהרי
גדולה מזו אמרו בפ"ק דמציעא ,כל מקום שאמרו חכמים
מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה אע"פ שנתן לה
כתובתה ,כל זמן שהיא מעוכבת מלינשא מחמתו".
מקובללפרשאתדברימהרי"ט,שבדבריואלוקבעאתהדין

המתוארות.
בגמראבמסכתכתובותדףכז:נאמר:

"המגרש את אשתו  -לא תנשא בשכונתו  ...מי נדחה מפני מי.
ת"ש ,דתניא היא נדחית מפניו ,ואין הוא נדחה מפניה ,ואם
היתה חצר שלה  -הוא נדחה מפניה .איבעיא להו היתה חצר של
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שניהם ,מהו ת"ש :היא נדחית מפניו ,במאי עסקינן אילימא
בחצר שלו ,פשיטא ואלא בחצר שלה ,והתניא אם היתה חצר
שלה  -הוא נדחה מפניה ,אלא לאו כי האי גוונא .דלמא דאגיר
מיגר .מאי הוי עלה ,ת"ש הנה ה' מטלטלך טלטלה גבר .ואמר
רב טלטולי דגברא קשין מדאיתתא".

לזכויות ממון ,כפי שנפרט להלן .והוא הדיןביחס להלכה
הקבועה בשו"ע אבן העזר סי' קי"ט סעיף יא הקובעת מי
מבניהזוגנדחהמפנימי.
הלכה זו ,שהאחד נדחה מפני השני ,במקורה נאמרה
בסתמא ,על כן נראה כי היא מתייחסת לבני זוג שבאו

וכן נפסקבשו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף יא .אך הלכה זו

להתגרש ללא הסכם ,כשמיד לאחר הגירושין התעוררה

מתייחסתלנסיבותבהםבני הזוגכברהתגרשו בהסכמהאך

השאלה מי מהם מחויב לעבור למקום אחר .אך היא

ללא הסדרת המגורים הנפרדים ,או בהעדר הסכמה על

מתייחסת גם לנסיבות של חיוב גירושין .אם לא הוסדרה

הגירושיןולאחרחיובאחדמהםבגירושין,ומידלאחרסידור

בהסכמה הפרדת הזוג למגורים בדירות נפרדות )שלא

הגט מתעורר האיסור למגורים משותפים באותה חצר,

באותה חצר(.וכיעוד קודם הגירושין המחויבים ,מוטל על

ומוטלעלביתהדיןלקבועמינדחהמפנימי .בנסיבותאלו,

ביתהדיןלקבועעלמימוטללצאתמהביתעלמנתלאפשר

מיד לאחר שמסדרים אתהגט המחויב,ניתנת ההוראה

את מימוש סידור הגט ,למרות שבעצם היציאה מהבית

המתאימה לאותו בן זוג המחויב לצאת ולעבור למקום

נשללתמאחד מבני הזוג הזכות לממש את זכות הקניין

מגוריםחילופי.

ברכושו,באמצעותהמגוריםבביתו.

אך בימינו שמעבר למקום מגורים אחר מחייב הכנה

להלן נבסס בעז"ה קביעה זו שבנסיבות של חיוב גירושין

מוקדמת,למצוא פתרון מגורים חילופי,הסדרת ציוד בסיסי

מאותהעתשבה נפסקחיובהגירושיןועודבטרםסידורהגט

והעברתחפצים,מןההכרחשגםבנסיבותשלחיובגירושין,

בפועלחלו על בני הזוגכמהההלכותהמתייחסות לממון

ההוראה המסדירה אתההפרדה תינתן עוד קודם להזמנת

ורכוש,הנובעותמהגירושין.

הצדדיםלסידורהגט.שאלהזואינהמתעוררתבגטהמוסדר
בהסכמה ,שאז ההסכם קובע גם את זהותו של בן הזוג

תשלוםכתובהבטרםהגט

המחויב בעזיבת הדירה .אך בהעדר הסכמה ,עלינו לקבוע

במרדכיבמסכתכתובותפרקהמדיר:

הפרדה זו בניגוד להסכמת צד אחד ,וזאת עוד קודם למועד
סידורהגט.
נציין למש"כ בפסק דין שבספר "פסקים וכתבים" מהגרי"א
הרצוג זצ"לח"זסי'קלטשמתחילהסברשחיובגירושיןאינו
מחייב את אחד הצדדים במעבר למקום מגורים חילופי,
וכתב:

"אפילו היה הדין על פי המסיבות שהוא חייב ליתן לה גט ,הלא
לא היה הדין מחייבו אלא ליתן גט ,אבל לא לצאת מן הדירה ...
כל זמן שאין פסק בית דין מצד דיני ממונות שהיא יכולה
לשלול ממנו את זכותו לדירה ,לאו כל הימנה להוציאו מפני
שהיא רוצה בגט ,ואפילו אם היתה החצר שלה שאז הוא נדחה
מפניה ,זהו כשאסור כבר על פי הדין שישבו יחד ,או כשכבר
נתגרשו מבלי סידור בענין ,אבל לא לשלול ממנו את זכותו
מפני שהיא רוצה בגט".
וכעיןזהשםבסי'צב,אךבהמשךדבריובסי'קלט,כתב:

"מבלי להכנס בעצם הטענות שביניהם ,ברור כשמש בצהרים
שהיא לא תשוב לחיות איתו חיי אישות ,וכמה קשה הדבר
להשאיר מצב כזה של בעל ואשה יושבים בבית אחד ,זה בחדרו
וזו בחדרה ,ושניהם מתעגנים ,לא תהא כזו בישראל".
אך נראהשיש מקום לחרוגמדבריושלהגרי"אהרצוג זצ"ל
במהשכתבשחיובהגירושיןביסודו עדייןאינומחייבלפסוק
שאחד מבני הזוג נדחה מפני השני,אלאלנהוג כפי שכתב
בהמשךלמש"כבסי'קלטכאמור,וישלהורותעלהפרדה.
יש לקבוע כיבנסיבות של חיוב גירושין ,מאותה עת שבה
נקבעחיובהגט,עודטרםסידורהגטבפועל,חלועלבניהזוג
כמה הלכות הנובעות מהגירושין המתייחסות לרכוש

"כתב הר"ם ז"ל כל היכא דקתני יוציא ויתן כתובה נהי דאין
כופין אותו אלא בראיה ברורה ,מ"מ נפיק ממונא מיניה כאן,
דכיון דחייבוהו חכמים להוציא ולתת כתובה אם לא הרשינו
לכוף להוציא דאם היינו כופים ה"ל מעושה שלא כדין ,מ"מ
כתובה מ"ט לא נפיק מיניה כיון דחייבוהו חכמים בממון זה
לתת לה הלכך מפקינן מיניה כתובה ויהבינן לה מנה ומאתים
ונדוניא דהנעלת ליה".
דינו של מהר"ם נפסק להלכה ברמ"א אה"ע סי' קנד סעיף
כאשכתב:

"בכל מקום דאיכא פלוגתא אם כופין או לא ,אע"ג דאין כופין
לגרש ,מכל מקום כופין אותו ליתן כתובה מיד ,וכן הנדוניא
דאנעלת ליה".
וכתבבביאורהגר"א:

"כיון דחייב להוציא וליתן כתובה ,נהי דא"י לכופו על הגט,
כתובה מ"מ חייב לה".
הלכה זו מוסכמת על רוב הראשונים ,ונציין לתשובת
התשב"ץ ח"א סי' א' שהביא הב"י אה"ע סי' קל"ד,שכתב
בלשוןזו:

"ויש אונס אחר ,אעפ"י שהוא אונסו בגופו אינו אונס לגרש
אלא שאונס אותו לעשות דבר אחד ,והוא מעצמו כדי להנצל
מאותו אונס מגרש מעצמו ,וזה אינו קרוי כפייה ,כיון שלא כפו
אותו ממש להוציא .והראיה מדאמרינן בירושלמי בפרק אלמנה
נזונת )ה"ז(  -אמר שמואל אין מעשין אלא לפסולות ,ואקשו
עליה התם והא תנינן המדיר את אשתו וכו' עד יוציא ויתן
כתובה ,ופריקו שמענו שמוציא שמענו שכופין ,וכתב זה
הירושלמי ר"ח ז"ל בפירושיו .ופירש זה הירושלמי כך הוא

עטרתדבורה



שהם תרצו דהא לא קשיא ,דאע"ג דתנן יוציא ויתן כתובתה,
כלום שמענו שכופין בתמיה ,דיוציא לחוד וכופין לחוד ,דכופין
ר"ל שכופין אותו ממש לגרש ,ויוציא ר"ל שכופין אותו לפרוע
כתובתה ,ואם מתוך כפייה זו רוצה לגרש יגרש ,וכן כתב
הרמב"ן ז"ל בפרק אעפ"י  ...ומ"מ מוכח מהכא כשכופין אותו
לפרוע כתובתה ולפעמים מפני פירעון כתובתה הוא צריך
לגרש ,והרי הוא כפוי ועומד בגט זה ,כיון שלא כפו אותו ממש
לגרש ,אלא שכדי לפטור עצמו מאונס פירעון כתובתה נתפייס
לגרש ,לא מיקרי גט מעושה כלל ,שהרי האונס בענין אחר היה
והגט ברצונו נתנו ,שהרי לא היו כופין אותו לגרש  ...אם עישו
אותו בדברים אחרים שהיה הדין לכופו בהן לגרש ,כגון פריעת
כתובתה דפריעת ב"ח מצוה ,ומכין אותו עד שיאמר רוצה אני
כדאיתא בפרק הכותב )פ"ו ע"א( ,ולהציל עצמו מאותו עישוי
נתרצה לגרש לא הוי גט מעושה .ומיהו מסתברא דה"מ
כשכפוהו בדין בדברים אחרים כגון הכא שהדין נותן לפרוע
כתובתה ,וכדין כפוהו בפריעתה .אבל אם כפוהו שלא כדין
בדבר אחר ,ומתוך אותה כפייה גירש איפשר דהוי גט מעושה
דנקטיה בכובסיה דלשבקוה גלימיה הוי ,וצריך עיון".
ועייןעודבפד"רכרךא'עמ' ) 216ובספרעזרמשפטסי'ד'(
בפס"ד מביה"ד ת"א שהגאון רבי אליעזר גולדשמידט זצ"ל
הביאמראשוניםואחרוניםשפסקוחיובתשלוםהכתובהעם
פסיקתחיובהגטגםבטרםניתןהגט.
וזושיטתכמהמרבותינוהראשונים,רמב"ן,רשב"א,ריטב"א
ור"ן,שפרשושבכלמקוםשלאנאמרבגמ'כופיןלגרשאלא

"יוציא ויתן

כתובה" היינו מבקשים על הגט וכופין על

הכתובה .ולשיטה זו תשלום הכתובה הוא עוד קודם
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ויתןכתובה"שכופיןעלהכתובהומבקשיםאתהגט,בהכרח
שהכפיהלתשלוםהכתובההואעודקודםלמועדהגירושין,
המעוכביםלעתעתה.
מקורחיובהכתובהבטרםהגט
ישמקום לברר הלכה זו שכתבו מהר"ם התשב"ץ ושאר
הראשונים ,האם חיוב הכתובה בטרם ניתן הגט הוא חיוב
חדש שתקנו כדי לכפותו בכך לתת גט ,או שזהו החיוב
הרגיל של כתובה,אלא שקבעו אתזמן פירעון הכתובה
במועדשבוחויבלתתגט.
מפשטות לשון המרדכי והתשב"ץ ושאר הראשונים ,וכן
ביאור הגר"א ,נראה שחיוב תשלום הכתובה נובע מהחיוב
הרגילשלכתובה,שאםלאכן ,הראשוניםהיומצייניםשיש
כאןחיובחדשומבאריםהלכהזו,ומסתימתדבריהםמבואר
שאיןכאןחיובחדש.
אמנםבספראגרותמשהחלקאבןהעזרח"אסי'קלזכתב:

"מוכרחין לומר להרשב"ץ שהוא חיוב כתובה חדש ,לא
מהחיוב הידוע שהוא לכשתתאלמן ותתגרש ,דמצד חיוב ההוא
אין שייך לכופו ליתן הכתובה כשעדיין לא גירשה .ודוחק לומר
דזה שעשה שתתבע גירושין הוא כבר כגירושין לענין חיוב
הכתובה .וכיון דהוא חיוב חדש ,אפשר לומר שהוא רק כדי
לכפותו בזה ,ומנליה דאף כשא"צ לכופו צריך ליתן כתובה,
ובודאי אין לומר כלל שיסבור הרשב"ץ והרמב"ן דאין לה
כתובה כשמחייבין אותו לגרש ומגרש בלא כפיה .ועוד עצם
הדבר דיהיה חיוב כתובה בלא גירושין הוא דבר תמוה ,וצע"ג
בכוונתם".

הגירושין ,שהרי כופין על זה .וכן מבואר בתשובת הרשב"א

והנה ,בחזו"אאה"עסי'סטס"קיגדןבהלכהזושלהמרדכי

ח"א אלף קצב שכופין על תשלום הכתובה כבר עכשיו עוד

והרמ"אובתחילהנטהלומרשזהוחיובחדששנועדלכפותו

קודםלגירושיןהמעוכביםעלידיהבעל.

לתתגט,וז"ל:

מהרלב"חבתשובהסי'לגבארשיטהזווכתב:

"הר"ן וכל בעלי החדושים כתבו בפרק המדיר ,כי בכל מקום
שאמרו רבותינו ז"ל יוציא ויתן כתובה ,רוצה לומר מבקשים על
הגט .כפיית דברים כזאת בקשה נקראת  ...בפרק המדיר אמר
באותם שהדין בהם כופין שהכפייה היא בשוטים ,דבדברים לא
יוסר עבד .ואותה כפייה לבד כתבו המפרשים דאין לעשותה כי
אם באותה המקומות לבד שאמרו בהם בפירוש כופין .אבל
כפיית דברים ראוי לעשותה בכמו שאמרו בהם ז"ל יוציא ויתן
כתובה".
והוסיףמהרלב"חבסי'לולבארשיטהזו:

"כל המקומות שאמרו זכרונם לברכה בהם יוציא ויתן כתובה,
משום דהתם ראוי הוא לכוף על הכתובה כיון שבעל המאמר
האריך ואמר בפי' ויתן כתובה .ובשלמא אם פי' יתן כתובה
רוצה לומר דכופין עליה ניחא דהאריך הלשון כל כך ,אבל אם
פי' מבקשים על הכתובה כמו ביוציא ,שפירושו מבקשים ,כיון
דלא נקט כופין ,אם כן מה לו להאריך ויתן כתובה ,כי פשיטא
שהמוציא אשתו מחמתו ברצונו ,שיתן כתובה".
העולה מדברי מהרלב"ח ,שלאותם ראשונים שפרשו "יוציא

"צ"ע ,נהי דחייב לגרשה ,מ"מ אין חיוב כתובה אלא אחר
הגירושין והשתא אינו חייב לה .ואפשר שהוא רק מדין כפיה ...
ואי ליתא קמן למכפי' נראה דאין מגבין לה כתובה מנכסיו".
אךמידהחזו"אחזרמסבראזו,וכתב:

"ובבה"ט ר"ס קנ"ד בשם רד"ך לא כתב כן .ואפשר דתיקון
חכמים הוא במקום שאמרו יוציא ויתן כתובה ,שחייב
בכתובתה מיד".
וז"להבארהיטבשהביאהחזו"א:

"כל היכא דכופין להוציא וליתן כתובה ,אם לא יכפוהו להוציא,
כגון דליתא קמן ,והאשה תובעת גיטה וכתובתה ,בית דין יורדין
לנכסיו ומגבין לה".
הרי שהחזו"א בתחילת דבריו נטה לומר שזהו חיוב חדש
כחלק מאמצעי הכפיה לגירושין ,אך בעקבות דברי הרד"ך
חזר בו .דברי הרד"ך והחזו"א נעלמו מהאגרות משה ,לכן
סבר שזהו חיוב חדש כאמצעי כפיה לכופו לתת גט ,אך
לבסוףנשארבצ"עבביאורהלכהזו.
מאחר שבתשובת הרד"ך מבוארשפסק לחייב בכתובה,גם
כשהבעל אינו מסרב לתת גטאלא שהגט מתעכב מטעמים
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אחרים ,כגון שהבעל אינו כאן ,נראה שבדברי מהר"ם

הרי מפורש בדבריהם,שהזמן לפירעון הכתובה חל מיד עם

התשב"ץ והרמ"א נקבעה ההלכה שהחל מאותו מועד

פסיקתחיובהגירושין.

שניתנההפסיקהלחיובהגירושין,גםאםלמעשההגטטרם

ואכןמעיון תשובת הרד"ך בית ב' חדר ז' עולה מפורש

ניתן ,מ"מ בשאר העניינים הכרוכים בגירושין יש לפסוק

בדבריו ,שהטעם בהלכה זו לחיוב כתובה באותם שנאמר

כאילו כבר ניתן הגט .על כן במקרה שבו האשה זכאית

בהם"יוציאוייתןכתובה",אינומפנישאנומבקשיםלחייבו

לתשלום הכתובה ,בעקבות פסיקה שבה נקבע "יוציא ויתן

בכתובהכאחדמאמצעיהכפיהלגרש,אלאבהלכהזונקבע

כתובה"תוכלהאשה לגבות כתובתה וגם נדונייתה ,גם

המועד לביצוע חיוב תשלום הכתובה ,והוא מועד חיוב

בטרםניתןהגט.

הגירושין,בלאשהואמותנהבסידורהגטבפועל.

וכן בפד"ר כרך א' עמוד216בפסק דין הנזכר מהגאון רבי

להלןלשוןהרד"ך.לאחרשהרד"ךדחההסבראשמטעםקנס

אליעזרגולדשמידטזצ"לבארהלכהזוכדלהלן:

אתינן,כתב:

"הרי שכופין לתת כתובה מיד ,גם לפני הגט ,אף שאין כופין
לגרש .כי מכיון שמוטלים עליו שני חיובים ,לתת גט מיד ולתת
כתובה מיד ,אין השהיית ביצוע אחד החיובים  -מתן הגט,
פוטרת מלבצע מיד את החיוב השני  -תשלום הכתובה .לפי זה
בנדון דידן שהדין הוא יוציא ויתן כתובה  -כופין לשלם מיד
הכתובה גם לפני ביצוע הגט".
וכן מבואר במהרי"ק שורש קז שחיוב הכתובה בטרם סודר
הגטאינוחיובחדש.וז"למהרי"ק:

"ואשר כתבת דפשיטא הוא להוציא מיד הבעל לכל הפחות
הנדוניא דהנעלת ליה ,והבאת ראיה ממה שכתב מהר"ם גבי הני
דיוציא ויתן כתובה ,דאע"ג שלא הורשינו לכוף להוציא בלא
ראיה ברורה ,מ"מ כתובתה נוציא ממנו כו' .נלע"ד דאין מכאן
ראיה כלל ,ושאני התם שחייבוהו חכמים ליתן גט וכתובה ,והרי
היא עומדת וצווחת שהיא רוצה ממנו גט כדברי חכמים
שחייבוהו בכך ,ומותר לקרותו עבריינא אם לא יוציא ויתן
כתובה ,אפילו לפירוש רבינו חננאל כמו שכתבו התוס ריש פרק
המדיר ,ודאי דין הוא שנוציא ממנו הכתובה ,דפשיטא דלענין
ממון יש כח ביד חכמים שהרי הפקירם הפקר ,ואף על גב
דלענין איסור אשת איש החמור אין כח ביד חכמים לכופו
מאחר שאין אלא פושע בעלמא".
קנובהםחכמים"יוציאויתן
הרימפורשבדבריו שבאותםשת 
כתובה""ודאי דין הוא שנוציא ממנו הכתובה ,דפשיטא
דלענין ממון יש כח ביד חכמים שהרי הפקירם הפקר".
ומבואר שאותו טעם לחיוב הכתובה עם הגירושין ,יאמר
באלהגםביחסלחיובהכתובהעודבטרםניתןהגט,ובשניהם
זהודיןגמורמכחתקנתחכמיםשהורו"יוציאויתןכתובה".
הבית מאיר בתשובה )שו"ת בית מאיר ,מהדורת מכון
ירושלים(סי'לט,כתבעלדינושלהמרדכיוהרמ"א:

"כל שהדין נותן לכופו על הגט וכתובה ,אף שאין בידינו לכופו
על הגט ,יהיה באיזה אופן שיהיה ,ויש בידינו לכופו על
תשלומי כתובה ,ממילא הוי מטא זמן חיובא תשלומין הכתובה,
ואם אין בני חורין תטרוף ממשעבדי .ומה שנסתפק מעלתו ...
השעבוד לכתובה מימי הנישואין לא חל עד אחר הגירושין.
במח"כ לא ניחא לי בסברא כזו .שמיד שהנכסים נשתעבדו ,על
אופן זה נשתעבדו ,שכל אימת שיחול זמן הפירעון ולא יהיה
בעל חוב ,תטרוף מה שנשתעבד ,ומיד שמחויב בגירושין חל
זמן הפירעון".

"אלא נראה דהיינו טעמייהו דתוספות ז"ל והרא"ש ז"ל ,דכיון
שכופין אותו להוציא ולתת כתובה מילתא דפשיטא היא דאי
ליתיה קמן או שיתילד אחר זמן תולדה אחרת ולא נוכל לכופו,
והאשה תובעת גיטה וכתובתה שבית דין יורדין לנכסיו מיד
אחרי תביעתה ומגבין לה כתובתה ,הואיל וחכמים חייבוהו
לכופו בשוטין להוציא ולתת כתובה ,אם לא יכלנו לכופו
להוציא יש לנו לכופו בכתובתה ,הואיל וכבר הגיע זמן
שחייבונו חכמינו ז"ל לכופו לתת כתובה ,ומטעם זה גם הוא
יהא זריז לקיים מצות חכמים לגרש.
ולרווחא דמילתא אומר שיש לנו לומר לענין גביית הכתובה
דאשה זו ,הואיל ולגירושין קיימא ,כגרושה דמיא ,וגבייא
כתובה גם כי לא נתגרשה .דדמי למה שאמרו פרק המקבל
יתומים אמרו אנו השבחנו ובעל חוב אומר אביכם השביח ,על
מי להביא ראיה .סבר רבי חנינא למימר ארעתא בחזקת יתומים
קיימא ,ועל בעל חוב להביא ראיה .אמר להו ההוא סבא הכי
אמר רבי יוחנן על היתומים להביא ראיה ,מאי טעמא ארעא כיון
דלגוביינא קיימא כמאן דגביא דמי ,ועל היתומים להביא ראיה.
אמר אביי אף אנן נמי תנינא ספק זה קודם ספק זה קוצץ ואינו
נותן דמים ,אלמא כיון דלמיקץ קיימא אמרינן ליה אייתי ראיה
ושקיל ,הכא נמי האי ארעא ,כיון דלגוביינא קיימא ,כמאן
דגביא דמיא ,ועל היתומים להביא ראיה ,עכ"ל הגמרא .הרי לך
דאף על גב דארעא בחזקת יתומים אמרינן כיון דלגוביינא
קיימא ,כמאן דגביא דמיא ,ולא דמי לשטר העומד ליגבות דלאו
כגבוי דמי לב"ה ,דהכא מיירי בדשוייה ניהליה אפותיקי
כדמסיק התם ,אבל התם לא ברר לו מאיזה מקום יפרע והוי
מחוסר גוביינא .הכא נמי אית לן למימר ,האי אתתא מבוררת
היא דלגירושין קיימא ,וכיון דלגירושין קיימא כגרושה דמיא
לענין גביית כתובה ,וכופין אותו לתת כתובה גם כי לא גרש".
ובהמשך התשובה ,בחדר י' ,כתב הרד"ך תוספת ביאור
בהלכהזו:

"כל היכא דכופין להוציא ולתת כתובה ,כבר בארנו שאפילו
התוספות ז"ל מודים שאם לא יכפוהו להוציא כגון דליתיה קמן,
והאשה תובעת גיטה וכתובתה ,שבית דין יורדין לנכסיו ומגבין
לה כל דינין אחרי' תביעתו .דמשום דהוא עשה שלא כהוגן לא
יהא חוטא נשכר ויתעכב זמן פירעון הכתובה שעליו  ...מילתא
דפשיטא היא שאם לא יכלו לכפותו להוציא ,שכופין אותו לתת
כתובה ,שמשום שלא יכלו לכופו ,לא נפטר ממה שהוא חייב
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לתת .וגם כי הדבר פשיטא ,לרווחא דמילתא דנראה שיש עוד
להביא לזה ממה שכתב הרי"ף ז"ל בפרק אף על פי ,וזה לשונו
 ולדברי הכל כל מה דכייפינן ליה לאפוקי ,בין מעיקרא דדינא,כדתנן אלו שכופין אותן להוציא ,ומאי דדמי להו ,בין מעיקרא
דתקנתא ,אי מית ליה אתתא מקמי דתיפיק מניה דבעל בגט,
בעלה ירית לה ,דלא מפקעא ירושה דבעלה אלא בגרושין
גמורין עכ"ל .ומדכתב הוא ז"ל לענין ירושה דלא מפקעא
ירושה דבעל אלא בגרושין גמורין ,ושביק ממאי דהוה עסיק
במורדת דקאמר דיהבינן ליה מאי דאייתית מבי נשא ,ולגאונים
עיקר כתובה מנה ומאתים ,ולא השמיענו בו דין זה שכל זמן
שלא כפו אותו לגרש וגם הוא לא גרש ולא רוצה לגרש דלא
יהבינן ליה מידי עד אחר הגרושין ,או לכל הפחות לכתוב בסתם
דקודם גרושין הוי דינא ,דכל אותן שכופין לגרש דעלייהו קאי,
ככל איש ואשתו דעלמא לענין הממון .משמע משמרדה עליו
ותבעה גט יהבינן לה מאי דיהבינן לה למר כדאית ליה ולמר
כדאית ליה ,ואע"פ שלא גרש ,הואיל וכופין אותו לגרש לדעתו
של הרי"ף ז"ל .ואין לדחות לומר דשאני מורדת דעיקר תקנה
שתקנו בה הגאונים היתה שלא תצאנה בנות ישראל לתרבות
רעה ,ואם לא תגבה כתובתה גם קודם שיגרש איכא למיחש
טובא שיצאו לתרבות רעה ,דהא הוא כלל בכלל זה גם שאר
הנשים שכופין להוציא מעיקרא דדינא שדין אחד להם וכתב
דלא מפקע ירושה אלא בגרושין ,דמשמע דדוקא להפקיעה
ירושה הוא דבעינן גרושין אבל לשאר מילי לא ,אלא גובה
כתובתה ,וכדכתיבנא .והיינו משום דכל שכופין אותו לגרש גם
כי לא יוכל לכופו לגרש ,כופין אותו לתת מה שהוא חייב לתת
לה אחר הגרושין .ולכך הוצרך הוא ז"ל להוציא ירושה מכלל
שאר הדברים ולומר שהבעל יורש כל זמן שלא גרשה .ואפשר
דהיינו טעמא דירושה ,דהואיל והיא מתה ויורשיה באין לירש
בראוי להן לירש ,יש לנו ללכת אחר חזקת הבעל שנכסיה
בחזקתו לגרש אותה ,כל זמן שלא גרשה .אבל בחייה ,דהיינו
לגבות כתובתה ושאר דיניה ,אלימא חזקה דילה הואיל והיא
עצמה הבעלת חוב שהבעל הוא מחוייב לה  ...היכא שהיא
תובעת גט נראה דמזמן שתובעת והלאה יש לו לתת כתובה ואין
לו משלה כלום גם קודם שיגרש אליבא דכולי עלמא ,הואיל
ואינה ראויה לעמוד תחתיו ,כנלע"ד .וכל שכן אליבא דרשב"ם
ז"ל דסבר דאפילו באשתו שמתה מתוך קטטה שהיה בדעתו
לגרשה דאין בעלה יורשה כדכתב בפרק מי שמת בעובדא
דתורתני וז"ל מהכא שמעינן שמי שמתה אשתו מתוך קטטה
שיש בדעתו לגרשה שוב אינו יורשה כדאמרינן במסכת גיטין
כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לבעל פירות ,עד כאן לשונו,
דלדעתו היכא דהוי מאותן שכופין אותן להוציא אין בעלה
יורשה אם מתה דאין לך מתה מחמת קטטה גדולה מזו וק"ל".
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בתשובת הרד"ך מבואר שבמקום שפסקו חיוב גירושין ,הרי
שבאותהעתכברניתןלכפותעלביצועהענייניםהממוניים
הנובעיםמהגירושין.
בדבריהרד"ךמצינושתיסברותבהלכהזו:
א.

"כיון דלגירושין קיימא ,כגרושה דמיא לענין גביית
הכתובה" ,וכן הוכיח מדברי הרי"ף והרשב"ם שרק
נחלקו לעניין ירושה ,אך ביחס לזכותה של האשה ,לא
נחלקו שהיא כבר זוכה בכל הזכויות הנובעות
מהגירושין .והיי נו כסברת הגר"א גולדשמידט זצ"ל
הנזכרת.

ב.

"דמשום דהוא עשה שלא כהוגן לא יהא חוטא נשכר ,ויתעכב
זמן פירעון הכתובה שעליו  ...מילתא דפשיטא היא שאם לא
יכלו לכפותו להוציא ,שכופין אותו לתת כתובה ,שמשום
שלא יכלו לכופו ,לא נפטר ממה שהוא חייב לתת".

דינאדמתיבתא
וישלהוסיףבזהשבהתאםלאמור,עלהבידינותוספתביאור
בדינא דמתיבתא שהביא הרי"ף במסכת כתובות דף סג:
והטורבאה"עסי'עזוהרמ"אשםסעיףג'.
בדינאדמתיבתאכפישהובאברי"ףקיימתתקנהלכפותעל
הגירושיןוכןהסדרתענייניהממון.אךלהלכה,הרמ"אנקט
כשיטת מהר"ם שיש לנהוג כדינא דמתיבתא רק לענין
הממון .ומצינו מחלוקת באחרונים האם לבצע את חלוקת
הרכושולתתלאשהאתרכושה,נכסימלוגונכסיצ"ב,עוד
קודם הגט .הט"ז בסי' עז סק"ז והב"ש ס"קכז כתבו שאין
להוציאמהבעל,אלא דווקא לאחר הגירושין .לעומת זאת,
הפת"ש סק"ז הביא מרע"א ושבות יעקב שהאשה רשאית
לקבלמהבעלאתרכושהעודקודםלסידורהגט,וכןהאריך
להוכיח בתשובת הגאון רבי חיים מוולאז'ין שבספר חוט
המשולשח"אסי'ב',והביאשכןמפורשבתשובתמהר"ם.
ונראה שמהר"ם לשיטתוסבר שלאחרשבדינאדמתיבתא
נקבע חיוב הבעל בגירושיןלכןהאשה זכאית לקבל את
רכושה עם פסיקת חיוב הגירושין ,ועוד קודם לסידור הגט
בפועל .ומאחר שלמעשה לעניין הממון אנו פוסקים כדינא
דמתיבתא ,יש להורות על חלוקת הרכוש עוד קודם
לגירושין ,והתחדש בהלכה זו ,שלמרות שדיני הממון
נגררים מחיוב הגירושין ,עכ"פ למעשה נפסקו דיני הממון
גם בהעדר חיוב הגירושין .לעומת זאת ,סברו הט"ז והב"ש
שמאחר ולמעשה איננו מחייבים את הבעל בגירושין
כמפורשבשו"עוברמ"א ,נסיבותאלושונותמהנסיבותשל
בעל שהורו לו הלכה למעשה "יוציא ויתן כתובה" ,ואין
מקום להורות על הוצאת הרכוש בהעדר הוראה המחייב

עד כאן מתשובת הרד"ך.וע"עבתשובת נופת צופים סי' צו

את הבעל בגירושין .עכ"פ חזינן שאליבא דהשבות יעקב

שכתב בפשיטותשתשלום הכתובה עוד קודם הגירושין

הרע"אוהגאוןרביחייםמוולאז'ין,מפורשבתשובתמהר"ם

נקבע כדי שלא יהיה חוטא נשכר ,אך לא הזכיר מדברי

היסודהאמורלעילשעםפסיקתחיובהגירושין אנו נוהגים

הרד"ךשקדמובסבראזו.

למעשה בהתאםלכלההלכותהקובעותאתחלוקתהרכוש

העולהמדברינו-

אע"פשהגטטרםסודר.
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מינדחהמפנימיבטרםהגט

להוציאאחד מהם מהבית כתוצאה מהגירושין ,אין מנוס

נחזור לנידון דנן.לפיהאמור נראה שה"ה ביחס להכרעה

להעדיף אחד מהם על יסוד שיקול מסוים שבכוחו
אלא 

בשאלה מי נדחה מפני מי ,יש לדונה כגרושהכברהחל
ק את חיובהגירושין.וגםבהעדר
מהמועדשבוביתהדין פס 
הסכם,אין מנוס ואףמוטל על בית הדין כבר כעת,עוד
בטרם סידור הגט ,להורות ביחסלמגורי אחדמהם מחוץ
לבית .גם לענין זה ,וכמו לשאר ענייני הממון ,מיד לאחר
פסיקת חיוב הגירושין"כגרושה דמיא",כלשון הרד"ך .וכן
קייםכאןהטעםהשניהנזכר.אםבןהזוגהמחויבלעזובאת
הבית הוא הבעל המעכב את מתן הגט ,הרי שקיימת כאן
הסברא שאין להימנע מההוראה הנ"ל עם פסיקת חיוב
הגירושין,כדי"שלאיהיהחוטאנשכר",ובכךנוכללזרזאת
ההליך לקראת סידור הגט המחויב .והדעת נותנת כן שאם
לא כן הבעל המחויב בגירושין יוכל לעכב את סידור הגט
ללא גבול ,או לחילופין יוכללאכוף על האשה את עזיבת
הבית עם כל הקושיהכרוך בכך ,גם כשעפ"י הדיןאינה
מחויבתבכך.

להביא להכרעת הכף להעדפת אחד מהם .הכרעה זו ,יש
ותיעשה גם באמצעות שיקול קל ,כגון הסברא שנאמרה
בגמרא )כתובות כח" (.טלטולי דגברא קשין מדאיתתא",
שהיא "סברא מועטת" ו"טעם קלוש" כמושכתב השער
משפט.לכןה"הביחסלכלשיקולאחרהמתקבלבעיניבית
הדין ומשקלו כבד יותר ,וכגון כשהילדים הקטינים נשארים
במשמורתהאם,ואיןלהםפתרוןמדורחילופיראוי.
בהתאם לאמור,בנידון דנןשאין יד שניהם שווה בבעלות
במדור,אלאלאשה90%ולבעל,10%כחהאשהעדיף,עלכן
החובהשלאלגורבדירההוטלהעלהבעל,עלמנתלאפשר
אתהגירושין,שכבר נפסקשהואמחויבבהן ,ולמנוע הטלת
ספקבמעמדהכגרושהלאחרהגירושיןאםישובלגורבבית.
עוד יובהר ,כעת לאחר פסק הדין לחיוב הגירושין ,כבר
הסתיים פרק הזמן של השותפות בנכס ,שותפות שהוסדרה
לצורך הנישואין בלבד .כשם שמועד הגירושין הינוהמועד
לפירוקהשיתוף,מאחרשביחסלפרקהזמןשלאחרהגירושין

הכרעהבשאלתמינדחה

לא הוסכם על שיתוף ,מאותו הטעם הוא הדין בפרק הזמן

לאחרשקבענו את המסקנההנ"ל ,בכל מקרהשבו בני הזוג

הנוכחי לאחר פסק הדין לחייב את הגירושין ,וכל צד זכאי

עדיין תחת אותה קורת גג ואין הסכמה על פירוד ,עם מתן
פסק הדין לחיוב הגירושין ,עלינו לדון בכל מקרה לגופו ,על
מימבניהזוגמוטללעזובולעבורלמקוםמגוריםחילופי.
אמנם בגמרא ובשו"ע נפסק כי במקרה שכחשניהם שווה,

לדרוש פירוק השיתוף כבר כעת ,ולהביא להסדרת חלוקת
זמני השהות בנכס עד השלמת פירוק השיתוף עפ"י הקבוע
בשו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ח' ,ובשלב זה ההסדרה היא
כאמור.
כפי שכבר נקבע בהחלטה,כל האמור נקבע רק לצורך

כגון ששניהם בשכירות אושהמדור של שניהם ,על האשה
לעזוב,אךהיינוכשאיןשיקוליםאחריםהמכריעיםאתהכף .הסדרתהגירושיןובלאשיהיהבכךויתורעלזכותהק נייןשל
הבעל בדירה כפי שהייתהעד כה .וכן אין מניעה שהבעל
כללי הלכה זו התבארו בספר שער משפט סי' קע"א סק"ד
ובתשובתו שבספר נחלת אבות סי' לא .שם התבארכי
בנסיבות שבהן כח שני בני הזוג שווה ,ולכאורה לא ניתן

יבקשלקבלמהאשהדמישימושעבורהשימוששהיאעושה

בחלקובדירהובהתאםלחלקוהיחסיבנכס.

סימן פה

ט
חיובבעלרגזןבג 
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין,והדיונים לבירור

אותהבהעלמתמפתחשלהרכבולאלאפשרלהלהביאאת

תביעת הגירושין הושלמו .עפ"י החלטה קודמת הוגשו

הילדיםלמוסדותהחינוך,ולגרוםלהלאחרלמקוםעבודתה.

סיכומי טענות התובעת ,ואילו הנתבע לא הגיש סיכומי

האשה נתנה מספר דוגמאות להתקפי זעם .לפני כמה שנים

טענותמטעמו.

בעלהלקחאתהפאהשלה,ששוויהכמהאלפישקלים,וגזר

רקע כללי :הצדדים נשואים כדמו"ימזהכ18-שנה .לפני

אותהלגזרים.

שנתייםלאחר אירוע אלים בבית,ניתןצו הרחקהשהרחיק

מקרה נוסף אירע כאשר היא וילדיה עמדו לפני נסיעה

שהבעלחזר ,עזבה התובעת את
את הבעל מהבית .לאחר 

לחו"ל,ועקבעימותשנוצרעלידיהבעל,מרובפחד ,האשה

הדירה השכורה בה חיו יחד בני הזוג,ועברה להתגורר עם

עם הילדים ארזו את מזוודותיהםויצאו באמצע הלילה

ילדיהבנפרדמבעלה.

מהבית,ועברולמלוניתלבלותבהאתשאריתהלילה.

האשה טענה טענות קשות על בעלה.לדבריה ,הוא מתנהג

האירוע החמור שהביא את האשה לעזוב את הבית,כאמור,

כלפיהבאלימותבעיקרמילוליתורגשית.ישלוהתפרצויות

הבעלצעקעליוואייםעליו
ש
היההתפרצותאלימהכלפיהבן ,

כעס בלתי נשלט ,וכשהוא כועס ,מקלל אותהבפני הילדים

ת.השכנים שמעו את הצעקות והזמינו משטרה,
שיצא מהבי 

ובפנימשפחתה,ושוברחפציםבבית.הואיכולגםלהעניש

ם,ולאחר מכן ע"י בית
והבעל הורחק מהבית לחמישה ימי 
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המשפטלחודשיים.לאחרסיוםצוההרחקהכאשרבעלהחזר

אותהלגזרים,מעברלחומרתהמעשהשמוכיחעלכעסבלתי

הבהפתעה,עזבהאתהביתעםהילדיםלמקוםאחר.
הבית 

רדומהלפגיעהבגוףהאשה.כמו
נשלט,מבחינהריגשיתהדב 

לאחרשעזבהאתהבית,בעלהקראלהבאמצעיוםעבודה

ה
כן ,ביזוי האשה בהאשימה בבגידה ,וכן עזיבת האש 

ה.כשהגיעה צעק עליה שהיא גנבת ,פיזר
לקחת את חפצי 

והילדיםמהביתבאמצעהלילה,ערב נסיעתםלחו"ל כלאלו

את חפציה לעיני אנשים ברחוב,ואמר לה שתחפש את

הגיע.כמו
ם לאיזהשיאיםשלכעסבלתינשלטהבעל  
אי 
מבט 

חפציהאצלחברותיה.

הגיע עד כדי הוצאתו מהבית
ש
כן,הכעס שלו על בנו בכורו 

לדבריה,ישלבעל איזו הפרעה נפשית .בהיותם בחו"לפנו

ר,כפי שתיארה האשה ,מוכיח עד כמה הבעל אינו
בלילה ק 

לעזרה לרופא פסיכיאטר,והוא המליץ לו לקחת תרופות

כיח צו ההרחקה כנגדו ,שהתנהגותו
שולט בעצמו ,וכפי שמו 

הרגעה,שהיהבהןתועלת במידתמה,אולםכאשרלאלקח

הכלגבולסביר.
ר
עב 


אתהתרופות,חזרוהתקפיהכעס.

המעשים שצוינו לעיל הם חמורים ומזעזעים ,והאשה אינה

בתחילת השנה הודיע לה בעלה שהוא רוצה להתגרש,

אמורה לחיות בפחד במחיצת בעלה",לחיים נתנה ולא

נחתםהסכםגירושיןונפתחתיקלגירושיןבהסכמה.

לצער".כאמור ,גם בדיונים נוכחנו לראות התנהגויות בלתי

הבעלאףשלחהודעהלאביהלהגיעלארץכדילתמוךבבתו

סבירות של הבעל ,ויצוין בזאת לדברי התשב"ץ בתשובה

בעתקבלתהגט .בינתייםהם נפגשואצלרבהקהילהוהוא

ח"בסי'ח'שבמקוםשהאשהחיהבחייצערעקב התנהגות

חתם על הסכם גירושין,ועל סמךהסכמה זו,פתחה תיק

בעלה,ישלחייבבגטולומדזאתבק"ומהדוגמאותשלפרק

לאישורהסכםגירושין,ואביההגיעלארץע"פקריאתהבעל

המדירשבהןמחויבהבעללהתגרש.

כדי ללוותה בעת הגירושין .אולם בעלה היתל בה וחזר בו

וכןבתשובהלנכדושלהתשב"ץבשו"תיכיןובועז)ח"בסי'

ואמר שלא התכוון להתגרש ,וגרם לאביה לעשות נסיעה

מד( בדבר אישה שעזבה בית בעלה ורצו לפייסה שתחזור

ממושכתוארוכהבחנם.האשההציגהלפניביה"דמסמכים

לביתוויפרנסנה,והיאשלחהלגדוליהקהל,

המאשרים את הסכם הגירושין ואת ההודעה של הבעל
שהוארוצהלהתגרש,והודעתולאביה.
ח
כמוכןהאשה הציגהאסמכתאלהודעהשהבעלכתבושל 
לכמה אנשים שבו הוא טוען שאשתו בוגדת בו עםפלוני
קרובמשפחתה.
הבעל לא הכחישאת הדבריםשנאמרו בדיון,והודה שהוא
מטופל ע"י פסיכיאטר וזקוק לכדורי הרגעה.הבעל נוטל
בקביעותתרופההדומהלריטלין,וגםאושרלולקבלאתסם
הקנביס,וכן התברר שהבעל עצבניבמיוחד בשבת,כשאינו
יכול לעשן.אולם,טוען שלאשתו יש בעיה נפשית ושהיא
צריכהלטפלבעצמהוכיאםתקבלטיפולהדבריםיסתדרו.
בעניין הסכם הגירושין שחתםעליו ,השיב הבעל שחתם
עליו מפחדכשראהמיהיהנוכחשםיחדעםהאשה .בעניין
ההודעה ששלח לאביה שהוא רוצה להתגרש ,טען שסתם
שלחלולהגיע,אולםלאהתכווןלכך.
לאחר שמיעת הצדדים ,ביה"דפוסקשהבעל חייב לתת גט

"שיסירו מעליה נזק בעלה .ונתנה להם אמתלא שהשנאה
ששנאתו היא מחמת הצער הגדול שציערה בעודה בריאה ,וגם
תוך חליה זה הרבה צער ציערה ,והייתה מקבלת הכל ,אבל
עכשיו שהיא נוטה למות ושלחה מביתו אינה יכולה עוד
לסבול".
וכתב:

"מאחר שהאיש הוא רע מעללים ,כאשר נודע טבעו וקושי רוחו
והיה מקניט אותה ומצערה  -קרוב היה הדבר שיוציא ויתן
כתובה ,דקיימא לן "לחיים ניתנה ולא לצער נתנה"  ...ואפילו
במדיר את אשתו בדברים שאין לה צער כל כך אמרינן "יוציא
ויתן כתובה" לפי ש"אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת".
ועייןשםשהביאככללשוןזקנוהתשב"ץוסייםכדבריו:

"ואף על פי שיש בתשובות האחרונים שאין כופין בזה  -אפשר
שלא אמרו על כיוצא בזה הצער הגדול ,ואילו הות דידהו לא
הוו אמרו הכי ,ורחמנא ליצלן מעלבון העלובות "וכי כך עונין
את המעיקות?"

לאשתו:

כאמור,בשו"ת יכין ובועז הנידון הוא שהיה הבעל מצערה,

א.לאור האמור לעיל אין ספק שבפי האשה טענת "מאיס

ועולה מדבריו ,שגם אם העילה היא שהבעל מצער את

עלי"בטענהמבוררת,לאחרשהוצגועילותמבוררותלאשה

אשתובהתעללותנפשית,חייבלגרשה.

למאוסבבעלה.

ובספר משחא דרבותא אה"ע סי' קל"ז ,הביא מלשון הרב

ה,הכועס
ל
ל בע 
במחיצתוש 
ב .יתירהמזו ,החייםשלהאשה 


השואל,שכתב:

ה אינהחייבת
האש 
ם,ו 
ריי 
םבלתי אפש 
ה
באופןבלתי נשלט ,
הכעס
ה ,ההתפרצויותשל  
לחיות בפחד כזהכלחייה.לדברי 
מרובותונמשכותלאורךכלחייהנישואין.הבעלהודהשהוא
עצבני וממהר לכעוס ,וכן התברר לבית הדין בדרך בלתי
אמצעיתבעתהדיונים ,כשביתהדין נוכחבהתפרצויותשלו.
הדוגמאות שהאשה ציי נה הן חמורות ביותר .מעשה כזה
שבעלמכלהחמתובחפץאישישלהאשהכמו"פאה",וגוזר

"סמכנו על שריותא דהאי אתתא ממ"ש מורנו הרשב"ץ בח"ב
סי' ח' שהעלה שם בתשובה דכופין לבעל המצער את אשתו
הרבה עד שמרוב הצער היא מואסת אותו ,דקי"ל לחיים ניתנה
ולא לצער ,ומקרא מלא כתיב טוב פת חרבה ושלוה בה וכו'
ועוד כתיב טוב ארוחת ירק ואהבה שם וגו' יעו"ש בתשובה
באורך .ובנ"ד הכל יודעים שהאיש הזה איש קשה ,וכמה
הרפקתי דעדו עלה מהאי גברא".

עטרתדבורה
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תשב"ץ.
ובתשובה)שם(קיימתהסכמהלפסיקתושלה 

כבר אינו ניתן לאיחוי .הבעל הודה שהודיע לאשתו שהוא

וכןיצוין למהרש"ם בתשובה חלק ה' סי' לח ,שהסתמך על

רוצה להתגרשוחתם על הסכם גירושין,ואף הזמין את

דברי התשב"ץ ,וכן בשו"ת נושא האפוד סי' לב כתב

אביהלהגיעלארץלשםכך,אירועהמוכיחשגםהבעלהבין

להסתמךעלהתשב"ץובתוךדבריוכתב:

שהנישואים הללו באו אל קיצן.חזרתו מההסכם מעוררת

"דמתבאר מדבריו דאפי' אם אינו מרעיבה מענין מזונות מ"מ
על היות שמצערה הרבה וי"ל לחיים ניתנה ולא לצער ובכל כי
הא דהצער הוא תדיר משמע מדבריו דפשיט ליה דלכ"ע כופין
על הגט וכו'  ...ובכי הא דאיכא אמתלא לטענת האשה במאי
דמאסה בו ומדות אלו מר ממות דטוב פת חרבה ושלוה בה.
ובכי הא אף החולק על הרמב"ם בטענת מאיס עלי שלא לכופו
הכא יודו ע"ש דבריו כי נעמו".

תמיהה ,שכן הוא הזמין לשם כך את אביה להגיע לארץ
לסידור הגט,ולומר שלא התכוון לכך,הוא הודאה במעשה
לכךכל הסברמניח את הדעת.
חמור של התעללות ,ואין 
האשהאינה חייבת להסכים לסבול מהתנהגותמתעתעת
כזאת ,ואין לבעלהזכות לעגן את אשתו,כאשר אין סיכוי
לשלוםביתוגםהבעלמביןזאת.

וכן יצוין לשו"ת ציץ אליעזר חלק יט סימן מד,שכהקדמה

מסקנה:

לתשובתהתשב"ץ,כתב:

על יסוד כל האמוראנו פוסקיםשהבעל חייב לתת גט

"אצטט בזה עוד תשובה מעניינת אחת ,כוללת ותמציתית ,אשר
השיב בספר שו"ת תשב"ץ בקשר לשאלת דין מורדת כאשר הוברר
שהבעל יורד לחייה של האשה וחייה אינם חיים אצל בעלה".

לאשתו,וקובעיםמועדלדיון שנועדלסידורהגטויתקיים
ביום....
אך ביחס לכתובה,האשה תודיע תוך שבעה ימים האם

ג .הצדדיםפרודיםכבר כשנה,איןביניהםתקשורתחיובית

תובעת כתובתה ,וככל שהיא תובעת ,יהיה עלינו לדון

במגמה להביא לתיקון המצב ,דבר המוכיח שהקרע ביניהם

ולפסוקבתביעהזועודקודםלמועדסידורהגט.

סימן פו

ה
כפייתגירושיןכששניבניהזוגאינםחפציםזהבז 
השלמה לנאמרבספרעטרת דבורה ח"ב סי' עט-שיטת

מפסק דינו של רבינו ירוחם ,שיובא להלן ,אנו למדים כי די

רבינוירוחם

בנסיבות של שלילת שלום בית על ידי שני בני הזוג ,כדי

ה
הצדדים נשואים עשר שנים ולהם שני ילדים .לפני כשנ 

להביא לפסיקת חיוב גירושין ביחס לבן הזוג המסרב

ניתנההחלטהשבהנכתב" :ביחסלתביעתהגירושין,בפנינו

להתגרש.

תביעות גירושין הדדיות מטעם שני הצדדים ,ושניהם

וז"לרבינוירוחםבספרמישריםנתיבכגח"ח:

שולליםשלוםביתומצוייםבפירודממושךשלמעלשנתיים.
נסיבות אלולכשעצמן הן נסיבות לחיוב הגירושיןאת בן
הזוג המסרב לקבל גט" .יצוין כי הן בהחלטה זו והן
בהחלטותקודמותהובהרוהנסיבותשהביאולקביעההנ"ל.
למרות זאת ,הבעל מסרב לתת גט ,ואינו מוכן להתגרש עד
השלמתההליךהרכושיהמתנהלביןהצדדיםבביתהמשפט.

"כתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל ,כי נראה לו שאשה
שאמרה לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה ,והוא אמר אנא נמי
לא בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנים
אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא דילמא הדרי בהו,
לאחר שנה כופין אותו לגרש" ,עכ"ל.

לא מצאנו הצדקה לעיכובהמבוקש .הנושא הרכושי יוכרע

בכמה פסקי דין ,הביאו את דברי רבינו ירוחם בלא חולק,

באותה מידה בין קודם הגירושין או לאחריו ,ואין הצדקה

ודנו בדבריו בלא לפקפק במסקנתו ,עיין פד"ר ח"ו עמ',13

לעיכובהגירושיןבנסיבותשלחיובהגירושין .ולעילבסי'עט

ופד"רח"חעמ',323ופד"רחי"אעמ'95ועמ'.255

הארכנולבססקביעהזו .בהתאםלכך,ניתנההחלטהלנקוט

נוסיף ונציין כי בפסק דין מנומק שניתן בבית דין זה בתיק

בצווי הגבלה ביחס לבעל ,אך למרות זאת עד היום לא

אחר,והתפרסםבספר"עטרתדבורה"ח"בסי'פט,ביתהדין

התקבלה הודעה מטעם הבעל המודיע על הסכמתו

העלה הלכה למעשה ,כי בנסיבות שבהן שני בני הזוג

להתגרש.כמוכןאיןבפנינואסמכתאלטענתהבעלשקיימת

שוללים שלום בית ומבקשים להתגרש ,ככל שהדבר נוגע

מגבלהלנקוטביחסאליואתצוההגבלההחמורשלכליאה

לחיוב הגירושין בלא תשלום הכתובה ,אין נפקא מינה מי

בביתהסוהר.

מבני הזוג אשם בפירוד ומי הביא למצב הנוכחי שבני הזוג

כעת כעבור שלוש שנים שבהם בני הזוג בפירוד ,ולא חל

בפירוד.

שינויבמצבהמתואר,עלינולפסוקבבקשהלהחמיראתצווי

כאמורבדינושלרבינוירוחםמפורששפסקכפייתגטביחס

ההגבלהולהורותעלכליאתהבעלעקבסירובולתתגט.

לבעלהמסרבלתתגט,אךישלברר:

עטרתדבורה



א .האםעלפיהלכהזושלרבינוירוחםניתןרקלחייבאת
הגירושיןאואףלכפותגירושין.
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דמתיבתא שברי"ף שבו כפיית גירושין באומרת מאיס עלי,
וכתב על זה רבינו ירוחם":וגדולי האחרונים הסכימו כולם

ב .מההטעםבהלכהזו.

שלאלכופוכלל,כמושכתבתילמעלה".ולפניכןהביאדעת

ג .האםדינושלרבינוירוחםמוסכםהלכהלמעשה.

הרמב"ם והרשב"ם שיש לכפות גט במורדת האומרת מאיס

בפד"ר חלק יא עמוד95בפסק דין מבית הדין בתל אביב

עלי ,והביא דעת החולקים שכתבו"-ובין אמרה בפירוש

בראשותהגאוןרביח.ג.צימבליסטשליט"אכתבובלשוןזו:

בעינא ליה וכו' ובין אמרה מאיס עלי אפילו נתנה טעם

"הואיל וכאמור אף הוא אינו חפץ בשלום בית ואף הוא מורד
בה ,אם כן מן הדין הוא חייב לגרשה ,וכמו שהבאנו מדברי
רבנו ירוחם שבכגון זה כופין אותו לגרשה .ואף אם לא נגיע
לידי מדה זו של כפייה ,מ"מ יש לחייבו לגרשה".

לדבריהאיןכופיןהבעללהוציאזולתיאםהואמאותןדפרק
המדירכופיןכאשראכתוב",וזוהימסקנתוהלכהלמעשה.
בנסיבות אלו אילו רבי אברהם בן אשמעאל ,רבו של רבינו
ירוחם,סבר שיש לכפות במאיס עלי בניגוד לדעת "גדולי

נראה שנקטו שמעיקר הדין בדינו של רבינו ירוחם קיימת

האחרונים" שהביא רבינו ירוחם קודם לכן ,פשיטא שרבינו

הוראה לכפיית הגט ,וכפי המפורש בדבריו שכתב":לאחר

ירוחםהיהמזכירזאתבהקשרלדיוןבשאלתכפייתגירושין

שנהכופיןאותולגרש".

במאיס עלי ,ובודאי שלא היה מביא את ההלכה הנזכרת

ובפד"ר חלק יג עמ'267בפס"ד מביה"ד בת"א בראשות

בשםרבובסתמא,ללאהסתייגותשאינההלכהלמעשהלפי

הרה"גהרבאריההורביץזצ"לכתבעלדברירבינוירוחם:

"מפורש בדבריו שיש לכוף את הבעל לגט בגלל טענת עיגון
בלבד ,ואף שאין לה עליו שום תביעות לחיובי אישות ,שהרי
רוצה גט ממנו".
וכןבספרשמעשלמהחלקג'אה"עסי'יטכתב:

"ומפשטות דברי רבינו ירוחם ז"ל נראה דהואיל וגם הבעל אינו
חפץ בה עוד ,ורק מחזיק בה כדי לעגנה מתוך נקמנות ואיבה,
בזה לאו כל כמיניה ,וכופין אותו להוציאה אחר שהיה של י"ב
חודש".

ההלכהשפסקקודםלכן.
ועי"ש בפד"ר חי"ט שם שכתבו שאין לפסוק כרבינו ירוחם
מאחר שהב"י לא הביאו ,והסתייעו מדברי התומים בקיצור
תקפו כהן שאין לומר קים לי כאותה דעה שהב"י והרמ"א
השמיטו"ושמוזכרונואחריהדלת".
ואין דבריהם נראים .התומים מתייחס לדעה שהב"י או
הרמ"א הביאו בספר בית יוסף או דרכי משה ,אך השמיטו
בשלחן ערוך ,ובנסיבות אלו ,ההשמטה היא פסיקה ברורה
שאין מקום לדעה זו שהושמטה .אך מהיכי תיתי לומר כן

עודיצויןלשלושתתשובותהגאוניםשהבאנולעילבסי'עט.

ביחסלפסיקהברורהשבספריראשונים ,אךלאהובאהכלל

מלבד שמבואר בדבריהם שהבעל,שנפסק לכופו בגירושין,

בבית יוסף .מלבד זאת יתכן שהב"י לא מצא לנכון להביא

אינורשאילהתנותמתןהגטבויתורעלהכתובהאובקבלת

מדברי רבינו ירוחם ,לאחר שפסק בסי' עז כפיית גט בבעל

רכוש האשה ,יתירה מכך ,מבואר בדבריהם שלאחר

המורד באשתו ,וסבר שזהו הטעם בכפיית הגירושין בדינו

שנדחתהדרישתולהציבאתהתנאיםהללו,כופיןאתהבעל

של רבינו ירוחם ,אף ששםעוד קודם מרידת הבעל,האשה

בגירושין ,ומנוסח התשובה עולה שהן הבעל והן האשה

החלהלמרוד.

מבקשים להתגרש ,והיינו כשיטת רבו של רבינו ירוחם.

אך נראה שיסוד כפיית הגירושין בדינו של רבינו ירוחם,

אמנם יתכן שתשובות אלו נאמרו בשיטת הגאונים ,שהביא

מפני ששניהם אינם רוצים זה בזה ומעגנים אחד את השני.

הרי"ףבפרקאע"פ,שהורולכפותגירושיןבטענתמאיסעלי,

וכמ"ש בפד"ר כרך יג עמ'267בפס"דהנזכרמביה"ד ת"א

ואין ללמוד מהם לדעת החולקים ,ר"ת בספר הישר סי' כד,

בראשות הרה"ג הרב אריה הורביץ זצ"ל ,שהטעם בכפיית

ועוד.

הגירושין בדינו של רבינו ירוחם ,מפני שאינו רשאי לעגנה,

אמנם בפד"ר כרך יט )מעמ'57והלאה( בפסק דין מביה"ד

ועיי"ש שהוכיחו סברא זו .ומקרה זה חמור ממקרה שבו

בנתניה ,כתב הרה"ג הרח"ש רוזנטל שליט"א ,שגםרבו של

האשה אומרת "מאיס עלי" ,אך הבעל מבקש לשוב עמה

רבינו ירוחם,שהוא המקור להלכה זו ,סבר שבכל אשה

לשלום בית ,שבו העיגון פחות חמור ,מפני שאם תסיר את

הטוענת "מאיס עלי" יש מקום לכפיית גירושין ,ואין להסיק

המאיסות מלבה ותחזור בה ,תוכל לשוב לבעלה ,ולכן אינו

מדבריו גם אליבא דההלכה,שפוסקיםשאין כפיית גירושין

חמור במידה דומה למקרה הנוכחי ,שבו גם אם האשה

במאיסעלי,עי"ש.

תבקש לחזור בה ,אין לה בעל שתוכל לשוב אליו ,ועיכוב

אך דבריו אינם נראים.ראשית ,מאחר ורבינו אברהם בן

הגירושין ע"י הבעל נעשה אצלו כמשכון להשגת יעדים

אשמעאל הוא מתלמידי הרשב"א והרא"ש ,שהכריעו

רכושייםבלבד.

הכרעה ברורה כשיטת ר"ת שאין לכוף באומרת מאיס עלי,

וכןנצייןלתשובתמהר"םמרוטנבורג,דפוס קרימונה,סי'עז

קשהמאדלהניחשרביאברהםבןאשמעאלתלמידם ,פסק

שכתבבלשוןזו:

למעשהלהיפך,לאחרשכברפשטההוראהבמקומםכר"ת.
ועוד ,בספר מישרים נתיב כג חלק ח' ,בטרם הביא רבינו
ירוחם את ההלכה הנזכרת בשם רבו ,הביא את דינא

"ועל אותו אדם האסור להיות עם אשתו ,והאשה תובעת גט,
פשיטא שאסור לעגנה".
הרישמהר"םלאקבעאתחיובהגטמפנישהבעלאינויכול
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עטרתדבורה

רוצה להשיג בעד הגירושין איזה דבר  ...נמצא שאין הכפיה על
רצון הגירושין ,אלא שהגירושין לא יהיו למשכון להשיג איזה
דבר ממנה ,שיש טעם גדול שאין לזה דין אונס לפסול הגט".

למלאחובהכזואואחרתלאשתו,אלאמפנישאסורלעגנה,
וזוהיבלבדעילתחיובהגירושין.
ובספר פני יהושע במסכת כתובות דף סד) .ד"ה בגמרא(

עיי"ששהאריךבזה,וסיים:

כתב:

"בין בארוסה ובין בשומרת יבם היכא שאינו רוצה לא לכנוס
ולא לפטור אלא לעגנה ,אין ה"נ דכופין ,שאין רשאי לעגנה".
ועייןבתשובתחכםצביסי'א'שכתבבתוךדבריובלשוןזו:

"אבל היותר נראה לי נכון הוא דבכל המצות כופין מלבד בגיטין
וחליצות הוא דאין כופין .אלא משום עיגון דידה או כל הנך
שמנו חכמים בפירוש ,אבל אינך לא משום דאית ביה ריעותא
שהרי גט מעושה פסול וכן חליצה מעושה ,ואף שבמקום שהוא
כדין הם כשירים ,מ"מ לא ראו חכמים לכפות עליהם אלא משום
עגונה ,או משום הנך שמנו חז"ל ,וזה מוכח מדברי התוס' ריש
פרק המדיר דף ע' ובפרק הבא על יבמתו דף ס"ד בד"ה יוציא
ויתן כתובה ,בין לפי' ר"י ובין לפי' ר"ח ודו"ק".

"אף שהיא סברא גדולה ,אין לסמוך ע"ז לבד ,אבל לצרף זה
לעוד טעם ,ודאי היא סברא גדולה לצרף".
וע"ע מש"כ בספר עטרת דבורה ח"ב סי' עז בביאור סברת
האגרותמשה.
אמנםלדעתהש"ךבספרוגבו"אישלחוששלאלכפותאלא
בבאהמחמתטענה,ועייןבפת"שסי'קנדסק"חשמטעםזה
אין לכפות אלא בדרך ברירה .אך בספר עיןיצחק חלק ב'
סימןסבס"קסגשכתב:

"וידעתי למה שכתב הפתחי תשובה באה"ע סי' קנ"ד ס"ק ז'
בשם גבורת אנשים .אשר אף במונע ממנה כל עניני אישות אין
כופין בשוטי כו' עכ"ל .אבל זה הוא רק דעת יחידאה ואנו אין
לנו לשמוע רק לדברי השו"ע אשר מימיהם אנו שותין שהכריעו
כשיטת רוב הפוסקים דפסקו בכזה דכייפינן בכפיי' גמורה".

מדוייק בלשונו של החכ"צ שחזר פעמיים על כך שתתכן
כפייתגט משוםעיגוןהאשה,אומטעםאחרדהיינובאותם
שמנוחכמיםבפירוש.

מסקנת הדברים,בנסיבות הנוכחיות שלא נמצא פתרון אחר

ונראהשבנידוןשלכפייהמשוםעיגון,גםלשיטתר"חכופין,

לעיגון האשה ,אין מנוס אלא לפסוק כפיית גירושין לרבות

מפני שיחשב כמונע ממנה כל ענייני אישות ,ועל כן רבינו

ה תינתן
באמצעותצומאסר.אךמפניחומרהעניין ,בשלב ז 

ירוחם לא באר שההלכה שכתב אינה אליבא דשיטת רבינו

ה בדרך
החלטה לכפייהבמתכונתקלהיותרהנקראת" :כפיי 

חננאלשהובאהבתוספותוברא"ש.

ברירה" ,כפי שהורה בפת"ש הנזכר .יצוין,הפוסקים שכתבו

עודנצייןלמש"כבספרשמעשלמהח"גאה"עסי'יטהנזכר,

שבדרך ברירה אין זו כפיה על הגט אלא על הדבר השני,

שאףלשיטתר"חבתוספותכתובותדףע.יכוליםלכופו:

כתבו כן עליסוד דברי הריב"ש בתשובה סי' קכ"ז שהובא

בו".

להלכה ברמ"א אה"ע סי' קנ"ד סכ"א .ואפילו ספר "גבורת

"שהרי בסופו של דבר כופין אותו על דבר שהוא עצמו חפץ

ה"ה בנידון זה ,בנסיבות המתוארות ,שהבעל עצמו הגיש

אנשים" לש"ך המחמיר שלא לכפות במונע ענייני האישות,

תביעת גירושין מטעמו ,אלא שאינו מסכים לתת גט עד

מודה שכופין בדרך ברירה לזון ולקיים עונתו או לגרש כפי

שיתמלאודרישותיוהרכושיות,אםינקטוכנגדהבעלאמצעי

שמובאבפתחיתשובהאבןהעזרסימןקנ"דסק"ח.

כפיהשיתןגט,האמצעיםהללואינםלעצםהגירושין,לאחר

על כןבית הדיןפוסק:הצדדים יוזמנו לסידור גט במועד

שבגירושין גופא ,כבר נתרצה ומעוניין בהן ,אלא נועדו רק

קרוב ,ואם במועד זה לא ינתן הגט ,ינתן צו מאסר ביחס

להסירו מעמדתו שלא לתת גט כבר כעת אלא רק לאחר

לבעל .אך אם הבעל יעמוד בחובתו לתשלום דמי המזונות

השלמתהדיוניםבתביעותיוהרכושיותהנידונותבביהמ"ש.

שנקבעו בהחלטההקודמתוישלם על חשבון חובו במועד

וכן נציין למש"כ בספר אגרותמשה חלק אבן העזר חלק ג'

הקבוע לסידור הגט סך7000שקל ,צו המאסר יבוטל ,ובית

סי'מד:

הדין ישוב ויעיין ביחס לאמצעים שיש לנקוט בנסיבות אלו,

"נמצא שבעצם הגירושין הוא רוצה ממש בעצמו ,רק שהיה

ואתהמועדהראוילפסוקכפייתהגירושין.

סימן פז

ץומעגןאתאשתו,פסיקתגירושיןבלאהתייצבותולדיון
בעלשברחמהאר 
להלן פסק דין שנכתב בדרך דומה בשני מקרים באחד,

דר"ת לא הועילה ,וכןכל השליחים שנשלחו לבעל מטעם

תביעתהאשה לגירושיןהוגשה חמשוחצישנים קודםמועד

ביתהדיןלשכנעולתתאתהגטבהסכמה,העלוחרס בידם,

מתן פסק הדין,והתקיימו דיונים במעמד שני הצדדים.

ובית הדין התבקש לדון האם בנסיבות אלו אפשרלפסוק

לאחרשנתייםממועדהגשתהתביעה,הבעלמצאאתהדרך

לכפותאתהבעללתתגט.

לצאתלחו"ללמרותצועיכובהיציאהמהארץשעמדכנגדו,

באותומקרה כבר ניתן פסקדיןלחיובהבעלבגירושין,וזאת

נמצא כעת באוקראינה באומן,ומזהכשלששניםוחצישלא

עליסודהנימוקיםהמפורטיםבאותופסקדין,אלאשבאותו

שב לארץ ומעגן את אשתו .ההחלטה לנהוג בו הרחקות

מועד ,הבעלעדייןהיהבארץולאהייתהקיימתהעילהשל

עטרתדבורה
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עיגוןהאשה.אךלאחרשהבעלעזבאתהארץ,מסרבלשוב

שאין כופין .אך לא כן בנידון דנן שאין לבעל כל אילוץ

ומעגןאתאשתוללאהצדקה,נסיבותאלומצדיקותפסיקת

לצאת ממקומו ,אלא ברח מהארץואינו רוצה כל קשר עם

ה.
כפייתהבעללגירושין,כשהעילההיאעיגוןהאש 

אשתו ,ובכך מותירה עגונה מכל וכל ,גם אליבא דשיטת

המקרה השני ,הוא בנסיבות שהבעל ברח מהארץ לאחר

הגר"אכופיןבשוטין.

שהוגשה תביעת הגירושין ,וקבע את מגוריו מעבר לים

ובתשובתהעונג יום טוב סי'קסחהנזכרתבעניין איש

ומסרבלהתייצבלדיוניםבתביעתהגירושין.ולהלןפסקהדין

שנשלחלארץגזירהלעבודעבודותקשותואינורוצהלגרש

המנומקשניתןבשניתביעותאלו.

אתאשתו,כתבשבזהגםהגר"איודה,וז"ל:

הטוראבןהעזרסי'קנדהביאמתשובתאביוהרא"שוכתב:

"וששאלת אשה שיראה מבעלה שילך לארץ אחרת ושואלת
שיגרשנה או שישבע שלא ילך .תשובה  -אם ידוע שדעתו לילך
ישביעוהו שלא ילך או יכפוהו שיגרשנה לזמן קודם שילך.
וששאלת מי שטוענת שיכפוהו לבעלה שיגרשנה מפני שהוא
מוכתב למלכות והוא בורח ממקום למקום ואינו רשאי לעמוד
במקום אחד מפני סכנת נפשות .תשובה  -דבר זה תלוי בחקירת
הדיינין .אם הדבר ידוע שאינו רשאי לעמוד במקום שנישאת
מפני סכנת נפשות ,אין לך טענה גדולה מזו ,כיון שאינו רשאי
לישאר אצלה והיא אינה חייבת לילך אחריו לארץ אחרת,
וכופין אותו לגרשה".
וכןפסקבשו"עסעיפיםח'ו-ט'.
כאמור,הלכהפסוקהבשו"ע סי' קנד סעיף ט'שאם הבעל
עזב את אשתו,אפילועזבמסיבהמוצדקתשל אונס של
סכנת נפשות ,אבל כיון שהיא אינה חייבת ללכת אחריו
למקומוכופיןאותולגרש.
אמנםהגר"אבהגהותיועלהשו"עס"ק נ'כתב,וז"ל:

"כופין כו' .צ"ל ג"כ כנ"ל וכמש"ל דכל שאינו מפורש בהדיא
בגמ' כופין אין כופין ואף על גב דמונע תשמיש ומזונות כופין
כמ"ש בס"ג ,משום שאינה רוצה לצאת אחריו לא איתמר
בהדיא דכופין".
ם ס"קסה ,עולהשביחסלסעיףט'לא
וכןמביאורהגר"אש 
נאמרהכפיהבשוטים.
לכאורהדבריהגר"אמנוגדיםלפשטותלשוןהשו"עשציטט
את הרא"ש ,שכתב שכופין לגרש ,והרא"ש במקום אחר
פוסקכר"חשמבחיןביןחיובגטללאכפיהלכפיהעלהגט,

"ומה שנסתפק כבודו באיש אחר רע מעללים שיצא משפטו
מהממשלה הרוממה לשלחו לארץ גזירה ולעבוד שמה עבודות
קשות .ואינו רוצה לגרש את אשתו .אם יכולים לכופו ע"י א"י
שיגרשנה:
הנה אף כי מאוד עגמה נפשי להשיב בדין זה ורבים עתה
בעוה"ר אשר לא ידעו ואשר אינם משימים לב להזהר מגט
מעושה אונס ממון או אונס נפשות ופן ישמע השומע ויטעה.
אבל מה אעשה שא"א להשיב פני כבודו וגם כי כפי מה שכתב
כבודו האשה פרוצה ביותר ואם תתעגן יש לחוש למכשול עון.
לכן הוכרחתי לכתוב מה שנראה לי בזה .והנה בוודאי האיש
הזה מדינא הוא מאותן שכופין להוציא אף ע"י כותים .ואף
שהגר"א ז"ל כתב על דברי המחבר )בסימן קנ"ד( שהביא
תשובות הרא"ש ז"ל שאם ידוע שהאיש אינו רשאי לעמוד
במקום שנשאה מפני סכנת נפשות כופין אותו לגרשה .וכתב
הגר"א ז"ל ע"ז ג"כ כנ"ל ר"ל דכל שאינו מפורש בהדיא בגמרא
דכופין אין כופין .ואף על גב דמונע תשמיש ומזונות כופין מ"מ
מפני שאינה רוצה לצאת אחריו לא איתמר בהדיא דכופין עכ"ל
הגר"א ז"ל .מ"מ הכא בהאי עובדא מונע מכל וכל דכיון שהוא
בשבי לעבודה קשה במה יפרנסנה גם לא יבא אל ביתו לעולם.
ואף שהוא אנוס בדבר עכשיו .הא לא עדיף מנולד לו ריח הפה
דכופין אעפ"י שהוא אנוס".
וכך כתב הגאון הרביעקב רוזנטל זצ"ל בפסקי דין רבניים
חלקח'בעמוד:124

"בנידון שלנו לא שייכים דברי הגר"א הנזכרים ,מאחר שאין
אפשרות שתלך למקום שהוא נמצא) ,בבעל שהוא אסיר( ואשר
ע"כ בודאי שכופין בזה".

ולכן כאשר הרא"ש כותב שכופין לגרש ,מפשטות לשונו

ונראה שאפילו בעל "גבורת אנשים" המחמיר שלא לכפות

נראהשכוונתולכפיהממשבשוטין.

במורד מתשמיש ,ואף נוטה להחמיר במונע מאשתו כל

אולםבתשובתעונגיוםטובסי'קסחובתשובתושבספראבן

ענייני האישות ,זה דווקא אם הבעל נמצא עם אשתו ומצוי

בוחן דף מו וכן בתשובת הג"ר שניאור זלמן אב"ד

לה אלא שהוא מורד מתשמיש ומזונות ,אבל אם הוא עזב

דגאלדינגען )מחבר גיליון אלפסי וספר אבן ישראל ואבן

אתהביתונעלםוהשאיראותהלאנחות,לאיעלהעלהדעת

בוחן( בספר אבן בוחן שם ,שהוא הרב השואל בעונג יו"ט,

שבמקרהכזהלאיכפוהועלהגט.ולהלןיתבארשכןמפורש

כתבו שהגר"א פירש את ההלכה הפסוקה בשו"ע ס"ט

בכמהתשובותמגדוליהפוסקים.

שכופין בדברים ולא בשוטין ,וכך משמע גם מביאור הגר"א
שלפיו כופין לגרש למונע מזונות
בס"ק סה שציין לסעיף ג' 
בלבד,וכןלמונעתשמישבלבד,ולאלהלכהשבסעיףט'.
אולםגםלפישיטתהגר"א,כתבוהפוסקיםהנ"לשאיןכופין
בשוטין כאשר הוא מצידו אינו מונע עצמו למלא חובותיו
לאשתו אם תבוא עמו לאחר שנאלץ לצאת ממקומו מפני
סכנתנפשות.הגםשאינהחייבתללכתאחריו,סוברהגר"א

וכןבשו"תזקןאהרן)הלוי,סימןקמט(כתב:

"דהא דאין כופין אלא באותם שמנו חכמים ,הוא משום שחכמים
שיערו שיכולה האשה לעמוד עם בעלה בשאר מקרים )והרמב"ם
דסבירא ליה שכופין במאיס עלי משום שסבירא ליה דאי אפשר
לעמוד בזה(ÔÈ‡ ,‰ÓÚ ¯„ ÔÈ‡˘Î Í‡ ,Â˙˘‡ ÌÚ ¯„˘Î ‰Ê ÏÎÂ ,
ˆÏÚ· ‡Ï· ‰˘‡‰ „ÂÓÚ˙ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ‡Ï˘ ,ÔÈÙÂÎ ˙˘ÓÏ Í¯Â
 ,ÔÈÓÂÓ‰ ÌÚ Â˙Â‡ ÂÓÈ˘ Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ,'ÂÎÂכי אין היקש בין
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ההעדר ובין מציאות אף על פי שאינה מציאות שלימה ,על דרך
שאמרו 'טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו' ולהכי האומרת שאין
לבעלה גבורת אנשים וכן באינו מוליד וטוענת בעינא חוטרא
לידי ,כופין להוציא אף שאלו לא נימנו במשנה ,ועל זו הדרך מי
שמוכתב למלכות שאינו יכול לעמוד עם אשתו כופיןÈÓ ÔÎÂ ,
˘‰ÈÏÚ ‡· ÂÈ‡Â ÔÊ ÂÈ‡Â ˙ÂÈÁ ˙ÂÓÏ‡· ‰Â‚Ú Â˙˘‡ ÁÈ‰
 .˘¯‚Ï ÔÈÙÂÎ ,'ÂÎÂומעתה לא יקשה עוד לדעת הרא"ש שכתב
דאין כופין אלא השנויין במשנה ,והאיך כופין מוכתב למלכות,
מפני שאותם שאין כופין הם אותם היושבים עם האשה אלא דיש
בו איזה מום וכו' ,אבל נסתמא בשתי עיניו ,נחתכו ב' רגליו או
ידיו דיצא מכלל אישות ,כופין".
ובתשובתחכםצביסי'א'כתב:

"אבל היותר נראה לי נכון הוא דבכל המצות כופין מלבד
בגיטין וחליצות הוא דאין כופין ,אלא משום עיגון דידה או כל
הנך שמנו חכמים בפירוש".
משמעותדבריו ,שעיגוןהאשה מצדעצמוהואעילהלכפות

גם אם האשהמאסה בו עוד קודם שברח ,וכמו שהדבר
בנידוןדידן,אמנםבטרםברחלאהיינוכופיןאותובגיןעילה
זובלבד,מאחרוגםלאחרשהאשה מאסהבו,הבעלמצידו
מוכןלקייםאתחובותיולאשתו,וראוילכך.אךלאחרשכבר
ברח ובכך בהכרח מונע מאשתו כל ענייני אישות גם לולי
שמאסה בו ,יש לכופו בגירושין ,ואין להימנע מכך בטענה
שהרי בין כה וכה כבר מאסה בו עוד קודם בריחתו ,מאחר
וכעתגםאםתשובממאיסותה,כבראיןלהבעללשובאליו.
וכן עולהמדברי רבינוירוחםבספרמישריםנתיבכגח"ח,
שכתב:

"כתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל ,כי נראה לו שאשה
שאמרה לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה ,והוא אמר אנא נמי
לא בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנים
אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא דילמא הדרי בהו,
לאחר שנה כופין אותו לגרש"

גטעלהבעל.ולפידרכו,בתשובהסי'לא,כתבהחכםצבי:

דהיינו למרות שהאשה החלה במרידה ,ואין כופין או

"בעסק ביש אירע בק"ק קראטשין באיש זר ...נשא אשה בת
טובים ,ואח"כ ברח ונלכד בק"ק ליסא יע"א".

מחייבים את הגירושין ,כדעת הראשונים החולקים על
הרמב"ם,אךאםלאחרמכןגםהבעלהודיעשאינורוצהבה

ולאחראריכותבבירורהלכהכיצדלכתובבגטאתשמושל

אך אינו רוצה לתת גט ,לאחר י"ב חודש כופין אותו .וזאת

הבעל,דןהחכםצביבשאלתהכפיהבנידוןזה,וז"ל:

מפני שבנסיבות אלו ,כבר אינו דומה לטוענת "מאיס עלי"

"אבל לענין עיקר הכפיה וודאי לא נעלם ממכ"ת דאפילו
במומר איכא פלוגתא אי כייפינן אי לא ,ומי יכניס ראשו לעשות
במקום מחלוקת שהוא כמרבה ממזרים בישראל ח"ו .הא מיהא
נוכל לכופו שיוציא כל נדונייתא מידו ,כמ"ש הראשונים
והאחרונים ז"ל והאשה אינה צריכה שבועה דאנן סהדי דכדין
מואסת בו ,וג"כ נוכל להשביעו בשבועות חמורות ובכל אלות
וקללות האמורות בתורה שלא ירחיק ממנה נדוד ,ואם לא ירצה
להשבע ,אלא יאמר שרצונו לברוח ממנה ,בכן כופין אותו
אליבא דכ"ע בשוטים ,שהרי הוא מונע ממנה כל עניני אישות
שהם שארה כסותה ועונתה .ובזה מיושב ,שאף שהרא"ש ז"ל
הרחיק הכפיה באומרת מאיס עלי ,בשתי ידים ,עכ"ז כתב בכלל
מ"ג סי' י"ג ואשה שבעלה רוצה לילך לארץ אחרת נכון וראוי
לכופו לתת גט לזמן ,שאעפ"י שבדין מאיס אין כופין ,אבל
בהולך לו ומונע ממנה כל עניני אישות כופין אליבא דכ"ע .ומה
שהוצרך לגט לזמן לפי שיש רשות לבעל לצאת מן העיר כל
אחד לפי מה שהוא ,כמ"ש בפרק אף על פי .ונמצא שאם ישהא
יותר מהזמן הראוי ,הרי הוא מונע ממנה כל עניני אישות והגט
מעושה כדין .אבל במדינות הללו שאין נוהגין ליתן גט על זמן
קשה הדבר לכוף לגרש מיד ,שהרי הלה יאמר שאינו רוצה
לברוח ,ושנתחרט על מחשבתו הרעה והאיך נכופנו .וכל זה
מבואר בתוס' ורא"ש וטור ושאר פוסקים ראשונים ואחרונים".

שאין מחייבים גירושין מכיון שאם תחזור בה מטענתה
ומרצונהלהתגרש,ישלהבעללשובאליו,משא"ככאן.
ובכךיתפרשודבריהחכםצבי,שכתב:

"שאף שהרא"ש ז"ל הרחיק הכפיה באומרת מאיס עלי ,בשתי
ידים ,עכ"ז כתב בכלל מ"ג סי' י"ג ואשה שבעלה רוצה לילך
לארץ אחרת נכון וראוי לכופו לתת גט לזמן ,שאעפ"י שבדין
מאיס אין כופין ,אבל בהולך לו ומונע ממנה כל עניני אישות
כופין אליבא דכ"ע".
והנה כל פסק דין לכפיית גט חייב להינתן בבית דין של
שלשה,וכפיהעולהמהסוגיאבמסכתגיטיןדףפח,א:

"אביי אשכחיה לרב יוסף דיתיב וקא מעשה אגיטי ,א"ל והא
אנן הדיוטות אנן ,ותניא היה ר"ט אומר כל מקום שאתה מוצא
אגוריאות של עובדי כוכבים ,אף על פי שדיניהם כדיני ישראל,
אי אתה רשאי להיזקק להם ,שנאמר ואלה המשפטים אשר
תשים לפניהם ,לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ,דבר אחר
לפניהם ולא לפני הדיוטות א"ל אנן שליחותייהו קא עבדינן"
ובספרביתהלויבסוףחלקא'כתב:

"מבואר בגיטין דבעל המוציא בעל כרחו ,שהוא מאותן שכופין
אותם להוציא דבעי בית דין מהתורה ,ורק דאנן שליחותייהו
דקמאי עבדינן".
הדבר ברורשאותןנסיבות בהן העילות לחיוב או כפיית

העולה מתשובת החכם צבי ,שדברי הרא"ש בתשובה לא

הגירושין ,אינן יכולות להתברר בטרם דיון במעמד שני

ֵאמרו אם אנו רואים שהבעל חזר בו ממחשבתו הרעה
יָ

הצדדים ,לא ניתןלפסוק חיוב או כפיית גירושין בלא דיון

שברח מאשתו ,אך כשאין ספק שהבעל עושה כל מאמץ

במעמד שני הצדדים ,דיון שלאחריו בית הדין יקבע את

לברוחמאשתו,ולעגנה,הריבעתשנתפס,וכמובנידון עליו

העובדות ויפסוק על פיו המציאות שהתבררה בפניו .אך יש

השיבהחכםצבי,יהיהמקוםלכפותובגירושין.

לבררמההדיןכשהעובדותהעומדותביסודהפסיקהלחיוב

עטרתדבורה
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או כפיית גירושין ידועות לכל,וברורות לבית הדין גם בלא

מתקיים עקב פשיעתו של הבעל ,וככל שנבצר מבית הדין

דיוןבמעמדשניהצדדים,האםבנסיבותאלוביתהדיןרשאי

לאכוף על הבעל את ההתייצבות לדיון ,לא ינתן פסק דין

לפסוקעליסודהידועגםבהיעדרהבעל.

לחיובאוכפייתגירושין.

נקדים כיבשאלה העקרונית האם בדין תורה ניתן לדון

אך נראה שבנסיבות בהן העובדות העומדות בבסיס פסק

ולפסוק במעמד התובע בלבד ,כשהנתבע אינו כאן ומחמת

הדין לכפיית גירושין ידועות וברורות לביתהדין בלא ספק,

אונס אינו יכול להגיע לדיון ,כגון שהנתבע חולה וכיוצא

איןמניעהשביתהדיןידוןויפסוקחיובאוכפייתגירושין.

בזה ,נחלקו הפוסקים ,האם כשם שבנסיבות אלו מקבלים

בשאלה זו דנו אודות הגט שניתן בוונציה שבאיטליה בשנת

עדיםשלאבפניבעלדיןכמבוארבסוגיאבב"קקיב,ב,כמו

שכ"ו),גט תמרי-ונטרוצו(ולאחר שהבעל ערער על כשרות

כן גם את הדיון גופו יכולים לקיים ולפסוק בהיעדרו ,או

הגט,דנובסוגיאזורביםמגדוליהדור,ודבריהםנאספובסוף

שהקולאבסוגיאמתייחסתרקלקבלתעדיםשלאבפניבעל

ספר שו"ת מהרשד"ם החדשות)שיצא לאור לאחרונה ,ע"י

דין ,אך לא לעצם הדיון ,וגם במקום אונס לא ניתן לפסוק

הוצאתזיכרוןאהרן,ירושליםתשע"ה(.

בהיעדרושלהנתבע.

באותו נידון,המגרש היה ארוס שעזב את עירו עקב סכסוך

המבי"טחלקא'סי'רפזכתב:

עם אבי הארוסה ,וסרב לכנוס או לפטור בגט .מהר"ם

"אף על גב דבשלחו לו ובהני גווני יכולין לקבל שלא בפני בעל
דין ,היינו לקבל ,מאותו טעם דשלחו לו וכו' ,אבל לא לדון .וכן
מצאתי להרמ"ה זכרונו לברכה שכתב מדאמרינן כגון שהיה
הוא חולה או עדיו חולין ,הא הכא דלא אפשר למפסק דינא
אלא בפניו ,אלא הכא לקבלת עדות בלחוד הוא".
וכןהואבתשובתמהר"םשיקחלקחו"מסי'ב'שאיןיכולים
לדון בלא לקיים "שמוע בין אחיכם" ,גם אם הנתבע מסרב
להתייצבלדיוןולאניתןלכופולעמודלדין.
לעומת זאת ,הרא"ש)בבא קמא פרק י' סי' ג'(והטור)חו"מ
סי'כח(הביאואתשיטתריב"אבלשוןזו:

פדוואהנדרשלהצלתהארוסהמעיגון ,לאחרשחלפושלוש
וחצישניםשהארוסנמנעמלכנוסאולפטור.מהר"םפדוואה
בפסקדינוכתב)שםעמ'קלד(:

" ÏÎÏ ÚÂ„Èשהיקר כמר שמואל ...אירס הבתולה מר"ת תמר...
והלך לו ועיגן הבתולה זה ימים רבים ולא בא לכונסה‰‡·Â .
 ÌÚ¯˙‰Ï È«ÙÏ ‰ÏÂ˙·‰על הארוס שלה ובקשה לכוף אותו
שיבוא לכנוס אותה או לפטור אותה בגט .ואף אם אולי אביה
פסק לו נדוניה ופושט לו הרגל ,אמרה ,אני לא פסקתי דבר לכן
יבוא לכנוס או לפטור .לכן הנני יוצא למלחמת מצוה ...הנני
גוזר עליו בגזרת נח"ש שתוך חודש ימים אחרי יראה כתב זה או
ישמע ממנו דבר הגזרה ,יבוא הנה לכנוס את ארוסתו או ישלח
לה גט כשר לפטור אותה .כי דין פסוק הוא שהלכה כאדמון
בפרק שני דייני גזירות שהדין עם הבתולה .והנני מבקש את כל
מי שהכח בידו שיכוף האיש שמואל הנ"ל בכל מיני כפייה
שאפשר לו לעשות שיעשה אחת משתים הנ"ל או לכנוס או
לפטור".

"וכתב ריב"א אבל אם היה הנתבע חולה ואומר התובע שיקבלו
עדות בחיי הנתבע שלא בפניו כדי שיחזיקוהו בנכסי הנתבע
בחייו שאם ימות יצטרך להמתין עד שיגדלו היתומים כי לא
ישמעו העדות בעודם קטנים אין שומעין לו לקבל העדות שלא
בפניו ‰ÏÁ˘ Ì¯‚ ÂÏ˘ Ú¯ ÏÊÓ ÈÎ ,„ÈÓ Â·ÂÁ ‰·‚È˘ È„Î
 Ú·˙‰ואין מקבלין עדות שלא בפניו לחוב ליתומים שלא
כדין"
מלשוןהרא"שוהטורשכתבו":כדי שיגבה חובו מיד כי מזל רע
שלו גרם שחלה הנתבע",משמע שבשאר המקרים שנפסקה

אותו שלא כדין וגם מסר מודעה ,ובנוסף הארוס טען)שם

ההלכה ששומעים עדות שלא בפניו ,ה"ה שגובין את החוב

עמ'קכא(שדנואותושלאבפניוובלאהזמנותוהתראות.כל

לאחרשהעדותהתקבלה.

גדולי הדור שדנו בכשרות הגט התייחסו לשאלת הכפייה

וכן מהרש"ל ביםשלשלמהבמסכתבבאקמא)פרקי' סי'

ולתוקף המודעה כשבמעמדמתן הגט ביטל מודעות כנהוג.

י'(,כתב:

אךלאמצאולנכוןלערערעלכךשפסיקתמהר"םפדוואה,

"וה"ה אפילו לא טען ,אלא אמר לב"ד אין לי פנאי ,ואי אפשר
האידנא ,ודחה עד יום ג' .וביום ג' שלחו הב"ד אחריו לעמוד
לדין ,ולא בא .יכול התובע להביא עדותיו לב"ד ,ויעידו שלא
בפניו .והב"ד מקבלין אותם".ÂÈÙ ÏÚ ÔÈ„Â ,
וכןעולהמתשובתמהרי"לדיסקיןפסקיםדףמו,באותכא.
וע"ע מה שכתבבזה בספר שושנת יעקב על חו"מ סי' יג
סק"ב.
לכאורה ,אליבא דשיטת הרמ"ה ,המבי"ט ומהר"ם שיק,
מאחר שלא ניתן לאכוף על הבעל להתייצב לדיון ,כמו
בנידון דנן ,אין אפשרות לדון בהיעדרו ,ובית הדין מנוע
מלפסוק חיובוכפיית הבעל לגירושין ,למרות שהדיון אינו

באותו נידון ,עפ"י פסק דינו של מהר"ם פדוואה כפו את
הארוס לתת גט .הארוס ערער על כשרות הגט וטען שכפו

הנזכרתניתנהללאדיוןבמעמדשניהצדדים.
בספרהרמ"עמפאנוסי'פו ,בתשובתרבייצחקפואהחותנו
שלהרמ"עמפאנו,דחהאחתלאחתאתהטענותעלכשרות
הגט ,וכן התייחס גם לפסיקת מהר"ם פדוואה שניתנה
בהיעדרהנתבע,וכתב:

"חמשית ,טען המגרש על מהר"ר ברוך עזיאל יצ"ו שהוא
וריעיו גזרו בארץ לא להם ושפסקו בלי הזמנה לדין ושלא
שמעו טענותיו ושאין לשום רב לפסוק דין אלא לסדר לעמוד
לדין ועל כל אלה מבקש ממנו שיחזור בו .אמנם יפה השיב הרב
˘‡Ó˘ ‡˙ÏÓ ÔÏ ‡˜ÙÒÓ„ ‡ÎÈ‰ ‡Ï‡ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„ Â¯Ó‡ ‡Ï
,Ú·Â˙Ï ·È˘‰Ï ˘ÓÓ Ì‰· ˘È˘ ÌÚË Ï˘ ÌÈ¯·„ Ú·˙Ï ˘È

366סימןפז

עטרתדבורה

‡·˙‡ ÔÈÚÓ ÔÈ‡ Ú·Â˙‰ ÌÚ ÔÈ„‰˘ ËÂ˘ÙÂ ¯‡Â·Ó ¯·„· Ï
„ ,Ï·‰ Ï˘ ˙ÂÚË ˙Â˜È¯˘ ÚÂÓ˘Ï ÂÈומעשה רב בכיוצא בזה
בתשובת מהר"י ויי"ל סי' קמ"ח וקמ"ט יעויין שם כי הרבה
חבילות של אמתלאות היו לנתבע להשמט מן הדין ,ועכ"ז כתב
לו הרב הפוסק במשפט חרוץ וגזירת נח"ש שיפייס את התובע,
אעפ"י שהייתה התביעה גם על נכסי יתומה קטנה ,ועוד מה לו
למגרש כי נזעק על מהר"ר ברוך עזיאל יצ"ו ¯¯‚ ‡Â‰ È¯‰
·‚ÂÚ„È˘ ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏ‰Â ‰ÂÂ„ÙÓ Ì"¯‰Ó ‡ÏÙÂÓ‰ È¯Á‡ Â˙¯Ê
·Â¯¯·˙Â ,‡"ÈˆÈÈÂ· ‰ÏÂ·‚ ‰ˆ˜ ¯ÈÚ· ‰È‰˘ Ú¯Â‡Ó‰ ·ÂË
".ÔÈÒÂ¯‡‰ ˙Ú˘· ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ· Â˘Ú˘ ÌÈ‡˙‰ Ì‰Ï

דין ,אי אפשר לקיים את הדיון בהיעדרו של הנתבע,אע"פ
כןהמבי"טאישראתההליךשננקטעלידימהר"םפדוואה,
שהתקייםשלאבפניהנתבע.
הגםשהןהמהרשד"םוהןהמבי"טלאנכנסולהדיאלשאלת
דיוןשלאבפניבעלדין,אךפשיטאמאחרוהםהכירואתכל
פרטי הנידון ואת הטענות שעלו ,וקבעו שההליך שננקט על
ידי מהר"ם פדוואה היה כדין ושפסק דינו נכון ,הרי ברור
שהסכימו שבנסיבות אלו שהדבר היה ידוע ,לאהייתה
מניעהלדוןולפסוקבהיעדרושלהנתבע,ומהטעםשהתבאר
בתשובתהרביצחקפואההנזכרת.

ש"םבתשובהחלקו'סי'קסאהביאמתשובהזו,הסכים
מהר 

אמנםרבי משה פרובנציאלובקונטרסבשם 'ביאור זה יצא

עמווחיזקדבריו.

ראשונה',השיגעלמהר"פפדוואה,וכתב:

כי הוא דבר פשוט מעצמו שהדין צריך שיהיה שווה בין
החלקים .גם יתמהו על עצמן האומרים בעסקי גטין שהם כדיני
נפשות ואיך ידונו בו ויפסקו שלא בפני בעל דין .והרי אין
גומרין דינו של אדם בידני נפשות אלא בפניו כמו שאמרו ...
פרק שור שנגח ד' וה':
אין גומרין דינו של שור אלא בפניו שנאמר "השור יסקל וגם
בעליו יומת" כמיתת בעלים כך מיתת השור ,מה בעלים בפניהם
שנאמר "עד עמדו לפני העדה למשפט" אף שור בפניו .הרי
שבדיני נפשות אין פוסקין אלא בפניו ,ואף על פי שכבר שמעו
דבריו.

עודיצויןכיהמהרשד"ם,שנשאלגםהואאודותהגטהנזכר,
בתשובה חלק אה"ע סי' סד ,הסכים עם מהר"ם פדוואה,
וכתבעלפסקדינוהנזכר:

"אך אם באנו לבאר מציאות ההכרח שהכריחוהו לבא אם היה
כדין ,גם כי אני יודע בודאי שכל דברי הרב המופלא מהר"ם
מפדואה ז"ל הם דברי אלדים חיים ,ואחר שמידו היה ההכרח,
אין ספק שאין להרהר אחריו ,כי מי יבא אחרי המלך".
הרי שהמהרשד"ם קבע שמאחר ומידו של מהר"ם פדוואה
יצאפסקהדיןהראשוןשהורהלבעל"אוכנוסאופטור",אין
ך" .
ספקשאיןלהרהראחרפסקדינו",כימייבאאחרהמל 
וכןבתשובתמבי"טח"בסי'קלחהשיבבאריכותרבהביחס

אךרוב חכמי הדור ההוא באיטליה סברו שהגט כשר בלא

לכל הטענות שעלו כנגד כשרות הגט וביחס להליכים

פקפוק,כוללהדיוןומתןהפסקהראשונישלמהר"םפדאוה

שננקטו והעלה שהגט כשר ,ובתוך דבריו התייחס גם לפסק

וביתדינושניתןשלאבנוכחותהארוס.

דינושלמהר"םפדוואה,וכתבכדלהלן:



"ועל דבר אונס הנידויים והחרמות שכתבו על הארוס שתוך ל'
יום לכנוס או לפטור ובשביל שלא קיים החרימוהו ,האריך הרב
מטריוויש לשונו על הרבנים מכשירי הגט .וחוץ מכבודו לא
צדק בכל מה שכתב בזה נגדם ...והחכם החזק נר"ו כתב כי אלו
החרמות היו על שגזרו עליו הרב המאיר מפדואה ושני רבנים
עמו אחר זמן הרבה שקדש והלך לו מרחוק שיבוא ויכנוס או
יפטור ועבר על גזרתם ונידוהו כדין .והרב הלוחם במלחמתה
של תורה אמר שהיה שלא כדין מה שגזרו עליו שלא הייתה
יכולה לומר או כנוס או פטור עד שיתן לו אביו הנדונייא שנדר
לתת לה ונמשך מזה שהחרמים של כנוס או פטור היו שלא
כדין .ואני אומר כי גם שהייתה האמת אתו מה שאינו כן ,היינו
כשבא לויניצייא ואמרה היא או כנוס או פטור ואח"כ תעמוד
בדין עם אבי אבל ,כששלחו אליו גזרה שיבוא לכנוס או לפטור
אותה משם ,כדין גזרו שאם ירצה לכנוס חייב לבוא פה מקום
מושבה ויכניסנה ואח"כ יוליכנה למקום שהתנו או למקום
מושבו וכמו שכתב ריב"ש ז"ל באותה תשובה שהביאו וכדאי
היה הרב המאיר ז"ל עם חברו שלא יזלזלו בנידוייו אחר
פטירתו ...ומכל זה נראה בהדיא כי טענת כנוס או פטור ואח"כ
תגבה כדין היתה".

העולהמהאמור:בפנינומעשהרבשלמהר"םפדוואהשפסק
לכוף אתהבעל לכנוס או לפטור בגט ,ועל פי פסיקה זו כפו
את הבעל לתת גט לאחר שלא כנס במועד שנקבע לו.
ומפורש בדברי מהר"ם פדוואה שהפסיקהשניתנה על ידו
לא ניתנה לאחר דיון במעמד הצדדים ,אלא הארוסה באה
לפניו לקבול על הארוס שברח למקום אחר ,ולאחר שהיה
"ידועלכל"שהארוסהלךועיגןאתארוסתו,ושאיןלהצדיק
את העיגון עקב טענות שיש לו ביחס לאבי הארוסה.
המהרשד"ם,המבי"ט,תשובת רבי יצחק פואה)שבשו"ת
הרמ"ע מפאנו(ומהרש"ם הסכימו עמו לדינא ,וכן רבים
מגדולי הדור שדנו בכל פרטי אותו אירוע ,ונאספו
תשובותיהם בסוף ספר שו"ת מהרשד"ם החדשות ,לא טענו
שמהר"ם פדוואה לא נהג כראוי כשפסק את דינו בהיעדרו,
מלבדרבימשהפרובנציאלו.
אמנם הפסיקה שםהיא":או כנוס או פטור" ,ולא פסיקת
חיוב או כפיית גירושין בלבד ,אך מהר"ם פדוואה פסק
כאמור רק מאחר שהיה פשוט לו שבהלכה העקרונית של
סדרי הדין בפסיקת חיוב גירושין ,אין מניעה לדון ולפסוק
בהיעדרו של הבעל שברח ומסרב להתייצב לדיון ומעגן את

ששיטתהמבי"טבתשובה הנזכרת,בחלק א' סי'
הרילמרות 

אשתו ,אם הנתונים העומדים ביסוד פסק הדין ידועים לכל

רפז,שגםבמקוםאונס,הגםשמקבליםעדותשלאבפניבעל

וברורים לבית הדין .ככל שהדבר נוגע לשאלת סדרי הדין

עטרתדבורה



העקרוניים ,אין נ"מ בין פסיקת חיוב וכפיית גירושין ,ובין
פסיקת"אוכנוסאופטור".
מאחרומהר"םפדוואההואאחדמעמודיההוראה,וכאמור
פסיקתוזומוסכמת,ישמקוםלנהוגכןגםבנידוןדנן.
ר)שהיה נכדו של בעל עבודת
גםבשו"ת רבי יהודה מיל 
הגרשוני(,בסי' יד פסק חיוב הבעל בגירושין ,כשפסק הדין
ניתןעלפיטענותהאשהובהיעדרושלהבעלשהיהבמעמד
של "לא ציית דינא" ,לאחר שהנתונים שהוצגו לרבי יהודה
מילרמטעםהאשההיוברורים.ובתוךדבריוכתב:

"פשיטא ופשיטא בנידון דידן בצירוף כל הני אמתלאות אשר
רובם ככולם אמיתיות כידוע ומפורסם ויודו על זה כל יושבי
שער עירנו כל ישרי לב ,שראוי לכופו אף בשוטים שיגרשה
ותקח כל הבלאות שעדיין הן בעין הן מנכסי צאן ברזל הן
מנכסי מלוג ...וא"כ זה יכולין לברר בבירור גמור דלא ציית
לדיני ישראל וזה עדותו מבורר דעדיין עומד במרדו דלא ציית
לדיני ישראל ודאי מהראוי לכופו".
ולאחרסיוםנימוקיהתשובהכתב:

"ובאופן הכפיה גם מזה אדבר בעת הצורך .אבל מ"מ בזאת לבי
בטוח דכל מורי הוראות בישראל אשר לבם שלם בדבר הזה
והדנים דין אמת לאמיתו של תורה יסכימו עמדי ששמעון הנ"ל
הוא מחוייב ומצוה עליו לגרשה ,דלא תהא אגידא ביה יותר
להלכה ולמעשה ע"פ דת תורתנו הקדושה הניתנה לנו
למורשה".
עוד יצוין,ביחס לקבלת עדות שלא בפני בעל דין,מצינו
שניתן לקבל את העדות "בדבר ברור" .בנימוקייוסףעל
מסכתבבאקמאדףקיב,ב)דףלט,ב(בדפיהרי"ףכתב:

"כתב הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל דהא דאמרינן דאין מקבלין
עדים שלא בפני בע"ד וקטן כשלא בפניו דמי היינו בדבר שאינו
ברור ויש בו חשש אבל בדבר ברור שאין בו חשש כגון דצוה
אבי הקטן ואמר תנו מנה לפלוני מקבלין עדים שצוה כך
ונזקקין דליכא למיחש למידי .וכן לכל כיוצא בזה שהוא ברור
על פי העדים בלא שום חשש מקבלין עדים שלא בפני בעל
דין".
והובאו הדברים בבית יוסף חו"מ סי' כח ,וכן ברמ"א חו"מ
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הנבלים ומסופקים הבית דין אם לקבל מהם עדות מחדש מחמת
שהגדה הראשונה הי' שלא בפני בעל דין ולא בפני הבתולה
ואם כן יכולים לחזור ולהעיד או לא מהימני לחזור הואיל וכבר
העידו ומה שאמרו שהי' מחמת פחד הוא שקר גמור כי אבי
הבתולה הוא יקר רוח שפל ברך נוח לכל:
תשובה .נראה לי דאין צריך הבית דין לקבל עדות מחדש מחמת
ד' טעמים :א' כי מבואר בחושן משפט סי' ק"י סעיף ט' וקמ"ט
סעיף כ' דבדבר ברור מקבלין עדות שלא בפני בעל דין והוא
מנמוקי יוסף ז"ל ]ב"ק קי"ב ע"ב[ ובכנסת הגדולה ]סי' כ"ח
הגב"י אות נ"ג[ מבואר דבדבר שהוא לפי דברי העדים ברור
בלא שום מיחוש וסכסוך אין צריך לפני בעל דין אפילו
לכתחילה .א"כ אין לך דבר ברור מזה שאמרו אין אנו עדים
בזה".
לפיזה,בכלמקרהשברורלביתהדין ללאכלספקשהבעל
ברח לחו"ל מעגן את אשתוומתחמק מלהתייצב לדיון ולא
ֵחשב כ"דבר ברור" ,ועל יסוד דבר
ניתן לאכוף זאת עליו ,י ָ
ברורכזהאפשרלפסוקלכופובגירושין.
בהתאם לאמור מתבארת תשובתנופתצופיםסי'קט"ו
שכתב:

"ראובן שהרחיק נדוד על אשתו זה כמה שנים ושלחו לו מבית
דין כמה פעמים ולא רצה לבא ,אם יכולה האשה למכור מנכסי
בעלה לשכור שליח להביא לה גיטה .תשובה ,ברור הוא שאין
לך מורד מתשמיש כזה ,ואם היא רוצה כופין אותו מיד להוציא
וליתן כתובה ,וכמו שכתבו בריש סי' ע"ז ,ומוכרת היא מנכסיו
לפרעון כתובתה מכל אשר תמצא לו ,דברשות קעבדה".
הרישבאותונידון,שהואכפיהמקרהבנ"ד,פסקועלהבעל
כפיית גט וכתובה ,ועל יסוד פסיקה זו הורו שניתן לרדת
לנכסיו לגבות את הכתובה .ובהכרח מאחר ועילת כפיית
הגירושין הייתה ברורהלביתהדיןללאכלספק,לא הייתה
מניעה לדון ולפסוק בהיעדרו ,למרות שלא התקיים דיון
במעמד שני הצדדים ,ולא התקיים "שמוע בין אחיכם"
לבירורהנסיבותהעומדותביסודהפסיקהלכפותאתהגט.
וכן מתפרשת תשובת החכם צבי הנזכרת שבה בטרם דנו
לכפותולגטלאהתקייםדיוןבמעמדשניהצדדיםבמתכונת

סי'קיסעיףט'.

של "שמוע בין אחיכם" ,אלא די בכך שהבעל נלכד בעיר

ומבואר מדבריהם שבדבר ברור ,גם מקבלים העדות שלא

אחרת לאחר שברח מאשתו ,ושומעים ממנו שאינו מבקש

בפני בעל דין וגם פוסקים את הדין ללא דיון במעמד בעל

ה
לשוב לביתו .דהיינו לאחר ששמעו זאת מהבעל,היית 

הדיןשהואקטן.

ידיעהברורהשהבעלמעגןאתאשתו,ודיבכךגםללאדיון

וכןהואבספרדברי חיים אבן העזר חלק א' סי' מה,שכתב

במתכונתהיסודיתשל"ועמדושניהאנשים" ,שבהמתקיים

בלשוןזו:

הליךשל"שמועביןאחיכם".

"שאלה עדים שהעידו בתורת עדות אם לא יגיד ונשא עונו
אודות הקידושין שאמר ראובן שקידש בפניהם שלא היו דברים
מעולם שלא שמעו ולא ראו כלל ואחר כך כתבו להבית דין
שכל זה הגידו מחמת פחד שהי' להם בפני אבי הבתולה ועכשיו
אם יקבלו הבית דין עדות מהם יגידו האמת דברים כהווייתם
והעדים הללו קלי הדעת ופוחזים גמורים ולפי הנראה כי
ערמתם להוציא ממון מאבי הנערה או לאיזה תחבולה כדרך

וכןעולהמתשובתהמבי"טשאםהבעלברחישלכפותוגם
ללאדיוןבמעמדהאשה.
המבי"טבחלקאסי'עוכתב:

"על הגט שמסר ברוך בן יעקב לר' י"ט נעמן שיוליכנו לאשתו
ראינו מה שכתבו משם מבארות שהוצרכו להביאו בערכאות
ותבעו ממנו עשרת אלפי' עוט' ונכתב עליו בתורת חוב ונאסר
בבית הסוהר עד שאמר שיעשה כל מה שיצוו לו אך בזאת
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שיכנסו ערבים לפוטרו מכתובת האשה ומזונותיה ומן החוב
הנז' ,וכן עשו שפטרו אותו מן הכל ונכנסו ערבים על זה ואחר
כך רצה לכתוב הגט ומסרו ביד כ"ר יום טוב הנז' .ונראה לנו כי
גם שכפיה זאת תהיה כפיה גמורה היא כפיה כדין והגט כשר,
כיון שהאיש הזה לא היה מקיים מה שחייב לאשתו מן התורה
בשארה ועונתה כי יש כמה שנים שהניחה עגונה והולך נע ונד
מעיר לעיר ונישא בכל מקום שמוצא ומעולם לא שלח לה שום
דבר והרי כתוב בטור סימן קנ"ד האומר איני זן ואיני מפרנס או
שאינו רוצה לשמש כופין אותו ויוציא מיד ואין לך איני רוצה
גדול מזה שיש כמה שנים שנפרד ממנה ולא רצה לשלוח לה
מזון ולא קרב אליה ונשא נשים אחרות והולך ובורח ממקום
למקום וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות אישות המורד
על אשתו ואומר איני בא עליה וכו' מוסיפין לה וכו' כל זמן
שתרצה היא לישב וכו' וכתב בעל מ"מ לפי שאם לא רצתה
כופין אותו לגרשה כיון שאינו רוצה להיות עמה וכן על מה
שכתב פי"ב שאם אינו יכול ליתן לה אפילו לחם שהיא צריכה
לו שכופין אותו להוציא ותהיה כתובתה חוב עליו וכו' כתב
מ"מ שאפילו למאן דפסק כשמואל וכו' אם אין יכולין לכופו
לזון יכפוהו להוציא והוא דבר ידוע בנדון זה שאינם יכולין
לכוף זה האיש לזון שהולך מעיר לעיר ומשתמט ממי שתובע
ממנו מזונות לאשתו ולכן כפיה זו כדין היא ,כ"ש שמחלו לו כל
סכי כתובתה וגומר ומגרש לה כי הא דרב הונא תלוה וזבין וכו'
דהוי כמו מכר וכמו שכתב הרשב"א ז"ל בתשובותיו .ובכתיבת
הגט ראינו גם כן כמה גמגומין ,ועם כל זה נראה לנו לסמוך
עליו בשעת הדחק שלא תשאר זו עגונה ולבקשת השליח הנזכר
שהשתדל וטרח זה כדי שלא תשאר האשה עגונה כתבנו מה
שנראה לנו".

" ...רבו הימים ובעלה הנזכר לא פקד אותה ,והנה הוא הולך
מעיר לעיר וממקום למקום ,ולא עוד אלא שהוגד לנו כי בעלה
הגיע עד עיר תונ"ס ונשא שם אשה ועבר על שבועת אלדים
שלא ישא אחרת .והיא כאשר צר לה במחנינו זה גלתה למתא
מראכ"ש למקום אבותיה ,וגם שם לא מצאה מנוח לכף רגלה
והיא ברעב ובצמא וכו' וחכמי מראכ"ש כתבו לה מעשה
בדי"צ ,לשולחו למתא תונס לב"ד שלשם להוכיח לאיש הזה
על אשר עזב אשתו ובניו ועל עוברו על שבועת אלדים שלא
לישא אשה אחרת ,ושהאשה עמדה לפניהם ותובעת גיטה
וכתובתה כמו שראינו מעשה ב"ד הנז' כו"ח .בכן עמדו לפנינו
מדברי בעד האשה לכתוב להם מה שיחייב הדין לבעל הנזכר
ולכן אנחנו אומרים שמשני צדדים מחויב הבעל לגרש אשתו
הנזכרת ולפרוע כתובתה הן מצד שנשא אחרת ,ומספר כתובתה
נלמוד שאם ישא אשה אחרת עליה שיפרע לה כ"מ שהחזיק לה
על עצמו ויפטור אותה בגט כריתות וכו' .ואפילו אם לא נשא
אחרת מצד שברח עליה והניחה עזובה בלא שאר כסות ועונה
חייב לגרש ולפרוע כתובה וכמ"ש באה"ט קנ"ד סק"ח וז"ל
וכתב מהר"י מטראני ח"א סי' נ"ט אין לך אינו רוצה גדול מזה
שיש כמה שנים שנפרד ממנה ולא רצה לשלוח ולא קרב אליה
והולך ובורח ממקום למקום עי"ש עכ"ל .וכן הוא נדון זה
ממש .וכתב בס"ק א' כל היכא דכופין להוציא וליתן כתובה אם
לא יכפוהו לגרש כגון דליתיה קמן והאשה תובעת כתובה ב"ד
יורדין לנכסיו ומגבין לה כתובתה הרד"ך וכו' עכ"ל ולכן דינא
הוא באשה זו שכתובתה קמא עליה ויורדין לנכסיו ,והיא
קודמת לכל בע"ח המאוחרין לה".
הרי בהסתמך על תשובת המבי"ט ,פסקו לחייב אתהבעל
בגט ובכתובה ,לאחר שברח ועזב את אשתו ונשא אחרת,

תשובת המבי"ט הובאה בקצרה בשו"ת לב מבין אה"ע סי'

וכל זאת גם ללא דיון במעמד הבעל ,שלא התאפשר עקב

קל.

בריחתו .וכתוצאה מפסיקה זו ,הורו לרדת לנכסיו ולגבות

משמעותתשובתהמבי"טשבאותונידון,לאחרשהבעלנטש

כתובתה.

אתאשתווהותירהעגונה ונדדממקוםלמקום,לאהתקיים

וכןעולהמתשובתהרשב"שסי'מושישלכפותגטבנסיבות

דיוןבביתדין במעמדשניהצדדים.בנידוןהמבי"ט ,במקומו

אלו ,ואף הוסיף הרשב"ש לחדש שניתן לכפות גם בלא

של הבעל כפו אותו לשלוח גט על ידי שליח לאשתו כדי

תביעה מצד האשהובהיעדר הליך משפטי מקובל במעמד

שלאתשארעגונה.

שניהצדדיםשבומתקיים"שמועביןאחיכם",וז"ל:

למרות שכאמור לעיל ,המבי"ט הוא מהסוברים שהסוגיא
בב"ק דף קיב ,ב נאמרה רק ביחס לקבלת עדים שלא בפני
בעל דין במקום אונס ,אך הדיון עצמו לא יוכל להיעשות
שלא בפני בעל דין ,אך ככל שהדבר נוגע לפסיקת כפיית
גירושין ,לא מצא המבי"ט לנכון להורות שיתקיים דיון
במעמד שני הצדדים ,אלא די בכך שבית הדין במקומו של
הבעל נוכח שהבעל ברח מאשתו .וכשקיימתידיעה ברורה
שהבעל מעגן את אשתו ,ניתן לכופו בגט גם ללא דיון
במעמדשניהצדדים.
קא'סי'תלו פסק בנידון דומה
בשו"תמשפטיםישריםחל 
לנידון דנן לחייב את הבעל בגירושין ,והסתמך על תשובת
המבי"ט,וז"ל:

"מי שהניח אשתו עגונה והלך לעיר אחרת למדינת הים ,אם
הבית דין שבאותה העיר יכולים לכופו לתת גט זמן לאשתו
מדינא אף על פי שהיא לא תבעתו בגט ,או אינן רשאין בכך כיון
שלא תבעתו .ונפקא לן מינה שאם אינן יכולים לכפותו מן הדין
וכפאוהו הוה ליה גט מעושה בישראל שלא כדין דאמרינן בפרק
המגרש דפסול ופוסל ,ואם רשאים בכך הוה ליה גט מעושה
בישראל כדין וכשר.
ונראה לי שרשאים הם הבית דין בכך אף על פי שלא תבעתו,
שהרי כל ישראל הם בעלי דינים מחמת עגון .ותדע לך שהרי
אין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין כדאמרינן בפרק הגוזל
בתרא ,ובעדות אשה מעשים בכל יום שמקבלים .וכן נראה
פשוט מכמה מקומות מהמשנה ומהגמרא.
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ונראה לי שהטעם הוא כי כל ישראל בעלי דין בכל דבר שמסור
לערוה ,וגם בדבר העונות דנפיק מיניה חרבא שהרי כמה חללים
הפילה ורבים ועצומים עד הארץ הכריעה והשפילה ,ופריצי
עמנו פרצות פרצו ,וזנו ולא יפרוצו .וחובה על כל ישראל וכל
בתי דינים לגדור פרצות לבל ישוטטו השועלים בחוצות .הלכך
הוו להו בעלי דין בדבר בקבלת עדותם ,וכן בתביעתם לענייני
גט אף על פי שלא תבעתו האשה ,דכלהו הוו בעלי דין בדבר".

סימןפז369

בכך לפסוק לכפותו בגירושין ,וזאת מאחר שבפני בית הדין
דברברורשהבעלמעגןאתאשתו.
עלכןבהכרחשתשובותהרשב"ש,המבי"ט,משפטיםישרים
ונופתצופים ,מתאימותלפסקדינם שלמהר"םפדוואה ורבי
יהודה מילר ,ומהםאנו למדים שהיותשהדבר נוגע לכפיית
הבעל בגירושין עקב עיגון האשהבעזיבתו אותה ,די בכך
שלביתהדיןהתבררבדרךשאיןבהספק,שהבעלעזבאותה

ובתשובהנוספת בסי' תקלהמשלימהאתהתשובהבסי'מו

ומעגןאותה.בנסיבותאלוהבעלאינויכוללטעוןכנגדבית

כתבהרשב "ש:

הדין שעליהם להימנע מפסיקתדין לכפיית הגט בכך שלא

"בענין הגט שצויתי לכוף לגרש לזמן ,לא כתבתי אלא מה
שהדין מחייב ומה שנמצא בזה לראשונים ז"ל ומה שהבאתי
אני ראיה לסברא זו ,שלחתיה לספרד ליד החכם ר' אברהם
קנקייא ושמח בדברי כמו שכתב לי בכתבו .ועוד הוספתי דברים
שאפילו אין האשה תובעת גט ואינה בכאן והבעל רוצה
להרחיק נדוד שבית דין מכריחין אותו לתת לה גט לזמן כמ"ש
למעלה בסימן מ"ו .ואותם הנבלים הסכלים המשלחין רסן
לשונם ,לא מסתיא דלא גמרי אלא דמשבשי מאן דסבר וגמיר,
ומאן דאיסורא זוטא כאיסורא רבא בעיניה אמיר וטוב ברע לא
ימיר ,ואינם כדאי להשיב על דבריהם שאף מן הדין ממעשיהם
הרעים אסור להביט אל פניהם".

ניתןלקייםדיוןמשפטיבמתכונתשל"שמועביןאחיכם" .
ונראה שגם מהר"ם שיק בתשובתו)חו"מ סי' ב'(הנזכרת
מסכיםלאמור,וז"למהר"םשיק:

"כל זה ביארתי לפי דעת הסמ"ע והש"ך ושאר האחרונים
שהביאו .אמנם אפי' להב"ח והתומים והקצה"ח שהסכימו עמו
בדיעבד אפילו שלא בפניו מהני .היינו אם כבר שמעו טענותיו
אפילו שלא בפניהם .אבל אם לא ידעו כלל טענותיו בוודאי אין
דיניהם דין ,וכ"כ הכנה"ג סי' י"ז אות ל"א":
הרי שאליבאדשיטת הב"ח חו"מ סי' יג,התומים ס"ק ד'
וקצות החושן ס"ק א'אםטענותיו של בעל הדין ידועות
לבית הדין בדיעבד דינם דין גם בלא דיון במעמד הצדדים,

עייןעודבספראבנינזר)אה"ע סימןרלחס"ק כ( ,בספרדבר

וכשבעל הדין בורח מהדין ולא ניתן לאכוף עליו להתייצב

שמואל להגאון רבי שמואל עמאר זצ"ל )חלקאה"עסימן

לדיון ,כדיעבד דמי .אמנם כנה"ג)סי' יז אות לא(שהביא

מד(,בספרדברישמואל)ארדיטי(סי'יזובספרמשנההלכות

מהר"ם שיק מביא מתשובת לחם רב סי' פז שאין מקום

)חלקיזסימןפב(שהביאומתשובתהרשב"שוהסכימועמו.

לפסוקבלאשמיעתבעליהדיןכשהדייןסבורשכבריודעכל

הגאוןרביאליעזרגולדשמידטזצ"ל)בפד"ר חלק ב עמוד (35

מה שיש בלבבם לטעון .היינו כשהדין תלוי בטענותאלו או

באראתדינושלהרשב"שוכתב:

אחרות,איןלדייןלקבועמראש,שכברברורלובלאדיוןמה

"הרי שאף שנידון הרשב"ש הוא בעיקרו ענין שבין אדם
לחברו ,סכסוך בין בעל ואשתו ,וכלל הוא שבריב שבין אדם
לחברו אין לבית הדין לדון בלי תביעהÔ‡Î ˘ÈÂ ÏÈ‡Â‰ Ï·‡ ,
,ÈË¯Ù ‡ÏÂ ÈÏÏÎ ¯·„ ‡Â‰ Ï‡¯˘È ˙· Ï˘ ‰Â‚ÈÚÂ ,ÔÂ‚Ú ÔÈÚ
וכל ישראל ובית הדין בראשם חייבים לדאוג לכך שבת ישראל
לא תתעגן,ÌÈÚ·Â˙‰ Ì‰Â ÔÈ„ ÈÏÚ· Ì‰ ÔÈ„‰ ˙È·Â Ï‡¯˘È ÏÎ ,
והרי זה ממש כאילו תבעה האשה בעלת הדין בעצמה".
למרות זאת ,אין ספק שבנידון הרשב"ש לא יכול להתקיים
בירור טענות שני הצדדים בדרך נכונה ,וזאת בהיעדרה של
האשהמהדיון .והגם שגורם אחר ,שהוא בית הדין במקומו
של הבעל,קיבל מעמד של "בעל דין" ,עדיין הדבר ברור
ופשוט שאין זה "בעל דין" היכול להציג טענות מהותיות
לגופה של תביעת הגירושין ולהבהיר את הרקע לפירוד
וכיוצא בזה,ובנידוןהרשב"שאותובעלדיןאפילואינויכול
לטעון שהאשה דורשת להתגרש ,אלא רק להביע את
התנגדותו לכך שהבעל עזב את אשתו ומעגן את אותה.

שבעליהדין יטענו .אבל כשהפסיקה מיוסדת על נתונים
שאיןבהםכלספק,כגוןשידועלכלשהבעלברחומעגןאת
אשתו,הרי בפנינועילת כפיית גירושין,ודי בכך לפסוק,
ומעשהרבשלמהר"םפדוואההואהיסודלפסיקהזו.
וע"עבשו"ת זקן אהרן תניינא סי' קכז וכן בספרו חושן אהרן
ד
סי'יגס"ושכתבביחסלראיותשהביאוהתומיםסי'יגסק" 
ם,
ח,שבאותםמקרי 
וקצותהחושןסק"אלהוכיחכשיטתהב" 
מאחרשהדיןברוראיןצורךבשמיעתבעליהדין.וז"ל:

"לא נצרך בפניהם כי אם בדין כזה שיש בו טענות ,משא"כ
בההיא דנכסי יתומים וקטן ונפרעין שלא בפניו ,מיירי בע"כ
שהטענות ידועות לנו ואין צורך לשמוע מבעלי דינין ,וכגון
שיש שטר או עדים שלא יחסר לדין זה לשמוע עוד שום טענה,
דאל"ה פשיטא שאין נזקקין לזה דאולי כשהיה הבע"ד בפנינו
היה טוען דברים הגורמים לזכותו ,אלא ע"כ דהטענות ידועות
ואין מה להוסיף עליהם ולכן בכה"ג פוסקין הדין גם שלא
בפניהם".

לאחר הליך כזה המתקיים במעמד הבעל ואותו בעל דין

עיי"שבחושןאהרןטעםנוסףהמתאיםלשליחבי"דהמקבל

חסר יכולת טענה ,עדיין לא ניתן לקבוע שבטרם כפו על

טענות נשים יקרות שאינן מגיעות לדיון ,אך עכ"פ ביסוד

הבעל את הגירושין ,התקיים "שמוע בין אחיכם" ראוי

הדברים הסכים לכך שאם הנתונים והטענות כבר ידועים

הנדרש בכל הליך שיפוטי .למרות זאת ,הורה הרשב"ש

לביתהדין,ניתןלדוןבהיעדרהנתבעשאינומגיעלדיון.

שמאחר ולבית הדיןאיןספק שהבעל מעגן את אשתו ,די
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על כן אין לתלות את הוראת מהר"ם פדוואה וסיעתו
במחלוקת הב"ח והסמ"ע והש"ך בסוף סי' יח שחלקו עליו.
מאחר שמחלוקת זו מתייחסת לנסיבות הרגילות שחייב
להתקיים דיון לבירור התביעה ובלא שמיעת טענות בעלי
הדין,לבית הדיןחסרההידיעה הברורה אודות העובדות
העומדות ביסוד הפסיקה .ולכן בנסיבות אלו קיים הכרח

אבל מתחילה צריך הבעל לשמוע מפי ב"ד של ג' שצריך
לגרש...
והנה במשנה איתא שאומרים לו עשה מה שישראל אומרים
לך ...לכן וודאי דיש לחוש לדעת האומרים דבעינן שהנכרים
אמרו לו עשה מה שהב"ד אומרים לך אחר שהגידו לו הב"ד
שעפ"י דין מחויב לגרשה".

לקיים את הדיון במעמד שני הצדדים ,אלא שנחלקו האם

העולה מתשובת העונג יו"ט שאין צורך לקיים מעמד של

בדיעבד מהני שלא בפני בעל דין ,ואם ירצה יוכל לבקש

דיון" ,שמוע בין אחיכם" ,במעמד הבעל והאשה ,אלארק

לסתוראת הדין.מהשאיןכן כשהנתוניםוהעובדותידועות

הפסיקה לכפיית הגט חייבת להינתן על ידי בית דין של

האי גוונאלכולי עלמאאפשר
לבית הדין בלא ספק ,בכ 

שלשה ,והבעל צריך לשמוע מהם שכך פסקו .אך נראה

לפסוקעלפיהן,לרבותחיובאוכפייתגירושין.

פשוטשאיןצורךשהבעלישמעזאתמחבריביתהדיןבדרך

ועיין בתשובת הגאון רבי י"ש אלישיב זצ"ל שהובא בספר

בלתיאמצעית,אלאדיבכךששלשתחבריביתהדיןחתמו

קובץ תשובות ח"א סי' קפא)הודפסה בספר כפיה בגט

על פסק הדין ושלחו לו ,ובכך הוא יודע שמוטלת עליו

בתחילתו(ובחלקג'סי' רב המתייחסת לאותו נידון,וממנה

המצווה לשמועלדברי חכמיםשהם בית הדין שפסק את

עולה שככל שעילת הכפייה אינה ברורה וחייבת להתברר

כפיית הגירושין ,מאחר וזו תכלית הפסיקה ,ותכלית זו

באמצעות שמיעתטענותהצדדים ,אין לקיים דיון במעמד

מתקיימת גם בדרך של העברת פסק הדין לעיונו .ועיין עוד

האשה תוכל
האשה בלבד,ולפסוקלכפות גירושין,מאחרש 

בתשובה שם שהכפייה על הגירושין היא כפייה כדין ,אך

לטעון ככל העולה על רוחה ביודעה שהבעל אינו מוכן

כפייהלמינויהשליחאינהנחשבתכפייהכדין,וישלהסדיר

להתייצב לדיון .אך עפ"י האמור יש לבאר בדבריו ,שבנידון

את הגט שלא באמצעות שליח ,או באמצעות שליח קבלה

דנןשהעילהברורה,והבעלבורחמהדין,איןצורךבשמיעת

שהאשה תמנה .ובלאו הכי,נכון שלא להסדיר באמצעות

טענות במעמד של דיון בבית הדין לצורך פסיקת חיוב או

שליחהולכהמחשששהבעליבטלו.

כפייתהגירושין.
על כןאף בנידון השני הנזכר לעיל,למרות שלא התאפשר

מסקנתהדברים

לקיים דיון במעמד שני הצדדים לבירור הנסיבות העומדות

ביחס למקרה הראשוןהנזכר ,כתבנו-תביעת הגירושין

ביסוד הפסיקה לכפיית הגירושיןמאחר שהבעל במעשיו,

הוגשה לפני חמש וחצי שנים ,התקיימו דיונים במעמד שני

שברחלחו"לולאשב,מעגןאתאשתוומונע אתהדיון ואין

הצדדים לבירור התביעה וניתן פסק דין לחיוב הבעל

בכךכלספקאיןמניעהלפסוקכפייתובגירושין.

בגירושין ,מהעילות המפורטות באותו פסק דין .מזה שלוש

בספרעונגיו"טסי'קסח)בסופו(,כתב:

וחצי שנים הבעל ברח לחו"ל ומסרב לשוב ומתחמק

"מה שנסתפק כבודו באיש אחר רע מעללים שיצא משפטו
מהממשלה הרוממה לשלחו לארץ גזירה ולעבוד שמה עבודות
קשות .ואינו רוצה לגרש את אשתו .אם יכולים לכופו ע"י א"י
שיגרשנה.
והנה בוודאי האיש הזה מדינא הוא מאותן שכופין להוציא אף
ע"י כותים ...הכא בהאי עובדא מונע מכל וכל דכיון שהוא
בשבי לעבודה קשה במה יפרנסנה גם לא יבא אל ביתו לעולם.
ואף שהוא אנוס בדבר עכשיו .הא לא עדיף מנולד לו ריח הפה
דכופין אעפ"י שהוא אנוס .ברם דא צריך להודיע בענין כפי'
ע"י עכומ"ז שמתחילה צריכין להושיב ב"ד של שלשה שיגידו
להבעל שעפ"י דין תוה"ק חייב לגרש את אשתו ואז אם יגרש
ע"י עישוי שיאמרו לו הנכרים עשה מה שב"ד אומרים לך מהני.

מלהתייצבלדיון,עלכןישלכפותאתהבעלבגירושיןמאחר
שהואמעגןאתאשתושלאכדין.
אמנם כבר התקיימו דיונים במעמד הצדדים ,ובית הדין שמע
את טענותיהם ובית הדין פסק לחייבו בגירושין .אך ביחס
לעילה הנ"ל העומדת ביסוד הפסיקה לכפיית הגירושין ,עקב
בריחתולאהתאפשרלשמועאתטענותיו,ולמרותזאת,מאחר
בעל במעשיו מונע קיומו של דיון ,ובנוסף הדבר ידוע לכל
שה 
ואין ספק בכך שהבעל ברח ומסרב לשוב לארץ ,די בכך
הדברים
והפסיקה לכפיית הגירושין תוכל להיעשות על יסוד 
עיםלנו,למרותשלאהתקייםדיוןלבירורעילהזו.
הידו 

הסדרת הגט תיעשה לאחר שהבעל יקבל לעיונו את פסק
הדין,ובתיאוםעםביתהדין.

עטרתדבורה
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חיובגטוכתובהלבעלהבוגדבאשתו
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ולחיוב הבעל

ראשית נצייןכיבדיוןהראשוןהבעלהודיעשלאחזרלבית

בתשלום הכתובה .התקיימו שני דיונים שבהם בית הדין

עקב סכסוך רכושי ,כשהאשה סברה שהחנות שבה הבעל

שמע את טענות הצדדים ,ולאחר מכן הוצגו סיכומי טענות

עבד שייכת לו,והוא הכחיש זאת .כמובן ,שעילה זו אינה

משניהצדדים.להלןפסקדיןבתביעותאלו.

עילהמוצדקתלהימנעמחזרהלבית.גםאםברקעהתעוררו

בני הזוג נשואיםעשרשנים ולהם שני ילדים .מזה כשלש

חילוקי דעות ביחס לזהותו של הנכס ,אין חילוקי דעות אלו

שנים ,קיים פירוד בין הצדדים .ובתקופה זו האשה והילדים

מצדיקים שהבעל ימנע מחזרה לביתו .ובנסיבות אלו הבעל

בביתה,ואילוהבעל,מרביתהזמןשההמחוץלביתוגרבעיר

נחשב כמורד באשתו ללא הצדקה ,וזו מצד עצמה עילת

אחרת ,למעט בתקופההאחרונה שהבעל בקש לחזור לבית

חיובגירושין.

בניגודלהסכמתאשתו.

מלבד זאת,קיימת עילה נוספת לחיוב גירושין ,והיא הקשר

יצוין כי כבר לפני שש שנים התקיים דיון בתביעת האשה

שהבעליצרעםאשהנשואה.

לגירושין ,ובדיון זה האשה תבעה להתגרש ,וטענה שעקב

אמנם הבעל מכחיש בגידה באשתו ,למרות שהודה כי

חובות כבדים הרובצים על הבעל מהתקופה שקדמה

התגוררבדירהאחתעםאשהנשואה,אךבחדריםנפרדים,

לנישואין,בעלהאינומפרנס אתבניהביתכמתחייב.הבעל

וזאת בתקופה של שנה ושמונה חודשים ,וכן הודה שיצא

הודה שמצבו הכלכלי ורמת הכנסתו אינם מאפשרים לו

עמה לבילוי בבית קפה .אך למרות זאת הבעל מצא לנכון

לפרנס כראוי את אשתו ושני ילדיו ,ובית הדין הורה לבעל

להכחיש מערכת יחסים זוגית .כמו כן יצוין כי בפני פקידת

שעליו למצוא את הדרך לפרנס את אשתו ולמנוע ממנה

הסעד הבעל טרח לציין כי מערכת היחסים בינו ובין אותה

לסבולמעיקוליםוהליכיהוצל"פ.

אשה אינה מתקיימת בנוכחות ילדיו ,אך באותה הזדמנות

לפני כעשרה חודשים,הוגשה תביעת גירושין מחודשת,

הבעללאמצאלנכוןלהכחישאתקיומהשלמערכתיחסים

בטענה שהבעל גר מחוץ לבית ומנהל קשר זוגי עם נשים

זו.

אחרות,לרבותעםאשהנשואה.

בדיון בבית הדין הבעל הודיע על רצונו לחזור לאשתו,

התקיימושנידיוניםובהםהתבררשהאשהנחרצתבעמדתה

והאשה דחתה על הסף חזרה לשלום בית בנסיבות

להתגרש ,לאחר שלטענתה נעשו ניסיונות לחזרה לשלום

הנוכחיות.

ביתלרבותבאמצעותיועצתנישואיןמקצועית,אךלטענתה

בית הדין מקבל את עמדת האשה ,וקובע כי ככל שהדבר

שלוםהביתכשל,עקבקשריושלהבעלעםנשיםאחרות.

נוגע לחיוב הבעל בגירושין ,אין צורך בעדות על קיומן של

האשהטענהכילאניתןלחזורלשלוםביתמפנישהבעלחי

יחסיאישותביןהבעללאשהזרה,ודיבכךשהבעלהתגורר

עם אשה אחרת ,וכי הוא אף מתגורר בביתה של אותה

עם אותה אשה תקופה ארוכה.מגורים בדירה אחתעם

אשה.לטענתה,טענתושלהבעלעלרצונובשלוםביתאינה

אשהאחרת למשךשנהושמנהחודשיםמוכיחהקיומהשל

כנהואיןבהממש.

מערכתיחסים,הגוררתאחריהחיובהבעלבגירושין.

במענה לשאלת בית הדין הבעל טען כדלהלן":אני גר עם

חיוב הבעל בגירושין נקבע על יסוד דינו של ספר האגודה

אשה אחרת שהיא רק שותפה למגורים בדירה ,כך כשנה.

שנפסק להלכה ברמ"א אה"ע סי' קנ"ד ס"א .וע"ע בפסק דין

איןליקשרזוגיעםאותהאשההגרהבנפרדמבעלה".

שכתבנו בתיק אחר והתפרסם בספר עטרת דבורה ח"ב סי'

ולשאלתביה"ד":האםאתםיוצאיםיחדלביתקפה?",השיב

צ'עמ'.638-641

הבעל":כן,אבלאנובחדריםנפרדים".

יצוין ,מבואר בדברי הרמ"א שככל שהדבר נוגע לחיוב

למרותזאתהבעלטעןשהואמוכןלשובלביתולשלוםבית

הגירושין ,אין צורך בעדות על יחסי אישות של הבעל עם

עםאשתובכלעת.

האשה הזרה ,אלא די גם בעדות נסיבתית המוכיחה את

בית הדיןשאל את הבעל מדוע לא חזר לבית מיוזמתו,

הקשר ,כגון שראו את הבעל עם מנאפים ,ועל כן ה"ה כל

והבעלהשיב" :ניסיתילחזורלבית,אניעובדבאיזשהועסק

כיוצ"ב .לכן בנידון דנן ,ככל שהדבר נוגע לחיוב הגט ,די

בחנות ,והיא מבקשת את החנות ,והיא לא שלי ,והיא

במגורים עם אותהאשה באותה דירה במשך פרק זמן כה

חושבתשהחנותשלי,זוהסיבההיחידהשלאחזרתילבית,

ממושך.

אנימצידיגםכעתמוכןלחזורעודהיום".

מדברי הרמ"א מוכח שדי ברגליים לדבר המסייעות לטענת

בנסיבותהמתוארותעלינולקבוע האםישלחייבאתהבעל

האשה שהבעל רועה זונות ,ואמנם כן העתיקו הפוסקים

בגירושין,והאםהאשהזכאיתלתשלוםהכתובה.

שנקטו להלכה כפסק הרמ"א -הלבוש ,ערוה"ש ועוד ,שדי

עטרתדבורה
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בכךשראואותועםמנאפים,שהיאלכאורהעדותנסיבתית

בטענתהעלשורשהקלקולוביחסלגורמיםשהביאולהפרת

בלבד .לכאורה קשה על הרמ"א שבמקור הדברים בספר

שלום הבית  .ועיין בפד"ר כרך י"ב עמ' ,25ובספר שמע

האגודהעמ"סיבמותפרקששיסי'ע"זלאנכתבכפיהלשון

שלמהחלקג'אה"עסי'יטאותד',שדנובנידוןדומהלנידון

ברמ"א "שראו אותו עם מנאפים" ,אלא "שראו אותו עם

שבפנינו ו נפסק לחייב גט ,ופסק הדין אושר בביה"ד הגדול,

הארמאית כדרך המנאפים" .אך מאחר והאחרונים העתיקו

כמבוארשםבסי'כ'.וע"עבפסקהדיןשבספרעטרתדבורה

את דברי הרמ"א להלכה ולא מצינו מי שיעירעל שינוי זה

ח"בסי'צ'הנזכרעמ'.644

הנוסח ברמ"אלעומת הניסוח שבספר האגודה ,הרי שדברי

ועיי"ש עוד בתשובת שמע שלמה הנזכרת ,סי' יט אות ו',

הרמ"אכפישהם,הינםהלכהפסוקה.

שכתב שאם מעשיו של הבעל נעשו לאחר הדיון בתביעת

יש להוסיף ולבאר,הטעם בהלכה זו הוא מפני שהביאור

הגירושין ,הרי שדיון זה דינו כהתראה ,הנחוצה לדעת

בדינו של ספר האגודה לחיוב גירושין אינו עקב ההוכחה

החכ"צוהנודעביהודהבטרםיחויבבגטעקבעילהזו.

המוחלטת שהתבררומעשי ניאוף .אלא מפני שבמעשיו,

סיכומו של דבר,תביעת הגירושין מתקבלת ,ואנו פוסקים

הבעל קלקל את חיי המשפחה ביניהם והביא לכך שלא

לחייבאתהבעלבגירושין.

יוכלו לדור יותר יחד ,וכמו שבארו בפד"ר כרך א' עמ'13
ובספר נחלת צבי )להגר"ג פעלדער( ח"ב עמ' .87ולעניין זה
התנהגות שיש בה רגליים לדבר למעשה בגידה באשתו,
התנהגות זו גופה מביאה לקלקול האישות ביניהם ,וככל
שהדבר נוגע לחיוב הגירושין די בהוכחה שהבעל נהג כך
ובמעשיו אלו קלקל את חיי המשפחה ביניהם ,גם בהעדר
הוכחהמוחלטתלניאוףשהיתהנחוצהבזמןקדוםבעתדיון
בביתדיןשלדייניםסמוכיםשדנודיני נפשות.וכןהסכימו
עםמסקנהזובפסקהדיןבספרשמעשלמהח"גסי'יטאות
ה'ובסי'כ'בדבריהרה"גהרבשלמהבןשמעוןשליט"א.
אמנםבפד"רכרךא'עמ'  141כתבושלאלדוןחיובגטעקב
עילה זו אם קודם לכן האשה אינה רוצה בו ,אך מקרה זה
אינו דומה לנידון שם ,מאחר וכאן שורש הסכסוך והעדר
שלוםביתנעוץבטענותאלושלקשריושלהבעלעםנשים
זרות .אמנם בנידון דנן בזמנו לא עלה על דעת האשה
להעמיד חוקר כדי להציג את המידע המדויק ביחס
להשתלשלות האירועים ,כל עוד היתה בה תקוה שהבעל

ביחסלטענתהבעלעלרצונובחזרהלשלוםביתוכיעזבאת
המגוריםעם אותהאשה.טענהזואינהמתקבלת.איןמקום
שבעל הבוגד באשתו ,תוך כדי הכחשת הבגידה ,יקום יום
אחדויחזורלביתובטענהשאשתוחייבתלקבלו.
קיימים תנאים מוקדמים שבהם הבעל יכול לבקש לחזור בו
ממעשיו הנלוזים ולשוב לשלום בית .עליו להודות במעשיו
ולבקשלקייםדיוןבביתהדיןשבוביתהדיןיקבעאתכנות
חזרתו,ומההתנאיםהמוקדמיםשעליולעמודבהםעלמנת
שיהיה יסוד לבקשתו לחזור לשלום בית .נציין לפסק דין
שכתבנובתיקאחרוהתפרסםבספר"עטרתדבורה"ח"אסי'
לחשבוקבענואתהעקרונותבהלכהזו.
במקרה שבפנינו ,מאחר שהבעל מצא לנכון להכחיש את
טענת הבגידה ,וגם בסיכומי טענותיו שהתקבלו לאחרונה
הבעל מכחיש טענה זו ,הרי שבנסיבות אלו לא נוצרו
התנאיםהראשונייםוההכרחייםלתיקוןהמעוות,ואיןיסוד
לתביעתומאשתושתקבלאתבעלהכךכפישהוא.

יחזור בו ממעשיו ויחזור לשלום בית .אך לאחר שהוכח

על כן אנו פוסקים כי הבעל מחויב בגירושין וכן מחויב

שאמתבפיהאשה,הרישהתבררהדברלמפרעשהדיןעמה

בתשלוםהכתובהבמלואה.

סימן פט

בעלהחולהבמחלתהסכיזופרניה,חיובבגירושי ן
בפני בית הדין תביעת האשהלגירושין והתקיימו דיונים

בסכיזופרניה .סיבת האשפוז" :מצב פסיכוטי חריף מלווה

לבירור התביעה .האשה טוענת שהבעל חולה במחלת

בתוקפנותכלפיילדתו"

סכיזופרניה ומאז אשפוזו הראשון הם בפירוד ,ותובעת

במכתבזהנכתבביןהיתר:

להתגרש .הבעל מביע התנגדות לגירושין וטוען שבמצבו
הנוכחיכבראיןהצדקהלחייבובגירושין.
להלןפסקהדיןלאחרהשמטתפירוטהטענותההדדיות.
ההיסטוריההרפואיתשלהבעל
האשפוז הראשון של הבעל היהלמשך26יוםבבית חולים
לחולי נפש .במכתב השחרור נכתב שהבעל אובחן כחולה

"אפקט מחויך אינו תואם ,חשיבה מעורפלת מבטא מחשבות
שווא ביזאריות של יחס ורדיפה ,מתאר כי עוינות אנשים גורמת
לחיידקים לתקוף אנשים אחרים בגלל דעותיו הלא מקובלות
בעדה החרדית החיידקים ניסו לתקוף את בתו ,ראה "שד כמו
תנין" והבין שאלו החיידקים שרוצים לפגוע בבתו בגללו ,ולכן
סטר לה ,כדי להראות שאינו אוהב אותה ,וכך היא לא תיפגע.
חשב לחזור על המעשה שוב".

עטרתדבורה



באישפוז נוסףלמשך שלושה וחצי חודשיםבבי"ח הנ"ל,
האבחוןהיההפרעהסכיזופרניתאובססיבית,והבעלאושפז
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לגרש ,היו כופין אותו לגרש .דהא מפורש בכתובות דף ע"ז
דכשיש סברא זו דאין אדם דר עם נחש בכפיפה כופין להוציא".

עקב מעשיים בעייתיים ביותר,המעידים על התקף פסיכוטי

האג"מהביאמדבריהרא"שבתשובהשכתבבלשוןזובכלל

חמורומחשבותשוואורדיפה.

מגסי'ג':

בנוסףהבעלאושפזפעמייםבביתהחולים פסיכיטאריאחר,
כמפורטבהודעהמטעמו,החתומהעלידירופאמומחה,ובה
נכתב שהבעל שולל מחשבות אובדניות או ניסיונות
אובדניים.וכן:

"בבדיקה לא נמצאו סימנים פסיכוטיים פעילים או סימני
הפרעה אפקטיבית ג'ורית ,וכעת ללא סימני סכנה לעצמו או
לסובבים אותו .כעת אין אינדיקציה לאשפוז פסיכיאטרי.
משתחרר מן המיון עם המלצה לחדש מעקב פסיכיאטרי
אמבולטורי ...לא נצפה סיכון מיידי בעת הבדיקה".
דיון
הבעל חולה במחלת נפש קשה שהיא סכיזופרניה ,ועבר

"ומה שהיא טוענת שבעלה מטורף ,וטפשות מתוספת עליו
מידי יום יום ,ושואלת שיגרשנה טרם יטרף ותהיה עגונה לעולם
 ...וכסבורה היתה יכולה לקבל ואינה יכולה לקבל ,כי מטורף
הוא לגמרי ,ויראה פן יהרגנה בכעסו ,כי כאשר מרגיזים אותו,
מכה והורג וזורק ובועט ונושך .וראובן משיב הכרת בו מקודם
לכן וסברת וקבלת ,גם אינו מטורף ,אך אינו בקי בטיב העולם
 ...איני רואה מתוך טענותם דברים שיהיה ראוי לכופו עליהם
לגרש ,כי אין להוסיף על מה שמנו חז"ל בפרק המדיר )עז(:
ואלו שכופין אותו להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ
והמצרף נחושת ובורסקי .ועוד שנינו התם האיש שנולדו בו
מומין ,אין כופין אותו להוציא .לכן אין לכופו לגרש ,אך
תפייסנו שיגרש ,או תקבלנו ותזון מנכסיו".

אירועיםפסיכוטייםקשיםשחייבואשפוזים.

דבריהרא"שהובאולהלכהבטוראה"עסי'קנ"דובשו"עסי'

בתקופההאחרונההבעלכבראינובמצבפסיכוטיפעיל,ואין

קנ"דסעיףה'.וכתבהאג"מעלדבריהרא"שהטורוהשו"ע:

צפויהממנוסכנהמיידית,אך לאנרפאממחלתואלאמצוי
ברמיסיה ,הפוגה ,וקיים החשש מהתפרצות חוזרת של
המחלה.
עקב נסיבות אלו האשה תובעת להתגרש ,והיא חוששת
להתגוררעמותחתאותהקורתגג.מנגד,הבעלטועןשמצבו
אינו מסכן,וכי אין הצדקה להרחיקו מביתו או לחייבו
בגירושין.
מהמסמכיםהרפואייםשהוגשולביתהדיןעולהשלא נרפא
ממחלתו אלא כעת מצוי במצב של הפוגה וחייב מעקב
לבחון האם חל שינוי לרעה .כמו כןיצוין שהבעל אינו
מעונייןבטיפולתרופתימחשששהדבראינומטיבעמו.
מלבד זאת ,בדיונים בית הדין נוכח לראות שהגם שהבעל

"לכאורה סותר להא שביארתי דשטות הוא מום גדול שכופין
להוציא .אבל פשוט שהם איירו רק באיש פקח שהוא כעסן מצד
מדתו הרעה .ולשון המשתטה מדי יום ויום שכתבו ,הוא רק
שמכעסו עושה מעשה שוטה ומטורף ,ולכן אין לומר עליו
שאין דר עם נחש בכפיפה דכיון שהוא פקח אפשר לה לראות
שלא יבא לכלל כעס ,אך שהוא טירחא גדולה לפניה להזהר
בזה ,ולכן כיון שלא מצינו שכופין בכה"ג שהוא רק טירחא
גדולה ,סובר שאין כופין לגרש אלא צריכה לפייסו לגרש או
תקבלנו ותזון מנכסיו .אבל כשהוא שוטה שעליו נאמר אין אדם
דר עם נחש בכפיפה משום שאין שייך ליזהר ואין שייך לפייסו,
כיון שעושה שלא בדעת ,ודאי יודו שכופין אם אך יכול ליתן גט
כגון כשעתים חלים".

אינו במצב פסיכוטי ,עכ"פ סימני המחלה ניכרים על הבעל,

כדבריהאגרותמשה,כברכתבבשו"תזכרוןיוסף)ליקוטים

וככל שהדבר תלוי בראות עיני בית הדין ,מצבו הוא כעין

סימןיא(בביאורתשובתהרא"ש:

המובאבתשובתהרשב"אשהביאהב"יאה"עסי'קכא:

"עדיין סימני חוליו ניכרים בגופו שלא נתרפא לגמרי ,אלא כאדם
המתחזק בחוליו".
חיובהבעלבגירושין

"שאני התם שלא הוחזק לשוטה במעשים של שטות אלא שלא
היה בקי בטיב העולם ולא היה מכה ובועט כי אם בשעת כעסו
כשמגזימים לו ,וכדמשמע שם מדברי מורשה האיש ההוא
ע"ש ,ודמי לאותן הפתאים ביותר כו' שכתב הרמב"ם בהלכות
עדות הלכה יו"ד בטור ובש"ע ח"מ ל"ה ס' י"א".

בעתבירורהשאלההאםהמחלההנפשיתהמתוארתמהווה

וכן מהרח"ש בשו"ת תורת חיים חלק ד' סי' לג כתב ביחס

עילה לחיוב הבעל בגירושין ,יש לברר האם מחלה נפשית

לתשובתהרא"ש:

חמורה העלולה להביא את החולה לידי התנהגות חריגה
וחמורהמתוךהתקפיםפסיכוטיים,היאעילהלחיובגירושין,
והאםישלקבועבנידוןזה,שכעתדינוכמישנרפאממחלתו.
בשו"תאגרותמשהחלקאבןהעזרחלקא'סי'פ',כתב:

"זה ודאי ששוטה הוא מום גדול שאינו ראוי לאישות כלל ,דהא
מפורש ביבמות דף קי"ב דבשוטה לא תקינו נישואין ,משום
דלא קיימא תקנתא דרבנן ,דאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת.
ומה"ט ברור דבאדם שנשתטה אחר הנישואין אם היה יכול

"התם ודאי לאו בשוטה גמור קאמר ,אלא באיש כעסן ורגזן ויש
לו קצת טירוף ומשתטה אך אינו שוטה גמור ,ובזה שייך לומר
תפייסנו או תקבלנו .אבל בשוטה גמור לא שייך פיוס ולא שייך
לומר שתקבלנו ואינה יכולה לסבול כלל ,כדאמרינן בריש פרק
חרש ]יבמות קיב ע"ב[ דלהכי לא תקנו רבנן נישואין בשוטה
ושוטה ,דלא קיימא תקנתא דרבנן שפגיעתו רעה ואין אדם יכול
לסבול לדור עם נחש בכפיפה אחת .וראיה לזה דבמה שכתב
הרא"ש בתשובה הקודמת גבי נכפה שהוא מום גדול וכופין
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אותו וכו' כתוב שם מרב שקיים סברת הרא"ש ,וכתב טעמא
שאין מום גדול מנכפית שהרי מדמה בפרק האומנים ]ב"מ פ'
ע"א[ נכפה לשוטה ,משמע דפשיטא ליה דשוטה מום גדול
יותר מנכפה ,ולרבותא קאמר שנכפה מדמה הגמרא לשוטה וכו'
ולהכי כופין אותו להוציא".
על כן סובר מהרח"ש שבעת חלימותו של הבעל ,יכולים
לכופולתתגט.
וכן בספר ציץ אליעזר חלק ו' סי' מב פרק א'-דן בהרחבה
רבה ביחס לתביעת גירושין כנגד בעל החולה בסכיזופרניה,
ובפסק דין מנומק ומפורט קבע וביסס את חיוב הגירושין,
ודבריו הם בסיס איתן לנידון שבפנינו שיש לחייב גירושין,
עקבהחששמהתפרצותחוזרתשלהתקףפסיכיאטרי.יצויין
כי בפסק דינו קבע הציץ אליעזר שניתן אף לכוף על
הגירושין,וכיהגאוןרביצביפסחפרנקזצ"לאישראתפסק
הדין.
ובתשובתוזוכתבהציץאליעזר:

"גם בשו"ת נאמן שמואל סי' ס"ו ס"ל נמי דשוטה גרוע בזה
מנכפה דכותב וז"ל :ולענ"ד דשוטה גמור לא גרע מנכפה
דחשיב סכנה להדבק אתו והכא קרא כתיב רועה כסילים ירוע
פי' רש"י ז"ל ירוצץ ואבן עזרא פירש ישבר ,ומדברי הרא"ש
נראה דשוטה גרע מנכפה שכתב ז"ל נ"ל שאין מום גדול כנכפה
שהרי מדמה בפ' האומנין נכפית לשוטה ושעמומו כו' הרי
דתלה לימוד הנכפה מן השוטה כנ"ד דפשיטא ליה דבשוטה
כופין להוציא כשהוא חלום עכ"ל ...והכי ראיתי גם בשו"ת
דברי חיים )מצאנז( ח"א חאה"ע סי' נ' שכותב בתוך דברי
תשובתו בנידונו שם ,דשוטה מום גדול מנכפה וכיון דרמ"א
פסק בנכפה דכופין כ"ש בשוטה דכופין עיין שם.
וא"כ דון מינה לנידוננו דמכיון שנקבע על ידי טובי הרופאים
טיב המחלה שהבעל לקוי בה כמחלת שגעון ממש בשם הידוע
שכיזופרניה אשר בשעת ההתקף עלול החולה לסכן ממש כל
הנמצאים במחיצתו ,א"כ שפיר יש לכוף את הבעל בשעת
חלימותו שיפטור את אשתו בג"פ"

תחזור ,החצי היותר גדול של המחלה עובר בירושה ,הופעתה
היא כתוצאה טבעית תורשתית ,התקף בודד נמשך לפעמים
חדשים רבים וקורה שנמשך גם שנים ,ולפעמים לא מרפא כלל
אך זה נדיר ,בשעת התקפים חולה זה מסוכן ולפי תופעת מחלה
זו יכול לקום בחצות לילה ולשחוט את אשתו או להצית את
הבית ,במשך עשרים וחמש שנות עבודתי אני זוכר תריסר
מקרים שהחולה קם משנתו וביצע מעשים מסוכנים ,הבעל
כרגע שפוי ומסוגל לתת ג"פ".
ובסיוםתשובתוכתב:

"ובכלל הרי ידוע דאין הולכין בסכנות נפשות אפילו בתר רוב
וחוששין למיעוטא ,ולכן גם אם לו נניח )ומאחלים שכן יהיה
באמת( שהמחלה עפ"י רוב לא תחזור עוד אצל הבעל ,כי
מרובים רחמי שמים על כל בריותיו ,ובפרט לעושי רצונו ,בכל
זאת כאשר אנו באים לדון בנוגע למצב האשה וחששותיה,
צריכים וגם מחויבים אנו לחוש אפילו למיעוטא ,ואין לחייבה
בשום פנים ואופן לחזור עם בעלה ,ואדרבה יש לחייב את
הבעל לשחרר את אשתו בג"פ כי האשה לחיים ניתנה ולא לצער
ניתנה )כתובות ס"א( ועל אחת כמה שלחיים ניתנה ולא לסכנה
ניתנה ...לאור כל האמור מכל נימוק ונימוק במיוחד ובפרט
בצירוף כל הנימוקים יחד נראה דיש לחייב וגם לכוף את הבעל
שיאמר רוצה אני ,לפטור את אשתו בג"פ ,והנלפענ"ד כתבתי.
פסה"ד הנ"ל עם ראשי פרקי נימוקיו הובא לפני מרן הגאון
הגרצ"פ פרנק שליט"א ,ואישר אותו וצירף את דעתו הגדולה
לכוף את הבעל בנתינת גט פטורין.
למעשה .התפשרו אח"כ הצדדים בקשר לבעיות הכספיות
והבעל מרצונו הטוב נתן את הג"פ מבלי שיצטרכו עוד לאחוז
נגדו בשום אמצעי כפיה.
לדאבונינו .גם אחרי הגירושין חזר הבעל וקיבל התקפי
המחלה ,ואני מזכיר זאת בכדי להראות שצדקנו בדברינו
האמורים".
עדכאןמהתשובההנזכרת.
בקובץ תורני אסותא )אלול תשס"ו( בעריכת הרב דבורקס

תשובה זו מבוססת על חוות דעת רפואית שהוצגה לבית

עמ'צגהביאתשובתהגאוןהרביצחקזילברשטייןשליט"א

דינושלהציץאליעזר,וכאמורבפתחתשובתו:

שהשיבעלהשאלהדלהלן:

"לשאלה נוספת מצד ביה"ד קבע הפרופיסור :כי ידוע שמחלת
השיזופרניה מתבטאת בהתקפים חוזרים ,והחשש להתקף חוזר
במקרה שעל החולה עברו כבר שני התקפים גדול מאשר
במקרה שעבר עליו התקף ראשון .רופא ממשלתי מומחה אחר
קבע :כי אין ספק כי הנתבע לוקה במחלת סכיזופרניה
פרנואידית ,ומחלה זו באה עליו מזמן לזמן בהתקפים וקרוב
לודאי שהתקפים אלה עשויים לחזור ולבוא עליו בעתיד בזמנים
שאין לחזותם מראש אף אם יהיה בטיפול רפואי מתמיד,
ובשעת ההתקף הוא עלול לעשות מעשים שונים ומשונים נטולי
הגיון ואף מסוכנים ,והמחלה עשויה לעבור מדור לדור בדרך
של תורשה.
עוד רופא ידוע העיר בפנינו :רוב הרופאים הם בדעה שהמחלה
חוזרת והסיכויים שתחזור המה הרבה יותר מהסיכויים שלא

"מעשה באשה שתבעה גט מבעלה בטענה שהוא חולה במחלת
סכיזופרניה וכבר קיבל כמה פעמים במשך נשואיהם התקפים
קשים שהתבטאו בהשתוללות בגרימת נזקים בבית בהכאות
ובאיום לרצח האשה טענה שהיא מפחדת על חייה ועל חיי
הילדים האם כופים אותו לתת גט כזמן שהוא שפוי".
עיי"ש שהביא בעמ' פח באריכות חוו"ד רפואית של ד"ר
מיכאל בונצל אודות המחלה והמשמעויות שלה בסיום
דבריוכתב:

"חולי סכיזופרניה פרנואידית נוטים להיות עוינים לסביבה,
לנתק גשרים חברתיים ובמקרים קיצוניים עלולים להיות
מסוכנים מאוד לסביבתם כיון שהם עלולים לפעול באלימות
בתגובה לאיום שהם חשים".
ובעמ'צגהגדירהגר"יזילברשטייןשליט"אאתהמגוריםשל
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האשהעםהחוליםבסכיזופרניהשעברוהתקפיםפסיכוטיים

יובהר:בנידוןזהאכןאיןכלאסמכתארפואיתלרפואהאלא

אחת",על כן לא תקנו

להפוגה בלבד ,ותמיד קיים החשש המוצדק להתפרצות

נישואין לשוטה ,ובנסיבות שזו ההגדרה ,מחייבים גירושין

מחודשת של המחלה ,וכפי חוות הדעת שהביא הציץ

כמפורטבכמההלכות.וביחסלחיובובגירושיןהעלההגר"י

אליעזרבתשובתו.

זילברשטייןשליט"א:

והנה,התשב"ץ מתייחס למחלת נכפה ,אך ביחס לנידון של

בגדר":אין אדם דר עם נחש בכפיפה

"אבל המשתטה ממש רק דעיתים חלים ויכול לגרש ,ודאי
כופים אותו לגרשה כשהוא שפוי כי יש בזה ספק סכנת נפשות
"כי האשה לקיים ניתנה ולא לצער ניתנה" ,כמבואר במסכת
כתובות דף ס"א ע"א ,על אחת כמה וכמה שלחיים ניתנה ולא
לסכנה ,ולכן יש לכוף את הבעל לגרש את אשתו".
האםנאמןלטעוןשנתרפאוהאםהחשששיחזורלמצבו
הפסיכוטימהווהעילהלחיובבגירושין
התשב"ץ בתשובה חלק ב סי רס )הובא בקצרה בב"יאה"ע
סי'קסה(נשאלאודותכפייתהיבםלחלוץ,וז"להשואל:

"במום משונה הקשה מכל השנויים במשנתנו הוא חולי הנופל
יארע ממנו לרואהו טירוף הדעת וסכנת הנפש אשר יש
מתרפאין ממנו ויש שיעמוד ימים רבים ונתפרסם הדבר ליבם
בעוד אחיו קיים פעם או פעמים ואחר שנפלה יבמתו לפניו לא
נראה לו יותר היא אומרת אינה רוצה להתיבם מחמת נגע נראה
לו וחולצת .והוא אומר לא כי אלא נרפא מקודם שנפלה לפניו
והרי הוא ככל אדם .מי אמרי' האי דידעינן בחליו הויא חזקה
ולא מפקינן ליה מידי חזקתו .או דילמא בהאי שעתא דאתי
ליבומי לא חזינן ליה מידי ועליה להביא ראיה".
התשב"ץהשיב:

"ולענין נכפה בחיי אחיו וטוען נתרפא והיא אומרת לא נתרפא
מי נאמן .נראה דעליו להביא ראי' דומה להיו בה מומין ועודה
בבית אביה צריך להביא ראיה שמשנתארסה נולדו בה
ונסתחפה שדהו )כתובות ע"ה ע"א( וכן נמי הכא כיון שהדבר
ברור שהיה בו זה החולי .לאו כל כמיניה לומר נתרפאתי בלא
ראיה .וכיון דאמר בפ' המדיר )ע"ז ע"א( דנכפה הוי כמומין
שבסתר ,אי אפשר לו להביא ראי' ,והרי הוא בחזקת בעל מום
ואין חוסמין אותה להתיבם לו כדאי' בפרק קמא דיבמות )ד'
ע"א( ובפרק אלו הן הלוקין".

מחלת נפש של הבעל שהתפרצה בעבר,וכעת הוא בריא,
כתב הגר"ש רפאל זצ"ל )משכן שילה עמ' קצ"ח ,וחוברת
כנסתושבע"פכ"בעמ'סג(

"ואפשר לומר דאפי' במקרה שברגע זה מצבו של הבעל טוב,
חיישינן לחזרה ויש לכפות אפי' בכה"ג ,וראי' מדברי הרמ"א
אבהע"ז סי' קיז ס"ה שכ' שם וז"ל "טען על אשתו שהיא
מצורעת הוי מום" וכתב ע"ז הח"מ סקי"ב וז"ל ואפשר שכל
שהיתה מצורעת אף שנתרפאה קודם אירוסין הוי' מום דיש
לחוש שמא תחזור ותהי' מצורעת וכו' וכשהיתה צרעת בגופה
אפשר דיש לחוש אפי' לפעם א' וה"ה שהיתה נכפה פעם א'
בילדותה יש לחוש שמא תחזור ותהיה נכפה תחתיו וצריך
להתיישב בדבר למעשה" ,ועיי"ש גם בב"ש סקי"ב ובשו"ת
תפארת צבי אבהע"ז סי' לח כ' דלפי ד' הח"מ כופין גם באשה
שוטה ואף אם עכשיו נשתפתה יש מקום שתחזור לשטותה והוי
מום גדול שכופין עליו אמנם האור גדול בתשובותיו סי' ה חלק
על התפארת צבי וכ' דאף אם נאמר דשוטה הוא מום גדול
המצריך כפיי זהו דוקא בזמן שהיא שוטה אבל אם כעת היא
שפוי' אלא שיש חשש שתחזור לשטותה אף ודאי דהוי מום
כגלל חשש חזרה מ"מ לא נחשב למום גדול ולגבי כפי' הרי
בעינן רק למום גדול ומש"כ הח"מ זהו דוקא לגבי הפסד
כתובה דאין לה כתובה משום דגם מום כזה שעתיד לחזור הוי
מום אבל לגבי כפי' אינו נחשב גדול אם עכשיו אינה שוטה
עכ"פ בנדו"ד א"צ לכך וגם האור גדול יודה שכופין משום
דאיירי בבעל שהוא חולה נפש בהווה ועקב מצבו העכשווי
אפשר לכפות עליו ...וכן נקט בפשטות בשו"ת דברי חיים
להגה"ק ר' חיים מצאנו ז"ל ח"א אבהע"ז סי' נ' דבשוטה יש
לכפותו ליחן גט".
ובפד"ר כרך ח' בפסק דין בית הדין ברחובות בראשות
האב"ד הגאון הרב זבולון גרז זצ"לפסקו אודות בעל חולה

הרי מבואר שמאחר שאין ספק במחלתו ועלתה טענה

נפש במחלת סכיזופרניה פרנואידית שיש לחייבו בגירושין,

שנתרפא ,חובת הראיה להוכיח את הרפואה ,מוטלת על

וכתבוכדלהלן:

היבם.וכןעולהמתשובתמהר"אששוןתורתאמתסי'ריד,
במהשכתב:

"ספק נפל אצלי במי שהיה מוכה שחין ועתה אומר שנתרפא,
ואשתו אינה סומכת עליו מהו .ועיקר הספק הוא ממאי דאמרינן
בפ"ק דחולין מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא
לחזקתיה כו' דאמר קרא ויצא הכהן כו' ופרש"י ז"ל כו' ופי'
התוס' דאפילו להקל אמרינן הכי .א"כ בנ"ד נימא שלא יהיה
נאמן לומר נרפא הנגע".
וה"ה בנידון זה על הבעל נטל הראיה שנתרפא ממחלתו,
ובלאראיההואבחזקתבעלמוםשדינולהיותמחויבבגט.

"בנ"ד ,מאחר ולדעת הרופאים הבעל חולה במחלת נפש ,הרי
פשוט שזה מום שחייב לגרש .אבל עדיין יש לפקפק דלפי
העדות שהיתה בפנינו שבה נאמר כי אמנם חלה הרגעה אבל
אותן המחשבות עדיין פועלות אצלו ,יש לדון דהיות וחלה
הרגעה הרי יתכן שיחזור ויבריא .ויש לכאורה לדמות למה
שכתב הרשב"א בתשובה ח"א סי' תשס"ה ,הובא בב"י סימן
קכ"א ,שבו דן לענין עתים חלים ועתים שוטה שמגרש את
אשתו ובהמשך התשובה כתב וז"ל:
ומסתברא דאפילו חלים במילתא שאינו שפוי לגמרי הרי הוא
כפקח וכו' ואף על פי שהוא תשש ועדיין סימני חוליו ניכרים
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בגופו שלא נתרפא לגמרי אלא כאדם המתחזק בחוליו ,אפילו
כן בשעת חלמותו הרי זה כפקח בשעתו.
ולפי"ז הוא הדין בנ"ד מאחר וחלה הרגעה ,יתכן שאע"פ
שסימני חוליו ניכרים בגופו שלא נתרפא לגמרי ,אין דינו
כשוטה ואין זה מום.
אכן אין העניינים שוים ואין דמיון בין דינו של הרשב"א לנידון
דידן ,שמה שדן הרשב"א שאפילו חלים בעלמא שאינו שפוי
לגמרי בכל זאת אין דינו כשוטה ,זה רק אם הוא ראוי לתת גט
והוא בר דעת והרי הוא כפקח לכל דבריו מאחר שהוא מדבר
בענינו ואינו קורע בגדיו ואינו לן בבית הקברות ואינו יוצא
יחידי בלילה ואינו מאבד מה שנותנים לו שהם סימני שוטה,
ולכן אף על פי שעדיין סימני חוליו ניכרים ולא נתרפא לגמרי,
הוא כפיקח לשעתו ,אבל בנ"ד אין הדיון אם הוא בר דעת
ופיקח אלא אם יש בו מום שחייב לגרש ,וכל עוד שלא נרפא
לגמרי הרי המום קיים ,ולכן הרי הוא חייב לגרש .ויתר מכאן יש
לכאורה לדון ,דאפילו אם נרפא לגמרי אם אפשר לחייב אותו
לגרש על פי מה שכתבו חלקת  -מחוקק ובית שמואל בסימן
קי"ז סעיף י"ב לדין דאם היתה מצורעת או נכפה ,אעפ"י
שנתרפאה מאחר ויש לחוש שיחזור הרי זה מום.
והנה זה פשוט דגם בשוטה מחמת שיש התרגזות יש חשש
לחזרה ,ועיין באורח חיים הלכות ט"ב סי' תקנ"ד במג"א בשם
מהרי"ל בחסר דעה ונתרפא לא יתענה בט' באב שיוכל לשוב
לחוליו עיין שם .ועוד הרי התוספות בחולין דף ט"ו ע"ב ד"ה
כגון כתבו ,דכל חולה שכיח שיחזור לחוליו עיין שם .וכבר דן
בשאלה זו בספר תפארת צבי סימן ל"ח ופסק בנשתטתה
ונשתפאה אם יש לחוש שתחזור לשטותה ,יכול לכופה לגרשה.
אכן אור  -גדול בסימן ה' השיגו ודחה דבריו וז"ל :לפענ"ד
דברי התפארת צבי תמוהין דאיך דן לענין לכופה לגרשה לחוש
לחזרה לדברי הח"מ והב"ש הנ"ל ,דהא לענין לכופה אינו אלא
בנכפה דהוי מום גדול ,אבל משום שאר מומין אינו יכול
לגרשה בע"כ כמבואר באהע"ז )סי' קי"ז( ,ואם אף בנכפה לענין
חשש חזרה יש לומר דאינו מום גדול כיון דאינו אלא חששא
בעלמא ואינו נחשב רק מום בעלמא כשאר מומין ,ולכן לענין
תצא שלא בכתובה דבכל מומין הדין כן שפיר כתבו הח"מ
והב"ש הנ"ל דאף בהיתה נכפית ונתרפאית מ"מ תצא שלא
בכתובה דמ"מ הוי מום משום חשש חזרה ,אבל לענין לכופה
להתגרש דבשאר מומין כופין רק בנכפה דהוי מום גדול אבל
בחשש חזרה מ"מ אינו אלא מום בעלמא ואין כופין עכ"ל.
והנה צדקו דבריו של אור  -גדול בחשש חזרה בעלמא במקום
שאין סכנה ,אכן במקום חזרה היכא דאיכא חשש סכנה כעין
נידון דידן שאפילו שיתרפא ,אם יחזור איכא סכנה ,עדיין יש
לדון ,דהנה יש לעיין בכל מקום שיש חשש סכנה אם הולכים
אחר הרוב או חוששים למיעוט במקום סכנה דחמירא סכנתא
מאיסורא ,והנה מפשטות דברי הגמרא בחולין דף י' נראה דאין
הולכין אחר הרוב .דבר זה מבואר להדיא בתוספות פסחים דף
קט"ו דברי המתחיל קפא :פ' ר"ח תולעת כדתניא ,התולעת
שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים והקפא שבירק והיבחושין

שביין וחומץ הרי אלו מותרים ,וא"ת תיקשי מינה לשמואל דאמר
בסוף אלו טרפות קישות שהתליע באיביה אסור משום שרץ
השורץ על הארץ ,ומיהו שמואל סבר כאידך ברייתא דמייתא
התם .ומיהו ק"ק וכו' ועוד שמואל היכי אכל מרור בפסח וכי
תימא דבדיק להו שלא יהא שם קפא א"כ אמאי צריך חרוסת כיון
דליכא קפא ,ושמא ברוב ירקות אין בהם קפא וסמיך שמואל
ארובא ומשום סכנה דקפא חיישינן למיעוטה וצריך חרוסת.
הרי מתבאר מדברי התוס' דאעפ"י דלענין איסורים סומכים על
הרוב ,אבל לענין סכנה אין סומכין על הרוב וחיישינן למיעוט.
ועיין עוד בתשובת אבקת רוכל להב"י סימן רי"ג שהביא
תשובת הרדב"ז דספק ספיקא במקום סכנא אסור ,וטעם הדבר
נראה עפי"מ שכתב הרמב"ן בריש חולין דאף דספק טומאה
ברשות הרבים טהור אבל בתרומה וקדשים דבעינן שמור
ומשמרת תרומותי כתיב ,ספק טומאה ברה"ר טמא ,דמאחר
דאין זה שמור ,דבמקום דכתיב שמירה צריך להיות ודאי ואינו
מועיל ספק ספיקא דעכ"פ הוא לא שמור .והנה כל הדין שאדם
אסור להיכנס לסכנה נובע ממה שנאמר ונשמרתם מאד
לנפשותיכם ,הרי דחייב אדם להישמר מאד מלהיכנס בסכנה,
ומאחר דאיכא דין שמירה במקום סכנה ,לכן אין דין של רוב
וספק ספיקא וכמו שכתב הרמב"ן לענין ספק טומאה ברה"ר.
ועיין עוד בנוב"י מהדורא תנינא סימן י'.
ונמצא לפי"ז דבמקום דאיכא חששה בחזרה לסכנה ,ומאחר דאין
הולכין אחר הרוב במקום סכנה ואפילו בספק ספיקא ,הרי על פי
הדין אינה יכולה לדור עם בעלה ואיכא איסורא דונשמרתם
לנפשותיכם ואין לך מום גדול מזה .ועוד הרי זה דומה למה
שפסק השו"ע בסימן קנ"ד סעיף ט' :אם הדבר ידוע שאינו רשאי
לעמוד במקום שנשאה מפני סכנת נפשות ,כופין אותו לגרש.
וברמ"א שם :כי היא אינה צריכה ללכת אחריו .מקור הדין
מתשובת הרא"ש כלל ארבעים ושלש וז"ל :אם הדבר ידוע שאינו
יכול לעמוד במקום שקידש בת שמעון בלא סכנת נפשות ,אין לך
טענה חזקה יותר מזו כי היאך תנשא לו והיא אינה מחויבת לילך
אחריו למדינה אחרת ,ואפילו אם כבר נשאה ואירע לו אונס כי
אינו יכול לישאר עמה בעיר לקיים עונתה ,היו כופין אותו
לגרשה .הוא הדין והוא הטעם בנידון דידן ,הואיל ואין היא
יכולה לדור עמו מאחר וזה בא בגרמתו ולא בגרמתה ואפילו
איסורא איכא וממילא אינו יכול לקיים עונתה ,ולכן בודאי שיש
לחייבו לתת גט .נמצא לפי מה שהעלינו שאעפ"י שהיה מקום
לדון הרבה בגדרי שוטה ,וכן בנאמנות הרופאים שדנו הרבה
באחרונים ,אבל עכ"פ מידי ספק לא יצאנו דאיכא חשש סכנה,
ולכן ברור כי הבעל חייב לגרש את אשתו".
עדכאןמפסקהדיןהנזכר.
מסקנה:בנידוןזהמאחרשהבעלחולהבמחלתהסכיזופרניה
ואין רפואהלמחלה אלא רק הפוגה,והחשש מהתפרצות
מחודשת העלולה להוות סיכון לסובבים אותו,בעינו עומד,
על כן תביעת הגירושין מתקבלת והבעל חייב לתת גט
לאשתו.
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לאחרשהבעלעמדבסירובולתתגטוללאהצדקהלפידעת

וכן הובהרו הדברים היטב בניסוח שונה בתשובת אגרות

ביתהדין,התקייםדיוןנוסףבתביעהלגירושיןולצוויהגבלה

משהחלקיורהדעהחלקד'סי'טואותב'וזולשונו:

ביחסלבעלעקבסירובולהתגרש,שבונכתב:
יצוין לפסק דין מנומק שניתן ביום...בדיון הבעל הביא
טרוניה כנגד הפסיקה ,אך בדבריו שב וטעה בכך שאינו
מבחיןביןריפוימהמחלהלהפוגה)רמיסיה(.ביתהדיןבפסק
דינו וכן בדיונים שב והבהיר לבעל שבהתאם לידוע בעולם
הרפואה ביחס למחלת הסכיזופרניה ,אין רפואה ,אלא
קיימת הפוגה בין ההתפרצויות .ואכן בעת ההפוגה יתכן
שאין נשקפת סכנה מידית מהחולה ,אך תמיד קיים החשש
להתפרצות בלתי צפויה מראש .במאמר מוסגר יצוין שרק
לאחרונה בתיק אחר המתנהל בפני הרכב זה ,נוכחנו באדם
שאשתו תבעה גירושין עקב מחלה דומה ,ובעת הדיונים
הלה טען שהוא בריא ,מאחר ואכן באותו מועד התנהג
כאדם בריא ,אך לאחרונה בדיון נוסף שהתקיים התברר
שהמחלה שבה והתפרצה בעוצמה שחייבה את אשפוזו
הממושך,והדבריםמתאימיםלאמורלעיל.
הבעל נאחז בתשובת הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל ,אך
בתשובתושב"קובץ תשובות" חלק א' סי' קעח התייחס
לשאלת הכפייה בגירושין בלבד ,ואין התייחסות בדבריו
לשאלתחיובהבעלבגירושין,כפישנפסקבנידוןזה.
עוד יצוין שטענתו המייחסת לאשה עושק המצדיק את
סירובו לתת גט ,נשללת ,מאחר שהאשה פועלת עפ"י
הוראות בית הדין .בית הדין דוחה על הסף את התנהלותו
של הבעל שאינו מציית להחלטות בית הדין ובמקום לציית
להחלטות המחייבות אותו הוא מוצא לנכון לתלות את
הקולרבאשתושכברכחמששניםסובלתמאדמהמצבאליו
נקלעהשלאבאשמתה.
מאחר וברורלכלשהפירוד הינו עובדה מוגמרת ,ואין סיכוי
שהאשה תחזור לבעל ,מפני החשש מהתפרצות חוזרת של
המחלה,וגםלבעלכבראיןכלספקשאשתולאתשובאליו,
הרי שבנסיבות אלו עיכוב הגט הינו מעשה נקמנות גרידא,
ואינומתקבל.
יצויןלתשובתהגאוןרי"יקנייבסקיזצ"ל)קריינאלאגרתאב'
סי'תשל"א(,שכתבבלשוןזואפילוביחסלמקרהשאיןחיוב
גירושיןאלא"מאיסעלי"בלבד:

"כעת לאחר ארבע שנים אשר גבה טורא בינותם ובאופן טבעי
האשה לא תחזור בשום אופן לדור עמו לאחר שעבר עלי' מצדו
כל מה שעבר כו' הדבר ברור שהדרך הישר היחידי הוא לעשות
גמר לפוטרה בג"פÚ¯‰Ï ˙ÂÚ˘¯ ‡Ï‡ ‰È‡ ‰Ê· ˙·ÁÒ ÏÎÂ .
 ÌÈ¯Á‡ÏÂ ÂÓˆÚÏכו' באמת לדעת הרמב"ם ז"ל האומרת מאיס
עלי כופין אותו לגרש ולאו יחידאה הוא הרמב"ם ז"ל שכ"ה
דעת כ"פ עיין מהרש"ם ז"ל ח"ג סי' צ"ג .וכש"כ נד"ד אשר
ידוע היטב לרבים התגלגלות הדברים ושיש לה עבור מה לטעון
טענה הנ"ל ,ואם כי למעשה אין כח בב"ד לכוף במקום
מחלוקת הפוסקים ,איהו ˘ÁÈÓÏ ÍÈ¯ˆ È‡„Â 'ÈÙÂ‚ ÏÚ·‰
."ÔÈ¯ÂËÈÙ Ë‚· ¯Ó‚ ˙Â˘ÚÏÂ ·¯ Ú˘ÙÓ „¯Á ˙ÂÈ‰ÏÂ

"בדבר איש ואשה שזה הרבה שנים שליכא שלום בית וכבר
שנה וחצי דרים במקומות מופרדים ,וכבר ישבו בית דין חשוב
ולא עלה בידם לעשות שלום ביניהם ,וראינו גילוי דעת חתום
מהבית דין שלא הועיל כל השתדלותם לעשות שלום .וכנראה
מזה שהבית דין סובר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם .אז
מדין התורה באופן כזה מוכרחין להתגרש ואין רשות לשום צד
לעגן ,לא הבעל את אשתו ולא האשה את הבעל ,בשום עיכוב
מצד תביעת ממון .אלא צריכים לילך לפני בית דין לסדר
התביעות בענייני ממון ולסדר נתינת וקבלת הגט".
בנסיבות המתוארות ,לאחר שבכל הדיונים האשה חוזרת
וטוענת שאין כל אפשרות שתשוב לגור עם הבעל ,ולמרות
שקרובלחמששניםשהם בנפרדעדייןהבעלעומדבעמדתו
הנחרצת שלא לתת גט ,גם ביחס לנידון זה נאמרו דברי
הגאון רי"י קנייבסקי זצ"ל שמאחר ואין כל ספק שהאשה
מאסה בבעלה וכבר לא תשוב אליו" ,הדבר ברור שהדרך
הישרהיחידיהואלעשותגמרלפוטרהבג"פ.וכלסחבתבזה
אינהאלארשעותלהרעלעצמוולאחרים...הבעלגופי'ודאי
צריך למיחש ולהיות חרד מפשע רב ולעשות גמר בגט
פיטורין".
מאחרולמרותכלהאמור ,הבעלעומד עיקשבעמדתו ,ניתן
לנקוטביחסלבעלצוויהגבלהשהםבכלל"הרחקותדרבינו
תם",וכפי פסיקת הרמ"א אה"ע סי' קנד סכ"א .יצוין כי
הלכה זו נפסקה במהרי"ק שהביאהב"י אה"ע סי' קל"ד
ובלבוש סי' קל"ד ס"י ,שהורו שניתן לפסוק הרחקות דרבינו
תםאפילובהעדרפסיקתחיובהבעלבגירושין,ק"ובנסיבות
שלחיובגירושין,ובהתאםלהוראתהרמ"א.
ועיין בספר "קונטרס הברורים" ,להגאון ר"א הורביץ זצ"ל
)מח"ס דבר הלכה( שהאריך בהלכה זו ,מצד אחד ,לאחר
שהביא את שיטות הגאונים והראשונים שפסקו לכוף את
הבעל בטענת "מאיס עלי" ,העלה )בהקדמתו לקונטרס(
שלמעשה אין לזוז מפסק השו"ע שאין כופין ,למרות זאת
האריך לברר ,וכן הסיק הלכה למעשה שאין מניעה לפסוק
הרחקות דר"ת ,וכן שיכולים לומר לבעל שהרחקות אלו הן
מאחרשאינונותןגט,והםבתוקףעדשיגרשה.
בהתאם לאמור ועל יסוד פסק הדין הנזכר לחיוב הגירושין,
ביתהדיןפוסק:
א .הבעלחייבלשלוםלאשתוסך  3000שקללחודש"מזונות
מעוכבת" מחמתו ,תוקף החלטה זו החל ממועד מתן
ההחלטההנוכחית.
כתבמהרי"טח"אסי'קיג:

"ומזונות נמי נראה דיש לה כל זמן שאינו מוציאה בגט ,שהרי
גדולה מזו אמרו בפ"ק דמציעא ,כל מקום שאמרו חכמים
מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה אע"פ שנתן לה
כתובתה ,כל זמן שהיא מעוכבת מלינשא מחמתו".
מקובללפרשאתדברימהרי"ט,שבדבריואלוקבעאתהדין
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לחייבמזונותכשהבעלמחויבעלידיביה"דלגרש,עייןפד"ר

של הבעל לציית לפסיקה לחיובהגירושין.ועיין בעטרת

ח"א עמ'74וח"ד עמ' .161ועיי"ש בפד"ר ח"א הנזכר

דבורהח"אסי'מ'שהארכנובהלכהזו.
ויש להוסיף,יסוד חיוב במזונות "מעוכבת מחמתו" אינו

שכתבו:

"אמנם נראה דחיוב זה שחידש המהרי"ט לחייבו במזונות משום
דהיא אגידא גביה ומעוכבת להנשא על ידו ,אינו נובע מתנאי
הכתובה שהבעל מתחייב בהו ע"י קשר הנישואין ,אלא זהו חיוב
חדש מתקנת חז"ל שהוא מחויב במזונותיה כל זמן שהיא
מעוכבת להנשא על ידו ,וכמו במגורשת ואינה מגורשת ,דמדין
תנאי כתובה אי אפשר להוציא ממנו כלום ,ועיין רש"י כתובות
צ"ז ע"ב שגם במגורשת ואינה מגורשת כשהיא ארוסה חייב
במזונות .וא"כ ה"ה בנמצא בו מום והיא לא ידעה אעפ"י שיש
ספק בעצם הקידושין לדעת הבי"ש ,מ"מ הוא חייב במזונותיה
כל זמן שלא גירשה משום שהיא מעוכבת להנשא על ידו".

כחיוב מזונות אשה הרגילים ,אלא כקנס עקב עיכוב
הגירושין ,וכמבואר בתוספות יבמות )דף מא עמוד ב' ד"ה
עמד( ,ועיין פד"ר כרך ג' עמ'44וכרך י' עמ' .294וכמו
שעולה מדברי הישועות יעקב שהביא הפת"שאה"ע סי' צג
סק"ב.ועייןבספרשמעשלמהחלקב'אה"עסי'יטשהאריך
להוכיחכן.
ב .בהתאםלסעיף )2ב(לחוקבתידיןרבניים)קיוםפסקידין
של גירושין( התשנ"ה1995-ועל יסוד האמור בספר עטרת
דבורהחלקב'סי'פג,ביתהדיןמטילבזאת עיקולעלקצבת
הנכותשלהנתבעעדלסך3000שקללחודש,והסכוםיועבר

משמעות הדברים שהיא שעצם המציאות שבה האשה

ישירותלידיהתובעתכפירעוןחובהמזונותהנזכרבסעיףא'.

מעוכבת מלהינשא מחדש מחמת הבעל ,גוררת אחריה את

ג.עפ"יסעיף)2א(לחוקהנזכרנשללתזכותושלהנתבע:

חיובהמזונות.

לקבלאולהחזיקאולחדשרישיוןנהיגה.

ועיין פד"ר כרך ד' עמ'162-163שבית הדין הגדול ,בהרכב

וכןלפתוחאולהחזיקחשבוןבנקאולמשוךשיקיםמחשבון

הדיינים נ"ע הגר"ע הדאיא זצ"ל הגר"י הדס זצ"ל והגרי"ש

בנקבדרךשלקביעהכיהואלקוחמוגבלמיוחדכמשמעותו

אלישיב זצ"ל ,אישר פסק דין של בית הדין האזורי שחייב

בחוקשיקיםללאכיסויהתשמ"א.1981-

מזונותמעוכבתמחמתוגםבנסיבותשבהןמצדהדיןהאישי,

וכןלקבלדרכוןישראליאותעודתמעברלפיחוקהדרכונים

הבעל כבר אינו חייב במזונותיה ,אלא בהתבסס על סירובו

תשי"ב,1952-להחזיקבהםאולהאריךאתתוקפם.
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אטריומסרב,חיובובגירושין
בעלהנדרשלעבוראבחוןפסיכי 
בפניביתהדיןתביעתהאשהלגירושיןוכןנכרכובתביעהזו
תביעותנוספות.
בשנתייםהאחרונותהתקיימוחמישהדיוניםלבירורתביעת
הגירושין,ולהלןפסקהדיןביחסלתביעהזו.
בעקבות ההחלטהקודמתהתקבלו סיכומי הצדדים ביחס
לתביעת הגירושין,ולאחר מכןניתנה הפסיקה הראשונה
ובהנקבעכיעליסודהעובדותשהתבררובביתהדיןבאותה
עת ,אין מקום לחיוב הבעל בגירושין ,הגם שנקבע שהאשה
אינהחייבתבשלום־בית.
באותה החלטה התייחס בית הדין לטענה המייחסת לבעל
הפרעהנפשית,ונכתבכדלהלן:

"התנהגות הבעל בדיונים מביאה את בית הדין להניח שלבעל
הפרעת אישיות בעייתית ,שאינה מאפשרת לו לחיות חיים
סבירים עם אשתו .אך מאחר שבית הדין אינו הגורם
הפסיכיאטרי המוסמך ,ואין בפנינו חוו"ד מקצועית התומכת
בהנחה זו ,לא יהיה נכון שפסק הדין יתבסס על כך .במידת
הצורך ובהעדר הסכמה להתגרש בהקדם ,בית הדין יחייב את
הבעל באבחון פסיכיאטרי לבירור הנושא".

"מאחר שהנחה זו אינו מיוסדת על חוות דעת מקצועית והבעל
מכחיש זאת ,אנו מטילים על הבעל להציג לבית הדין תוך 30
יום חוות דעת מטעם הפסיכיאטר המחוזי או מנהל מחלקת
בריאות הנפש בבית החולים "זיו" בצפת ,הכוללת הערכה
ואבחון ביחס למצבו הנפשי .הבעל יציג את ההחלטה הנוכחית
לעורך חוות הדעת ,ובנוסף עורך חוות הדעת יוכל לקבל
ישירות מבית הדין קטעי פרוטוקולים כדי להכיר את הטענות
שעלו כנגד הבעל וההתנהגות המיוחסת לו על ידי אשתו.
בהעדר שיתוף פעולה מצד הבעל בקיומו של ההליך הנזכר תוך
 30יום ,בית הדין ישלים את ההליך גם בהעדר חוות הדעת
הנ"ל".
למעשה ,הבעל התעלם מהוראת בית הדין ,ובנסיבות אלו
מוטל עלינו להשלים את ההליך לבירור תביעת הגירושין.
יובהר ,ההוראה הנ"ל ,ניתנה על יסוד התרשמות בלתי
אמצעיתשלביתהדיןמההתנהגותהחריגהוהבלתיסבירה
של הבעל בעת הדיונים .בנוסף ,רצף הטענות שעלו מצד
האשה כנגד הבעל ,המייחסת לו הטרדה מתמשכת,
התנהגות אלימה כנגדה וכנגד הילדים ,הטרדה של נשים

בהמשךלהחלטההנ"ל,ובהעדרהסכמהלהתגרש,בהחלטה

לרבותבגילצעיר,הגםשהוכחשועלידיהבעלבאופןגורף,

נוספת חזרנו עלהאמורבהחלטהזו ,וביחסלהנחההנזכרת

מעוררת חשד שהתנהגותו הכוללת ,מעידה על הפרעת

אודותמצבוהנפשישלהבעלכתבנו:

אישיות ,הפרעה הדורשת אבחון מקצועי שבמסגרתו תינתן
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תשובה מוסמכת על אודות מצבו הנפשי שלהבעל-האם
אכןקיימתמחלתנפשומהירמתהחומרה,וכןמהוהטיפול
המומלץשבלעדיוספקרבאםהבעליוכללשובלהתנהגות
ראויהומקובלת.
בנסיבות המתוארות ,עלינו לברר מהי ההשלכה של סירובו
שלהבעללצייתלהוראתביתהדין.
שיקולדעתביתהדיןכתחליףלאבחוןהמקצועיבנסיבות
שלהעדרשיתוףפעולה
בטרם נברר מהי ההלכה ביחס לבעל דין המסרב להיבדק
בבדיקהשחויבבהבהחלטתביתהדין,יצוין:בעברהרחוק,
לפני למעלה ממאתיים שנה ויותר ,בטרם בא לעולם מדע
הפסיכיאטריה ,ככל שהדבר היה נוגע לדיני גירושין או
להלכות אחרות ,כשהתעורר ההכרח בקביעת מעמדו של
האדםכשוטהשאינוברחיובאואינוברכריתות,אוכאדם
הסובלמבעיהנפשיתקשהוההשלכותההלכתיותהנובעות
מכך ,האבחון וקביעת מעמדו ההלכתי היו מסורים לבית
הדיןשדןבעניינו,וביתהדיןדןאתדינועליסודהתנהגותו
הידועה להם ,וקביעת מעמדו כשוטה נקבעה על יסוד
הסימנים הקבועים בש"ס במסכת חגיגה דף ג :ובשאר
הפוסקים .יצוין לספר אור הישר ולספר אור ישראל
בתשובות גדולי הפוסקים ביחס לגט מקליווא שסודר בשנת
תקכ"ו ,שדנו במעמדו של אותו בעל על פי התנהגותו ,בלא
להיעזרבגורמימקצועיים,שלאהיובנמצאבאותםימים.
נכון שבימינו שלנונעזרים ברופאים פסיכיאטרים לצורך
האבחון המקצועי ,ואבחון זה מהווה בסיס לפסיקת בית
הדין ,וכפי העולה מעיון בפסקי הדין הנזכרים להלן שדנו
בשאלתחיובגירושיןבבעלחולהנפש.אךאםהבעלמסרב
לפנותלאבחוןהמקצועי,ובהעדראמצעיםמתאימיםלאכוף
עליו את שיתוף הפעולה המתבקש בעריכת האבחון,
בסירובו זה ,הבעל מאלץ אותנו שלא להיעזר בגורמים
המקצועייםהקיימיםכיום,אלאלפעולכפישנהגובתיהדין
לפני למעלה ממאתיים שנה ,בטרם בא לעולם מדע
הפסיכיאטריה .עקב כך ,האבחון ייקבע באופן בלעדי על
יסוד התרשמותם האישית של הדיינים ,למרות העדר
הכשרתםהמקצועיתבתחוםזה.
יובהר:בנידוןדנןאיןבפנינונסיבותשלטענהמולטענהבלבד
כשנדרשת הכרעת בית הדין בין טענותיהם .אלא בדיונים
שהתקיימונכחוהדייניםבאופןבלתיאמצעיבעתההתנהגות
החריגה ,הכוחנית ונעדרת הגבולות של הבעל ,ובאחד
הדיונים בית הדין אף נאלץ להורות על מאסרו למספר ימים
בעקבותהתנהגותוהפרועהבאולםביתהדין.דיבהתרשמות
זו כדי שנקבע שבפנינו עילה לחיובו בגירושין ,מאחר שקיים
אצל הבעל ליקוי יסודי הגורם שחיי האשה במחיצת בעלה
כרוכים בסבל מתמשך .ניתן להסיק שהתנהגותו נובעת
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באותופסקדיןכתבוכדלהלן:

"בכל דברי התובעת אשר טענה לפנינו ,עוברת כחוט השני
התמרמרות עצומה ועזה שהצטברה בקרב לבה חודשים על
חודשים נגד בעלה בגלל הנהגותיו המשונות כלפיה ,הן
באי־נתינת פרנסה ,הן בהעדרו תכופות מהבית ,הן מהתעלומה
החופפת על כל הנהגותיו ,ובהיות לו כמה מקומות מגורים ,והן
בהתפרצויותיו והכאותיו ,וניכרים בהם דברי אמת כי אמנם
הגדיש הבעל את הסאה כלפי אשתו ,וסבלותיה ממנו הן למעלה
מנשוא ,עד שבהכרח באו תוצאות המשבר הזה.
 ...בהביאנו בחשבון את כל המקרים יחד ,יש יסוד חשוב
להצדיק את האשה בתביעתה לגט ,וגם לא לדונה בשביל כך
כמורדת להפסידה את כתובתה ,כי הבעל הוא שהפך
בהתנהגותו המוזרה את חיי האשה לגיהנום ,ואין אדם דר עם
נחש בכפיפה אחת .וברור הדבר שיש להשוות נידון דידן לנפסק
בשו"ת תשב"ץ ח"ג סי' ח' שנשאל שם באשה שבעלה מצער
אותה הרבה עד שמרוב הצער היא מואסת אותו והכול יודעים
בו שהוא אדם קשה הרבה והיא אינה יכולה לסבול אותו לרוב
הקטטות והמריבות וגם שהוא מרעיבה עד שהיא שונאה את
החיים ,וז"ל תשובתו:
קרוב הדבר בזה שיוציא ויתן כתובה דקיי"ל לחיים נתנה ולא
לצער ,דנפקא לן מקרא דכתיב כי היא הייתה אם כל חי בפרק
אף על פי )ס"א ע"א( ,ואפילו במדיר את אשתו בדברים שאין
לה צער כ"כ אמרינן יוציא ויתן כתובה כדאיתא בהמדיר בהרבה
מקומות )ע' ע"א( ,וכ"ש בצער תדיר שיש לנו לומר יוציא ויתן
כתובה לפי שאין אדם דר עם נחש בכפיפה .ואף על גב דבאומר
איני זן ואיני מפרנס פסק הרי"ף ז"ל דלא יוציא ויתן כתובה,
התם היינו טעמא משום דאפשר בתקנה עד שיכפוהו לגרש
יכפוהו לזון ,אבל הכא מעוות לא יוכל לתקן ,ומקרא מלא דבר
הכתוב :טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב ,ועוד
כתוב טוב ארוחת ירק ואהבה בה משור אבוס ושנאה בו ,הרי
שיותר קשה היא מריבה מחסרון מזונות ,ואיזו טובה יש לאשה
שבעלה מצערה במריבה בכל יום ויום .ואפילו לכוף אותו
להוציא יש לדון מק"ו דבעל פוליפוס) ,שם ע"ז ע"א( והשתא
מפני ריח הפה כופין מפני צער תדיר שהוא מר ממות לכ"ש,
וכיוצא בזה הק"ו הזכירו בירושלמי )כתובות פ"ה ה"ז( על איני
זן ואיני מפרנס ,וגם יש פוסקים באומר איני זן ואיני מפרנס
כופין אותו להוציא ,ואם זה מרעיב אותה הרי הוא בכלל זה
וכו' ,עיין שם.
וכדברים האלה וכלשון הזה השיב גם נכדו של הרשב"ץ ביכין
ובועז ח"ב סי' פ"ד ע"ש .ועיין גם בחוט המשולש שעם
התשב"ץ בטור השלישי סי' ל"ה ד"ה עוד ראיתי לכתוב עיין
שם .והרי נידון דידן בכל הקיפו דומה לנידון התשב"ץ שם ויש
ללמוד משם לכאן.
 ...לכן לאור כל האמור מחליטים  -על הצדדים להפרד זה מזו
בג"פ כדמו"י".

בגירושין יכולה להינתן
ממחלה בלתי מטופלת ,ופסיקת חיו 

מלבד האמור ,להלן נדון במשקל הניתן לסירובו של הבעל

בדומהלפסיקהשניתנהבפד"רח"אעמ'.77
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המשקלהניתןלסירובושלבעלהדיןלהשיבבמסגרת
חקירתו
בשולחןערוךחו"מסי'טוכתבהסמ"עס"קיג:

"אם הנתבע אינו רוצה להשיב על כל דבר שחוקר אותו ,ודאי
רמאי הוא ,ויכול לפסוק לו כאילו השיב לו ונתברר השקר".
וכןכתבוהש"ךס"קה',התומיםוהנתיבות.
מקורהלכהזוהואמתשובותהרא"שכללקזסעיףו'),הובא
בב"יחו"מסי'טו(שבהכתבהרא"שבלשוןזו:

"מה טעם אמרו דיני ממונות לא בעי דרישה וחקירה כדי שלא
תנעול דלת בפני לוין ,נמצא כשהנתבע טוען ברמאות לא שייך
האי טעמא ,ובעי דרישה וחקירה .וצריך הנתבע להשיב על כל
מה שישאל הדיין .ואם אינו רוצה להשיב לדיין ומכסה ומעלים
דבריו ומשיב תשובות גנובות כדי שלא יוכל הדיין לעמוד על
אמיתת הדין ,מה יעשה הדיין .לזכותו אי אפשר מאחר שנראה
לו דין מרומה ,כדאיתא בפרק שבועת העדות .ואם יסתלק מן
הדין ,היינו זכות ,כי בזה יפטר אם שום דיין לא יזקק לדונו
מפני שהוא טוען ברמאות ואינו רוצה להשיב על חקירות
ודרישות ,ונמצא חוטא נשכר .ועל זה ועל כיוצא בזה נאמר -
אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות .וכיוון שנראה לדיין שאם
היה זה משיב על שאלותיו היה הדבר מתברר ,ומחמת שלא
יתברר הוא כובש דבריו .יעשה הדיין כאלו השיב ונתברר שקרו
ויחייבנו מאומד הדעת ,אעפ"י שאינו יכול לברר שקרו בביאור
ובפירוש ,מאחר שהעדר הביאור בא מחמת רמאותו שאינו
רוצה להשיב על חקירות ודרישות כדי שיתברר שקרו ,אומדנא
דמוכח הוא ,רשאי דיין מומחה לדון באומדנא דמוכח כזה".
עליסודדבריהרא"שהב"יהסמ"עוהש"ךעלינו לבררמהי
ההשלכה העולהמסירובו של הנתבע לציית להוראת בית
הדין לפנות לפסיכיאטר .האם דינו כמי שפנה לפסיכיאטר
וקיבלאבחוןהמאשראתהחשדשהבעלסובלממחלתנפש
המביאהאותולהתנהגויותחריגותשאינהמאפשרתלאשתו
להמשיךלדורעמו.לאחרמכןעלינולבררהאםאבחוןמסוג

ונמצא שם אחד מהן מת חייב ,אני אומר אותו שהיה אוחר
נשכו".
עפ"י דברי הירושלמי הללו כתב הראי"ה קוק זצ"ל )הובא
בספרהזכרון"אשלאברהם"עמ'קיח(:

"י"ל דבמקום דהאומדנא היא יותר ברורה מאומדנא דגמל
האוחר ,הוי בכלל ודאי או רובא דרובא דהמיעוט לא שכיח
כלל ,ובמיעוטא דמיעוטא י"ל דכו"ע מודים".
וכן בספר בית מאיר על שו"ע אה"ע סי מב סעיף ד' ברמ"א

כתב שהאומדנא של גמל האוחר בין הגמלים"-היינו אומד
עפ"י הרוב" בלבד ,משא"כ בנחבל ובאומדנא דמוכח טובא
כעין המבואר בשו"ע חו"מ סי' צ' סט"ז"-הוא ממש קרוב
לודאי".וכןבתשובתחתםסופרחלקאה"עח"אסי'קאכתב
שבדיניממונותמועילהידיעהבלאראיה,ובארהחת"ס:

"הא דגמל האוחר לא קיי"ל ,משום דליכא אפילו ידיעה ,אלא
מכוח רובא ,ואין הולכין בדיני ממונות אחר הרוב".
עלכןביחסלבעלדיןשאינומשיבעלשאלותביתהדין,או
המתחמק ומשיב "תשובות גנובות" כלשון הרא"ש ,הורה
הרא"ששזוהיאומדנאדמוכחשבעלהדיןשכנגדואכןדובר
אמת.
הלכהזושלהרא"שהובאהבסמ"עובש"ךובשארהפוסקים
ללא חולק ,ולא מצאו קושיא מהא דקי"ל דלא כרב אחא
בגמל האוחר בין הגמלים ,מפני שביחס לאומדנא דמוכח
מסוג זה לא נחלק אדם מעולם ,על כן הסמ"ע ושאר

הפוסקים דנו את בעלהדין שאינו משיב"-ודאי

רמאי",

וכוונתם שנידון זה עדיף מהאומדנא דגמל האוחר בין
הגמלים,שהיארקבמעמדשלרוב,אךלאיותר.
יש לדון האם הלכה זו אודות בעל דין שאינו משיב נאמרה
בדיני ממונות בלבד ,וכפי הנידון בתשובות הרא"ש ,או
שהלכה זו נאמרה גם ביחס לחיוב גירושין ,ואם הבעל
הנתבע לתת גט ,מסרב להשיב לשאלות בית הדין ,יחויב
בגירושין בהסתמך על טענות האשה בלבד ,כשיש בטענות
אלועילתחיובגירושין.

זההואבסיסלחיובהבעלבגירושין.

מפשטות לשון הסמ"ע והש"ך שהביאו הלכה זו בהלכות

בעיקר דינו של הרא"ש ,לכאורה יש לתמוה מהגמ' במסכת

דיינים בסתמא ,לכאורה נראה שאין לחלק .אך עדיין עלינו

ב"בדףצגע"אדלרביאחאגמלהאוחרביןהגמליםונמצא

לברר ,מאחר שבהתאם למבואר ,הסירוב להשיב יחשב

גמל הרוג בצידו בידוע שזה הרגו .ורבנן חולקים ,ופסקו

כאומדנא מוכחת לטובת התובע ,האם גם ניתן לחייב את

הרי"ף והרמב"ם הלכה כחכמים שאין מחייבים על פי

הבעל בגירושין על יסוד אומדנא מוכחת כזו .הלכה זו

אומדנא .מצינו שהטור והשו"ע חו"מ סי' טו הביאו דברי

התבררהבתשובתשבותיעקב.

הרא"שהנזכריםלדינא,ובסימןתחסעיףב'פסקודלאכרב

בספר שבות יעקב ח"א סי' קיג .באר מה הם גדרי הראיות

אחא ,אלא כדעת הרי"ף והרמב"ם .ועיין שם בב"ח סי' תח

ההכרחיותלפסקדיןלחיובאוכפייתגט.וז"להשאלה:

שכתב שבאומדנא דמוכחא טובא לכו"ע אזלינן בתרה .וכן
באבנינזרחלקאה"עסי'קיטס"קקה.
יש לבסס חילוק זה בין סוגי האומדנות עפ"י המבואר
בירושלמי בריש פ"ב ממסכת כתובות שהאומדנא ב"גמל
האוחרביןהגמלים"היאכדיןרוב.בירושלמינאמר:

"אמר רבי אבון ובדבר אחד הלכו במידת הדין ולממון אחר
הרוב ,בכהדא דתני רבי אחא גמל שהיה אוחר בין הגמלים

"אשה אחת צעקה במר נפשה ומייללת בקולה על בעלה שהכה
אותה איזה פעמים והתרו בו על פי בית דין שלא יכה אותה
עוד ,שאל"כ יכפוה לגרשה וכמבואר באבן העזר סי' קנ"ד סעי'
ג' בהג"ה .ויהי היום ואין איש מאנשי הבית בבית רק הבעל
ואשתו ומשרתו ,ויכה האיש את אשתו מכת אכזריות והיא
צעקה ואין מושיע לה ,וכאשר מקול ענות נתקבצו אנשים
לביתם לראות ולשמוע מה הקולות משמשות ,הראתה להם
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מכות אכזריות שכל אחוריה וגבה נפוח ונצרר ממכות רשע
שהכה בעלה ,והוא כופר בכל ואמר שלא הכה אותה כלל רק
שאולי היא חבלה בעצמה או משרתו ,לתלות הסרחון בו ושמא
עיניה נתנה באחר .והיא אומרת שאיך אפשר לחבול בעצמה כל
כך לאחוריה ,אף גם איך עולה על הדעת לחבול בעצמה כך,
ומשרתו מעולם לא עלה על דעתו להכות אותה מעולם ,גם הוא
מועד בכך והמשרת הוא עד מסייע לה .ילמדינו רבינו הדין עם
מי".
השבותיעקבהשיבבלשוןזו:

"עיקרא דהא מילתא יש לדמות למה ששנינו במתניתין דפרק
כל הנשבעין נחבל כיצד ,היו מעידין אותו שנכנס תחת ידו שלם
ויצא חבול ואמר לו חבלת בי והוא אמר לא חבלתי הרי זה
נשבע ונוטל ע"כ ,וקאמר בש"ס נחבל כיצד אמר ר"י אמר
שמואל לא שנו אלא במקום שיכול לחבול בעצמו ,אבל במקום
שאינו יכול לחבל בעצמו נוטל שלא בשבועה ,וניחוש דלמא
בכותל נתחכך תניא רבי חייא שעלתה לו נשיכה בגבו ובין
אצילי ידיו ודלמא אחר דליכא אחר ...ואין מקום לומר כיוון
דכאן איכא רגלים לדבר שהבעל מועד בכך להכות את אשתו
וגם הוא נגד הסברא שהמשרת יכה את אשת אדוניו ובעלה
אדונו אתה עמהם בבית ואיך הניח להכות את אשתו שהיא
כגופו ולא מיחה במשרתו וחזר להכותו ,אלא ודאי שהוא
בעצמו עשה הנבלה הזאת וא"כ אפילו שבועה אינה צריכה,
וכופין אותו להוציא כיוון דאיכא אומדנות המוכיחות שהוא
עשה לה כל זאת .זה אינו ,דהא קי"ל דלא כרב אחא דאמר גמל
האוחר בין הגמלים ושור שהיה רועה ונמצא שור הרוג בצדו,
אע"פ שזה מנוגח וזה מועד ליגח זה מנושך וזה מועד לישך,
אין אומרים זה ודאי הרגו או נשכו ,וכמבואר בטור חו"מ סי'
ת"ח דלא אזלינן בתר אומדנא כי האי אף בדיני ממונות,
כדמסיק הש"ס בסנהדרין פ"א דיני ממונות דף ל"ז ע"ב .ועיין
בפרק אלו הן הנשרפין דף פ' ע"א שנים שהיו עומדים ויצא חץ
מביניהם והרג שניהם פטורין ואמר ר' יוסי אפילו אבא חלפתא
ביניהם ופרש"י שהכול יודעין שהוא חסיד ולא זרקה לא
מחייבינן לאידך משום האי חזקה .וא"כ ה"ה בנדון שלפנינו...
נחזור לנדון דידן ,דאף אי נימא דהוי ג"כ אומדנא דמוכח טובא
מ"מ ,אע"ג דאפשר דמהני לעניין נחבל דנוטל בלא שבועה,
מ"מ לעניין להוציא אשה מבעלה ,וכמה קשה גירושין ,ולדעת
מקצת פוסקים דיני נשים כדיני נפשות דמיא ,וגם האומדנא
אפשר אינה ברורה כל כך ,א"כ די בכך שנאמין אותה בשבועה
בנק"ח כדין הנחבל ,אבל בלא שבועה אין להאמינה לכפות
אותו לגרשה".
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הרמב"ם דבדיני נפשות אין סומכין על שום אומדנא אפילו
שתהיהברורהומוכחתללאספקכלל,כןבאבני נזראהע"ז
סי' קיט ס"ק קד ובאחיעזר ח"א סי' כה סק"ד ובספר אבן
האזלפ"חמהלכותנזקיממון.
וכןבספרידרמהעמ"ססנהדריןדףלז:כתב:

"אבל היכא דודאי נכנס לתוך יד תבירו שלם ויצא חבול וידעינן
בוודאי דלא איניש אחרינא חבל בי' ולא איהו חבל בנפשי'
וכגון שהייתה החבלה בין כתפיו ולא היה אחר עמהם ,הא ליכא
ספקא במילתא וכה"ג לאו אומדנא היא ,דזו היא עדות
המתקיימת בידיעה בלא ראיה .וה"מ בדיני ממונות אבל בדיני
נפשות פסולה".
וכן כתב בחי' רבינו יונה עמ"ס סנהדרין שם .וכן במאירי
במסכת שבועות דף מד .אמנם התוספות במסכת שבועות
לד) .ד"ה דאי( כתבו דגם בדיני נפשות מועילה אומדנא
ברורהומוכחתללאספקכלל.
מאחר שרוב הראשונים והאחרונים הסכימו שלא תועיל
אומדנא דמוכח בנפשות ,בהכרח לאחר שהעלה השבות
יעקבלכפותאתהבעלבגירושיןבכפוףלשבועתהאשה,הרי
שקבע שדיני הראיות לעניין גירושין אינן כמו בדיני נפשות,
אלאכפיהקבועבנחבל.ולפיזה,לאחרשבשו"עחו"מסי'צ'
סעיףטזפסקשגםבנחבל,אםישהוכחהשזהחבלבו,כגון
שהייתה החבלה במקום שלא יכל לחבול בעצמו ,הרי זה
נוטל בלא שבועה ,הרי שבאומדנא דמוכח טובא ,גם בנחבל
נוטל בלא שבועה ,ולפי דרכו של השבות יעקב ה"ה
בגירושין.
לא מסתבר שדברי השבות יעקב נאמרו רק בנידון שלו
המתייחס לטענה של האשה לחבלה בלבד ,שנאמנותה
לעניין דיני ממונות גוררת את הנאמנות לחיוב הגירושין.
אלא ברור שהכרעת השבות יעקב היא שגם לעניין חיוב
גירושין תועיל אומדנא דמוכח טובא.אלאשבנידון שם,

לאחרשהשבותיעקבקבע " -גם האומדנא אפשר אינה ברורה
כל

כך",קביעה זו הביאהלפסיקה שרק לאחר שהאשה

תשבעיהיהמקוםלחיובהגירושין.
וע"ע בקצות החושן סי' צ' סק"ז שהביא מהבית שמואל סי'
מב ס"ק יב שלעניין קידושין מועילה אומדנא טובה,כפי
שמועילה בנחבל ,ומדברי הקצות עולה שה"ה ביחס
לגירושין .ואמנם קצות החושן מתייחס לעניין עדות קיום
הקידושין אוהגירושין,אךמדבריועולהשגםעדותזואינה
כדיני נפשות,אלאכדיניממונותבנחבל,ולפידרכומסתבר
שה"ה ביחס לדיני הראיות לחיוב הגירושין ,מאחר שאינם

דברי השבות יעקב טעונים ביאור .אם דיני הראיות ביחס

כדיני נפשות ,תועיל בהן אומדנא דמוכח טובא ,וכן עולה

לחיוב הבעל בגירושין הן כדיני נפשות ,הרי שגם לאחר

מתשובתחתםסופראה"עח"אסי'קאהנזכרת.

שבועת האשה עדיין לא ניתן לפסוק על יסוד אומדנא

גם אליבא דהתומיםשהביא קצות החשן ,היינו לעניין עידי

דמוכח,דעלכלפנים,הויכעדותידיעהבלאראיה,ובוודאי

קיום הקידושין ,אך הטעם האמור בדבריו אינו שייך לעניין

ששבועה אינה מעלה ואינה מורידה לעניין נפשות ,עיין

דיניהראיות,כגוןלחיובגירושין.

רמב"םרישפרקכ'מהלכותסנהדריןשאיןפוסקיםבנפשות

וכן משמעות דברי הרמב"ם בריש פ"כ מסנהדרין ובספר

עפ"יאומדכללאלאבעדות,וכןכתבוכמהאחרוניםבדעת

המצוות )ל"ת מצווה רצ(שאין דנים בנפשות בשום סוג של
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אומד ,היינומפניגזרתהכתוב"ונקיוצדיקאלתהרוג".עיין
בדברי הרמב"ם בספר המצוות בהם מבואר שאין זה אלא
חידוש התורה לעניין ענישה בנפשות ,אך אין ללמוד מכך

ניתן לבצע שום הוכחה מעין זו באיזו דרך שהיא ,אלא אם כן
שהאשה תיבדק ,ולכן אין מנוס מלחייב את האשה להיבדק
בכדי לברר אמיתות טענות הצדדים".

לעניין חיוב גירושין .וע"ע ברמב"ן על ספר המצוות שם

ושם בפסק הדין סייעו לקביעה זו מההלכה הנזכרת ,בחו"מ

שהקשהמדועישילפותאמיוחדתבנפשותאחרשגםבדיני

סי'טז.

ממונות קי"ל דלא כרב אחא בגמל האוחר בין הגמלים.

אמנם באותה הלכה אין מפורש הדין כשהלה מסרב להציג

ובאחיעזרח"אסי'כהסק"דבארדעתהרמב"םוכתב:

"מה שתמה הרמב"ן שם על דברי הרמב"ם באומד דהא קיי"ל
כרבנן ודלא כרב אחא וגם בדיני ממונות לא מהני אומד ,נראה
בשיטת הרמב"ם באומדנא דמוכח כמו בנחבל ,דמהני בדיני
ממונות ,לא מהני בדיני נפשות".
ולפי זה עפ"י דרכו של השבות יעקב ,באומדנא דמוכח
המועילה בנחבל ללא שבועה ,ה"ה לעניין חיוב הגירושין,
והטעםמפנישגזה"כונקיוצדיקוכו'אינהאלאבדיניענישה
בנפשות.וכןהראי"הקוקזצ"ל)בדבריוהנזכריםלעילבספר
הזכרון "אשל אברהם" עמ' קיז( ,כתב על פי דברי הרמב"ם
בפרקכ'מסנהדריןובספרהמצוות:

"מבואר מזה ,שרק חומר הוא שהחמירה תורה בדיני נפשות,
הא בכל דיני תורה באיסורים כולם ,כשיש אומדנא ברורה
סמכינן עליה .אמנם צריך להגדיר את האומדנא .וצריך לומר
שכל זמן שלב כל אדם אינו מסופק בדבר כלל ,הרי זו ידיעה
ודאית שסומכין עליה .ולא יצא מן הכלל ,כי אם דיני נפשות
מקרא ד"נקי וצדיק אל תהרוג".

אתהשטר.אךהדבריםמפורשיםבתשובתהרא"ש)כלללג
ס"ב( ביחס לנתבע המסרב להיבדק עפ"י הוראת בית הדין.
הרא"שכתב:

"הנה ראיתי מתוך הטענות כי ראובן רוצה להפסיד כתובתה
ותנאי כתובתה בשלש טענות .האחד ,שאינה ראויה לאיש ,והיא
כופרת ואומרת שהיא ככל הנשים .דבר זה יבדק ע"פ נשים
הגונות וכשרות יודעות בדבר זה ,אם יאמרו שאינה ראויה לאיש
אין לה עליו לא כתובה ולא תנאי כתובה .ואם יאמרו שהיא
ראויה לאיש הרי נתבטלה אותה טענה .וכל זמן שלא נבדקה
אינו חייב במזונותיה מאחר שהוא טוען טענת בריא שאינה
ראויה לאיש וגם דבריו עומדין להתברר לאלתר ,ואם כן למה
נחייבו מזונות ,היא תצוה לבדוק את עצמה אם היא רוצה
להכחישו ,ואחר שתבדק תתבטל טענה זו".
דברי הרא"ש נפסקו להלכה בטור אה"ע סי' קיז ובשו"ע סי'
קיזס"ב.
ביחס לתשובת הרא"ש יובהר ,האחרונים דנו בשאלה האם
האשה נידונת כמוחזקת בזכותה לגבות דמי מזונות עבורה,

מתוך ביאור זה בתשובת שבות יעקב ,יש להעיר על מש"כ

והאם דנים בה דין המוציא מחברו עליו הראיה ,עיין אבני

בספרהלכהפסוקה,הלכותעדותסי'לדעמ'קנבהערה,13

מילואים סי' סט סק"ב ,בספר נחל יצחק סי' צז סק"ג,

בדעת השבות יעקב דלא מהני אומדנא דמוכח טובא לחיוב

בהפלאה סי'ע' ס"ק טז ובבית מאיר סי' צג סי"ט ,אך

גירושין .כאמור ,דברים אלו אינם מתיישבים עם מסקנת

בתשובת הרא"ש מבואר שהעילה לפטור את הבעל מדמי

השבותיעקב.

מזונות בנידון שלו ,אינה על פי ההלכה הידועה "המוציא

על כן גם כשהבעל ,הנתבע לתת גט לאשתו ,מסרב להשיב

מחברועליוהראיה",אלאבלא"ה,מאחרשטענהזושהעלה

לשאלתביתהדין -ולפיהמבוארקבעוהפוסקיםאתמעמדו

הבעל יכולה להתברר באמצעות בדיקה ,על כן כל עוד

כ"ודאי רמאי" וקיימת אומדנא דמוכח טובא שהאמת אכן

האשהמונעתבדיקהזו,איןלחייבובמזונות.

כטענתהאשה-ניתןלפסוקחיובגירושיןעליסודראיהזו.

לפי המבואר ,נראה שהיסוד לשתי תשובות הרא"ש ,בכלל
קז ובכלל לג ,אחד הוא .העדר שיתוף פעולה מצד הנתבע

האםהמסרבלהיבדקבבדיקהפסיכיאטריתדינוכמסרב

עם הוראת בית הדין ,הן בחובתו להשיב על שאלות והן

להשיבלשאלתביתהדין

בחובתו להיבדק ,מביאה את בית הדין לפסוק שהאמת עם

ישלדוןהאםדינושלהסירובלהיבדקאצלפסיכיאטרכדין

התובע.

סירובלהשיבעלשאלתביתהדין.

ישלהוסיףביאורבהלכהזו.בחו"מסי'ל'כתב הסמ"עס"ק

נקדים :הבסיס להוראת בית הדין המחייבת את הבעל

כב:

להיבדקבנסיבותהמתוארות,היאעליסודההלכההפסוקה
בחו"מסי'טזס"ד:

"האומר לחברו שטר שבידך זכות יש לי בו ,אם הלה מודה
שיש לזה בו זכות ,חייב להוציא בבי"ד".

"כתב ב"י וז"ל ואע"ג דע"א היכא דאחר מכחישו ,לאו כלום
הוא ,מ"מ אם הוא דבר שיכול להתברר נאמן ,כ"כ מהרי"ק
שורש א'".
ועי"ש בש"ך ס"ק יג ,ושורש הלכה זו בסוגיא במסכת

נצייןלפד"רח"זעמ'224שכתבוביחסלתביעתהבעללחייב

קידושין דף סו :שעד אחד המעיד שהכהן בעל מום ,נאמן

אתהאשהבגירושיןעקבמחלה:

למרות הכחשת הכהן מאחר שאומרים לו"שלח ואחוי",

"הואיל וההוכחות על מחלת האשה בחלקן אינן ניתנות
להתברר ולהיקבע אלא על ידי בדיקת האשה ,הרי שעל האשה
להיבדק אף אם נניח שחובת ההוכחה על הבעל ,כי הלא לא

דהיינו פשוט בגדיך והראה אם אתה בעל מום .אך באותה
סוגיאהדיוןהואבנאמנותעדאחדהמוכחש,כשהדבריכול
להתברר .ואילו בנידון שבפנינו הדיון אינו ביחס לנאמנות

עטרתדבורה



העד אלא אודות דין ודברים שבין טוען ונטען ,כשהנתבע
מסרב להיבדק ,לאחר שבית הדין הורה לו על חובתו
להיבדק.אךעדייןקייםיסודמשותףלשתיהסוגיות,והוא -
הסירובלהיבדקנידוןכראיהשהמסרבמשקר.
עיין בספר שער משפט סי' ל' סק"ז שהביא סוגיא דומה
במסכת כתובות דף כב :בתרי ותרי המכחישים זא"ז אם
האשה התגרשה ,דקיי"ל אם נשאת לא תצא ,ונאמר שם
בגמ':

"רב אסי אמר כגון דאמרי עדים ...עכשיו גירשה ...גירושין
איכא לברורה ,דאמרינן לה אם איתא דהכי הוה ,אחוי לן
גיטיך".
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שאינה ראויה לנהל משק בית תקין ,ועצם העובדה שהיא מורה
ומלמדת ובאה במגע עם אנשים ,זה אומר שהיא אינה חולה.
אמנם במחלות מסוג זה ,יש שהאשה כלפי כולם היא טובה
ובסדר ,ורק כלפי אדם מסוים או כלפי הבעל יש לה דמיונות
שווא ומדוחים עליו ...ואם הבעל בחר לו דרך ושיטה אחרת והיא
לחייבה להביא מסמכים רפואיים ,יש מקום לחשדות האשה
שהוא רוצה להשמיצה ,והיא אינה חייבת לעזור לו בזה ,לא מדין
נתבע ולא מדין עדות ...ואף על פי כן כבר מילתנו אמורה שאין
כאן אומדנא דמוכח טובא שכוונת האשה להסתיר שמא היא
חוששת מחמת המציק כאמור ובפרט שהמעשה הוא ישן".
אךאיןכךפניהדבריםבנידוןשבפנינו,לאחרשהבעלחויב

וכשאינהמוציאהאתהגט,דינהשתצאוהוולדממזר.ובאר

כדין להיבדק ,ואין חשש שבדיקה זו תפגע בו,לאחר שניתן

השער משפט ,הטעם בהלכה זו ,דבמלתא דעבידא לאיגלויי

חיסיון לממצאי הבדיקה ,אך הבעל בחר שלא לציית

ובעל הדין יכול לברר דבריו תיכף ,ואינו עושה כן ,מסתמא

להוראהזו,אנוקובעיםשהאמתעםהתובעת,ובכךשהבעל

הואמשקר.

בוחרשלאלהיבדקהואשוללמעצמואתהזכותשניתנהלו

וכןבספרקובץשעוריםעמ"סכתובות)שם(סי'סאכתב:

להיעזר בבעלי המקצוע לשלול את התרשמות בית הדין,

"רב אסי אמר דאמרינן לה אחוי לן גיטך ,ולכאורה נראה דזוהי
הוכחה שמשקרת .וקשה דמאי מהניא הוכחה בתרי ותרי ,דתרי
כמאה .צ"ל דאין הכוונה דההוכחה מבררת את המעשה ,אלא
דאנו צריכין לידע אם באמת ברי לה דהא אפשר דבזה גופא
משקרת ,שאינו ברור לה ,וא"כ חייבין להפרישה מאיסור ספק".

שכאמור עד לפני שיצא לעולם מדע הפסיכולוגיה
והפסיכיאטריה ,די היה בהתרשמות בית הדין כאסמכתא
בלעדית על מנת לפסוק את פסק הדין הנגזר מההתרשמות
הברורהשלביתהדין.
בהתאם לאמור,עלינו לברר האם לאחר שדברי התובעת

עלכןגםביחסלהלכותטועןונטען,כשהנתבעמסרבלהשיב

התקבלוזועילהלחיובגירושין.

או להיבדק ,למרות שהדבר אפשרי עבורו ,בכך הוא מוכיח
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אתשמשקרבטענותיו.

על פי המבואר ,התנהגות הנתבע מוכיחה שהאמת היא

בנוסף ,ניתן להביא ראיה שההתחמקות מהבדיקה מוכיחה

שקיימת אצלו מחלה נפשית ,ויש לדון האם דינו של בעל

אתדבריהצדהשני,מההלכההפסוקהברמב"םהלכותסוטה

חולהנפשלחייבובגירושין.

פרקג'הלכהב'שסוטההמסרבתלשתותמהמיםהמאררים

נקדים ביחס לדינו של בעל שמצבו חמור ,ואף הגיע לדרגת

תצאבלאכתובה,ובארהכסףמשנההלכותסוטה:

"שוטה",ונדרש לתת גט בפרק הזמן שאינו שוטה  .הטור

"דכיוון שפחדה מלשתות ,מוכחא מילתא ודאי שהיא טמאה,
שאילו הייתה טהורה לא הייתה נמנעת מלשתות ,והכי אמרינן
בירושלמי פרק היה נוטל ,סבר ר"ע האומרת איני שותה
כאומרת אני טמאה לך".
וע"ע בתשובת מהרש"ם חלק ו' סי' קלג וח"ב סי' כד,

אה"עסי'קנד)וכןבשו"עסעיףה'(הביאמתשובתהרא"ש:

"באיש המשתטה מדי יום יום ואומרת אשתו ...סבורה הייתי
לקבל ואי איפשי לקבל כי הוא מטורף ויראה אני פן יהרגני
בכעסו ,אין כופין אותו לגרש שאין כופין אלא באותם שאמרו
חכמים שכופין .אלא תפייסנו לגרש או תקבלנו ותיזון מנכסיו".

שהסתמך על דברי הכסף משנה הנזכרים .בשתי תשובות

לכאורהמשמעשאיןלכפותגירושיןעליסודמחלתנפש.אך

אלו קבע המהרש"ם שהתחמקות מהבדיקה המחויבת ,אכן

בספר אגרות משה חלק אה"ע ח"א סי' פ' כתב שאם הבעל

מוכיחהשטענתהמתחמקהיאטענתשקר,והעלהשגםאם

שוטה יש לכפותו בגירושין מאחר שאין אדם דר עם נחש

איןזוראיהגמורהבדינינפשות ,עלכלפנים,בשארהלכות

בכפיפהאחת,וביחסלתשובתהרא"שוהטורשהביאו,כתב:

ניתןלפסוקכאילונערכההבדיקהוהתבררההיפךמטענתו.

"הם איירו רק באיש פקח שהוא כעסן מצד מדתו הרעה .ולשון
המשתטה מדי יום ויום שכתבו הוא רק שמכעסו עושה מעשה
שוטה ומטורף ולכן אין לומר עליו שאין דר עם נחש בכפיפה,
דכיוון שהוא פקח אפשר לה לראות שלא יבא לכלל כעס אך
שהוא טרחא גדולה לפניה ...אבל כשהוא שוטה שעליו נאמר
אין אדם דר עם נחש בכפיפה משום שאין שייך ליזהר ואין
שייך לפייסו כיוון שעושה שלא בדעת ודאי יודו שכופין ,אם
אך יכול ליתן גט כגון כשעתים חלים".

אמנם קיימות נסיבות בהן לא נחייב את הנתבע להיבדק
למרות תביעת התובע ,כשהתבררה הצדקה לכך שלא
ייבדק.עייןבפד"רח"טעמ'348בפס"דמביה"דהגדולבדברי
הגאוןרבימרדכיאליהוזצ"ל,שכתבבתוךדבריו:

"טענת האשה שהבעל אין פניו לשלום ואין מטרתו לחיות אתה
כבעל ואשה כי כל רצונו להציק ולהזיק לה ולהלעיז עליה וע"כ
אין באי הליכתה לרופא הוכחה למחלה דאי לא תימא הכי שלח
אחוי ,כאן היא חוששת מדבר אחר שיעשה כתוצאה משלח
אחוי ...היא לא הוחזקה לאשה בלתי שפויה ואפילו לאשה

ובשו"תהרא"שכללמ"בסעיףא'כתבתלמידושלהרא"ש,
רבייצחקב"רמאירבעלספרשערידורא:

עטרתדבורה
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"כאשר כתב מורי הרב רבי אשר כן נראה לי שאין מום גדול
כנכפה שהרי מדמה בפרק האומנין ב"מ דף פ' ע"א נכפית
לשוטה ושעמומית וכו' ושוטה אין לו קידושין ונישואין אפילו
מדרבנן כדאמרינן התם )יבמות קיב ב'( שאין אדם דר עם נחש
בכפיפה וכו'".

נפשית ,שהתנהגותו מכבידה מאוד לדור במחיצתו ,למרות
בגדרשוטה,ובמצבוהנוכחיהואכשירלתתגט.
שאינו 
בספר ציץ אליעזר ח"ו סי' מב )פרק א'( דן בשאלת חיוב
גירושין ביחס לבעל שאובחן כחולה סכיזופרניה והאריך
להוכיח שיש מקום לחיוב גירושין ואף לכפיית גירושין

הרי שהיה פשוט לתלמיד הרא"ש שבשוטה כופים לגרשה.

בנסיבות אלו ,והתחשב גם בחשש סכנת נפשות לאחרים

לכאורהדבריואלו סותריםלתשובתהרא"ששהביאהטור,

השוהיםבמחיצתובעתהתקף,עיי"ששהאריךלבססקביעה

ומסתמאתלמידושלהרא"שאינוחולקעלתשובהזו,אלא

זו.וכעיןזהבספרמשכןשילהעמ'קצ"ו-קצ"ט.

בהכרח כביאור האג"מ .וע"ע בתוספות במסכת יבמות דף

וכן בפד"ר חלקח' עמ' 216דנו בשאלת חיוב גירושין לבעל

לט .ד"ה ובחרש ,ומוכח מדבריו שכופין גירושין או חליצה

חולה נפש ,והעלו שיש לחייבו בגירושין ,וגם אם בפרק זמן

בשוטהולענייןזהדינוכמוכהשחין.

מסוים אנו רואים רגיעה ,עדיין קיים חשש לחזרה למצבו

וכןבשו"תצמחצדקחלקאה"עסי'א'כתב:

הקודם.וכןבפד"רחי"בעמ'  3פסקוכעיןזה.בשניפסקידין

"הנה פשוט הוא דמום דנשתטה גדול יותר מכל המומין
המבוארים בגמרא )ס''פ המדיר( שכופין עליהם האיש להוציא
כמקמץ ומצרף נחושת ובורסי כו' .וכן מבואר מדברי הרב
המגיד סוף פ''י מהלכות גירושין שכתב וז''ל ודברים פשוטים
הם שאין אדם דר עם נחש בכפיפה אמרו גבי אשה בהרבה
דברים שהם פחותים משטות כש''כ שטות .וכן אמרו שם שלא
תקנו חכמים נשואין בשוטים מטעם זה עכ''ל .וכן מבואר
בתשובה השניה שבתשובת הרא''ש כלל מ''ב דהביא שם ראיה
לנכפה שכופין לגרש משום דבגמרא )פרק האומנין( מדמהו
לשוטה ,א''כ מזה מבואר דשוטה גדול מכל המומין שכופין
להוציא .ומש"כ הטוש''ע סי' קנ''ד ס''ה איש המשתטה מדי יום
כו' אין כופין אותו לגרש שאין כופין אלא באותן שאמרו
חכמים .אין להוכיח מזה להיפוך .כי זה אינו סברא כלל ,אלא
התם מיירי שאינו שוטה ממש רק טפש ,כמבואר בתשובת
הרא''ש כלל מ''ג ס''ג וז''ל גם אינו מטורף אך אינו בקי בטיב
העולם עכ''ל .וגם ממקומו הוא מוכרע דאם הפי' בטוש''ע
שהוא שוטה גמור ,איך שייך שיכופהו לגרש הרי גט שלו חספא
בעלמא הוא ,וכדתנן נתחרש הוא או נשתטה אינו מוציא
עולמית .אלא ודאי מיירי בטוש''ע שאינו שוטה גמור עד שגיטו
גט .אבל שוטה ממש ,פשיטא דגרע מכל המומין הנ''ל .והא
דלא נזכר במומין )ס''פ המדיר( .היינו פשוט משום דשוטה לא
שייך כפייה לגרש כיוון שגיטו אינו גט".

אלו ביססו את הקביעה שמחלת נפש נחשבת "מום גדול",
וכן התחשבו בסיכון הצפוי לאשה כשהיא במחיצת בעל
חולה נפש ,בעת התפרצות ההתקף ,ופסקו שאפשר לחייב
גירושיןבגיןעילהזו.
וע"עבספרדברייוסף)להגאוןרבייוסףכהןזצ"ל(ח"בעמ'
לא לכפות גירושין על בעל שוטה ,ואמנם
רלא שפסק ש 
בנידון שלו כתב לדחות את התביעה ואף לא קבע חיוב
גירושין .אך על כל פנים ,ביחס לחיוב גירושין בלא כפיית
הגט ועל יסוד הקביעהשאיןאדם דר עם נחש בכפיפה,לא
נמצאהבפסקדינוראיהשישלהימנעמכך,לכןלענייןחיוב
הגירושין ניתן לסמוך על שאר פסקי הדין שהזכרנו ,מאחר
שאםאכןלבעלבעיהנפשיתבלתימטופלתאושלאהושגו
תוצאות חיוביות מהטיפול ,יש לחייבו בגירושין על יסוד
הטעם שאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת ,וכפי שבארו
בפסקי הדין הנזכרים .ואילו ביחס לשאלת כפיית הגט
בנסיבות אלו ,במסגרת פסק הדין הנוכחי ,איננו נזקקין
להכריעולפסוקשאלהזו.
מסקנה
בסירובו של הנתבע להיבדק כפי הוראת בית הדין ,הנתבע
הוכיח שיש מקום לטענת התובעת שהמגורים המשותפים
עמו כרוכים בסבל מתמשך ,ושלא ניתן להמשיך בחיי

עדכאןביחסלבעלשמחלתוהנפשיתחמורהעדשכברהגיע

נישואיןעמועקבהתנהגותוהחריגההנובעתממחלהנפשית

לדרגת שוטה .ויש לדון מה דינו של בעל הלוקה במחלה

בעייתית.עלכןהבעלחייבלתתגטלאשתו.

סימן צא

תשלוםהכתובהלאחרחיובהבעלבגטועודקודםלגירושין
בבית הדין התקיים דיון במכלול התביעות העומדות על

להלן נימוקים הלכתיים לביסוס הקביעה שהבעל מחויב

הפרק,וביום י"ד כסלו תשע"ג ניתן פסק דין לחיוב הבעל

בתשלום הכתובה ,וכי המועד הראוי לתשלום זה הינו עם

בגירושין.כעת פסיקה זו חלוטה לאחר שערעורו של הבעל

פסיקתחיובגירושין,ואףקודםסידורהגט.

נדחה בבית הדין הגדול .בשטר הכתובה נקוב סך148,000

אמנם אם הבעל מחויב בגירושין בעקבות תביעת האשה

שקל ,ובנסיבות המיוחדות של נידון זה ,לא נמצאה עילה

לגירושין ,בנסיבות מסוימות לא יהיה מקום לחיוב תוספת

לשלולמהאשהאתזכאותהלתשלוםהכתובה.

כתובה ,וזאת על יסוד שיטת ר"ח )בתוס' יבמות דף סה ,ב

עטרתדבורה
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ד"הכי(,אךבמקרההנוכחי,שבעטיושלהבעלומעשיוחויב

עמ')216ובספר עזר משפט סי' ד'( בפס"ד מביה"ד ת"א,

בגירושין ,וכמפורט בפסק הדין הנזכר ,בנסיבות אלו לא

שהגאון רבי אליעזר גולדשמידט זצ"ל הביא מראשונים

נאמרודבריר"ח.

ואחרונים שפסקו חיוב תשלום הכתובה עם פסיקת חיוב

עיין בב"ש סי' קנד סק"א שהביא את דברי ר"ח גם ביחס

הגט ,גם בטרם ניתן הגט .ולמעשה זו שיטת כמה מרבותינו

לעילות המפורטות באה"ע סי' קנד ס"א ,אך עיין שו"ת רבי

הראשונים,רמב"ן,רשב"א,ריטב"אר"ן,ותשב"ץח"אסי'א'

עקיבא איגר החדשות סי' נא ובתשובתנפת צופים חלק

שפרשו שבכל מקום שלא נאמר בגמ' כופין לגרש ,אלא

אה"עסי'קי,ובחזו"אאה"עסי'סטס"קכבובפד"רכרךא'

נאמר"יוציאויתןכתובה",היינומבקשיםעלהגטוכופיןעל

עמ' ,216-222שכתבושאיןהדבריםאמוריםבנסיבותשבהן

הכתובה .ולשיטה זו תשלום הכתובה הוא עוד קודם

הפירוד או הגורם לחיוב הגירושין נוצרו ביוזמתו ובבחירתו

הגירושין ,שהרי כופין על זה .וכן מבואר בתשובת הרשב"א

שלהבעל,ועי"שבחזו"אשכתבכןביחסלמורד.

ח"א אלף קצב שכופין על תשלום הכתובה כבר עכשיו עוד

בפסקהדיןהנ"ל,בעמוד218כתבו:

"אם הבעל אינו זן את אשתו מפני שאינו רוצה להשתכר ולזון,
ובגלל זה היא דורשת גט ,הרי דרישת הגט באה בגלל מרידתו
של הבעל ,והגירושין הם באשמתו שהרי לא מאונס אינו זן
אותה אלא מרצון ,כי בזדון מרד באשתו ,ולו היה רוצה הרי יש
לו היכולת להשתכר ולזון אותה .ואף שבסוף פסיקת הגירושין
הם לפי דרישת האשה ,דרישה זו אינה אלא תוצאה הגיונית
מרצונו או אי רצונו של הבעל ,ולכן זה נקרא שמחמתו באה
הדרישה לגט .ולא יתכן לומר בכגון זה שהגט הוא מחמתה.
ומאחר שיסוד הפטור לר"ח הנך דכופין מחמתה נופל כאן ,לכן
גם לדעת הר"ח אין הבעל פטור לשלם התוספת .ואם לא נאמר
כן ,הרי לפנינו דרך לבעל מורד להתחמק מתשלום הכתובה ,לא
יזון אותה ויאלצה על ידי זה לדרוש גט ,ויהיה פטור לשלם
הכתובה על ידי המרידה ,בטענה על דעת שתדרשי גט לא
התחייבתי ,דבר זה אין הדעת סובלתו",
על כן הוא הדין בנידון שבפנינו שחיוב הגירושין נובע
ממעשיוהשליליים של הבעל,כמפורט בפסק הדין הנזכר,
הפסיקה לחיובו במלוא סכום הכתובה ,יכולה להינתן עם

קודםלגירושיןהמעוכביםעלידיהבעל.
מהרלב"חבתשובהסי'לגבארשיטהזו,וכתב:

"הר"ן וכל בעלי החידושים כתבו בפרק המדיר ,כי בכל מקום
שאמרו רבותינו ז"ל יוציא ויתן כתובה ,רוצה לומר מבקשים על
הגט .כפיית דברים כזאת בקשה נקראת ...בפרק המדיר אמר
באותם שהדין בהם כופין שהכפייה היא בשוטים ,דבדברים לא
יוסר עבד .ואותה כפייה לבד כתבו המפרשים דאין לעשותה כי
אם באותה המקומות לבד שאמרו בהם בפירוש כופין .אבל
כפיית דברים ראוי לעשותה ,כמו שאמרו בהם ז"ל יוציא ויתן
כתובה".
והוסיףמהרלב"חבסי'לולבארשיטהזו:

"כל המקומות שאמרו זכרונם לברכה בהם יוציא ויתן כתובה,
משום דהתם ראוי הוא לכוף על הכתובה כיון שבעל המאמר
האריך ואמר בפי' ויתן כתובה .ובשלמא אם פי' יתן כתובה
רוצה לומר דכופין עליה ניחא דהאריך הלשון כל כך ,אבל אם
פי' מבקשים על הכתובה כמו ביוציא ,שפירושו מבקשים ,כיון
דלא נקט כופין ,אם כן מה לו להאריך ויתן כתובה ,כי פשיטא
שהמוציא אשתו מחמתו ברצונו ,שיתן כתובה".

מתן פסק הדין לחיוב גירושין ועוד קודם סידור הגט .ולהלן

העולה מדברי מהרלב"ח ,שלאותם ראשונים שפרשו "יוציא

המקורותלקביעהזווהנימוקיםלכך.

ויתןכתובה"שכופיןעלהכתובהומבקשיםאתהגט,בהכרח

במרדכיבמסכתכתובותפרקהמדיר:

"כתב הר"ם ז"ל כל היכא דקתני יוציא ויתן כתובה ,נהי דאין
כופין אותו אלא בראיה ברורה ,מ"מ נפיק ממונא מיניה כאן,
דכיון דחייבוהו חכמים להוציא ולתת כתובה .אם לא הרשינו
לכוף להוציא ,דאם היינו כופים ה"ל מעושה שלא כדין ,מ"מ
כתובה מ"ט לא נפיק מיניה ,כיון דחייבוהו חכמים בממון זה
לתת לה .הלכך מפקינן מיניה כתובה ויהבינן לה מנה ומאתים
ונדוניא דהנעלת ליה".

היאעודקודםלמועדהגירושין,
שהכפיהלתשלוםהכתובה 
המעוכביםלעתעתה.
היה מקום לברר הלכה זו שכתבו מהר"ם והתשב"ץ ושאר
הראשונים ,האם חיוב הכתובה בטרם ניתן הגט,הוא חיוב
חדש ,שתקנו כדי לכפותו בכך לתת גט ,או שזהו החיוב
הרגיל שלכתובה ,אלא שקבעו את זמן פירעון הכתובה
למועדשבוחויבלתתגט.
מפשטות לשון המרדכי והתשב"ץ ושאר הראשונים ,וביאור

דינו של מהר"ם נפסק להלכהברמ"א אה"ע סי' קנד סעיף

הגר"א ,נראה שחיוב תשלום הכתובה נובע מהחיוב הרגיל

כאשכתב:

של כתובה ,שאם לא כן הראשונים היו מציינים שיש כאן

"בכל מקום דאיכא פלוגתא אם כופין או לא ,אע"ג דאין כופין
לגרש ,מכל מקום כופין אותו ליתן כתובה מיד ,וכן הנדוניא
דאנעלת ליה".
וכתבבביאורהגר"א:

"כיון דחייב להוציא וליתן כתובה ,נהי דאין יכולים לכופו על
הגט ,כתובה מ"מ חייב לה".
הלכה זו מוסכמת על רוב הראשונים ,וע"ע בפד"ר כרך א'

חיוב חדש ומבארים הלכה זו ,ומסתימת דבריהם מבואר
שאיןכאןחיובחדש.
אמנםבספראגרותמשהחלקאבןהעזרח"אסי'קלזכתב:

"מוכרחין לומר להרשב"ץ שהוא חיוב כתובה חדש ,לא
מהחיוב הידוע שהוא לכשתתאלמן ותתגרש ,דמצד חיוב ההוא
אין שייך לכופו ליתן הכתובה כשעדין לא גירשה .ודוחק לומר
דזה שעשה שתתבע גירושין הוא כבר כגירושין לענין חיוב
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הכתובה .וכיון דהוא חיוב חדש ,אפשר לומר שהוא רק כדי
לכפותו בזה ,ומנליה דאף כשא"צ לכופו צריך ליתן כתובה,
ובודאי אין לומר כלל שיסבור הרשב"ץ והרמב"ן דאין לה
כתובה כשמחייבין אותו לגרש ומגרש בלא כפיה .ועוד עצם
הדבר דיהיה חיוב כתובה בלא גירושין הוא דבר תמוה ,וצע"ג
בכוונתם".
והנהבחזו"אאה"עסי'סטס"קיגדןבהלכהזושלהמרדכי
והרמ"א,ובתחילהנטהלומרשזהוחיובחדששנועדלכפותו
לתתגט,וז"ל:

"צ"ע ,נהי דחייב לגרשה ,מ"מ אין חיוב כתובה אלא אחר
הגירושין והשתא אינו חייב לה .ואפשר שהוא רק מדין כפיה...
ואי ליתא קמן למכפי' נראה דאין מגבין לה כתובה מנכסיו".
אךמידהחזו"אחזרמסבראזווכתב:

"ובבה"ט ר"ס קנ"ד בשם רד"ך לא כתב כן .ואפשר דתיקון
חכמים הוא במקום שאמרו יוציא ויתן כתובה שחייב בכתובתה
מיד".
וז"להבארהיטבשהביאהחזו"א:

"כל היכא דכופין להוציא וליתן כתובה ,אם לא יכפוהו להוציא,
כגון דליתא קמן ,והאשה תובעת גיטה וכתובתה ,בית דין יורדין
לנכסיו ומגבין לה".
הרי שהחזו"א בתחילת דבריו נטה לומר שזהו חיוב חדש
כחלק מאמצעי הכפיה לגירושין ,אך בעקבות דברי הרד"ך
חזרבו.
דבריהרד"ךוהחזו"אנעלמומהאגרותמשה,לכן סברשזהו
חיובחדשכאמצעיכפיהלכופולתתגט,ולבסוףנשארבצ"ע
בביאורהלכהזו.אךמאחרשבתשובתהרד"ךמבוארשפסק
לחייבבכתובהגםכשהבעלאינומסרבלתתגט,אלאשהגט
מתעכב מטעמים אחרים כגון שהבעל אינו כאן ,נראה

דיוציא ויתן כתובה ,דאע"ג שלא הורשינו לכוף להוציא בלא
ראיה ברורה ,מ"מ כתובתה נוציא ממנו כו' .נלע"ד דאין מכאן
ראיה כלל ,ושאני התם שחייבוהו חכמים ליתן גט וכתובה ,והרי
היא עומדת וצווחת שהיא רוצה ממנו גט כדברי חכמים
שחייבוהו בכך ,ומותר לקרותו עבריינא אם לא יוציא ויתן
כתובה ,אפילו לפירוש רבינו חננאל כמו שכתבו התוס' ריש
פרק המדיר ,ודאי דין הוא שנוציא ממנו הכתובה ,דפשיטא
דלענין ממון יש כח ביד חכמים שהרי הפקירם הפקר ,ואף על
גב דלענין איסור אשת איש החמור אין כח ביד חכמים לכופו
מאחר שאין אלא פושע בעלמא" ,עכ"ל מהרי"ק.
הרי מפורש בדבריו ,שבאותם שתקנובהם חכמים "יוציא
ויתןכתובה"",ודאידיןהואשנוציאממנוהכתובה,דפשיטא
דלענין ממון יש כח ביד חכמים שהרי הפקירם הפקר".
ומבואר שאותו טעם לחיוב הכתובה עם הגירושין ,יאמר
באלה גם ביחס לחיוב הכתובה עוד בטרם ניתן הגט,
ובשניהםזהודיןגמורמכחתקנתחכמיםשהורו"יוציאויתן
כתובה".
הבית מאיר בתשובה )שו"ת בית מאיר ,מהדורת מכון
ירושלים(סי'לט,כתבעלדינושלהמרדכיוהרמ"א:

"כל שהדין נותן לכופו על הגט וכתובה ,אף שאין בידינו לכופו
על הגט ,יהיה באיזה אופן שיהיה ,ויש בידינו לכופו על
תשלומי כתובה ,ממילא הוי מטא זמן חיובא תשלומין הכתובה,
ואם אין בני חורין תטרוף ממשעבדי .ומה שנסתפק מעלתו...
השעבוד לכתובה מימי הנישואין לא חל עד אחר הגירושין.
במח"כ לא ניחא לי בסברא כזו .שמיד שהנכסים נשתעבדו ,על
אופן זה נשתעבדו ,שכל אימת שיחול זמן הפירעון ולא יהיה
בעל חוב ,תטרוף מה שנשתעבד ,ומיד שמחויב בגירושין חל
זמן הפירעון" ,עכ"ל.

שבדברי מהר"ם התשב"ץ והרמ"א נקבעה ההלכה שהחל

הרי מפורש בדבריהם,שהזמן לפירעון הכתובה חל מיד עם

מאותו מועד שניתנה הפסיקה לחיוב הגירושין ,גם אם

פסיקתחיובהגירושין.

למעשה הגט טרם ניתן ,מ"מ בשאר העניינים הכרוכים

ואכן מעיון תשובת הרד"ך בית ב' חדר ז' עולה כי מפורש

בגירושיןישלפסוקכאילוכברניתןהגט.עלכןבמקרהשבו

בדבריו ,שהטעם בהלכה זו לחיוב כתובה באותם אלו

האשהזכאיתלתשלוםהכתובה,בעקבותפסיקהשבהנקבע

שנאמרבהם"יוציאויתןכתובה",אינומפנישאנומבקשים

"יוציא ויתן כתובה" ,האשה תוכל לגבות כתובתה וגם

לחייבו בכתובה כאחד מאמצעי הכפיה לגרש ,אלא בהלכה

נדונייתה.

זו נקבע המועד לביצוע חיוב תשלום הכתובה ,והוא מועד

וכן בפד"רכרך א' עמוד216בפסק דין הנזכר מהגאון רבי

חיובהגירושין,בלאשהואמותנהבסידורהגטבפועל.

אליעזרגולדשמידטזצ"לבארהלכהזוכדלהלן:

להלןלשוןהרד"ך.לאחרשהרד"ךדחההסבראשמטעםקנס

"הרי שכופין לתת כתובה מיד ,גם לפני הגט ,אף שאין כופין
לגרש .כי מכיון שמוטלים עליו שני חיובים ,לתת גט מיד ולתת
כתובה מיד ,אין השהיית ביצוע אחד החיובים  -מתן הגט,
פוטרת מלבצע מיד את החיוב השני  -תשלום הכתובה .לפי זה
בנדון דידן שהדין הוא יוציא ויתן כתובה  -כופין לשלם מיד
הכתובה גם לפני ביצוע הגט".
וכן מבואר במהרי"ק שורש קז שחיוב הכתובה בטרם סודר
הגטאינוחיובחדש.וז"למהרי"ק:

"ואשר כתבת דפשיטא הוא להוציא מיד הבעל לכל הפחות
הנדוניא דהנעלת ליה ,והבאת ראיה ממה שכתב מהר"ם גבי הני

אתינן,כתב:

"אלא נראה דהיינו טעמייהו דתוספות ז"ל והרא"ש ז"ל ,דכיון
שכופין אותו להוציא ולתת כתובה מילתא דפשיטא היא דאי
ליתיה קמן או שיתילד אחר זמן תולדה אחרת ולא נוכל לכופו,
והאשה תובעת גיטה וכתובתה שבית דין יורדין לנכסיו מיד
אחרי תביעתה ומגבין לה כתובתה ,הואיל וחכמים חייבוהו
לכופו בשוטין להוציא ולתת כתובה ,אם לא יכלנו לכופו
להוציא יש לנו לכופו בכתובתה ,הואיל וכבר הגיע זמן
שחייבונו חכמינו ז"ל לכופו לתת כתובה ,ומטעם זה גם הוא
יהא זריז לקיים מצות חכמים לגרש .ולרווחא דמילתא אומר
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שיש לנו לומר לענין גביית הכתובה דאשה זו ,הואיל ולגירושין
קיימא ,כגרושה דמיא ,וגבייא כתובה גם כי לא נתגרשה ...הכא
נמי אית לן למימר ,האי אתתא מבוררת היא דלגירושין קיימא,
וכיון דלגירושין קיימא כגרושה דמיא לענין גביית כתובה,
וכופין אותו לתת כתובה גם כי לא גרש" ,עכ"ל הרד"ך.
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בתוספת כתובה ,וזאת כפי ההלכה בנסיבות שבהן
שפסיקתחיובהגירושיןנקבעהעקבמעשיוהשליליים.
ב .בנסיבותשניתןפסקדיןלחיובהבעלבגירושין,באותה
עת כבר ניתן לכפות על ביצוע העניינים הממוניים
הנובעים מהגירושין ,לרבותגביית תשלום הכתובה,
וזאתגםבטרםהוסדרהגט.

וע"עבתשובתנופתצופיםסי'צושכתבבפשיטותשתשלום
הכתובה עוד קודם הגירושין ,נקבע כדי שלא יהיה חוטא

עלכן ניתןבזאתפסקדיןלחיובהנתבעלשלםלתובעתסך

נשכר,אךלאהזכירמדבריהרד"ךשקדמובסבראזו.

148,000שקל.
הסכום ישולם תוך30יום ממועד חתימת החלטה זו ,ואין

העולהמדברינו:

מניעה שסכום זה ייגבה בהליכי הוצל"פ מתוך חלקו של

א .בנידון שבפנינו ,הבעל מחויב הן בעיקר כתובה והן

הנתבעברכושהמשותף.

סימן צב

חיובהבעלבגירושיןלאחרשנשאאשהאחרתומעגןאתאשתו.התנאיםלהיתר
ל
נישואיןלבע 
בנידוןבעלשהיהנשויעםאשתובחו"ל,ולאחרסכסוךעזב

אחר ונשא אשה שניה למרות שאשתו הראשונה התנגדה

אותה,הגיע לארץ,ונשא אשה אחרתבחו"קבלא היתר

לכך .באותו מקום היה מנהגם שהבעל התחייב בשטר

מאהרבנים ,אלא עפ"י הוראת רב ,שהורה לו היתרלשאת

הכתובה שלא ישא אחרת גם אם לא זכה להיבנות ממנה

אחרת בלא דיון במעמד האשה ובלא לכתוב כל נימוק

אלאלאחרשיפטוראותהבגט.

הלכתי .הבעל טען בפני אותו רב שאשתו תבעה מזונות

באותו נידון שבתשובת חוט המשולש ,בית הדין שבמקומה

בערכאות ,והעלים ממנו שהאשה קיבלה היתר לפנות

של האשה פסקו לאשה מזונות וגם העבירו לרשותה קצת

לערכאות לאחר שהבעל סירב לדין תורה .האשה תבעה

מנכסי הבעל ,ובלשון השאלה נכתב לבית הדין שבמקומה

לחייב את הבעל בגירושין,והבעלמסרב לתת גט וטוען

שלהאשהכדלהלן:

שעליהלוותרעלפסיקתהמזונותשנקבעהבביהמ"ש.
א .בנידון זה קיימות שתי עילות ברורות לחיוב הבעל
בגירושין ואף לכפייתו בגט .האחת ,מפני שהבעל עזב את
אשתו אינו רוצה בה ומעגן אותה ,והשניה ,מפני שעבר על
חרםדרבינוגרשם.
אתהיסודותלכפייתגטעליסוד
גםאםהיהמקוםלדוןולברר 
העילה השניה ,אין ספק שהעילה הראשונה היא ברורה ללא

"עכשיו הבעל הוא מערער על מעשיכם ,גם שלח אלינו כתב
והוא טוען כי פסקתם לה מזונות יותר מדאי גם מסרתם בידה
נכסיו לבד מה שהביאה מבית אביה ...הבעל הוא מערער על
כסות של חול שלא רצה ליתן לה אלא מה שהיה עליה בשעת
קבלת הגט ,וגם ראינו כתב הבעל בענין זה ואמר שהתכשיטין
אשר היו לשבתות וי"ט לבשה אותם בחול כדי להפסיד הבעל,
וגם טען הבעל כי האשה איבדה כל כליו הנמצאים איתה בבית".

כלספק,עלפידינושלרבינוירוחםנתיבכגחלקח'שאםשני

בתשובתו פתח רבי שלמה דוראן ז"ל בקביעה שהבעל

בניהזוגאינםרוציםזהאתזה,כופיןאתהבעלבגירושין,וק"ו

מחוייבבגירושין:

בנידון זה שמונע ממנה כל ענייני אישות ,ובנישואיו בשנית
הגוללעלכלדיוןלבחינתשלוםבית.
סתםאת 
להלן נדון בשאלת כפיית הגט עקב העילה השניה ,אך ככל
שהדברנוגעלכפייתגטבנידוןזה,איןהכרחבבירורשאלת
כפייתגירושיןלבעלשעברעלחדר"ג.לכןהשאלההעיקרית
שעלינו לברר היא האם בעל שנטש את אשתו ואת ארצו
וברח למדינת הים ומעגןאת אשתו ,ובכך ללא ספק שהוא
בר כפיית גירושין ,האם ניתן לקבל את בקשתו להימנע
מכפייתו בגירושין בטענה שבבית המשפט ניתן כנגדו פסק
דיןלמזונותגבוהשאיןבכוחולעמודבו.
שאלה דומה נידונה בתשב"ץ חלק חוט המשולש הטור
הראשון סי' ו' .באותו נידון הבעל עזב את אשתו הראשונה
לאחר שעברו אחד עשרה שנים ולא ילדה ,והלך למקום

"לראשונה י"ל ראינו לפי הדין והאמת כי הבעל הוא מחויב
לגרש האשה הזאת .אם מצד התנאי המוטל ביניהם הכתוב
בכתובה שלא ישא אשה אחרת כפי מנהגכם וכל הנושא אשה
לפי מנהג מקומו הוא נושא וזה אפי' נשא בסתם וכ"ש מנהג
וכתוב בכתובה .ואם מצד דלא קים ליה בסיפוקייהו...גם מטעם
אחר חייב הבעל הנזכר להוציא האשה הנז' במה שראינו
מכתביו וטענותיו במה שהוא חושדה בדברים אחרי' והוא
מאמת את הדברים ולפי דבריו שווייא לנפשי' חתיכא דאיסורא
כי דבריו בענין זה לא מראש בסתר ,וא"כ לפי דבריו אסורה היא
לגבי דידיה וחייב הוא להוציאה".
ולאחרשנקבעחיובובגירושיןכתברבישלמהדוראןז"ל:

"ואחר אשר האיש הזה הוא חייב להוציאה לאשה הזאת מצד
הדין מכל הטעמים הנזכרים אינו יכול להתנות עליה בגרושיה
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בשום תנאי אלא ברצונה ,דכיון שהדין נותן לגרש למה יכריחה
להתנות עליה בשום תנאי יקוב הדין את ההר ויגרש כפי הדין,
כ"ש שיש פנים שסבורני לומר אפילו אם תתרצה היא בתנאי
לקבל התנאי בי דינא לא שבקינן ליה למיעבד תנאה שכ"כ א"ז
הר"ש בן הרשב"ץ ז"ל בתשובה וז"ל וכל שחייב לגרש אין לו
להתנות עליה אפילו ברצונה שא"כ מה הועילו חכמים בתקנתן
לא יקיימו התנאי ויתבטל הגט עכ"ל ז"ל .ובנד"ד אחד
מהטעמים שהזכרנו שהוא מחוייב מצדן לגרש הוא דשווייא
אנפשיה חתיכא דאסורא וא"כ כדי שלא תשוב אליו עוד אין
מניחין אותם לעשות שום תנאי רק גט כריתות לאלתר ,דא"כ
מה כח ב"ד יפה ומה הועילו חכמים בתקנתן".

בתנאי שתחזיר לו החפצים שלו ,והדין עמו בזה ,בודאי אין
בידינו לכופו  ...ומעתה לפ"ז בנ"ד שלא רצה האב לקבל והויא
אנוסה ,שוב כופין אותו לגרש בלא תנאי ,ואף שהיה אביו
מרוצה לקבל החפצים באופן שתתן לו סך רב ,כיון דאינה
מחויבת בזה ,הוי אנוסה .וכהא דאמרו בגיטין ל' ע"א מידי
תרקבא דדינרא בעי למיתב לה כו' ומיקרי אונס",
הרימבוארשאם דינושל הבעל לכופובגירושין,אךהאשה
מחזיקה ברשותה ברכוש של הבעלהמגיע לו ,הבעל רשאי
להתנות מתןהגטשתחזירלואתרכושוהמצוי אצלה.אבל
בנידוןמהרש"םגםהתבררשאכן רכושובידה,ובנוסףאביו
שהיה אמור לקבל את חפצי הבעל מהאשה ,סירב לקבלם

הרי מבואר שבאותו נידון הבעל טען שפסקו לו מזונות

כל עודלא תשלם סכום כסף ,שלא היתה מחויבת בו ,לכן

גבוהיםוכןטעןשאשתוגזלהממנומרכושו,וכיישלהוציא

פסקמהרש"םשכופיןאותולגרשה ,אףשהרכוש שלהבעל

גזל מידה ,וביחס לטענות אלו בהמשך התשובה נכתב שיש

עדייןברשותה,כיהיאאנוסהבכך.

לדון ביניהם ולשמוע האם אכן צדק בטענותיו ,למרות זאת

ה
דהיינוגםלאחרשהתבררבביתהדיןשהאשהמחזיקהביד 

קבע רבי שלמה דוראן שיש להפריד בין הדברים ,ויש

אתרכושו,איןזועילהלהימנעמכפייתובגירושיןאלאאם

להורות על חיובו בגט ללא דיחוי ,ואין לעכב את הגירושין

ה ,ואינה
לאשה קיימת אפשרות מעשית להשיב את הגזל 

בטענהשהאשהמחזיקהגזלבידה.

חייבתלהוציאממוןרבעלמנתלהחזירו.

לפי דרכו ,בפסיקת חיוב הגירושין נקבעה החובה לתת גט

ולכן גם בנידון זה ,ביחס לטענה שהיא מחזיקה בפסק דין

ולהימנע מעיכוב הגירושין עקב טענות אחרות ,גם אם הן

למזונותמופרזים.בלאדיוןלגופהשלתביעתהמזונותובלא

טענות צודקות .ויש לברר טענות אלו בנפרד וללא כל זיקה

שהתקיים "שמוע בין אחיכם" בתביעה זו ,אין לבית הדין

למימוש הפסיקה המחייבת את הגירושין.ולעיל בסי' עט

לקבלטענהעלמזונותגבוהים.מאחרולאידועמהיהכנסתו

הארכנובהלכהזו.

ומהומצבוהכלכליועודפרטים נחוצים,ולפיהידועקיבלה

ועייןבאה"עסי'נבבח"מסק"הבמש"כ:

רשותמביתדיןלפנותלערכאות.

"אסור לבגוד באשתו אם אין לה מה ליתן".

לכן לפי דרכו של מהרש"ם ,אילו אכן היה מתברר בבית

ובספר דברי יוסף )להגאון הרב יוסף כהן זצ"ל(ח"ב סי' כח

הדין שהאשה מחזיקה ברשותה סכום כסף שגזלה מהבעל,

סברלדייקמדבריהח"משאםישלהמהליתןלויכוללבגוד

לא יכפוהו בגירושין אלא לאחר שתחזיר .אבל אם היא

בהולעגנהעדשתתן.וביחסלדיוקזההארכנובספרעטרת

אנוסה במה שאינה יכולה להחזיר וכיוצ"ב כופין אותו

דבורה ח"ב סי' צא עמ'658שאין מקום לדייק כן ,וכי יש

לגרשה.ובהתאםלכךבמקרהזהכאמוראיןלביתהדיןאת

לדון בנפרד על תביעה זו ,אך גם לפי דרכו של הדברי יוסף

הכליםלבררשאכןפסקהדיןלמזונותהיהבגדרגזל.כידוע

היינו דוקא ביחס לחובת הבעל לשאת אתארוסתו ,חובה

בלי שמיעת טענות במתכונת של"שמוע בין אחיכם" והליך

הנובעתמכחהתחייבותובעצםהאירוסין,אךאינהעליסוד

משפטי ראוי ,אין יסוד לטענה כזו או אחרת ביחס לפסיקת

תקנתחכמים,ואינודומהלנידוןשבותקנתחכמיםשחייבו

שניתנהלחיובהמזונות.

את הבעל לתת גט ,וביחס לתקנה זו כתב בתשובת חוט

ה
בדיון שיתקיים במקומה של האשה יש לברראת טענת 

המשולש שזוהי התקנה שלא יוכל להתחמק מהגירושין

שקיבלה רשות מבית דין לתבוע בערכאות .וכן ביחס לגובה


המוטליםעליו,גםבטענהשהאשהחייבתלווכיוצ"ב.

דמי המזונות ,הבעל אינו נאמן בטענתו שהשופט בערכאות

ב.יצוין לתשובת מהרש"ם חלק ה' סי' ס' ,שלא ראה את

רעליו את הדרך אלא לאחר דיון מהותילגופה של
עבי 
ה

תשובת חוט המשולש ,וקבע שאם התברר שאכן גזל ביד

התביעה.


האשה ,הבעל המחויב בגירושין רשאי לעכב הגירשין עד

גם אם פסקו לו בערכאות מזונות גבוהים ,לא ברור מדוע

שהאשה תחזיר את הגזילה .אך גם לפי דרכו של מהרש"ם

הבעללאהגישערעורבערכאהגבוההיותר.

היינו כשברור שהיא מחזיקה גזל ,וכל שנותר הוא להשיבו

סיכומושלדבר,גםלפישיטתמהרש"ם,מאחרשכאןבבית

לבעל.וז"ל:

הדיןלאניתןלקייםדיוןלגופהשלהתביעהלמזונות,כשאין

"עוד העיר מעכת"ה דלפמ"ש בתשובת הרא"ש הובא בטוש"ע
סי' קנ"ד דמי שהוא מוכתב למלכות כופין אותו לגרש ,וא"כ
בנ"ד כיון דכופין אותו לגרש ,א"כ אף שלא נתרצה רק באופן
שתחזיר החפצים מ"מ הוי גט .ואמנם לדעתי אף דכופין אותו,
היינו אם אינו רוצה לגרש כלל ,אבל בנ"ד שרצה לגרשה רק

בפניביתהדיןהנתוניםהרלבנטיים,ולאגרוכאןוכברהחלו
לדוןבשאלהזובארה"ב,איןיסודלטעוןשבעתהזומוטלעל
בית הדין כאן להיכנס לעובי הקורה ולדון ביניהם ,אלא
האשהזכאיתלטעוןשבית הדיןבארה"בבלבד שםגרויחד,
ידוןויקבעאםהיאגזלנית,וכלעודלאנקבעעליהדברכזה
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באמצעות דיון במעמד הצדדים או עכ"פ בדיון שבו הבעל

ראויה לקבל גט ,כגון נשתטית ,או שהאשה נעלמה ואין

מיוצג באמצעות מורשה שבדיון זה ידונו ויבררו כהלכה

אפשרות לאתר אותה ,או שהיא מורדת בבעלה ומסרבת

האםאכןגזלבידה.ולכןגםאליבאדטענותהבעל,נידוןזה

להתגרש ,אבל בכל הפוסקים לא נמצא היתר לחרם זה

לא גרע מאותה אשה בתשובת מהרש"ם שהיא אנוסה בכך

כשהאשה תובעת להתגרש ,אך יש ביניהם טענות הדדיות

שאינהיכולהלהחזיראתהכסףלאביבעלההדורשתשלום.

גםאםבפיהבעלטענהשהאשהגזלהאותו.

וכאןב נידוןזההיאלאאנוסהאלאמצדהדיןאינהמחויבת

לאברורכיצדניתןהיתרנישואיןבנסיבותנידוןזהללאדיון

לדוןעמובתביעתהמזונותבביתדיןבארץ,ואיןלביתהדין

ראויבמעמדהבעלוהאשה.עייןשו"תדברימלכיאלחלקג'

להיכנס לדון בכל תביעת ממון ביניהם בניגוד להלכה

סי'קמהושו"תדבריחייםח"אאה"עסי'ה'.

הקובעת שהתובע הולך אחר הנתבע ,ושעליו ללכת אחריה

מלבדזאת,בנסיבותאלו,שהאשהתובעתלהתגרש,לעולם

לתבועאותהעלגזלההמיוחסתלה.לכןבכלמקרה,כלעוד

לא ינתן היתר נישואין בלא השלשת הגט ומסירתו לאשה

לא התקייםדיון במקומה כמתחייב על פי ההלכה ,אין

ללא דיחוי .וזאת גם בנסיבות שהתבררה ההצדקה להיתר

שומעיןלושתביעהכזואואחרתשישלו,היאעילהלעגנה.

ה,
נישואין ,ההיתר ניתן רק לאחר השלשת גט עבור האש 

רק אם היה מתקיים דיון כזה במקומה של האשה והיה

עייןבחזו"אאה"עסי'סטסק"יבמש"כ":ואםמתרציתלקבל

מתברר שהיא מחזיקה גזל מכספו של הבעל,ואין דרך

גט בלא כתובה לעולם אין מתירים לו לישא אחרת ,ואף

להוציאממנה ,לפידרכושלמהרש"םהיתהזועילהלעכב

לאחרי"בחודש".

את כפיית הגט ,אך אין זה המקרה ,ואין לאפשר לו לעכב

ועייןבשו"תביתשלמהחלקאו"חסי'פהסק"בשכתבשגם

אתמתןהגטכלל.

במורדת שעזבה את הבעל והלכה למקום אחר ,לא ניתן

עוד יצוין ביחס לטענה שגזל בידי אשתו,יצוין כי מאחר

תגרש.
להתירלבעללשאתאשהאחרתכשהיאמבקשתלה 

שכאןבארץאיןגוביםאתדמיהמזונותשנפסקובחו"ל,אין

וכן בספר ישכיל עבדי חלק ו' חלק אה"ע סי' ב' ס"ק יב

טענהשהאשהמחזיקהגזלבידה,אלאקיימתטענהאחרת,

שהביא כן מכמה פוסקים .וכן בספר אוצר הפוסקים על

שהוא מנוע מלהיכנס לארצו לבקר את בני משפחתו .וזו

אה"ע סי' עז ס"ק נד אות ט שהביא כן מתשובת הרשב"א

טענה מסוגאחר ,כי אחרי שכבר עלה לארץ והשתקע כאן,

ח"א סי' תתס ומתשובת רבי חיים פלטיאל שבתשובות

לאברורשמותרלולצאתלחו"ל,ועכ"פאםנאלץלהישאר

מהר"ם מרוטנבורג שער א' סי' נג ומתשובות כמה

בארץולפגוש את בני משפחתו רק כאן בארץ ,אין זה גזל

מהאחרונים.

מצד האשה אלא רק כפייה שלא לצאת מהארץ לחו"ל,

ולהלןמדבריתשובתאגרותמשהאבןהעזרחלקד'סי'ג':

ויתכןשזהוהדיןהנכוןעבורו.
בנוסף,יצויןשהבעלטרםשילםלאשהכתובתהוכןמסתמא
האשה תובעת ממנו ההוצאות הכבדות שגרם לה בדיונים
המשפטיים הנובעים מהעיגון שגרם לה ,ולכן יש כאן
תביעותהדדיות.
ג .שיטה שלישית ביחס לבעל המחויב גירושין ומתנה
תנאים ,היאשיטת מהרשד"ם אה"ע סי' מא,וכבר הארכנו
בספרעטרתדבורהח"בסי'צאשרבוהחולקיםעלשיטהזו
ונעלמה ממהרשד"ם תשובת הרשב"ש הנזכרת שכתב
להיפך,וכןהעלוכמהאחרוניםשלאכמהרשד"ם.ועייןלעיל
סי'עט ,אךגםאליבאדשיטתופשיטאשכאןלאנקללקיים
את תנאו של הבעל המחייב דיון משפטי מורכב לבירור
טענותיו,ולכןאיןלדוןבנידוןזהמכחשיטתמהרשד"ם.אך
זאתניתןלהורותלפישיטתמהרשד"ם,עלחתימהעלשטר
בוררותבפניביתדיןבמקומהשלהאשה.
ד .עלתהטענהשהבעלעבר עלחרםדרבינוגרשםכשנשא
אשה שניה ,וכנגד זה עלתהטענה שהבעל קיבלהיתר מרב

"הנה כבר מפורסם דעתי שהיתר דמאה רבנים אף במורדת הוא
דוקא בהשלשת גט כשר אשר בכל זמן שתרצה האשה לקבל גט
תוכל לבא ולקבל הגט ולהיות מותרת לעלמא ,אפילו אם יש
להבעל עליה תביעות ממון ,כי ח"ו שהגאון רגמ"ה יתקן דבר
תקלה לעגן בת ישראל איזו שהיא ,ואף באופן שודאי חטפה
משל בעלה איזה סך ממון לא תיקן ושום ב"ד דגאונים לא
תיקנו ולא יתקנו באופן שיוכל הבעל לעגנה לגמרי או עד שתתן
לו כמה שירצה ,ובשביל עניני גיבוי ממון לא תיקנו ולא יתקנו
שום תקנות שיהא ביד הבעל כוח בעצמו לעשות כרצונו
ולעגנה ,וכשלא נעשה כן אין ההיתר של הב"ד שהתירו כלום
אף אם יחתמו ע"ז אלף רבנים ויותר ,ויש על הבעל איסור וחרם
דרגמ"ה מלישא אשה אחרת אם לא יגרשנה קודם בגט כשר,
ואני חתמתי רק שיתירו להבעל כדין דהוא אחר שישליש גט
כשר שתוכל לקבלו בכל עת שתרצה ,וכן אמרתי גם בעובדא זו
ביחוד לקרובי הבעל ,שלא שייך שום היתר בלא השלשת גט
כשר שתוכל לקבלו בלא שום עיכובים ,וע"ז באתי על החתום
למען האמת שלא יעוותו דיני התורה".

לשאת אשה אחרת .אך גם אליבא דטענת הבעל שקיבל

בהמשךלתשובה זו יצאו כמה מגדולי אמריקה ובתוכם בנו

היתר נישואין בר תוקף ,פשיטא שההיתר ניתן על יסוד

של האגרות משה ,הגאון רבי דוד פיינשטייןזצ"ל ,בחודש

ההנחה שהיתה ידועה לביתהדין המתיר,שהאשה מסרבת

אליהם הצטרף בחתימתו הגאון רבי יוסף
אלול תשס"ד ,ו 

להתגרש .וזאת מאחר ובכל הנידונים בפוסקים שבהם ניתן

שלום אלישיב זצ"ל ,לתקן תקנות להסדיר את היתר מאה

היתר נישואין לשאת אשה שניה ,היינו רק כשהאשה אינה
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רבנים,ובתוךדבריהםשהובאובספרישאיוסףאה"עסי'ח',

ההנחה המוטעית שהאשה מסרבת לקבל גט .אך מאחר

כתבו:

וכעת ידוע לבית הדין שהאשה מבקשת לקבל גט ,הרי

"היות ובתקופה האחרונה עדים אנו לפירצה גדולה בענין "חרם
דרבינו גרשום" ובקלות יתר אפשר להשיג "היתר מאה רבנים"
ופשה הנגע ונתרבו המקרים בהם הותר לאיש לישא אשה על
אשתו במספרים אשר לא שערום אבותינו ,חוששים אנו כי מצב
זה עלול לזעזע ח"ו את יסודות השלום בבית היהודי .לכן
החלטנו אנו החתומים מטה לעמוד בפרץ ולתקן תקנות כדי
להגביל את ההיתר ולהעמיד הדבר כפי שהיה בימים מקדם
ש"היתר מאה רבנים" ניתן במתינות ובכובד ראש כראוי לענין
כזה אשר שלום לאשתו תלוי בו ,ואלה התקנות:
א .רק בית דין חשוב ומוסמך ידון בענין היתר חרם דרבנו
גרשום.
ב .הרבנים וראשי הישיבות החותמים ומצטרפים להיתר
יהיו אך ורק רבנים מוסמכים או ראשי ישיבות,

שההיתרפקע,וכעתהבעלבחרםדרבינוגרשםבהיותונשוי
בל
לשתי נשים .דין זה דומה לאשה שנשתטית והבעל קי 
היתר לשאת אשה אחרת ,ולאחר שנשא אשה שניה,
הראשונה נרפאה משטותה .ובזה פסק הב"ש סי' א' עפ"י
תשובתצמחצדק:

"ואחר שתתרפא חייב לגרשה מיד כדי שלא יהיה לו שתי
נשים".
ובשו"ת בית יצחק אה"ע ח"א סי' טו סק"ג באר הלכה זו
שכתבוהצ"צוהב"ש,שהחרםלאהיהרקשלאלשאתאשה
שניה,אלאגםבעתששוההעםשתינשיםבלאהיתר.וז"ל:

"צדקו דברי הצ"צ  ...ועוד נראה דהחרם היה שלא להיות לו
שתי נשים ומה"ט פסקינן דאם עבר ונשא צריך לגרש ,על כן
צריך לגרש אשתו ראשונה".

ומכהניםבמשרותרבניותאובישיבותמפורסמות.

ביחסלבעלשעברעלהחרםומבקשיםלכפותובגירושיןכדי

ג .על הרבנים החותמים לציין מקום כהונתם כתובתם

למנועממנולהמשיךלעבורעלהחרם .בחי'הריטב"אעמ"ס

ומספרהטלפוןשלהם.
ד .אין רב רשאי לחתום על ההיתר אלא לאחר שעיין
היטבבנמוקיההיתר.
ה .ביתדיןהמתיריעביראתנימוקיההיתרלדיוןבביתדין
נוסףבמדינהאחרת.
ו .עלהבעללהשלישגטבידיביתדין נאמןכדישהאשה
תוכל לקבל אתגיטה בכל עת שתרצה בלא שוםקושי

יבמותדףמד,אכתב:

"ובתוס' כתבו כי רבינו גרשון החרים על הנושא אשה על אשתו
וחייבים לכופם על החרם שלו".
הביאוהנימוקייוסףוכןהב"יאה"עסי'א'.
וכןפסקהרמ"אאה"עסי'א'סעיףי':

"ואין נושאין שתי נשים וכופין בחרמות ונידויין מי שעובר
ונושא שתי נשים לגרש אחת מהן".

ומניעות יהיה מי שיהיה" .היתר" הניתן לבעל ללא

ובספר ערוך השולחן בן העזר סימן א' סעיף כח הוסיף על

השלשתגטכאמור,יחשבלחסרערךלחלוטין".

דברי הרמ"א ,וכדי להוציא מכל ספק בביאור דבריהרמ"א

מאחר ופסיקת הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ותקנות אלו

כתב שכופין בכל מיני כפיות ,ופשיטא שלפי דרכו כופין אף

מחייבות ,הרי כשניתן היתר נישואין שלא בבית דין חשוב

בשוטין.וז"ל:

ומוסמךשטעווהתירוחדר"גבלאהשלשתגטהניתןלאשה
בכלעתשתרצהלקבלו,ההיתרבטללחלוטין.
דברי האגרות משה פשוטים וברורים לא רק בקהילות
שקבלו עליהם חרם דר"ג ,אלא אף בקהילות שהבעל נשבע
שלא ישא אשה על אשתו ,שהבעל מנוע מלשאת אחרת
מפניהשבועהאומפניהמבוארבשו"עאה"עסי'א'סעיףט'
שנשאהעלדעתהמנהגשאין נושאיםשתי נשים,בכלאלו
איאפשרלהתירלולשאתאחרתבלאשישלישגטשתקבלו

"מי שנשא אשה על אשתו כופין אותו בכל מיני כפיות לגרש
את אחת מהן .ולכתחילה ראוי להשתדל שיגרש את השנייה
שנשאה באיסור ,אמנם אין עיכוב בזה ואם הראשונה מתרצית
לקבל גט והוא רוצה להשאר עם השנייה אין מוחין בידו .ואף
שי"א שאחר האלף החמישי אין לכוף מי שעבר על תקנת
רגמ"ה ,מ"מ אין נוהגין כן ,כן כתב רבינו הרמ"א דכבר כתבנו
דהתקנה בתקפה עד ביאת הגואל ואין שום חילוק בין אלף
החמישי לאלף הששי"

בכלעתשתרצה.

מלשון הריטב"א עולה שהכפייה אינה מכח תביעת האשה

וכןבספריביעאומרכרךח'חלקאה"עסי'ב'שגםבנסיבות

התובעת להתגרש ,אלא כפייה על המצוות ,ולכן גם אם

המצדיקותהיתרנישואיןלבעלאיןלתתאתהיתרהנישואין

האשהוהבעליחדרוציםלהמשיךיחדכופיןאתשניהם.

בטרם ישליש הבעל ג"פ לאשתו,לרבות בבעל ספרדי שאין

אמנם בספר כנסת הגדולה אה"ע סי' א' הגהב"י סי' ט' כתב

עליוחרםדר"ג,וכןהביאמספרתבואותשמשאה"עסי'ל'.

לדון שמא הכפיה שכתב הריטב"א היא רק על תחילת

וכן כתב בספר יביע אומר כרך ז' חלק אה"ע סוף סי' ה',

ה,
הנישואין,ולאלאחרשכברנשא,אךגםכנסתהגדולהגופי 

בסוףהתשובהוז"ל:

"ופסק ביה"ד האזורי הוא בתוקף ,ורשאי הבעל לישא אשה
אחרת על אשתו הנוכחית ,לאחר שישליש גט פיטורין לאשתו
שבכל עת שתרצה תוכל להתגרש בו".
אמנם  היה מקום ללמד זכות שההיתר ניתן לו על יסוד

צייןלעייןבתשובתמהרש "לסי'יד,ושםהנידוןהואבמישנתן
גט ונשא אשה אחרת ורק לאחר מכן נמצא הגט פסול ,וכתב
שמפרישיםאותומאשתוהשניהעדשיתןגט,ומבוארשהחרם
אינורקעלתחילתהנישואיןאלאגםביחסלהמשךהנישואין.
וגם מבואר במהרש"ל שהדין כן גם שנמצא עובר על החרם

עטרתדבורה



שאאת האשההשניה
בשוגג או מפני או נסו ,שהרי בעת שנ 
עדייןלאידעשהגטפסול.ולפידרכוה"העלפיהוראתחכם
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יש ממש בדבריה .ואם דעתו לעגנה ,ראוי הוא שתסמוך על
מנהגכם בעת הזאת ,לכופו ליתן גט לזמן".

ולאחר שהאשה הראשונה התבררה שכבר אין להיתר יסוד,

לאות למרידתה ,יש
הרי מפורש ברא"ש שאם יש אמת 

וכעתהואאנוסבהיותועוברעלהחרם.

לדייניםלשמועאתטענותיהםולבחוןאםישממשבדבריה,

אמנם הנודע ביהודה לא הסכים לכפות גט על יסוד כך

אךבכלמקרהאםדעתולעגנהישלכופוליתןגטלזמן.

שעברעלהחרם,אךהדיוןבנודעביהודהתניינאסי'צ'וכן

רץ ,מאחר וברור שלכל צד יש
לכן כשאותו בעל הגיע לא 

בחזו"א אה"ע סי' קח ס"ק יד הוא האם יש לכפות גירושין

טענותשיש לבררן ,אם רואים שבדעתו של הבעל לעגן את

כשהעילה היא האיסור שהבעל עבר על חדר"ג ,כשנשא

אשתו,היהמוטללכפותעליוגטלזמןמסויםשייקבעעלידי

אשהשניהבלאהיתר.ובזהדנוהאםהיותועברייןעלחרם

בית הדין ,שהרי שהוא הוחזק כבעל בר כפיית גירושין,

היאעילהמצדעצמהלכפותובגירושין.

ובתוךזמןזהלהורותעלדיוןבביתדיןבמקומםהקודם,ולא

כאמור,בתשובתנודעביהודההנידוןהואכשאותובעלכבר

היה מקום לסייע לבעללעגן את אשתו בלאשהתקיים דיון

גירשאת אשתו השניה ורוצה לחזור לאשתו לשלום בית,

במעמדשניהצדדיםוהתקיים"שמועביןאחיכם".

ואשתומסרבתותובעתגירושיןלאחרשנטשאותה12שנים

ולהלןמדבריהרשב"שסי'מו:

בלי פרנסה וכו' .ובזה דן אותה כטוענת "מאיס עלי"
באמתלא מבוררת .אך היינו לאחר שגרש אשתו השניה
ומצידו חפץ בשלום בית .אך כשהבעל טוען שהוא ימשיך
לדור עם האשה השניה ומבקש לעגן את הראשונה עקב
הטענותשהעלה .בזה מעולם לא עלה על דעת הנודע
ביהודה לקבוע שאין כאן יותר מ"מאיס עלי" .שהרי הבעל
מודיעשיעגןאתאשתועדשתיכנעלדרישותיו,ובעלהמעגן
אתאשתוהואברכפייתגט,גםלוליחדר"ג.
וכן החזו"א איירי במי שמבקש לגור עם אשתו הראשונה
כראוי.ולכןהסתפקהאםכופיןאותוגםעקבכךשעוברעל
חרם,והעלהשאםגרשהשניהפשיטאשלאיכפו,ולכןאינו
ענייןלנידוןדנן.
עלכןמאחרוכעתכשהאשהמבקשתואףתובעתלהתגרש,
לא מיבעיא לדעת הסוברים שכופים על חרם דר"ג ,כופין
אותו לתת גט כפסיקת ערוך השלחן ומשמעות הרמ"א סי'
א' ,וגם הנודע ביהודה מסכים שהרבה פוסקים הסכימו
שהחרם אינו רק על תחילת הנישואין .אלא אף לפי מה
שחשש הנודע ביהודה לגט מעושה שלא כדין ,היינו בנידון
שלו שהבעל מבקש לדור עם אשתו בשלום .משא"כ
כששניהם אינם רוצים זה בזה,והבעלמודיע שיעגן אותה,
פשיטאשזועילהלכפותולהתגרשגםלוליחרםר"ג.
ה .ביחסלפסיקתהרבשהורהלהבעלשיכוללעגנהולשאת
אשהאחרת,הדבריםצ"עמכמהטעמיםוכדלהלן:

"מי שהניח אשתו עגונה והלך לעיר אחרת למדינת הים ,אם
הבית דין שבאותה העיר יכולים לכופו לתת גט זמן לאשתו
מדינא אעפ"י שהיא לא תבעתו בגט ,או אינן רשאין בכך כיון
שלא תבעתו .ונפקא לן מינה שאם אינן יכולים לכפותו מן הדין
וכפאוהו הוה ליה גט מעושה בישראל שלא כדין דאמרינן בפרק
המגרש דפסול ופוסל ,ואם רשאים בכך הוה ליה גט מעושה
בישראל כדין וכשר.
ונראה לי שרשאים הם הבית דין בכך אעפ"י שלא תבעתו,
שהרי כל ישראל הם בעלי דינים מחמת עיגון .ותדע לך שהרי
אין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין כדאמרינן בפרק הגוזל
בתרא ,ובעדות אשה מעשים בכל יום שמקבלים .וכן נראה
פשוט מכמה מקומות מהמשנה ומהגמרא.
ונראה לי שהטעם הוא כי כל ישראל בעלי דין בכל דבר שמסור
לערוה ,וגם בדבר העונות דנפיק מיניה חורבא שהרי כמה
חללים הפילה ורבים ועצומים עד הארץ הכריעה והשפילה,
ופריצי עמנו פרצות פרצו ,וזנו ולא יפרוצו .וחובה על כל
ישראל וכל בתי דינים לגדור פרצות לבל ישוטטו השועלים
בחוצות .הלכך הוו להו בעלי דין בדבר בקבלת עדותם ,וכן
בתביעתם לענייני גט אעפ"י שלא תבעתו האשה ,דכלהו הוו
בעלי דין בדבר ...הכי נמי בעינן גט מחשש עגונא ובדבר
איסורא כלהו אינשי בעלי דין נינהו וכופין אותו לתת גט זמן
כדין האשה שתבעה מבעלה שיכתוב לה גט זמן כשהולך
למדינה אחרת ,כמו שכתב הרא"ש ז"ל בתשובה".

ראשית,בעתשהבעלהגיעלארץוברורשכוונתולעגנה,לא

הרי שגם הרשב"ש הסכים שאם אנו רואים כאן בעל שבא

היהנכוןלאפשרלוזאת,אלאלהורותלולזמנהלדיןתורה

ממדינת הים לאחר שעזב את אשתו ומעגן אותה ,יש

ולברר הטענות ההדדיות .הרא "ש בתשובתו המפורסמת

לכפותו לגירושין גם בלא שהוגשה תביעה מצד האשה,

בכלל מג סי' ח' לאחר שדחה שיטת הסוברים שיש לכפות

מאחר וידוע לנו שהוא מעגן את אשתו .הרשב"ש נסמך על

גט בטוענת "מאיס עלי" ,מיד לאחר מכן הורה לכפות גט

דבריהרא"שהנזכר.

באותו נידון אם רואים שבכוונתו לעגן את אותה .וז"ל

שנית,בלא שההיתר שניתן לבעל נכתב בפירוט ,לרבות

הרא"שבסיוםדבריו:

"כ"ש לענין כפיית הגירושין ,דיש לחוש לערמה ולנתינת עיניה
באחר; ואשר יבחר וירחיק הגירושין; הרי כתבתי לך בענין
כפיית גט מורדת .אמנם ,בנדון זה ,ספר לי אחיה אמתלאות
שנותנת למרידתה ,ואתה דיין בדבר הזה ,תחזור על הדבר אם

הבהרת הנידון עליו נסוב ההיתר ,קשה לדעת מה היו
הנתוניםשהוצגובפניהרבשהתירלבעללהינשא.מייערב
לנושבזמנוהבעלאכןהציגבפניהרבנתוניאמתהתואמים
לנידון שלהם ,כיצד הבעל היה נאמן על הרב המתיר בכל
דבריו.עייןבספרחבליםבנעימיםח"דסי'מגשכתב:
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"פשוט שאין אופן להתירו על פי דבריו לבד .ואם הבעל יהיה
נאמן ,יתבטל כל חרם ר"ג ,כי כל איש יחפוץ להתפטר מאשתו
יאמר כהנה וכהנה".

עוברת על דת .ומדוע ייגרע חלקה של האשה במקרה דנן
מאותהאשהשבתשובותמהרי"ל.
בנוסף ,באוצה"פ סי' א' ס"ג אות ט' ציין לספר פרדס

שלישית ,בעת מתן היתר הנישואין היה מוטל על בית הדין

רימונים ,ומעיון שם בדף מא עולה שהנידון דומה ביסודו

הדןבע ניינולבחוןהאםהאשהמסכימהלקבלגט,ולהסדיר

לנידון דנן גם אליבא דההנחה שהתביעה בערכאות היתה

גט באמצעות שליח ,ואם לא ניתן ליצור עמה קשר היה

ללא היתר )כפי שסבר אותו רב( .התשובה הנזכרת

מוטל על בית הדין להתנות ההיתר בהשלשת גט וכתובה

מתייחסת לבעל שנשא אשה בברוקלין וברח ממנה וחזר

בטרםינתןההיתר,וזאתעלמנתלמנועעיגוןהאשה.

למקומוהראשוןבאירופה ,וטעןכנגדהטענותרבותלרבות

וזאת כפי שכל הפוסקים שהתירו חרם דר"ג ,התנו היתרם

שפנתה לערכאות ועוד טענות קשות אחרות לרבות

בכך שברור שהאשה מסרבתלקבל גט ,וכן התנו ההיתר

שזינתה ,והיו ברשותו מסמכים מהערכאות להוכחת

בהשלשת גט שתקבלו כשתחפוץ בכך או כשתהיה ראויה

טענותיו המשפטיות ,ודנו שם כמה מהמשיבים אם ניתן

לכך ,וכן בהשלשת הכתובה ,וכן היה נחוץ היתר ממאה

לפסוק היתר נישואין על יסוד הראיות שברשותו ,ולבסוף

רבנים ,עיין ב"ח אה"ע סי' א' ,וכן בתשובת הב"ח סי' צג

העלו להתיר בכפוף להשלשת גט וכתובה והיתר מאה

כתב:

רבנים .דהיינו אף שלטענת הבעל האשה הלכה לערכאות

"ראינו מרבותינו נוחי נפש עשו מעשה להתיר לו לישא אשה
אחרת עליה כי כן קבלו הם מרבותיהם איש מפי איש וזה דווקא
בהסכמת מאה רבנים ולבי אומר לי שכך קבלו מפי רבינו גרשום
מאור הגולה שהחרים שלא לישא אשה על אשה שכשיגיעו איזה
ענין בין איש לאשתו שאין ראוי להחזיק בחרם זה יתירו אותו
בהסכמת מאה רבנים כדי שלא יהא הדבר קל בעיני הדורות ליקח
אשה על אשה וכך אנכי אומר בטח להתיר לראובן זה לישא אשה
על אשתו ולייחד לה כתובתה ביד הקהל".

שלא כדין ,לא מצאו לנכון להורות לעגנה אלא להיפך
התנו ההיתר בהשלשת גט וכתובה ואף קבעו שעליו
להסדיר היתר מאה רבנים .ועיי"ש שנוספו באותו נידון
סניפים נוספים של ספק בקידושין ושבמקומו לא הוחזק
כנשויוהכלהיהידוערקעלפיו.
וכןעייןבתשובתמנחתיצחקח"זסי'קושדןביחסנידוןהחמור
ה ,באשההמסרבתלדיןתורהומסרהאתבעלה
יותרמנידוןז 
מאסר,והעלהבמסקנתדבריו:
לערכאותששמוהוב 

"להתיר להנ"ל ,לישא אשה על אשתו ,ע"י היתר מאה רבנים,
והשלשת גט וכתובה וכל המבואר בפוסקים וגם שיתן בטוחות
לקיים פסק ב"ד ,כאשר תבוא לדון בדיני ממונות ,אם יש לה
איזה טענה בדיני ממונות".

טענה רביעית:הטענה שדינה של האשה כעוברת על דת
בכך שתבעו בערכאות ,נסתרת מתשובות מהרי"ל החדשות
סי' רא שפסק שגם אם האשה תבעה את הבעל בערכאות
איןדינהכעוברתעלדת,ומהרי"לבתוךדבריוהורהלדיינים
לברר מאיזה טעם הלכה לערכאות ,והיינו כדאמרן ,שלא

לכןלאברורמדועבנידוןזהלאנהגוכןעםהבעל.

ניתן לקבוע שום קביעה בלי לקיים עמה דין תורה שבו

סיכומו של דבר-מאחר ואין חולק שכעת הבעל מעגן את

יתקיים "שמוע בין אחיכם" ,וכל עוד לא התנהל הליך כזה,

אשתווברחיובוכפייתגירושין,חובהעלביתהדיןלכפותו

מהיכי תיתי לקבוע שדינה עוברת על דתודינו להתיר לו

לרבותבאמצעותמאסר .בכלטענהשישלוכנגדאשתו,יש

חדר"ג בלי השלשת גט וכתובה ובלי מאה רבנים .בלא דיון

להפנותו לדיון עמה בבית דין במקום מגוריהם הקודם.לפי

כזה איך ניתן לקבוע שאכן התרו בה קודם שהלכה

שיטת מהרשד"ם ומהרש"ם יש להחתימם על שטר בוררות

לערכאות ,או לקבוע שלפי עניינה של אשה זו אין צריך

תיקבע על ידי
ָ
בפני בית דין שידון בכל טענותיהם וזהותו

התראה .וכי האשה עליה דן מהרי"ל לא היתה מבית של

בית הדין כאן ,ולפי תשובת חוט המשולש יש לכפותו בגט

יראים ושלמים ,ואפ"ה קבע שיש לתלות הגשת התביעה

ובלא לאפשר לו כל טענות ומענות לעכב את הגירושין,

בהוראתהיתרשנתנהלעצמהוגםאםטעתה,איןהיאבגדר

ושארטענותיויידונובנפרדלאחרהגירושין.

סימן צג

ף
אינונשוימהעדי 
תהגדולהנשויאוהקטןש 
חליצ 
כשהיבמהזקוקהלחליצהוישאחגדולנשויואחקטןשאינו

ובב"י סי' קסה שהוא מקור דברי הב"ש,הביא מתשובת

נשוי ,יש להכריע מי מהם יחלוץ ,והאם בהלכה זו קיים

הריטב"אשכתב:

הבדלביןבניאשכנזלבניספרד.
הב"שבסי'קסאסק"זכתב:

"אם לגדול אשה ,אז חליצת הקטן עדיף ,ועיין ב"י סימן קס"ה
מ"ש בשם הריטב"א".

"ומה שאמרת שיש לו אשה ובנים ,מכל מקום אינו מאותם
שכופין להוציא ,אלא דכל שיש יבם אחר שאין לו אשה ,בו
המצוה יותר ובו משיאין עצה ומבקשין אע"פ שאינו גדול,
לדעת מורי הרא"ה .אבל לכופו בכך לא מצינו".

עטרתדבורה
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מפשטות תשובת הריטב"א מבואר דלאו משום חרם דר"ג

כשאין מניעה בהלכה ,עכ"פ הקבילה עליו אינה
לביתו ,אף 

אתיעלה,שהרילאהזכירכללמחרםדר"ג,וגםבמקומושל

כפישקובלתעלהקטןהרווק,ועלכןישלהעדיףחליצתו.

הריטב"אלאנהגובחרםשלאלישאשתינשים,אלאלמרות

ושמעתי שכן נהגו בביה"ד בת"א על פי הוראתו של הגר"מ

שאין איסור ליבם ,עכ"פ משיאין עצה שהקטן יחלוץ .וכן

ציוני זצ"ל גם ביבם ספרדי להעדיף חליצת הקטן הרווק על

כתבבדעתהריטב"אבשו"תאמרייושרח"אסי'קעה.

פניהגדולהנשוי.

וכן י"ל,בסתמא ,הב"י איירי אף לקהילות שאין נהוג בהם

רשב"א
אך בתשובתאמרייושר הנזכרת שהביאמתשובתה 

חרם דר"ג ,כפי שהב"י עצמו לא אסר לשאת אשה שניה

ח"דסי'לחשנשאלבלשוןזו:

מכח החרם .וכן משמע מסתימת הב"ש שהביא דינו של
הריטב"אלהלכהבסי'קסאסק"ז.
ובספרערוךהשלחןסי'קסאסעיףו'כתבשי"אהטעםבדינו
חרםדר"ג.אךהוסיףהערוה"ש:
שלהריטב"אמשום 

"ואפשר שגם במקום שמיבמין ונושאין שתי נשים ג"כ טוב
יותר הקטן שאין לו אשה ,מהגדול שיש לו אשה ,כדי שלא
יכניס צרה לביתו ,וכן משמע מדברי הריטב"א שהובא בב"י
בסי' קס"ה".
ובשו"תמהר"םשיקחלקאה"עסי'קמטבארהיטבענייןזה.
וכתב:

"כתב הריטב"א המובא בב"י סי' קס"ה ס"ה ופסק כן בב"ש סוף
סי' קס"א באם הקטן הוא פנוי והגדול יש לו אשה ,הקטן קודם.
ומלשון הריטב"א משמע דאפילו במקום דלא נתפשט חרם דר"ג
דאין ראויה ליבם .ונראה לי להסביר הדברים .דהמצוה בגדול
אינה מצד עצמה ,אלא מכבוד המצוה הוא שתיעשה על ידי
גדולים .ואם העושה המצוה הוא חשוב ומכובד יש בזה הידור
מצוה שאנו מצווין בזה מקרא ואנוהו .ולדעתי דלכך קרא הכתוב
לגדול שבאחים בכור אע"ג שבאמת לאו בבכור תליא מילתא
דהרי אפילו אם הגדול שבאחים אינו בכור אפילו הכי עליו
המצוה .אלא לדעתי התורה קראו בכור מלשון חשיבות כמאמר
הכתוב בכור אתנהו עליון למלכי ארץ ,ולהורות שלכך המצוה
בגדול משום חשיבות ועיין בתוס' יו"ט מיבמות משנה ח' ...
המצוה על הגדול מטעם שהגדול חשוב כבכור .ועכ"פ זה מבואר
שהמצוה בגדול אע"פ שאינו בכור ,ומדברי הריב"ש הנ"ל משמע
שעל ידי זה המצוה נתעלה ,כמו שהסברתי שיש בזה הידור מצוה
שאנו מחוייבים לעשות המצוה בהידור ,מקרא הנ"ל .וא"כ
ממילא מובן דזה דוקא אם על ידי הגדול שבאחים נעשה גוף
המצוה בשלימות .אבל אם יש פקפוק בגוף המצוה אם היא
נעשית על ידי גדול ,בכה"ג אין להשגיח על ההידור אלא על גוף
המצוה שתהא נעשית בשלימות".
וישלהוסיףטעםבדבריו,שהריהקריאההיאמצוהמהתורה
בסדר החליצה,ובקריאה זו היבמה אומרת מאן יבמי וכו'
וכתבבסדרהחליצהלמהר"םר"יסעיףעה:

"אז שואל הרב ליבם  ...הבנת מה שאומרת יבמתך שהיא
קובלת עליך שאינך רוצה ליבמה".

"האשה שנתאלמנה ,ואחי המת ארבעה ,וכולם נשואים ,אלא
הקטון שבהם .והגדול איננו פה בעיר .הודיענו אם מצוה בגדול
ליבם או לחלוץ ,או אם אפשר ליבם או לחלוץ האח הקטן
שאינו נשוי".
ובתשובתו הרשב"א כתב בפשיטות שמצוה על הגדול ליבם
או לחלוץ ולא מצא לחלק בין נשוי או שאינו נשוי כפי
שהזכירהשואל.
ובמסקנתתשובתאמרייושרהעלה:

"ואם כוונת ריטב"א כבית שמואל ,הרי הרשב"א פליג להדיא.
לכן עכ"פ לענין חליצה שגם בריטב"א אינו מוכרח שהקטן
קודם ,וברשב"א מבואר שהגדול קודם ,צ"ע אף בשניהם לפנינו
אם להורות כהב"ש .ובנ"ד שהקטן בריחוק מקום טובא ,ויש
כמה חששות דהוי כמדינה אחרת כמ"ש בתשובת חת"ס ח"ב
סי' פ"א ,נראה ברור שהגדול יחלוץ כמצות התורה".
ובשו"תמהרי"איהודהיעלהאה"עסי'ח'כתב:

"ע"ד הב"ש סוף סימן קס"א ואם לגדול אשה חליצת קטן עדיף
ושכן כתב ב"י סי' קס"ה בשם הריטב"א .הנה הגאון בתשובת
אמרי אש בהגהותיו על אה"ע בח"ש ציין לעיין בתשובת פרח
מטה אהרן ח"ב סימן מ"ח ,ועיינתי עליו וגם בתשובת הראנ"ח
ח"ב סי' ל"ב מבואר בדבריהם דלא כב"ש אלא חליצת גדול
עדיף אף שהוא נשוי והקטן פנוי .גם דברי הריטב"א שבב"י
הנ"ל במ"ש שאין כופין לחלוץ וכו' אלא דכל שיש יבם אחר
שאין לו אשה בו המצוה יותר ובו משיאין עצה ומבקשין אעפ"י
שאינו גדול לדעת מורי הרא"ה ,כוונתו נ"ל אם הגדול הנשוי
אשה אינו רוצה לחלוץ אלא לייבם ,אז משיאין עצה להקטן
הפנוי ומבקשין אותו שיחלוץ אבל לכופין בכך לא מצינו וכו'
ר"ל לא את הגדול ולא את הקטן .אבל אם הגדול רוצה לחלוץ
ודאי עליו המצוה אף שהוא נשוי והקטן פנוי הגדול גדול קודם.
והכי מוכח לענ"ד בהגהות מרדכי בכתובות סימן רצ"א
המתחיל אלכה לי אל הגדולים וכו' בחור א' ששידך בת ישראל
וקודם שכנסה נפלה לו יבמה וכו' ועוד דיש אח גדול ממנו ואם
באנו לכוף יכוף הגדול ולא הקטן וגם הגדול אין דעתו לעגנה
וכו' רק שאביו וכו' וע"כ עובדא הוי שהגדול היה נשוי ואלו
היה רוצה הגדול לחלוץ הוא קודם כנ"ל".
וכןבספר יביע אומר חלק ז' חלקאה"ע סי' כא העלה

דהיינו קריאה זו אינה הודעה על סירובו של היבםליבם

שבמקום בו האשה זקוקה לחליצה ויש שני אחים הגדול

אלאהיאקובלתעליושמסרב .עלכן היה פשוטלהריטב"א

נשוי והקטן רווק והם מבני עדות המזרח שלא קבלו עליהם

דחליצת הקטן עדיפה על חליצת הגדול הנשוי ,מאחר

חרםדר"ג,חליצתגדולעדיפה,עיי"ש.

שביחס לקטן יש מקום לתלונתה .משא"כ ביחס לגדול

מסקנה :כשהיבםמבניקהילותהספרדים,הגדוליחלוץ,וביחס

הנשוי ,מאחר שמשיאין לו עצה ההוגנת שלא יכניס צרה

לאשכנזים,נחלקוהדעות,ולאנמצאההכרעהברורה.





חלק

ט
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סימן א

ל
סמכותביתהדיןבתביעתגירושיןביחסלבניחו" 
להלן שני פסקי דין שכתבנו ביחס לתביעה שהוגשה על ידי

סק"ז שכתב ,ביחס לחובת הדיינים לחתום על פסק דינם

אחד מבני הזוג ,כשמקום המגורים הקבוע שלהם הינו

בחינם,כדישהזוכהבדינויוכללהוציאולפועל,וז"ל:

בארה"ב .במקרה הראשון בית הדין קבע את סמכותו לדון
בתביעה,ובשניהוחלטשלאלקייםאתהדיוניםכאן,והורה
עלדיוןבביתהדיןשבמקוםמגוריהם.

פסקהדיןהראשו ן
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ,וניתן צו עיכוב
יציאה מהארץ ביחס לבעל ,ומנגד הוגשה תביעת הבעל
לביטולעיכובהיציאהמהארץ.
האשההגישהתביעתגירושיןבביתדיןזה ,ולבקשתהאשה

"גם שכר החתימה אינו היתר כלל ,שאף שאמרו רז"ל שהדיין
יכול ליטול שכר בעד חתימה על הפסק ,היינו אם נוטל הפסק
להיות בידו למשמרת ,לפי שאינו רוצה לכופו עכשיו לקיים
הפסק שכך יפה לו .אבל אם נוטל לראיה לפני המנהיגים
שיכופו לקיים הפסק ,חייבים הדיינים לחתום בחנם אם אינו
שכר בטלה דמוכח כדלקמן ,כמו שחייבים לטרוח ולכוף
בעצמם לקיים הפסק אם יש לאל ידם ,בחרמות ונידוים ולצוות
לשוטרים ,שזהו עיקר מצות הדיינים ,כמו שכתוב שופטים
ושוטרים כו'".

ניתןצו עיכוב יציאה מהארץ ביחס לבעל .בעקבות צו זה

הרישהאדמו"רהזקןקבעשעיקרמצותהדייניםהיאהחלק

ובקשת הבעל להורות על ביטולו של הצו ,התקיימו שני

של הוצאה לפועל של פסק הדין ,והמעשה שיש בו הוצאה

דיונים בשאלה המקדמית של סמכות בית הדין ביחס לבני

לפועלואכיפתפסקהדין,חייבלהיעשותבחנםכיזהועדיין

זוגאלו.

חלקמהותיממצותבצדקתשפוטעמיתך.

בשני דיונים אלו ,נידונו הטענות המקדמיות בשאלת

ועפ"ייסודזה ,האורהחייםעה"תבתחילתפרשתשופטים,

הסמכות ,הן בהיבט החוקי והן בהיבט ההלכתי .בדיונים

כתב,שבהיעדריכולתאכיפהאיןאתמצותמינויהשופטים,

הופיעובאיכחהצדדיםוהבעל,וכןהאשההשתתפהבדיון

וז"ל:

באמצעותהסקייפ.
כעת עם השלמת סיכומיהטענות ,להלן ההחלטה ביחס
לשאלההמקדמיתביחסלסמכותבלבד.
מאחר שבית הדין ידון בתביעת הגירושין בכפוף לקביעת
סמכותו הן עפ"י ההלכה והן עפ"י החוק ,החלטה זו

"טעם השוטרים אמרו בפסיקתא ר"א בן שמוע אומר אם יש
שוטרים יש שופטים ,אם אין שוטרים אין שופטים ,ע"כ.
הדברים מוכיחים שאם אין שוטרים אין חיוב מצות שופטים.
ומעתה כל שיודעים ישראל שהעם אינם נשמעים לשופטים,
והשופטים אינם יכולים לכופם ,אין חיוב במינוי השופטים".

מתייחסת תחילה לשאלת סמכות בית הדין עפ"י ההלכה,

הרי שהיכולת לאכוף את פסק הדין היא חלק מהותי מבית

ולאחרמכןלשאלתהסמכותעפ"יחוק.

הדין,וכשביתהדיןחסריכולתכזו,הואביתדיןחסר,וביחס
אליולאנאמרהמצוות"שופטיםושוטריםתתןלך".

סמכותביתהדיןעפ"יההלכהלדוןבתביעתהאשה

יש שהוכיחו מהסוגיא במסכת מועד קטן דף יד ע"ב שאין

לגירושין

לבית הדין לשבת בדין ,בהיעדר סמכות אכיפה .בגמרא

הצדדים גרו יחד בארה"ב ,ועפ"י ההלכההפסוקה בשו"ע

נאמר:

חו"מסי'ידסעיףא',התביעהאמורהלהתבררבמקוםמגורי
הצדדים .וכן הוא עפ"י סעיףי') (1לתקנות הדיוןבבתי הדין
הרבניים.דאעקא,שכלבתיהדיןבארה"בהדניםבתביעות
גירושין הינם חסרי סמכות חוקית להוציא לפועל פסקי דין
לחיוב הגירושין ובוודאי לכפיית הגירושין,גם לאחרשבית

"מנודה ,מהו שינהוג נידויו ברגל .אמר רב יוסף תא שמע דנין
דיני נפשות ,ודיני מכות ,ודיני ממונות .ואי לא ציית דינא
משמתינן ליה .ואי סלקא דעתך אינו נוהג נידויו ברגל משומת
ואתי מעיקרא אתי רגל דחי ליה ,השתא משמתינן ליה אנן .אמר
ליה אביי ודלמא לעיוני בדיניה".

הדיןפסקחיובאוכפייתגט,גםאםשניהצדדיםיחתמועל

בספרשו"תעזרת ישראל)להג"ר ישראל איסר שפירא(סי'

שטרבוררות.ובכךבסופושלדברמימושפסקהדיןשיינתן

קטו,כתב:

והוצאתו לפועל,מותנה בהסכמת הצדדים ,מאחר שבית
הדיןנעדריכולתאכיפה.
מבחינה עקרונית ,בית דין חסר סמכויות אכיפה ,הוא בית
דיןהלוקהבחסרמהותי.
יצוין לדברי האדמו"ר הזקן בקו"א להלכות שחיטה סי' א'

"עובדא בא לפני ,כמה פעמים ,שבאו שני בע"ד לדין ,וטען
האחד שאין ברצונו להתדיין אלא א"כ יעשו תוקף עפ"י
קאמפראמיס או על ידי השלשה שכל מי שיזכה בדינו יהיה
בשני מוכרח לקיים  ...והשני השיב אין ברצוני לעשות בטוחות
ואיני מבקש ממך בטוחות ,רק נדון כן ואם אתחייב אקיים גם

עטרתדבורה



בלי הכרח .ובעיני היה ג"כ קרוב לשמוע שאם יתחייב הראשון
בדינו ולא יהיה תוקף עפ"י דיניהם ,לא יאבה לשמוע".
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וכןבתיק ערעורמבית הדין הגדול מס' תש"ל )136/לא
פורסם( .בהרכב הרבנים הגאונים הרב יוסף שלום אלישיב

בתשובתופסקשאיןלביתהדיןלהיזקקבדינואםאיןבידם

זצ"ל ,הרב בצלאל ז'ולטיזצ"לוהרב שאול ישראליזצ"ל

אמצעים לאכוף את פסק הדין ,והביא לכך ראיה מהסוגיא

פסקוכי אף שהאשה גרה בגרמניה ,מקום הדיון והסמכות

במסכתמועדקטן,וז"ל:

תהיהבביתהדיןהרבניתלאביב,ואלודבריהם:

"כיון שבעו"ה רבו עתה המתפרצים אשר לא יאבו לקיים ,אין
הבי"ד מחוייבים להזדקק כל עוד שלא יעשו כנימוס המדינה
עפ"י קאמפראמיס או כדומה .ובימי חורפי שמעתי ממו"ר
הגאון ר"י בכרך זצ"ל שדן ג"כ כן ,והביא ראיה מדברי הגמרא
מו"ק י"ד מנודה מהו שינהוג נידוי ברגל .א"ר יוסף ת"ש דנין
דיני נפשות ודיני מכות ודיני ממונות ,ואי לא ציית דינא
משמתינן ליה .ואי ס"ד אינו נוהג נידויו ברגל ,משומת ואתי
מעיקרא אתי רגל ודחי ליה ,השתא משמתינא ליה אנן עכ"ל
הגמ' .ואם נימא דגם במקום שאין אנו יכולים לכופו לקיים
הפסק ,מ"מ מחוייבים אנחנו לדון דינא ,א"כ מאי ראיה מייתי
הגמ' מזה דדנין ברגל דנוהג נידוי ,דילמא משום הכי אנו דנין
דאולי יקיים הפסק מרצון ,אבל לעולם אם לא ירצה לא ננדה
אותו .אלא ודאי מוכח מזה דכל עוד שאין בידינו להכריחו
לקיים אין אנו מחוייבים לדון .וא"כ עתה שאין בידינו להכריחו
בשום אופן רק על פי קאמפראמיס או השלשה ,שפיר מחוייבים
הצדדים לעשות על פי נימוסי המדינה אחרי שיש חשש שלא
יקיים אחד הצדדים בלא זה".
וכעיןזהבאבנינזרחחו"מסי'א',וסוגיאדעלמאשביתהדין
נמנע מלשבת בדין תורה בדיני ממונות בטרם שני הצדדים
יחתמו על שטר בוררות ודנים כלא ציית דינא את המסרב
לחתום בשטר בוררות המעניק סמכות לבית הדין ,עיין אלף
לךשלמהחו"מסי'א',מהרש"םח"גסי'קס"הובהשמטות,
שו"מ תליתאה ח"ג סי' קכה ,נאות דשא סי' נא ,אוריין
תליתאהסי'קיגוברליואיחו"מסי'א'.
עפ"י האמור נכתבו כמה פסקי דין הקובעים שבדין תורה
בתביעת גירושין ,כשבית הדין במקומם של הצדדים נטול
סמכויותאכיפה ,עליהם לקיים את הדיונים בפני בית הדין
בארץלאחרשאחדהצדדיםהגישתביעהלגירושין.
הגאון רבי אליעזר גולדשמידט זצ"ל בפסק דין מבית הדין
הגדול,שבספרמשפטישאולסי'מב,כתב,וז"ל:

"אמנם לו היה במקום מגוריו של המשיב בחוץ לארץ בית דין
קבוע מוכר אשר פסקיו ניתנים לביצוע ,יתכן שאי אפשר היה
לחייב את המשיב לבא כאן להתדיין .אולם בית דין כאמור
איננו שם ,וגם אם יסכים המשיב להתדיין לפני דיינים בחוץ
לארץ ויחתום מראש על כך ,אין ערובה שלא יחזור בו ,גם אחרי
מתן פסק דין אם לא ימצא חן בעיניו ,ולא תהיה אז כל אפשרות
לאלצו לציית לפסק הדין.
ואם כך ,הרי כפוף הוא המשיב להתדיין לפני בית דין מוסמך
ומוכר בישראל ,ככל יהודי אחר תושב ישראל הכפוף להתדיין
לפני בית דין זה ,הן אם הוא רוצה הן אם לאו".
עדכאןמפסקהדין ,וכעיןזהבתשובתישכילעבדיחלקו'
חו"מסי'א'סק"ג.

"שכלל זה שהתובע הלך אחר הנתבע נאמר רק באופן שבמקום
הנתבע קיים בית דין שיש לו סמכות לפסוק בענין ולאכוף את
פסק הדין ,מה שאין כן במקרה דנן שלא קיים במקום מגוריה
של המערערת כיום בית דין שיש לו סמכות לדון ולפסוק
בענין"...
והובאו הדברים בהחלטת ביה"ד הגדול מיום י' ניסן תשע"ו
)(18/04/2016בתיק ,1070300/3וכךהיאמסקנתו.
וכןבפד"רכרךו'עמ'277כתבו:

"איתא בחו"מ סימן י"ד ס"א שאם אחד מבעלי הדין אומר
שרוצה להתדיין בפני בי"ד הגדול כופין את הבעל דין השני
ללכת עמו ולהתדיין בפני בי"ד הגדול .בנידוננו ,שהנתבעת
נמצאת בקנדה  -מקום שאין סמכות חוקים לרבנים בעניני
אישות ,ולעומת זה כאן ,זכינו בע"ה שיש לבתי הדין הרבניים
סמכות חוקית לדון בעניני אישות ,ולפיכך בין דין רבני כאן ,יש
לו לענין זה דין של בית דין גדול לגבי בי"ד במקום אחר שאין
לו סמכות חוקית .ועיין בשו"ת נאות דשא סימן נ"א שכתב :מי
שאומר שרצונו לדון אלא שאין רצונו לכתוב שטרי בוררין דזה
ברור דהוי מסרב כאילו אינו רוצה לדון כלל ,עכ"ל .וכן נוהגים
היום בבתי הדין.
ולא עוד שהוסיף בשו"ת נאות דשא שם )סי' נ"א( :ועוד אנו
אומרים דכיון דבכל עת שרצה לדון לא רצה רק שיכתבו שטרי
בוררין שידונו דין תורה ותיבת קאמפראמעש לא יהי' נזכר כלל,
א"כ הו"ל כאילו לא רצה לדון כלל כיון שהדבר ידוע אותו
שכתוב לשון דין תורה בשטרי ברורין ולא לשון קאמפראמעש,
אותו הדין בטל לגמרי א"כ הו"ל מסרב גמור.
וכוונתו לומר :שבהיות שהנתבע לא רצה לכתוב בשטר
הבוררות מילת קאמפראמעש  -שהיא הנותנת במקום ההוא
תוקף חוקי כלפי השלטונות לדיון ,הו"ל כמסרב לעמוד בדין
תורה.
ולכן ,אף על גב שכתב הרמ"א בחו"מ שם סי' י"ד :אבל כבר
נהגו בזמן הזה שכל זמן שיש בי"ד בעיר אין אחד יכול לכוף
חבירו שילך עמו לבי"ד אחר כי אין לנו עכשיו בי"ד הגדול או
בית הועד  -זה רק משום דבזה"ז שני בתי הדין בשני המקומות
שוים ,ואין סיבה מיוחדת להעדיף בי"ד שלא במקום הנתבע,
וכמ"ש לעיל בשם שו"ת שיבת ציון ,אבל כשיש לבי"ד מסוים
סמכות חוקית שיכול להכריח הנתבע להתדיין בפניו ופסק דינו
ניתן להוצאה לפועל ,הרי דבר זה מעניק לו לענין זה עדיפות
לגבי בי"ד במקום אחר שאין לו סמכות זו".
עדכאןמפסקהדין.
ובפד"רכרךי"געמ'263כתבו:

"עכ"פ ,גם לפי ההלכה שהתובע הולך אחר הנתבע  -ולפי כל
ההסברים  -יש מקום בנידוננו לקבוע את מקום המשפט
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בישראל .וראה במהרשד"ם )חו"מ סימן שפ"ו( בנידון ראובן
שהיה דר בשאלוניקי והיו אנשים מפקידים אצלו סחורות,
ולאחר מכן התיישב בפראנקיא ,ושמעון אחד ]עמוד [264
מתושבי שאלוניקי תובעו לדין ומבקש להתדיין עמו במקומו,
ולא במקום מגוריו של ראובן .והביא המהרשד"ם דברי תרומת
הדשן )שהובאו ברמ"א חו"מ ע"ג ,י'( ,והוסיף" :למדנו מדבריו
שאפילו שיאמר דציית דינא אם יש לחוש שיוכל להשמט או
לדחות או להתעלם שאז יש לבי"ד בדין גמור לעכב .וא"כ
בנדון דידן הדבר מפורסם בזמן הזה שהדרים בפראנקיא או
עומדים שם קשה מאוד להשיג דין עמהם ויש להם כח לדחות".
מטעם זה ומטעמים נוספים הסיק המהרשד"ם כי על הנתבע
להתדיין בעירו של התובע בשאלוניקי.
והן הן הדברים בנידוננו .אין לרבני שבדיה כל סמכות ,ובקלות
יוכל הנתבע להשתמט מדיון שם או לדחות או להתעלם,
משא"כ בישראל שיש תוקף מלא לבתי הדין ואין שום יכולת
להשתמט או לדחות ,על כן ,יש לנתבע ללכת אחר התובעת".

ואםעיניהדייניםרואותשאיןהדברכך,ישלעכבעדאשר
יבא לדון בעיר התובע" ,לפיכך כתב מהרשד"ם ,הואיל
והדבר מפורסם שבפרנקיא קשה להשיג דין עמהם ,לכן על
ראובןמוטללבאלעמודבדין.
הרי שחשש מוצק שהנתבע לא יציית לדין ,מצדיק חריגה
מההלכה הידועה ביחס לסמכות המקומית .גם בנידון זה
התעורר חששזהבשני הדיונים ,שלאחר שמיעתטענות
הצדדים בית הדין נוכח ששני הצדדים נחרצים ברצונם
להתגרש.מלבד זאת,הבעל בעצמו הגיש תביעת גירושין
בביתדיןבפלטבוששלהרביהושעצבישפיראשליט"א וגם
האשה תבעה גירושין ,ובנסיבות אלו הוצע לבעל לתת גט
ללא דיחוי ,אך הבעל סירב ולא נשמע טעם שלא ייעתר
להצעהזו.להלןמפרוטוקולהדיוןבסיוםהדיוןהראשון:
"ביתהדין:מדועלאלסייםבהסכמה.
האיש:אשתיהתעללהביהתעללותקשההיאהכתהאותי
מכות נמרצות היא הכתה אותי עד זוב עברתי אירועים

עדכאןמפסקהדיןהנזכר,וכעיןזהבפסקדינושלביתהדין

נוראיםממנה.

האזוריבצפתמיוםז'אבתשס"בשבספרעטרתדבורהח"ב

ביתהדין:תתבעאתהגירושין.

סי'ח'.

האיש :מאה אחוז היא מאד מניפולטיבית גם אמא שלה

אמנם כשבית הדין נוכח שאין יסוד להניח שהבעל הנתבע

היתה כזו .כעת זו התעללו שלה בי במשך שנה זה אירע

אינו ציית דינא ,בית הדיןיורה לצדדים לקיים את הדיונים

כעתאניבמצבחירוםאנימנהלמשרד ...המשרדהיהסגור

במקומם,ולאיטריחואותםלדיוניםכאןבארץ.לאכןבנידון

עדלאחרונהוכעתהמשרדחוזרלפעילותמלאהבעלהבית

דנן ,שכעת הבעל בארץ וקיים חשש רציני שבכוונת הבעל

לאמוכןלהמתין.איןליהיכןלהיותבחגהקרוב.

לעגןאתאשתו ,ולאיצייתלפסקדיןלגירושיןשיינתןבבית

ביתהדין:אתהרוצהלהתגרשוהיארוצהלהתגרשתתגרשו

דיןשבמקוםמגוריו.

בהסכמה".

שיקול דעת כזה כבר נקבע בפוסקים .יצוין לתרומת הדשן

עוד יצוין כי מדברי הצדדים שנאמרו בשני הדיונים,עולה

סי'ש"השכתב:

"אם עיני הדיינים רואות ,דראובן איניש דציית דינא הוא ואין
לו כח להשמט מתחת ידי בית דין שבעירו או הסמוך לו ולא
יוכל לדחות וכו' ,בכי האי גוונא לא יוכל שמעון לעכב הפקדון,
כיון שהתובע הולך אחר הנתבע ,אבל אם עיני הדיינים רואות
דליתנהו בראובן כל הני מילי שפירשנו לעיל ,ויש לחוש וכו'
שלא יוכל להשיג דין ומשפט מראובן ,מחוייבין בי"ד לעכב
הממון מיד ,בדין גמור ,עד אם ירצה ראובן וכו' צריך לדון עם
שמעון בעירו ובבי"ד שלו".
וכתבמהרשד"םסי'קגוסי'שפו:

"למדנו מדבריו שאפילו שיאמר דציית דינא ,אם יש לחוש
שיוכל להשמט או לדחות ...שאז יש לבי"ד בדין גמור לעכב".
והוסיףמהרשד"ם:

"וא"כ בנידון דידן ,הדבר מפורסם בזמן הזה שהדרים בפרנקיא
או העומדים שם ,קשה מאד להשיג דין עמהם ,ויש להם כח
לדחות עד שצריך התובע לפעמים להוציא מנה על מנה ...על
ראובן מוטל לבא לעמוד בדין".

שאין יסוד לטענהשעלתה בכתבי טענות הבעלשלאחר
שהוגשה התביעה לבית הדין "נטעי גבריאל" חזרולחיים
משותפיםולמעשה האשה זנחה את תביעתה .אלאהאשה
הבהירה שכחלק מהמאמץ מצידה להביא את הבעל
להסכמה לתת גט היא הסכימה לשהות עמו תחת אותה
קורתגגלמעןהקשרשלועםהילדיםאךללאיחסיאישות.
כבר לפני כשנתיים האשה תבעה את הבעל בבית הדין
"נטעיגבריאל"שלהגאוןרביגבריאלצינערשליט"א,והבעל
התחמקמלהתייצב.
באישורשנשלחלביתהדיןעלידיכבודהאב"ד,נכתב:
"זה כשנתיים מבקשת האשה לקבל גט פיטורין מבעלה,
והבעל מתחמק מלבוא לבית דין ,וכבר אשתקד סוכם בין
הצדדיםעלתאריךשהבעליתייצבבביתדיןשלנואךהבעל
לא הגיע ,והניסיונות להתקשר אליו נכשלו .נעשו כמה
ניסיונות והשתדלויות באופנים שונים להגיע אל הבעל
ולהשפיעעליושיבואלביתהדין,אבלהבעלתמידמתחמק.
מתקבל הרושם שהבעל מתכוון להחזיק את אשתו בכבלי

הרימדבריו ,וכפי שמבאר דברי ה"תרומת הדשן" ,אם יש

עיגון לעולם .על כן באתי לבקש ממעכת"ר ולחזק ידיכם

לחוש שיוכל להישמט ,יש לעכב בעדו שיבא לדון בעיר

שחלילהליתןלבעללהתחמקולחזורלחו"לקודםשהסכסוך

התובע ,וכפי שכתב ה"תרומת הדשן" ש"אם עיני הדיינים

על דבר נתינת הגט יסודר .כי בחו"ל אין הרבה סיכויים

רואותשהואצייתדינא,באופןזהעליוללכתאחריהנתבע,

שהדבריסודרכפישכברהוכיחהניסיוןאיתו".
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מלבד האמור ,יובהר:אם בית הדין נוכח שהבעלמעגן את

מאחר שהתברר לביה"ד שהבעל מעגן את אשתו ,כגון

אשתו ,בנסיבות כאלה ההלכה הפסוקה היא שאין לדקדק

שנוכחנו שהבעל ברח ממקום מגוריו עםאשתו ,בנסיבות

בכללי הסמכות המקומית ,ואף אין הכרח בהתייצבות

אלוכלישראלהםבעלידין,כי"עיגונהשלבתישראלהוא

אישית של האשה במקומו של הבעל .בנסיבות אלו,בית

דבר כללי ולא פרטי ,וכל ישראל וביה"ד בראשם חייבים

הדין במקומו הנוכחי של הבעל רשאי לחייב ואף לכפות

לדאוגלכךשבתישראללאתתעגן".

הבעלבגטכדילהצילאתאשתומעיגונה,גםבטרםהתקיים

דברי הרשב"ש נאמרו בנסיבות מובהקות שבית הדין נוכח

הליךמשפטימקובלבדרךשל"שמועביןאחיכם".

שבפנינו בעל המעגן את אשתו ,ולא נאמרו בנסיבות שלא

הלכהזוהתבארהבתשובתהרשב"שסי'מ"ו,שםכתב:

ניתןלקבועשהבעלמעגןאתאשתוכלעודלאהתקייםדיון

"מי שהניח אשתו עגונה והלך לעיר אחרת למדינת הים ,אם
הבית דין שבאותה העיר יכולים לכופו לתת גט זמן לאשתו
מדינא אעפ"י שהיא לא תבעתו בגט ,או אינן רשאין בכך כיון
שלא תבעתו .ונפקא לן מינה שאם אינן יכולים לכפותו מן הדין
וכפאוהו הוה ליה גט מעושה בישראל שלא כדין דאמרינן בפרק
המגרש דפסול ופוסל ,ואם רשאים בכך הוה ליה גט מעושה
בישראל כדין וכשר.
ונראה לי שרשאים הם הבית דין בכך אעפ"י שלא תבעתו,
שהרי כל ישראל הם בעלי דינים מחמת עגון .ותדע לך שהרי
אין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין כדאמרינן בפרק הגוזל
בתרא ,ובעדות אשה מעשים בכל יום שמקבלים .וכן נראה
פשוט מכמה מקומות מהמשנה ומהגמרא.
ונראה לי שהטעם הוא כי כל ישראל בעלי דין בכל דבר
שמסור לערוה ,וגם בדבר העונות דנפיק מיניה חרבא שהרי
כמה חללים הפילה ורבים ועצומים עד הארץ הכריעה
והשפילה ,ופריצי עמנו פרצות פרצו ,וזנו ולא יפרוצו .וחובה
על כל ישראל וכל בתי דינים לגדור פרצות לבל ישוטטו
השועלים בחוצות .הלכך הוו להו בעלי דין בדבר בקבלת
עדותם ,וכן בתביעתם לענייני גט אעפ"י שלא תבעתו האשה,
דכלהו הוו בעלי דין בדבר".

משפטי בהתאם לכללי ההלכה ,ובלא שהתקיים הליך נכון
של "שמוע בין אחיכם" .בנסיבות אלו ,בעת הזו לא ניתן
לקבלטענהבעלמאשהבעללאיתןגטלעולםויעגןהאשה,
וכיוצ"ב.
בנידון הרשב"ש ,עיגון האשה היה ברור וידוע לכל וביה"ד
נוכח שהבעל נטש את אשתו ועבר להשתקע בעיר אחרת
במקוםמרוחק,ואיןבכוונתולשובלביתובמועדקרוב,ובכך
בפנינומקרהמובהקשלבעלהמעגןאתאשתו.
בנידוןדנןהגםשמהמכתבשהתקבלמביתהדיןבמקומושל
הבעל,עולהשישמקוםלדינושלהרשב"שכברכעת.
העולה מכל האמור,בית דין הדן בתביעת גירושין בלא
סמכותאכיפה,הואביתדיןהלוקהמאדבחסר,אךכלעוד
אין יסוד להניח שאחד מבעלי הדין לא יציית לדינו ,ואין
חלופה אחרת של בית דין בעל סמכויות אכיפה ,הרע
במיעוטוהואשהדיוניםיתקיימובביתדיןכזה.אךכשהבעל
שאחד הצדדים יסרב
שש 
כבר נמצא בארץ ,וקיים יסוד לח 
לציית לפסק הדין,ופסק הדין ישאר חסר ערך ,זכותה של
האשה לדרוש שהדיונים יתקיימוכאן בארץבפני בית דין
שישלוסמכויותאכיפה.
מקרה זה אינו דומה למצב שבו שני הצדדים שוהים בחו"ל

עיין עוד בספר אבני נזר אה"ע סי' רלח סק"כ ובספר דבר

וסמכויותביתהדיןאינםרלבנטיותביחסלבעלידיןשאינם

שמואל להגאון רבי שמואל עמאר זצ"ל חלק אה"ע סי' מד

בארץ.

ובספר משנה הלכות חלקיז סי' פב שהביאו מתשובת
הרשב"ש.

ק
סמכותושלביתהדיןעפ"יהחו 
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ביחס לשאלתסמכותו החוקית של בית הדין הרב ני לדון

באראתדינושלהרשב"שוכתב:

בתביעתהגירושיןשלפנינו,יצויןשהבעלהנתבעהינואזרח

"הרי שאף שנידון הרשב"ש הוא בעיקרו ענין שבין אדם
לחברו ,סכסוך בין בעל ואשתו ,וכלל הוא שבריב שבין אדם
לחברו אין לביה"ד לדון בלי תביעה ,אבל הואיל ויש כאן ענין
עגון ,ועיגונה של בת ישראל הוא דבר כללי ולא פרטי ,וכל
ישראל וביה"ד בראשם חייבים לדאוג לכך שבת ישראל לא
תתעגן ,כל ישראל וביה"ד הם בעלי דין והם התובעים ,והרי זה
ממש כאילו תבעה האשה בעלת הדין בעצמה".

ישראל אשר מתגורר בארה"ב,ואילו לאשהאין אזרחות
ישראלית.
בסעיף1לחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(,
תשי"ג )1953-להלן" :חוק שיפוט בתי"ד רבניים"( ,נכתב:
"עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה
או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים".
שאין שניבניהזוגאזרחיהמדינה,הרישתנאיהיסוד
מאחר 

על כן בנסיבות שביה"ד נוכח עוד בטרם הדיון בין הצדדים

בסעיף זה אינו מתקיים ,ולא ניתן לדון מכוחו בעניינם של

ועוד בטרם התקיים הליך של "שמוע בין אחיכם" ,שבפנינו

הצדדים.

בעלהמעגןאתאשתו ,אזבטלותהלכותהסמכותהמקומית

כך גם ביחס לסמכות בית הדין לפי סעיף4א לחוק שיפוט

שלמקוםהדיון.יתרהמכך,אף בנסיבותשהושלמוהתנאים

בתידיןרבניים ,אשר מביא שש חלופות לסמכות בית הדין

לכךניתן לכפות הבעל בגירושין בלא התייצבות האשה

לדון"בתביעהלגירושיןביןבניזוגיהודיםשנישאועלפידין

לדיון ,ובלא שהתקיים הליך של "שמוע בין אחיכם" .זאת

תורה" ,אף אחת מהן אינה עונה למצבם של צדדים אלו,

א
400סימן 

עטרתדבורה

לאשה אין אזרחות ישראלית ומקום מושבו של
אחר ש 

להתייצב בפני בית הדין במשך ארבעה חדשים מיום שזומן

הנתבע,לפיהעולהמכתביהטענותאינובישראל ,ו"מושבם

עלידיביתהדין,ומכתבושלהאב"דהובאלעיל.

ל".
המשותףהאחרוןשלבניהזוגלאהיהבישרא 

לסמכות לפי סעיף זה ישנה דרישה נוספת ,בסעיף קטן )ב(,

אמנם האשהטענה כי לאיש זיקות רבות לישראל אשר

להגשתהחלטותשלביתהדיןמחוץלישראלאשרדןבעניין

יכולות להוות לדבריה תחליף לדרישה שמקום מושבו

הצדדים המעידות על הנסיבות שבעניינם התעורר הצורך

ומגוריושלהבעלהנתבעיהיה,אךאיןמקוםוצורךבמסגרת

להגשתהתביעהלביתהדיןבישראללפיסעיףזה:

זו להיכנס לבחינת טענותיהאלה במישור העובדתי ,משום

")ב( לתביעה המוגשת לפי פסקה ) (2או ) (3של סעיף קטן )א(,

שטענתה'זיקהלישראל',הינהיצירפסיקתבתיהמשפטעל

תצורף החלטת בית הדין מחוץ לישראל בדבר התקיימות הנסיבות

פי פסיקות אלה,רלוונטית רק לדרישת הנוכחות בישראל,

שבשלהן התעורר הצורך בהגשת תביעה לגט לבית הדין הרבני

הנדרשתמבניהזוגלפיסעיף  1לחוקשיפוטבתי דיןרבניים,

בישראל ,אלא אם כן בנסיבות העניין יש קושי לצרף החלטה

שיהיו בישראל בעת הגשת התביעה ,כפי שכתב זאת

כאמור".

ביהמ"ש בע"א ,3868/95בג"ץ5385/95ו' ורבר נ' מ' ורבר

ותנאי זה מתקיים במכתבו של אב"ד בית הדין "נטעי

ואח',פ"דנב):(1998)817(5

גבריאל",הנזכרלעיל.

"לכן נראה לי ,כי לצורך הקמת סמכותו של ביתדין רבני

המחוקקהוסיףלסעיףזהעודשניתנאיםמצטברים,בסעיף

בישראל לפסוק גירושין נגד נתבע שהוא אזרח ישראל ,יש

)ג( ,אשר בלעדיהם לא יהיה לבית הדין מוסמך לדיון

לפרש את המילה "בישראל" ,שבסעיף1לחוק שיפוט בתי

בענייניםשלהצדדים:

הדין,כדרישהלזיקהביןהנתבעלביןישראל,אךלאבהכרח

")ג( לא ידון בית דין רבני בתביעה כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן

כדרישהלתושבותבישראל ".

התקיימו תנאים אלה:

וראולענייןזהפסקדינושלהרה"גשלמהשפירא שליט"א,

) (1כתב התביעה הומצא לנתבע בישראל או שהנתבע נמצא בישראל

בביד"ר נתניה תיק ,(2015)1020067/1אשר הרחיב בביאור

במועד הגשת התביעה ,ובלבד שכתב התביעה הומצא לו כדין;

דרישת הנוכחות לפי סעיף  1לחוק והוכחת ה'זיקה'

) (2אם בני הזוג נישאו גם על פי הדין החל במדינת חוץ  -בני הזוג

והנוכחות הקונסטרוקטיבית .אך בסעיף4א המחוקק קבע

גרושים לפי אותו דין; ואולם אם התקיימו נסיבות מיוחדות המקשות על

בצורהמפורשתוהבהירבסעיף 4א)ו(לחוק בתי דין רבניים,

עריכת גירושין כאמור במדינת חוץ ,די בכך שהוגשה תביעה לגירושין

כי "לענין סעיף זה )=סעיף4א(' ,מקום מושב' ,של אדם -

לבית משפט מוסמך במדינת חוץ ,והתובעת פעלה בשקידה ראויה

המקוםשבונמצאמרכזחייואומקוםמגוריוהרגיל".מאחר

לעריכת הגירושין כאמור".

שלאדיב"זיקה"לארץאלאשמרכזחייובארץ,נראהכיאין

לגבי הדרישה הראשונה שכתב התביעה יומצא לנתבע

חולק על כך ש'מרכז חייו ומקום מגוריו הרגיל' של האיש

העמדהכנדרשבתנאי
האש 
בישראל -אכןאיןחולקעלכךש 

הנתבעאינובישראל.

זה.השאלההיאהאםהתנאיהשניהתקיים.בניהזוגבמקרה

עתהנפנהלבחוןהאםבמקרהזהישנהסמכותלפיתיקון 4

דנןאכן נרשמוכנישואיןעלפיהדיןהחלבמדינתםבארה"ב

לחוק,אשרהוסיףאתסמכותביתהדיןלדוןמכוחסעיף4ב1

ף לא
כןהצדדיםלאהיוגרושיםוא 
ובמועדהגשתהתביעהא 

לחוק בתידיןרבניים ,במקרי עגינות חו"ל ,כפי שפותח

התביעת גירושין אזרחיים .אך חשוב
האש 
הוגשה על ידי 

הסעיףבסעיףקטן)א(הקובע:

לציין לעניין זה ,כי התיקון לחוק שאנו דין בו הוא למעשה

)א( בלי לגרוע מסמכויות השיפוט לפי סעיף  1וסעיף 4א ,לבית דין

חוקחדששעדייןאינוידועעלרכיביוותנאיוהשונים,לאפה

רבני יהיה שיפוט ייחודי בתביעת גט לפי דין תורה שהגישה אשה

בישראל וכל שכן לא מחוץ לישראל כארה"ב ואירופה .לכן,

יהודיה נגד אשה היהודי ,אף אם לא מתקיימות לגביהם הזיקות

המקובל בציבור שאליה הם
הנהגה כפי 
האש 
העובדה ש 

המנויות בסעיף 4א)א( ,ובלבד שהנישואין נערכו על פי דין תורה

משתייכים ,ופנתה תחילה להשגת הגט ההלכתי ,יכולה

והאשה לא קיבלה גט מנישואין אלה בבית דין מחוץ לישראל,

להוות במסגרת נסיבותיו הייחודיות של מקרה זה משום

ומתקיים אחד מאלה:

"נסיבותמיוחדותהמקשותעלעריכתגירושיןכאמורבמדינת

)[ ...] (1

ה התוודתהלצורךהחוקי
האש 
חוץ".מעברלכך,מיד כאשר 

) (2האשה הגישה בקשה לעריכת גט לפי דין תורה לבית דין מחוץ

לפיהוראותהדיןהישראליהחדש,עלהגשתתביעתגירושין

לישראל והאיש לא התייצב לפני בית הדין במשך ארבעה חודשים

חויי להגשת תביעת הגירושין
בעניינם ,היא פעלה ללא די 

מיום שזומן על ידי בית הדין כאמור;

האזרחיתבמדינתםבארה"ב,ועלכלישבכךלדעתביתהדין

)[ ...] (3

"פעולהבשקידהראויהלעריכתהגירושין ".

במקרה שלפנינו אכן עולה מטענות הצדדים ,מהראיות

לאור כל האמורבית הדין מחליט:בית הדין הרבני מוסמך

שהוצגו לפנינו ומהדיונים שנערכו בהשתפות הצדדים ובאי

לדוןבתביעתהגירושיןשהגישההאשה.

כוחם,כיאכןהאשההגישהתביעתגירושיןכנגדהאיש'לפי

הצדדים מוזמנים לדיון נוסף ובדיון זה תידון תביעת

דיןתורה'בביתדין"נטעיגבריאל",בארה"ב,וכיהאישסירב

הגירושיןלגופה,ויתקייםביום...
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בשלבזהבנסיבותהנוכחיות  ביתהדיןמאשראתקיומושל

על כן מהבחינה החוקית ,בית הדין קנה סמכות לדון

הדיוןהקרוב  במעמדהבעלוב"כוכןב"כהאשה,כשהאשה

בתביעת הגירושין ובתביעה לחלוקת הרכוש ,מכח סעיף1

תשתתף בדיון באמצעות הסקייפ במתכונת שכבר הוסדרה

לחוקשיפוטבתיהדין.

בשניהדיוניםהקודמים.

אך כל האמור ביחס להיבט החוקי בלבד .אך עפ"י ההלכה



הפסוקה בשו"ע חו"מ סי' יד סעיף א' ,מאחר שבשנים

פסקהדיןהשני:

האחרונות אף אחד מהצדדים אינו מתגורר בארץ ,התביעה

הצדדים גרו רוב שנות הנישואין ,כאן בארץ ,אךבשנים

אמורה להתברר במקום מגורי הצדדים ,וכן הוא עפ"י סעיף

האחרונות גרים בארה"ב ,במאנסי ,ובפנינו תביעת האשה

י')(1לתקנותהדיוןבבתיהדיןהרבניים.

לגירושיןהמבקשתשהדיוניםיתקיימובביתהדיןכאןבארץ,

יצוין ,נידון דנן אינו דומה לנידון בפסק הדין מביה"ד הגדול

שלו סמכויותאכיפהביחסלצדדים,ולאבביתדיןשלתורה

שהובא בספר משפטי שאול סי' מב ולנידון בפסק הדין

במקומםהנעדרסמכויותאכיפה.

שבספרעטרתדבורהחחו"מסי'ח'שפסקואתהעדיפותשל

פסק הדין דלהלן מתייחס לשני ההיבטים ,ההיבט החוקי

ביתהדיןבארץבהיותועםסמכויותאכיפה,מאחרובאותם

וההיבטההלכתי.ובפסקהדיןנכתב:

מקריםהתובעתגרהבארץבעתהגשתהתביעה,ובתיהדין

לאחרהעיוןבכתביהטענותלרבותבסיכומיטענותהצדדים,

הורו לחרוג מההלכה שהתובע הולך אחר הנתבע ,עקב

אין חולק ששני הצדדים אזרחים ישראליים ,שגרו בישראל

העדיפות הנזכרת .וכן אינו דומה להוראת תשובת אגרות

תשעשנים,ורקבששתהשניםהאחרונותגריםבארה"ב.

משה חחו"מ ח"ב סי' ט' ,שם הצדדים גרו בבני ברק והורה

מאחרשביתדיןזהמקבלאתסמכויותהאכיפהמכחהחוק,

הגאון ר"מ פיינשטיין זצ"ל להעדיף את בית הדין האזורי

הרי ככל שהדבר נוגע להחלטה בשאלההמקדמית אודות

בת"א שלו סמכויות אכיפה ,וכידוע בני ברק מצויה בתחום

סמכות בית הדין ,עלינו לבחון את הסמכות הן מההיבט

שיפוטשלביתהדיןבתלאביב,ולכןאינודומהלנידוןדנן.

ההלכתיוהןמההיבטהחוקי .ונקדיםלקבועאתסמכותבית

אך ככל שיתברר שהנתבע אינו ציית דינא ובשל כך בית

הדיןמההיבטהחוקי.

הדיןבמקוםמגוריהצדדיםאינורלבנטי,בהיותוחסריכולת

על פי סעיף  1לחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין

אכיפה ,בנסיבות אלו יהיה מקום לקבוע את העדיפות

וגירושין(,מותניתסמכותושלביתהדיןלדוןבענינינישואין

הקיימתלביתדיןזה,שלוסמכויותאכיפה,שאיןלביתהדין

וגירושין,בהיותבעליהדין":יהודיםבישראל,אזרחיהמדינה

בארה"ב.

אותושביה".

על כן לעת עתה ועל יסוד הטענות שעלו בדיון ובכתבי

בנידון דנן הצדדים אזרחי המדינה וכעת אין מתגוררים

הטענות ,מאחר שהבעל הודיע שהוא ציית דינא ומסכים

בישראל ,אך התגוררו תשע שנים בארץ וכן להם נכסים

להגיעלדיוןבביתהדיןבמקוםמגוריו,בלאלגרועמסמכותו

בארץ ,נכסים עליהם יש לדון אליבא דטענת התובעת,

החוקית של בית דיןזה ,אנו נעכב את הדיון  בתביעות

והכחשתהנתבעבנקודהזולאהתבררה.

התלויות ועומדות בפנינו ומורים לצדדים לקיים דיון בבית

והשאלההעיקריתשעלינולקבועהיאמהיהפרשנותלביטוי

דין של תורה במקום מגוריהם ,בבית דין מוכר ותיק וקבוע

"יהודים בישראל" שנקבע בחוק .הנתבע טוען שמקום

הדןבתביעותגירושיןורכושבהסכמה.

מגוריהם הנוכחי אינו מאפשר לקבוע את סמכות בית הדין

מאחר והצדדים גרו יחד במאנסי,הרי שככל שקיים שיתוף

עפ"י סעיף ,1והתובעת טוענת שהמושג "בישראל" התפרש

פעולה מלא של שני הצדדים בכל הכרוך בקיומם של

בצורהגמישהיותר,ודיבזיקהחזקהלארץ.

הדיונים ובציות לפסק הדין ,עפ"י ההלכה אין הצדקה

ויצוין לפסק הדין בבג"ץ1480/01מאלינה אסתר חג'ג' נ'

להורות להם לקיים את הדיון בבית דין זה .ההצדקה

בית-הדיןהרבניהגדולבירושליםנה),214(5וכןהואבבג"ץ

תתקיים רק בנסיבות שיוצג לבית הדין אישור מבית הדין

 ,8754/00רון נ' ביה"ד הרבני הגדול )להלן-בג"ץ רון( פ"ד

שבמקוםמגוריהםאודותסירובושלאחדהצדדיםלהתייצב

נו)(625(2שבונכתב:

לדיונים או לציית לפסק הדין ,או ביחס לתביעה לחלוקת

גישהזושנקבעהבפסקידיןאלוולפיהדיבזיקהמשמעותית

הרכוש ,אם יתברר שגם לאחר חתימה על שטר בוררות

של הצדדים לארץ ,מקובלת עלינו ,ועפ"י דרך זו בנידון דנן

כחוק ,אין לבית הדין במקום מגוריהם סמכות ביחס לרכוש

שהצדדים גרו בארץיחד תשע שנים ,להם קרובי משפחה

המצויבארץ.

בארץ,לבעלאיןאזרחותאחרתמלבדהאזרחותהישראלית,

טענת התובעת שהדיון כאן אינו מחייב אלא הוצאה של

ומהעולהמכתבהתביעהלהםנכסיםבארץ,והכחשתהבעל

כרטיס טיסה אחד ,אינה יכולה להתקבל,מאחר שקשה

בנידון זה טרם התבררה .בנסיבות אלו קיימת לצדדים זיקה

לשערשכלהדיוניםיושלמובדיוןאחדממצה,אךגםלויהי

אמיצה לארץ ,ודי בזיקה זו על מנת שסעיף א' לחוק שיפוט

כדבריה ,כל עוד עפ"י הלכה מקום הדיונים הוא במקום

בתיהדיןיחולעליהם.

מגוריהם ,בית הדין לא יזמנם לדיון ,בלא זיקה לשאלת

א
402סימן 
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העלויות הכרוכות בדיונים כאן לעומת הדיונים במקום
מגוריהם.
מסקנה:
עפ"יסעיף  1לחוקשיפוטבתידין)נישואיןוגירושין(תשי"ג-
 ,1953בית הדין מוסמך לדון בתביעתהגירושין ובתביעה
לחלוקת הרכוש הכרוכה בתביעת הגירושין ,אך בית הדין
אינו פותח בדיונים המבוססים על סמכות חוקית בלבד
בהיעדרבסיסבהלכהלדיון.
על כן התיקים ישארו פתוחים ,אך ההליכים יעוכבו.
התובעת תגיש את תביעותיהבבית דין מוכר ותיק וקבוע
הדן בתביעות גירושין ורכוש ,היושב במקום מגורי הצדדים
במאנסי .אך בהיעדרהסכמהאודותביתהדין,ועקבהחשש
שהיעדרהסכמה,עלוללסכלאתעצםקיומושלהדיון,בית
דיןזהיקבעאתביתהדיןבאזורמגוריהםשידוןבתביעה.
ככל שיוצג אישור מבית הדין שייקבע ,שהנתבע אינו ציית
דינא,התביעותיחלולהתבררבביתדיןזה.
לאחרשהוגשובקשותמטעםהצדדיםביחסלזהותושלבית
הדין,נכתבהההחלטהדלהלן:
הבעל הנתבע ביקש לקבוע שהדיון יתקיים בבית הדין
בראשותו של הרה"ג הרב אברהם ברוך רוזנברג שליט"א,
ככלשהאשהתתנגדלקיימובזבל"א.
מנגד טענה האשה שאין להיעתר לבקשה מאחר  שלרב
אברהם ברוך רוזנברג שליט"א היכרות מוקדמת עם הבעל.
והציעהשניבתידיןאחרים .מאידך,הצעתהנדחתהעלידי
הבעלמהטעמיםהמפורטיםבתגובתוהאחרונה.

"גם בענין זה לא אכחד את הנלענ"ד ,דכל שיטה זו דזבל"א יצא
שכרה בהפסדה ,וכבר ידוע מש"כ בשו"ת פנים מאירות )ח"ב
סימן קנ"ט( לפני כשלש מאות שנה ,דמה שנהגו שהבוררים
נפגשים עם בעלי הדין שבחרו בהם ומכינים את טענותיהם יש
בו עיוות הדין גמור ,וכ"כ באו"ת אורים סימן י"ז ס"ק י"ד .וכך
ראיתי במקרים רבים שאין הבוררים משתדלים כלל לשפוט
משפט צדק אלא נוהגים הם כעורכי הדיינים וכעורכי דין לכל
דבר ,וכל מגמתם להשפיע על הדיין השלישי ולגרור אותו
לצדם .בצעירותי הסכמתי מספר פעמים לשמש בזבל"א ,אך רק
כבורר השלישי המוסכם ,וראיתי בעצמי שדרך זו מעוותת עד
היסוד ,ולא דמיחזי כשיקרא ,אלא שקר ממש יש בה .ומשום כך
יש להרחיק דרך זו ,ואין הנתבע יכול לכפות על התובע
להתדיין בזבל"א".
ובספר כסא משפט ,להג"ר יחיאל טויבער שליט"א סי' ד',
כתב:

"שמעתי מהרב הגאון ר' יעקב קמינצקי ז"ל שאמר שדבר פשוט
הוא דבזמנינו בודאי עדיף הב"ד הקבוע מזבל"א ,דבזמנינו
בדרך כלל כל עיקר פרנסתו של הבורר הוא מהבוררות וכל
שפקיע שמייהו שהוא בורר טוב הוא מרוויח יותר ממון ,וא"כ
הרי יש לו נטיה גדולה שהצד שלו יצא זכאי .וזה הוא כש"כ
ממש"כ הר"ן דאפילו מצד הכבוד בלבד שביררו הוא נוטה
לצידו ,א"כ מכש"כ כשבזה תלוי יסוד פרנסתו .וכמה מגדולי
דורינו צדדו לומר שבוררות כזו פסול מעיקר הדין מכח נגיעות
הנ"ל ,דכיון שבזמנינו הוא פרנסה המעשרת את בורריה ,וכל
שיצא לו מוניטין שהוא בורר טוב ומנצח את הצד שכנגד הרי
הבעלי דינים רצין אחריו ,ואין לך נוגע גדול מזה".

יצוין,במענהלדבריהאשה,הבהירהבעלשאיןבינולהרה"ג

בהתאם לאמור ,ההצעה שידונו בזבל"אאינה מתקבלת,

ר ,וכימעולםלא
הרבאברהםברוךרוזנברגשליט"אכלקש 

ומאחר שבמאנסי כמה בתי דין ,יכול הנתבע לבקש שהדיון

נפגשו.

יתקיים באחד מהם ,גם אם אינו בית הדין הגדול יותר,

בנסיבות המתוארות הוחלט :ביחס לבקשת הנתבע לקבוע

וכפסק השו"ע סי' יד ס"ג ,ובוודאי שהבעל לא יקבל מעמד

בית דין של זבל"א ,ידועים דברי הרמ"א חו"מ סי' ג' ס"א

של "אינו ציית דינא" ,אם מודיע על הסכמתו לבית הדין

שאינו יכול לומר כן כשיש דיינים קבועים בעיר ,ובערוה"ש

שבמקום מגוריו ,כפי ההלכה ,ומבקש להימנע להגיע לבית

חו"מ סי' ג' ס"ב באר ש"דיינים קבועים" ,היינו שנתמנו

דין מרוחק במרחק של כשעה וחצי נסיעה ,שאינו חייב

מהעיר.וכן בתשובת אגרות משה חחו"מ ח"ב סי' ג' כתב

להתייצבלדיוןבפניו.

שפסק הרמ"א מתייחס לנסיבות שהדיינים מתמנים מאנשי

על כן בית הדין קובע שעפ"י ההלכה,הדיונים של הצדדים

העיר,אבלכפיהמציאותהקיימתבארה"בשאינםמתמנים

בתביעות שביניהם יתקיימו במאנסי בבית הדין בראשות

מהעיר,רשאיכלבעלדיןלדרושזבל"א.

האב"דהרה"גהרבאברהםברוךרוזנברגשליט"א.אךעקב

אמנם ,דבריהערוה"ש והאג"מ שדוקא אם מתמנים מאנשי

טענת האשה ,הגם שהוכחשה על ידי הבעל ,ולמען להסיר

העיר יחשבו כדיינים קבועים ,אינם מוסכמים ,עיין בספר

לזות שפתיים ,עוד קודם לדיון האב"ד יודיע לצדדים האם

שבט הלוי חלק ח' סי' שב .ועיי"ש שכתב טעם שלא נכון

בעבר נפגש עם הבעל והאם קיימים ביניהם קשרי ידידות

לדוןבזבל"א,וכןבשבטהלויחלקח'סי'ש'אותה'.וביחס

מכל סוג .וככל שעפ"י הודעתו לא נפגש עמו ואין קשרי

לזבל"א,כברכתבוכןקדמאי,עייןבתומיםסי'ז')אוריםס"ק

ידידות ,יתקיימו הדיונים בפני בית דינו .אך אם נפגש עמו

יט( ובתשובת בעל כנסת יחזקאל שבספר אור נעלם סי' מג,

וביניהםקשריידידות,גםאםאיןאלוקשריםהפוסליםאת

אודותהקלקוליםהעלוליםלצאתבזבל"א.

שהדיון לא
הדיין עפ"י ההלכה,מתקבלת בקשת האשה 

ובשו"תמנחתאשרח"בסי'צט,כתב:

יתקייםבפניו.

עטרתדבורה



סימןב403

סימן ב

תביעתגירושיןנידונהבבד"ץוהתובעתמבקשתלהעביראתהדיונים
לביה"דהאזורי
בפני בית הדין תביעת האשה לחייב אתהבעל בגירושין,

ביחסלשאלההראשונה-

והצדדים זומנו לדיון לבירור התביעה .בפתיחת הדיון הציג

נחלקו ראשונים האם לאחר שבעלי הדין ביררו שלושה

הנתבע טענה מקדמית ,ולפיה מאחר שהצדדים חתמו על

דיינים הכשרים לדון ,וכבר החלו הדיונים בפניהם ,האם

שטר בוררות שבו הביעו הסכמה לדיון בתביעת הגירושין

אחדמהםיכוללחזורבו.

בבד"ץ העדה החרדית בירושלים ,וכבר הופיעו לשבעה

הטורחו"מסי'יגכתב:

דיונים בבית הדין של הבד"ץ ,ולכן אין מקום שהדיוןיעבור
לבירור בפני בית דין זה ,ועליהם להשלים את הדיון בבית
הדין שכבר החל לדון בתביעת הגירושין .מאידך ,ב"כ
התובעתביקשלדחותטענהזו.

"וכותבים פלוני בירר לפלוני ופלוני לפלוני ,שכל זמן שלא
כתבו יכולין לחזור בהן ומשכתבו אין יכולין לחזור בהן ,הילכך
אין כותבין אלא מדעת שניהם ,ושניהם נותנין שכר הסופר
וטוענין לפניהם".

עפ"י החלטה קודמת ,הוגשו סיכומי טענות הצדדים ביחס

הרישבלאשנחתםשטרבוררות,כלאחדמבעליהדיןיכול

לשאלההמקדמית,וצורפופרוטוקוליהדיוניםבבד"ץ,וכעת

לחזורבו.

מוטלעלביתהדיןלפסוקבשאלהזו.
יצוין ,הצדדים נשואים שש שנים ולהם שני ילדים ,ומזה
שנה וחצי גרים בנפרד .לדברי האשה ,עפ"י בקשת הבעל,
הגישה תביעה בבית הדין של בד"ץ העדה החרדית
בירושלים.לפני קרוב לשנתיים ,נחתם שטר בוררות שבו
הצדדים מביעים הסכמה לדון בתביעת הגירושין בפני
הבד"ץ ,התקיימו שבעה דיונים ובלא פסק דין לגופה של
תביעת הגירושין ,והמצב נמשך כך ללא מוצא ,לכן היא
הגישהאתתביעתהלביתהדיןהאזורי.
האשה טוענת שהדיונים בבד"ץ מיצו את עצמם ,ובהיעדר
סמכותלביתהדיןשלהבד"ץלאכיפתפסקדיןלגירושין,אין
מנוס אלא לקיים אתהדיונים בבית הדין האזורי .מאידך,
לטענת הבעל יש להשלים את הדיון בבד"ץ ,וככל שיפסקו
לחייבו בגירושין ,יהיה ניתן לאכוף את הגירושין באמצעות
בית הדין האזורי .מעיון בפרוטוקולי הדיונים עולה שבשלב

וכתבהביתיוסף:

"וזה לשון נמוקי יוסף זה בורר לו וכו' פירש רש"י שהיו
כותבין כן כדי שלא יוכלו לחזור בהם ,משמע דקודם כתיבה
אף על פי שביררו יכולים לחזור .ואפשר שדעת הרי"ף שכתב
בתשובה )סי' קמו( שיכול לחזור בו עד שיגמור הדין ,מיירי
בשלא נכתב ,אבל אם נכתב לא .ואיכא מאן דאמר דאף על פי
שלא נכתב משטענו בפניהם אינם יכולים לחזור בהם ואף על
פי שלא קבלו ולא כתבו וכן משמע בירושלמי דגרסינן התם
בפרק דיני ממונות בתרא )פ"ג ה"ד( קבל עליו בפני שנים יכול
לחזור בו בפני שלשה אין יכול לחזור בו ומשמע דקבלה
מיקרי משהתחילו לטעון בפניהם כן כתבו הרשב"א והר"ן.
ומיהו כל הני מילי בשלא קנו מידם אבל קנו מידם אינם
יכולים לחזור ואפילו בפני שנים ואפילו קבל עליו קרוב או
פסול ,דאין לאחר קנין כלום כדאיתא פרק זה בורר )כד(:
עכ"ל.

ראשוןנעשהניסיוןלברראתהבעיהשהביאהלהפרתשלום

מקור דברי הנמוקי יוסף ,בחידושי הרמב"ן מסכת בבא

הבית ,ולאחר מכן עלו הצעות לנוסח הסכם גירושין ,אך

מציעאדףכעמודא,שכתב:

בפועללאיצאדברמדיוניםאלו.
ביחס לשאלה המקדמית הנזכרת ,עלינו לברר את השאלות
העקרוניותהעומדותבבסיסבקשתהאשהלהעברתהדיונים
לביתדיןזה:
א.האם אפשר להעביר דיון מבית דין אחד לשני ,לאחר
שכברהחלוהדיוניםבביתהדיןהראשון.
ב.מה הדין כשלבית הדין השני סמכויות אכיפת גירושין,
והראשוןנעדרסמכויותעפ"יחוק.
ג.מה תוקףהחתימה על שטר בוררות בנידון של תביעת
גירושין ,והאם חתימת הצדדים על שטר בוררות לדון

"ורבינו הגדול ז"ל כתב בתשובה שמי שבירר לו דיין לדון לו,
יש לו לחזור בו עד שיגמר הדין ,ומשמע דה"מ דלא כתבו שטרי
בירורין ,אבל כיון שעל פיו כתבו ,הוה ליה כמאן דקנו מיניה
ואינו יכול לחזור בו כדכתיבנא ,ואיכא מ"ד משטענו בפניהם
אף על פי שלא כתבו ולא קנו אינו חוזר .ובירושלמי פרק זה
בורר מצאתי קבל עליו בפני שנים יכול לחזור בו בפני שלשה
אינו יכול לחזור בו ,וזו ראיה ללשון האחרון".
ובפירושהרמב"ןעה"ת,פרשתדבריםפרקא'פסוקיב,כתב:

"שאילו קבל עליו קרוב או פסול יכול לחזור בו עד לאחר גמר
דין ,אבל הכשרין לדון אינו יכול לחזור בו".

ד
בתביעת הגירושין בפני בית הדין הראשון ,מונעת מהצ 

הרישהרמב"ןבפירושועה"תכתבבסתמאכדעתאיכאמ"ד

המבקש לדון בפני בית הדין האזורי,לפנות לבית הדין

שהביאבחידושיו.

האזורי.

וכןבחידושיהריטב"א)שם(:
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"ורי"ף ז"ל כתב בתשובת שאלה כי מי שבירר לו דיין לדון ולא
קנו מידו יכול לחזור בו עד שיגמר הדין ,ע"כ ,ואתיא בשלא
כתבו שטרי בירורין ,ועכ"ז אינו נכון ,דודאי כיון שטענו
בפניהם אין יכולין לחזור בהם ,וכן דעת גדולי צרפת ז"ל והיא
דעת רבינו בשם הרמב"ן ז"ל".
ובחידושיהר"ן)שם(:

"והרי"ף כתב בתשובה שיכול לחזור עד שיגמור הדין ומשמע
דה"מ כשלא נכתב שטרי ברורין אבל משנכתב שטרי ברורין לא
וכדכתבי' .וי"א דאעפ"י שלא נכתבו משטענו בפניהם אינם
יכולין לחזור בהן ואעפ"י שלא כתבו ולא קנו וכן משמע
בירושלמי דגרסינן התם פ' דיני ממונות בתרא קיבל עליו בפני
ב' יכולים לחזור בו בפני ג' אין יכול לחזור בו ומשמע דמקבלה
מקרי משהתחילו לטעון בפניהם ,ומיהו ה"מ בשלא קנו מידם
אבל קנו מידם אין יכולין לחזור ואפי' בפני שניים ואפילו קיבל
עליו קרוב או פסול דאין לאחר קנין כלום כדאיתא בפרק זה
בורר".
וכןהריב"שבתשובהסי'שנד,כתב:

"מאחר שדייני מורסיי"ה פתחו בדיניה ומורשה שמעון עשה
תביעתו בפניהם צריך שיגמר הדין שם בפניהם .כדאמרינן
בב"ק פרק הגוזל בתרא )קי"ב (:דהיכא דלא פתחו בדיניה מצי
נתבע למימר לבית דין הגדול קא אזילנא ,אף על גב דהאי בי
דינא נקיט רשותא למידן מב"ד הגדול .והיכא דפתחו בדיניה
לא מצי למימר לבית דין הגדול קא אזילנא .אלא צריך שיגמור
הדין ע"פ הדיינים שהתחילו לדון בו .בנדון זה נמי אף על פי
שהוחזק כפרן ומעתה אין ראובן יכול לטעון כלום וגם שאלת
החפצים נעשית באיל"ג ,מכל מקום כיון דפתחו בדיניה
במורסיי"ה צריך שיגמר הדין שם".
והב"יחו"מסי'ידוסי'עטהביאמדבריהריב"ש.
העולה מהאמור :אליבא דשיטת הרי"ף בתשובה ,רש"י
והטור,אםבעליהדיןלאחתמועלשטרבוררותאלאטענו

העולהמדבריהישועותישראל,שהחובהלהשליםאתהדיון
באותו בית דין שכבר החל הדיון,נובעת מכח הסכמת
הצדדיםלדוןבפניאותוביתהדין,אךלוליהסכמהזו,כגון
שכפו עליהם את הדיון,או כשאין תוקף לחתימה על שטר
הבוררות,כגוןבנידוןדנןכפישיובהרלהלן,לכו"עיכולבעל
דין לחזור ולבקש דיון בבית דין אחר ,ואין הלכה המונעת
זאת רק מפני שכבר החל הדיוןבפני בית הדין ,אך לאחר
שכבר נגמר הדין ,גמר דין זה מחייב את הצדדים גם בלא
שקבלועליהםאתביתהדין.
עודיצויןלדבריהביתיוסףחושןמשפטסי'כב,שכתב:

"כתב הרא"ש בתשובה סימן ח' כלל הדיינים )כלל נו( מי שקבל
עליו דיין אחד ונגמר הדין אין יכולים לחזור בהם אף על פי
ששניהם מתרצים בכך עד כאן לשונו .ודבר תימה הוא אם שני
הבעלי דינים מתרצים מי יעכב על ידם .ואפשר דאדיינים קאי,
כלומר שאף על פי ששני הדיינים מתרצים בכך בעל דין אחד
מעכב על חבירו .ואף על פי שכתב בתחלה דיין אחד לאו דוקא
דכל פחות משלשה דיין אחד קרי ליה .ועי"ל דאבעלי דינים קאי
ואינן יכולים לחזור בהם ולעמוד בפני בית דין אחר מפני כבוד
הדיין הראשון ,וזה נראה יותר".
הרישלאחרגמרדיןישלהימנעמדיוןבפניביתדיןאחר,גם
בהסכמה של שני בעלי הדין ,מפני כבוד בית הדין הראשון.
ובשו"ת בית יעקב סי' יח דן להוכיח מהסוגיא בסנהדרין דף
ח' שבבית דין של שלושה גם קודם גמר דין איכא טעמא
דכבודביתהדיןהראשוןשיגמרואתהדיןולאיעבירולבית
דיןאחר.
אבלהרמ"אבדרכימשהסי'כבחולקעלהביתיוסף,וכתב:

"ולי נראה מאחר שכבר נפסק הדין ביניהם לא שייך חזרה אלא
צריכים שימחלו זה לזה ואז לא שייך כבוד הדיין ויכולים
לעשות כן אם ירצו כנ"ל".
והביאוהסמ"עסק"ט,וכןעולהמהש"ךסק"ח,שרקאםחב

בפניביתהדיןשביררולהם,יכוליםלחזורכלעודלאנגמר

לאחריני אינם יכולים לחזור בהסכמה ,אבל בלא"ה יכולים

הדין .ושאר הראשונים כתבו שלאחר שטענו בפניהם ,כבר

להסכים ללכת לבית הדין אחר ואין בכך משום פגיעה

אינםיכוליםלחזורבהם.

בכבוד בית הדין הראשון .וכן הכרעת ערוך השולחן )שם(

בשו"עסי'יגס"בפסקמרןהב"י:

סעיףה,שכתב:

"וכל זמן שלא כתבו ,יכולין לחזור בהם",
משמע כשיטת הרי"ף ,וכפי הנראה נקט כשיטת הרי"ף,
מאחרוכןמשמעותדברירש"יוהטור.אבלהרמ"אפסק:

"וי"א דמשטענו בפניהם אינן יכולים לחזור ,אף על פי שלא
כתבו".
עודיצויןלמש"כבספרישועותישראלסי'יגסק"ב:

"והנה דעת הרי"ף בתשובה דכל שלא נכתב ,גם כשטענו
בפניהם יכול לחזור ,ודעת הרשב"א ז"ל וסייעתו ,וכן מבואר
בהרז"ה ב"ב פרק ג"פ דכל שקבלו עליהם כשירין ,תיכף שטענו
אין יכול לחזור .ופשוט דאם דנו על ידי כפיה ,יכול לחזור כל
שלא נגמר הדין ,ולומר אני אדון בפני אחר ,גם לדעת הרז"ה
והרשב"א ,דדווקא בנתרצו א"י יחזור בדיינים כשרים
בשטענו".

"אבל אם אין בזה רעה לאחרים יכולים לחזור מדינו אם שניהם
רוצים ואין להחכם הפוסק לעכבם מפני כבודו ]אחרונים דלא
כמרן[".
וכן מבואר בתשובת מהר"ם אלשקר סי' צח שלא חש
לסברת הבית יוסף שמפני כבוד בית הדין הראשון ,בעלי
הדיןמנועיםמלהתדייןבהסכמהבפניביתדיןאחר.
והנהבגמראבמסכתבבאקמאדףקיבעמודבנאמר:

"אמר רב יהודה אמר שמואל מקבלין עדים שלא בפני בעל דין.
אמר מר עוקבא ,לדידי מיפרשא לי מיניה דשמואל כגון דפתחו
ליה בדיניה ושלחו ליה ולא אתא ,אבל לא פתחו ליה בדינא,
מצי א"ל אנא לב"ד הגדול אזילנא .אי הכי ,כי פתחו ליה נמי
מצי א"ל לב"ד הגדול אזילנא ,אמר רבינא כגון דנקט דיסקא
מבית דין הגדול".
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שוים ,ואין סיבה מיוחדת להעדיף בי"ד שלא במקום הנתבע,
וכמ"ש לעיל בשם שו"ת שיבת ציון ,אבל כשיש לבי"ד מסוים
סמכות חוקית שיכול להכריח הנתבע להתדיין בפניו ופסק דינו
ניתן להוצאה לפועל ,הרי דבר זה מעניק לו לענין זה עדיפות
לגבי בי"ד במקום אחר שאין לו סמכות זו .ועיין בנימוקי יוסף
סוף פ"ק דב"ק שכתב בשם הרמ"ה לענין דיני קנסות שאין דנים
בחו"ל :מזמנינן לה לאתרא )כלומר בארץ ישראל( דמצו
למידייניה כי היכי דלא ליפסוד".

הרי שגם לאחר שפתחו בדינו ,והיינו שכבר החלו לטעון
בפניהם ,כמבואר ברא"ש ,יכול לבקש ללכת להשלים את
הדיון בבית הדין הגדול .וצ"ע מה הטעם שלאחר שכבר
החלו הדיונים ,יכולה להישמע טענת בעל הדיןהמבקש
ללכת לבית הדין הגדול .מדוע אין מונעים אותו ,על יסוד
קבלתואתביתהדיןהראשון,וגםלאחשולכבודביתהדין
הראשון אליבא דשיטת הבית יוסף ,וכן קשה כיצד הסוגיא
מתיישבתעםדבריהריב"שהנזכרים.
התומיםסי'יגסק"בהביאמדבריהרמב"ןעלהתורהפרשת

עדכאןמפסקהדיןהנזכר.

דבריםהנזכרים,במש"כ:

אלאשבאותו נידוןפסקושמאחרשהאשהמסכימהלחתום

"ואף על פי ששלשה כופין לדון בפניהם ,בשאינו רוצה לקבל
עליו לדון ,אבל רוצה לברור יותר ,בורר ,דהוה ליה כאומר נלך
למקום הועד ששומעין לו במקום שאין שם טורח .שבכך
נצטוינו ,שנאמר צדק צדק תרדוף ,הלך אחר ב"ד יפה )סנהדרין
לב ב( ,וריבוי חכמים ב"ד יפה הוא".

על שטר בוררות שיכול להביא לתוקף פסקי הדין במקום
מגוריה ,עליהם לדון שם .העולה מדבריו ,שאם לבית הדין
האזורי סמכות אכיפה ,ובית הדין של הבד"ץ נעדר סמכות
אכיפהביחסלתביעתהגירושיןהנידונתבפניהם,מעמדושל
בית הדין האזורי כדין בית הדין הגדול,שגם לאחר שפתחו

ובארהתומיםשגםהדרישהללכתלביתהדיןהגדולמיוסדת

בדינם יכולה התובעת לבקש לדון בבית הדין האזורי ,ובכך

על ההלכה של צדק צדק תרדוף הלך אחר בית דין יפה.

יתקייםצדקצדקתרדוףהלךאחרביתדיןיפה,מאחרובית

ובתומיםסימןכחס"קכבבאראתתשובתהריב"שוכתב:

דין עם סמכויות אכיפה יוגדר כ"בית דין יפה" יחסית לבית

"המעיין בריב"ש סימן הנ"ל ,דכתב וזה לשונו ,כדאמרינן בב"ק
פרק הגוזל בתרא )שם( ,דהיכי דלא פתחו ליה בדינא מצי נתבע
למימר לבי"ד הגדול ניזול ,אף על גב דהאי בי"ד נקיט רשותא
למידן מבי"ד הגדול ,והיכי דפתחו ליה בדינא לא מצי למימר
לבי"ד הגדול אזלינא ,אלא צריך שיגמור הדין על פי הדיינים
שהתחילו לדון בו וכו' ,עכ"ל ,מזה נראה ברור דמיירי בדנקט
דיסקא ,כדכתב אף על גב דהאי בי"ד נקוט רשותא למידן
מבי"ד הגדול וכו' ,ובזה איירי הריב"ש דסיים עליה דבפתחו לא
מצי למימר דניזול לפני בי"ד הגדול ,ולא קשה מידי".

הדין בבד"ץ חסר סמכויות אלו .וזאת בלא לגרוע מכבודם
וגדלותםבתורהשלשלושתהדייניםבביתהדיןשהחללדון
בתביעתהגירושין.

ה
המעמדשישלביתדיןחסרסמכויותאכיפ 
בית הדין של בד"ץ העדה החרדית חסר סמכות חוקית
להוציא לפועל פסקי דין לחיוב הגירושין ובוודאי לכפיית
הגירושין,באותןנסיבותשביתהדין פסקחיובאוכפייתגט,
וגם בנסיבות שבית הדין אינו פוסק חיוב גירושין אלא

לפיזהבהכרחשאםלאנקטדיסקא,איןמניעהלטעוןלבית

הרחקות דר"ת ,הם אינם יכולים לאכוף את צווי ההגבלה

הדין הגדול אזילנא ואין מקום לטענה שכבר קיבלו עליהם

הקבועיםבחוקהמתאימיםלהרחקותדר"תשאיןבהןכפייה

אתביתהדיןהראשוןאולטענהשישלחושלכבודם,מאחר

על הגירושין .וזאת גם אם שני הצדדים יחתמו על שטר

שמלכתחילה ירדו לדין על דעת כן שלא נשללה הזכות

בוררות .ובכך בסופו של דבר מימוש פסק הדין שיינתן

לקייםאתההלכהשלצדקצדקתרדוף,לכןאיןלחושלכך

בבד"ץ והוצאתו לפועל מותנים בהסכמת הצדדים ,מאחר

שקבלו את בית הדין הראשון ,ואין לחוש לפגיעה בכבודם

שביתהדיןנעדריכולתאכיפה.

אליבאשיטתהביתיוסףבסי'כבהנזכרת.

מבחינה עקרונית ,בית דין חסר סמכויות אכיפה ,הוא בית

ובפד"רחלקו'עמוד277כתבהגר"ברקוברזצ"ל:

"איתא בחו"מ סימן י"ד ס"א שאם אחד מבעלי הדין אומר
שרוצה להתדיין בפני בי"ד הגדול כופין את הבעל דין השני
ללכת עמו ולהתדיין בפני בי"ד הגדול .בנידוננו ,שהנתבעת
נמצאת בקנדה  -מקום שאין סמכות חוקים לרבנים בעניני
אישות ,ולעומת זה כאן ,זכינו בע"ה שיש לבתי הדין הרבניים
סמכות חוקית לדון בעניני אישות ,ולפיכך בין דין רבני כאן ,יש
לו לענין זה דין של בית דין גדול לגבי בי"ד במקום אחר שאין
לו סמכות חוקית....
ולכן ,אף על גב שכתב הרמ"א בחו"מ שם סי' י"ד :אבל כבר
נהגו בזמן הזה שכל זמן שיש בי"ד בעיר אין אחד יכול לכוף
חבירו שילך עמו לבי"ד אחר כי אין לנו עכשיו בי"ד הגדול או
בית הועד ,זה רק משום דבזה"ז שני בתי הדין בשני המקומות

דיןהלוקהבחסרמהותוכביתדין.
יצויןלדברישו"עהרב,בקו"אלהלכותשחיטהסי'א'סק"ז,
שכתב ביחס לחובת הדיינים לחתום על פסק דינם בחינם,
כדישהזוכהבדינויוכללהוציאולפועל,וז"ל:

"גם שכר החתימה אינו היתר כלל ,שאף שאמרו רז"ל שהדיין
יכול ליטול שכר בעד חתימה על הפסק ,היינו אם נוטל הפסק
להיות בידו למשמרת ,לפי שאינו רוצה לכופו עכשיו לקיים
הפסק שכך יפה לו .אבל אם נוטל לראיה לפני המנהיגים
שיכופו לקיים הפסק ,חייבים הדיינים לחתום בחנם אם אינו
שכר בטלה דמוכח כדלקמן ,כמו שחייבים לטרוח ולכוף
בעצמם לקיים הפסק אם יש לאל ידם ,בחרמות ונידוים ולצוות
לשוטרים ,שזהו עיקר מצות הדיינים ,כמו שכתוב שופטים
ושוטרים כו'".
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הרישהאדמו"רהזקןקבעשעיקרמצותהדייניםהיאהחלק
של הוצאה לפועל של פסק הדין ואכיפתו ,ולכן כתב
שהמעשה שיש בו הוצאה לפועל ואכיפת פסק הדין ,חייב
להיעשות בחנם כי זהו חלק מהותי ממצות בצדק תשפוט
עמיתך.
ועפ"ייסודזה,האורהחייםעה"תבתחילתפרשתשופטים,
כתב,שבהיעדריכולתאכיפהאיןאתמצותמינויהשופטים,
וז"ל:

"טעם השוטרים אמרו בפסיקתא ר"א בן שמוע אומר אם יש
שוטרים יש שופטים ,אם אין שוטרים אין שופטים ,ע"כ.
הדברים מוכיחים שאם אין שוטרים אין חיוב מצות שופטים.
ומעתה כל שיודעים ישראל שהעם אינם נשמעים לשופטים,
והשופטים אינם יכולים לכופם ,אין חיוב במינוי השופטים".
הרי שהיכולת לאכוף את פסק הדין היא חלק מהותי מבית

הגמ' מזה דדנין ברגל דנוהג נידוי ,דילמא משום הכי אנו דנין
דאולי יקיים הפסק מרצון ,אבל לעולם אם לא ירצה לא ננדה
אותו .אלא ודאי מוכח מזה דכל עוד שאין בידינו להכריחו
לקיים אין אנו מחוייבים לדון .וא"כ עתה שאין בידינו להכריחו
בשום אופן רק על פי קאמפראמיס או השלשה ,שפיר מחוייבים
הצדדים לעשות על פי נימוסי המדינה אחרי שיש חשש שלא
יקיים אחד הצדדים בלא זה".
וכעין זה באבני נזר חחו"מ סי' א' .ואכן ,מנהג כל בתי הדין
להימנע מלשבת בדין תורה בדיני ממונות בטרם שני
הצדדיםיחתמועלשטרבוררות,ודניםכלאצייתדינאאת
המסרבלחתוםעלשטרבוררותהמעניקלביתהדין,סמכות
אכיפה ,עיין בספר האלף לך שלמה חו"מ סי' א' ,מהרש"ם
ח"גסי'קס"הובהשמטות,שו"מתליתאהח"גסי'קכה,נאות
דשאסי'נא,אורייןתליתאהסי'קיגוברליואיחו"מסי'א'.

הדין,וכשביתהדיןחסריכולתכזו,הואביתדיןחסר,וביחס

עפ"י היסוד האמור ,נכתבו כמה פסקי דין הקובעים שבדין

לבית דין כזה ,לא נאמרה מצוות "שופטים ושוטרים תתן

תורה בתביעת גירושין ,כשבית הדין במקומם של הצדדים

לך".

בחו"ל נטול סמכויות אכיפה ,למרות שעפ"י הלכה עליהם

יש שהוכיחו מהסוגיא במסכת מועד קטן דף יד ע"ב שאין

לקיים את הדיון בבית דין זה ,אך בהיותו חסר סמכויות

לבית הדין לשבת בדין בהיעדר סמכות אכיפה .בגמרא

עליהםלקייםאתהדיוניםבפניביתהדין כאןבארץ,לאחר

נאמר:

שאחדהצדדיםהגישתביעהלגירושין.

"מנודה ,מהו שינהוג נידויו ברגל .אמר רב יוסף תא שמע דנין
דיני נפשות ,ודיני מכות ,ודיני ממונות .ואי לא ציית דינא
משמתינן ליה .ואי סלקא דעתך אינו נוהג נידויו ברגל משומת
ואתי מעיקרא אתי רגל דחי ליה ,השתא משמתינן ליה אנן .אמר
ליה אביי ודלמא לעיוני בדיניה".
בספר שו"ת עזרת ישראל )להג"ר ישראל איסר שפירא( סי'
קטו,כתב:

"עובדא בא לפני ,כמה פעמים ,שבאו שני בע"ד לדין ,וטען
האחד שאין ברצונו להתדיין אלא א"כ יעשו תוקף עפ"י
קאמפראמיס או על ידי השלשה שכל מי שיזכה בדינו יהיה
בשני מוכרח לקיים  ...והשני השיב אין ברצוני לעשות בטוחות
ואיני מבקש ממך בטוחות ,רק נדון כן ואם אתחייב אקיים גם
בלי הכרח .ובעיני היה ג"כ קרוב לשמוע שאם יתחייב הראשון
בדינו ולא יהיה תוקף עפ"י דיניהם ,לא יאבה לשמוע".

הגאון רבי אליעזר גולדשמידט זצ"ל בפסק דין מבית הדין
הגדול,שבספרמשפטישאולסי'מב,כתב,וז"ל:

"אמנם לו היה במקום מגוריו של המשיב בחוץ לארץ בית דין
קבוע מוכר אשר פסקיו ניתנים לביצוע ,יתכן שאי אפשר היה
לחייב את המשיב לבא כאן להתדיין .אולם בית דין כאמור
איננו שם ,וגם אם יסכים המשיב להתדיין לפני דיינים בחוץ
לארץ ויחתום מראש על כך ,אין ערובה שלא יחזור בו ,גם אחרי
מתן פסק דין אם לא ימצא חן בעיניו ,ולא תהיה אז כל אפשרות
לאלצו לציית לפסק הדין.
ואם כך ,הרי כפוף הוא המשיב להתדיין לפני בית דין מוסמך
ומוכר בישראל ,ככל יהודי אחר תושב ישראל הכפוף להתדיין
לפני בית דין זה ,הן אם הוא רוצה הן אם לאו".
עדכאןמפסקהדין,וכעיןזהבתשובתישכילעבדיחלקו'
חו"מסי'א'סק"ג.

בתשובתופסקשאיןלביתהדיןלהיזקקבדינואםאיןבידם

וכן בתיק ערעור מבית הדין הגדול מס' תש"ל )136/לא

אמצעים לאכוף אתפסק הדין ,והביא לכך ראיה מהסוגיא

פורסם( .בהרכב הרבנים הגאונים הרב יוסף שלום אלישיב

במסכתמועדקטן,וז"ל:

זצ"ל ,הרב בצלאל ז'ולטי זצ"ל והרב שאול ישראלי זצ"ל

"כיון שבעו"ה רבו עתה המתפרצים אשר לא יאבו לקיים ,אין
הבי"ד מחוייבים להזדקק כל עוד שלא יעשו כנימוס המדינה
עפ"י קאמפראמיס או כדומה .ובימי חורפי שמעתי ממו"ר
הגאון ר"י בכרך זצ"ל שדן ג"כ כן ,והביא ראיה מדברי הגמרא
מו"ק י"ד מנודה מהו שינהוג נידוי ברגל .א"ר יוסף ת"ש דנין
דיני נפשות ודיני מכות ודיני ממונות ,ואי לא ציית דינא
משמתינן ליה .ואי ס"ד אינו נוהג נידויו ברגל ,משומת ואתי
מעיקרא אתי רגל ודחי ליה ,השתא משמתינא ליה אנן עכ"ל
הגמ' .ואם נימא דגם במקום שאין אנו יכולים לכופו לקיים
הפסק ,מ"מ מחוייבים אנחנו לדון דינא ,א"כ מאי ראיה מייתי

פסקו כי אף שהאשה גרה בגרמניה ,מקום הדיון והסמכות
תהיהבביתהדיןהרבניתלאביב,ואלודבריהם:

"שכלל זה שהתובע הלך אחר הנתבע נאמר רק באופן שבמקום
הנתבע קיים בית דין שיש לו סמכות לפסוק בענין ולאכוף את
פסק הדין ,מה שאין כן במקרה דנן שלא קיים במקום מגוריה
של המערערת כיום בית דין שיש לו סמכות לדון ולפסוק
בענין"...
והובאו הדברים בהחלטת ביה"ד הגדול מיום י' ניסן תשע"ו
)(18/04/2016בתיק,1070300/3וכךהיאמסקנתו.
וכןבפד"רכרךו'עמ'277הנזכרלעיל.

עטרתדבורה



העולה מכל הנ"ל ,בנידון זה שמלכתחילה בעת שהצדדים
דנן חתמו על שטר בוררות בפני הבד"ץ ,ידעו שהם פונים
לבית דין הנעדר סמכויות אכיפה ,ומסגרת הדיון תהיה
חלקית מאד ,לשמוע את טענותיהם ולהציג הצעות לגישור
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דאין אדם נשבע ונוטל ולא הקניתי לך בקנין לתת לך העבד אם
תשבע עליו .אלא כיון דעל פיו נשבע ובצוואתו צריך לתת לו
העבד דכיון דהטיל עליו שבועה ,הא הימניה בשבועה ,וכמאן
דאודי ליה שהוא עבדו של זה הנשבע דמי".

וכיוצ"ב ,כפי שאכן אירע בנידון זה .על כן אין יסוד לשלול

ומבואר ברשב"ם שבהשבע וטול אינו יכול לחזור דהוי

אתהזכותשלהתובעתלבקשללכתלביתהדיןהאזורישיש

הודאתבעלדין,ודומיאדהכיהטעםבנאמןעליאבא.

לו סמכויות אכיפה ,וכמ"ש בפד"ר כרך ו' הנזכר .אמנם

וכןבידרמ"הבמסכתבבאבתראדףיגעמודב',כתב:

התומיםסי'יגסק"ב,כתב:

"רק לדעת הרשב"א והר"ן יש לומר כי מצי למימר אף שטען
לב"ד הגדול איזול היינו בב"ד של שלשה דדנין בכפיה בלי
קבלת בעלי דינין ,אבל בזבל"א דקיבלו אותן וכבר טען ,אין
יכולין לחזור ולומר לב"ד ]הגדול[ איזול דכבר קבלו מרצונם
אלו הדיינים לטעון ולדון בפניהם ,ואיך יאמר לב"ד הגדול
ניזול ,וא"כ אף בהוספה של דיינים אין יכולין לטעון דזהו הוי
כמו ב"ד גדול ולאחר שקיבל אלו בזבל"א אין יכולין לטעון
כן".
ולכאורה ה"ה בנידון דנן .אך אין לומר כן מאחר שהתומים
מתייחסרקלמצבשבובעלהדיןמבקשאתהדיוןבביתדין
יותר מעולה ,בית הדין הגדול ,לאחר שגם באותו בית דין
קמא יכול להתקיים דיון ולהינתן פסק דין הניתן לאכיפה,
ובזהכתבשבעצםקבלתואתביתדיןקמא,ויתר עלזכותו
לבחורביתדיןמעולהיותר.לאכןכשמלכתחילהידועלכל,

"ולא דמי לנאמן עלי אבא דלאחר גמר דין אינו יכול לחזור בו,
דהתם כולה מילתא לזכותיה דנתבע קאתי וכיון דאמר תובע נאמן
עלי אבא או אביך ולא הדר ביה קודם גמר דין הימניה עילויה
כחד כשר ,וכמאן דאודי ליה לנתבע בההיא סהדותא דמי".
ובחזו"אסנהדריןסי'יזסק"ד:

"נאמן עלי אבא כו' הא דאינו יכול לחזור בו אפי' באתן לך,
מבואר ברשב"ם ב"ב קכ"ח א' ד"ה אינו וברמ"ה ב"ב י"ג א'
בסוגיא דגוא"א דהוא משום הודאה דמודה לו שהוא חייב לו
אם יאמר אבא ,והודאה מהני כדאמר ב"ב קמ"ט א' שבועות
מ"ב א' מהימנת לי כל אימת דאמרת לי לא פרענא".
ובחידושיהר"ןמסכתסנהדריןדףכגעמודב':

"עדיין איכא למימר מה לי אי קבליה עליה כחד או כתרי דכי
היכי דלרבנן בחד לא מצי למיהדר ביה הכי נמי איכא למימר כי
קבליה עליה בתרי דאטו אי בעי למיתן ליה במתנה מי לא מצי
יהיב ליה".

שבית הדין קמא חסר יכולת אכיפה ,ויכולת המימוש אינה

ובתוספותב"מדףעדע"אד"ההכאוברא"ש,נראהשנאמן

קיימת ,וההליך מלכתחילה מצטמצם לגישור ופישור

עליאבא,מועילמכחהתחייבות.

בהסכמה ,בכה"ג מהיכי תיתי לומר שנאמרו דברי התומים,

עכ"פ הן אודיתא והן התחייבות היא בקבלת דיין לדון

שהתובעויתרעלזכותולהגיעלביתדיןבעליכולתאכיפה.

בתביעת ממון ,אך אין קבלה זו יכולה להועיל בתביעת

בחתימה על הסכמה לדיון בבד"ץ אין אלא הסכמה לתת

גירושין.

להם את הכח למה שהם מסוגלים לעשות ,במסגרת

עלכןמאחרשיסודההלכהשלאחרשדנובפנישלושהאינו

הידועה ,דהיינו לדון ביניהם עם יכולת פשרה מוסכמת

יכול לחזור בו ,אליבא דרוב הראשונים החולקים על הרי"ף

בלבד,אבלשקייםויתורעלזכותלהגיעלביתדיןעםיכולת

וכהכרעת הרמ"א בסי' יג ,או לאחר חתימת שטר בוררות

אכיפה,זהלאמצינובתומיםואיןבכךכלסברא.

אליבא דכו"ע ,הוא מפני קבלת הצדדים את בית הדין.



וקבלה זו בתוקף בדיני ממונות ,אך לא בגירושין,שאין

קבלתביתדיןבתביעתגירושין

מועילהקבלהלחייבובגירושין,דינםשלהצדדיםכמישלא

יש לדון מה תוקף קבלת הצדדים בית דין של שלושה

חתמו על שטר בוררות בר תוקף ,אלא כמי שביקשו מבית

הכשריםלדון ,כשהתביעה אינה תביעת ממון אלא תביעת

הדיןלסייעלגשראולפשרבהסכמה.

גירושין.

ועייןבספרישועותישראלסי'כבסק"אשתוקףקבלתהדיין

בגמ'במסכתבבאבתראדףקכזעמודב:

היאמתקנת חכמים להסיר קטטות ומריבות ,אך לא מטעם

"שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא האומר לחבירו עבדי
גנבת ,והוא אומר לא גנבתי ,מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי,
אתה נתתו לי במתנה ,רצונך השבע וטול ,ונשבע אינו יכול
לחזור בו .מאי קא משמע לן תנינא אמר לו נאמן עלי אבא,
נאמן עלי אביך ,נאמנין עלי שלשה רועי בקר ,רבי מאיר אומר:
יכול לחזור בו ,וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו הא קא
משמע לן ,דבאתן לך מחלוקת ,והלכה כדברי חכמים".
ופרשרשב"ם:

"אינו יכול זה המחזיק לחזור בו ולומר משטה הייתי בך שהרי
פטור הייתי וגם לא נתחייבת לי שבועה כדי לישבע וליטול,

הודאה,עי"ש.ובסי'ג'סק"דכתבהישועותישראל:

"למש"כ התוס' בב"מ דאינו אלא מצד תקנת חכמים ואיידי דבעי
לקנות גמר ומקנה ,זה ל"ש כלל באיסורין ,וזה ברור ...דלא שייך
כן אלא בדבר שבממון דחל הקניין ,אבל באיסור אשת איש או
שאר דבר איסור שהוא דבר שאין נתפס בקניין ,כמו דלא מועיל
קניין ,כמו כן הא דקיבל עליו קרוב או פסול לא מהני".
המעמדשישלטענותהצדדיםבביתהדיןבבד"ץ
יש לדון לאחר שהדיון יחל בפני בית דין זה ,כיצד עלינו
להתייחסלטענותשכברעלובביתהדיןהראשון,האםבעל
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"אם הוצרכו הדיינים לשאול דבר מב"ד הגדול ,כותבין
ושולחין ,ובית הדין הגדול מודיעים להם דעתם והם דנין אותם,
דליכא למימר שיפסקו בית דין הגדול עליהם את הדין ,דהא
בעינן שיהיו בעלי הדין עומדים לפני הדיינים".

דין יוכל לחזור ולטעון טענות אחרות .ונראה שלמרות
האמור,כל הטענות שעלו בדיונים בבד"ץ,דינם כטענות
שנטענו בפני בית דין ,ואינו יכול לחזור ולטעון טענות
אחרות ,ואין דינו כטוען מחוץ לבית דין .בספר ישועות
ישראלסי'יגסק"בכתב:

"ויראה לפע"ד דאפילו במקום שיכולים לחזור ,מ"מ לא מהני
חזרה אלא מכאן ולהבא .שאם טענו לפניהם ולא נגמר הדין,
יכולין לחזור שלא ידון בפניהם אלא בפני אחרים ,אבל מ"מ
ההודאה בפניהם מקרי הודאה בפני בית דין ,ולא נתבטל הב"ד
למפרע על יד החזרה ,כיון שבדין נזדקקו .ומה"ט לא נתבטלה
הודאה הראשונה דאינו יכול לחזור אלא מגמר דין .ולא דמי
לקיבל עליו קרוב ופסול דקודם גמר דין יכול לחזור לגמרי,
והודאה שמודה בפניו כמודה חוץ לבית דין ,דהתם כיון דלאו
שם בית דין עליהם ,כל שלא נגמר הדין יכול לחזור וחזרתו
מבטלת למפרע את הדיבור שקיבל אותן לדיינים .אבל כל
שהיה בית דין כשר ,אלא שביד אחד מהצדדים לומר איני דן
בפניכם אלא בפני אחרים ,כל שההודאה היתה בפיהם כדין
ושם בית דין עליהם ,אין יכול לבטל כלל מה שהודה בפניהם.
ובזה לא קשה על הרי"ף ז"ל מהאי דקבל עליו קרוב או פסול,
דמשמע דווקא קרוב או פסול ,אבל בשאר דיינים אינו יכול
לחזור ,ולמ"ש ניחא דבכשרין אינו יכול לבטל לגמרי הבית דין,
אלא מכאן ולהבא".

ובספרשערמשפטסי'ידסק"בבארהלכהזו,וכתב:

"אף שאין יודעין הדין ,יכולין לשלוח לבית הדין הגדול והם
פוסקים את הדין כפי מה שיצא מבית הדין הגדול ,דהוי
כפוסקים מתוך הספרים ,וכו"ע נמי ממשה רבינו גמרי  ...הא
דשואלין לבית הדין הגדול והם דנים אותם כאן ,היינו באופן
שכשיבוא מבית הדין הגדול ,הבוררים עצמם יסכימו לדבריהם
מדעתם ,שיראו עכשיו מה שלא ראו מתחילה ,וא"כ זה הוי דעת
הבוררים עצמם".
דהיינופסקדיןיכוללהינתןרקעלידיביתהדיןשבעליהדין
עמדו לפניו וגם אם בית הדין קיבל חוות דעת מבית דין
אחר,ככלשהואמסכיםלהיוכללפסוקעלפיה,אךביתדין
מנוע מפסיקה או אכיפת פסק דין בלא שמיעת טענות בעלי
הדיןבמלואםושיקולדעתשלביתהדיןהפוסק.

מסקנה:
גםלאחרשנחתםשטר בוררותלדוןבתביעתהגירושיןבפני
הבד"ץ,וכברהתקיימודיונים,יכולאחדמבעליהדיןלחזור
בו .וזאת מאחר ומלכתחילה היה ידוע לצדדים שאין לבית

על כן גם בנ"ד מאחר שהצדדים קבלו את בית הדין של

הדין של הבד"ץ יכולת אכיפה ,וזו מסגרת מוגבלת ,בחסרון

הבד"ץ כבית דין שידונו ביניהם במסגרת הידועה שהם

היורד לשורשי המעמד של בית הדין.ככל שהדבר נוגע

יכולים ,דהיינו להביאם להסכמות ולפשר ביניהם ,ולעניין

לתביעת הגירושין ,דינם כבית דין הדן בלא שטר בוררות.

זה ,אכן זו מסגרת של בית דין ,לכן טענותיהם אינן במעמד

ושטר הבוררות אינו יותר מהודעת הצדדים על הסכמה

שלטענותשנטענומחוץלביתדין.

לדיוןבמסגרתהידועהשלהבד"ץ,שאינהיכולהלחייבאלא

עודיצוין,מעיוןבפרוטוקוליהדיוניםבבד"ץ,שביתהדיןכלל

ביחס לממון ולא לגירושין .על כן בנסיבות אלו ,גם אליבא

לא דן בשאלה האם קיימת עילה לחיוב גירושין ,ולא ביקש

דרוב הראשונים החולקים על הרי"ף ,וגם לאחר חתימה על

מהצדדים לנמק את עמדתם בשאלת חיוב הגירושין .נראה

שטרבוררות,איןמניעהלתבועבביתהדיןהאזורי.

שמלכתחילה לא ראו את מסגרת הדיון כמסגרת שנועדה

בנידון דנן בבית הדין של הבד"ץ טרם הושלם הדיון בפסק

לברר תביעה לחיוב גירושין ,אלא כתביעה להביאם

דין לגופה של תביעה ,אך גם אילו היה נגמר הדין ,מאחר

להסכמות ופשרות ,או כתביעה ביחס לממון הכרוך

וככל שהיה ניתן פסק דין לחיוב גירושין וכיוצ"ב ,פסק הדין

בגירושין.

אינו ניתן לאכיפה ,אין קבלת הצדדים את בית הדין,



שמעמדו הובהר לעיל ,יכולה להגביל את אחד מהם לבקש

הצעתו של ב"כ הבעל שהדיון יושלם בבד"ץ ובית דין זה

דיון בבית הדין האזורי שהוא בעל סמכויות אכיפה ,מאחר

יאכוףאתהפסיקה,היאהצעהחסרתיסוד,ואיןמקוםלדון

שכאמור מלכתחילה הצדדים קיבלו את בית הדין למסגרת

בה.מאחרשלאיעלהעלהדעתשביתדיןזהיאכוףפסקדין

הידועה של מהליכי גישור ובפישור ,ביודעם שלא יוכלו

שלביתדיןאחרבלא לקייםדיוןלגופהשלתביעהושמיעת

לקבליותרמכך.

טענותכמתחייבבטרםניתןפסקהדין.בנימוקייוסףבמסכת

בהתאםלאמורביתהדיןקובעלצדדיםמועדלדיון

סנהדרין סוף פרק ג' )דף י .בדפי הרי"ף( ,המובא להלכה

להשלמתבירורתביעתהגירושין,ויתקייםביום...בדיוןזה

בשו"עסי'יגסעיףו',כתב:

כלצדיוכללהציגכלאסמכתאהתומכתבטענותיו.

עטרתדבורה
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ב
הסמכתביתהדיןלפסוקלפישיקולדעתרח 
ללאהסכםגירושיןהמסדיראתחלוקת
הצדדיםהתגרשו 
ם
הרכושביניהם.כשהדיוןהעיקרינסובביחסלדירתהמגורי 
הרשומה על שם שני הצדדים .התקיימו דיונים ביחס
לחלוקת הרכוש ,ולהלן פסק הדין שניתן עם השלמת
הדיוניםוסיכומיטענותהצדדים.
יצוין ,ימים ספורים קודם לגירושין ,התקיים דיון ביחס
לחלוקתהנכסה נ"ל,ולהלןקטעמפרוטוקולהדיון:
ה:דירתהצדדיםנרכשהמכסףמזומןשלהורי
"ב"כהאש 
ת.
להבעללמטרהאחר 
ה,והמשכנתאהלכהא 
האש 

אלא שיהא או דין או קרוב לדין ,כלומר שאם יראה בעיניהם
לעשות דין יעשו ,ואם יראה בעיניהם לעשות קרוב לדין יעשו,
אבל מ"מ אם לא עשו אפילו קרוב לדין ודאי שישלמו .לא היא,
דאם כן לימא דין או קרוב לדין לחוד ,למה הוצרך לומר כפי ראו
עיניהם ,אלא לטפויי אתא שזה הדין יהיה כפי ראות עיניהם
אע"פ שלא יהיה דין גמור ,אלא שיהיה נראה להם שהוא דיןאו
קרוב לו סגי .וא"כ כאלו קבלו עליהם בין לדין בין לטעות,
ופירוש זה מוכיח יותר כי היכי דלא להוי לישנא יתירא .ואפילו
יהיו הפירושים שקולים אין להוציא ממון על הספק".

ארצתהלגורבדירה,
הל 
ב"כהבעל:במשך7שניםהאש 

אך יצוין ,המו"מ בתשובת לחם רב נעוץ בניסוח שבעלי הדין

ובמשךהזמןהזההבעלהיה צריךלשלם דמישכירותעבור

קבלואתהדיינים":שידונואותםבדיןאוקרובלדיןכפי

דירהאחרת.

ראותעיניהם",ונראהמדבריושאםיקבלואתהדייניםרק

ב"כהאשה:הוריהאשהשילמואתדמיהשכירותהאלה.

"כפיראותעיניהם",לאהיהמקוםלספקשכוונתםשאין

הצדדיםמקבליםבקניןסמכותביה"דלדוןבכלהעניינים

הדייניםכבוליםלדיןדווקא.

בשיקולדעתרחב...גםלגביתשלוםדמיהמזונותהזמניים

תמאמרושל
ה"שנהל'במסגר 
בחוברת"תורהשבעלפ 

שביה"דקבע".

הגר "שדיכובסקישליט"אהביאמפסקדיןשנכתבבביתהדין

אמנםבדיוןמאוחריותר,הבעלחזרבומהסכמתוהנזכרת,

כ"ז
ם 
האזוריבת"אבעתשישבבראשההרכב,פסקדיןמיו 

ר
םלכןכברנעשהקנין,שובאינויכוללחזו 
אךמאחרוקוד 

טבת תשמ"חשבו בית הדין הבהיר כי באמצעות קנין

ל
בו ,וכמ"ש ברמ"א חו"מ סי'כב סעיף א' .כמו כן ניסיונוש 

ה
לביתהדין,למעש 
שהצדדיםמקבליםשיקולדעתרחבש 

הבעלבדיוןהאחרוןלהתנערמהקניןולטעוןכנגדהרשום

םעל עצמם את בית הדיןלפשרה ,ובכך בית
הצדדים מקבלי 

בפרוטקולהנזכר,נדחה,וככלשלאהוגשהבקשהלתיקון

ך
הדיןמוסמךליתןפסקדיןשהואביסודופשרה .ובתו 

ת
ףנאמנהא 
הפרוטוקולבסמוךלדיון,הרישהפרוטוקולמשק 

דבריהםכתבו:

שהתרחשבדיון.
ת
לאחרהגירושיןהתקיימושלושהדיוניםבתביעהלחלוק 
הרכוש,וכעתלאחרהעיוןבטענותהצדדים,להלןפסקהדין.
שיקולדעתרחב
הטיבושל
המקדמיתביחסלפסיקהבתיקזההינה:מ 
שאל 
"שיקולהדעתהרחב"שניתןלביתהדין.כאמורהצדדים

"משום כך נפוץ מאד במסגרת בתי הדין הנוהג של מתן פסק
דין לפי שיקול דעת רחב ,שמשמעותו ההלכתית היא עשיית
פשרה .הנוהג להחתים על שטר בוררות ולקבל בקאג"ס הוא
בהתאם להלכה ש"פשרה צריכה קנין או שטר" ...שיקול הדעת
של הדיינים במתן פסק דין זה ,הוא שיקול דעת רחב של
פשרה".
אך על פסק דין זה שהגביל את הדיינים למסגרת של פשרה,

ל
קבלובקניןסמכותביתהדיןלדוןבכלהענייניםב"שיקו 

יש להעיר מנוסח שטר בוררות שבספר נחלת שבעה סי' כד,

דעתרחב".בפרוטוקולאיןהבהרהביחסלטיבושלהקנין,

שבוהנוסחבשטרהבוררותהואכדלהלן:

סתמוולאפירשו,וכעתעלינולפרשאתטיבושלהקנין,
שממנונגזרפסקדיןזה.
ם משנה(
ב )לרבי אברהם בוטון בעל הלח 
בספר שו"ת לחם ר 
ם:
סי'פ"דנשאלאודותבעלידיןשקבלועליהםאתהדייני 
"שידונואותםבדיןאוקרובלדיןכפיראותעיניהם",ובאותו
נידוןהדייניםטעובדברמשנה,והשיבהלחםרב,וכתב:

"ומ"מ אני אומר שפטורים הדיינים ,מפני שכתוב בשאלה שקבלו
עליהם כפי ראות עיניהם ,והוי כאלו קבלו בין לדין בין לטעות...
ואם לחשך אדם לומר שמה שכתוב כפי ראות עיניהם ,לא הוי

"נחנו בעלי דינין חתומים מטה ,מודים ומעידים בחתימות ידינו
דלמטה והיא תעיד עלינו כמאה עדים כשרים ונאמנים ,שאנחנו
חתומים מטה בררנו יחד שני הדיינים מהר"ר פלוני בר פלוני
ומהר"ר פלוני בר פלוני וקבלנו אותם עלינו לדון בינינו כפי
ראות עיניהם .או לפשר בינינו כפי אשר ימצאו ביניהם .ואם לא
יוכלו שני הדיינין הנ"ל להשתוות יחד יבררו הם עוד שלישי.
וכל מה שיפסקו עלינו או יפשרו בינינו הכל לפי ראות עיניהם
מחוייבים אנחנו לשמוע דבריהם".
הרי קבלת הדיינים "כפי ראות עיניהם" לחוד ,ו"לפשר
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ח
בינינו"לחוד.ומבוארש"כפיראותעיניהם",אינובהכר 

ל
בנידוןשבפנינוהמימוןלרכישתהדירהולשיפוץהתקב 

מוגבללפשרהעפ"יגדריפשרה.

במלואומהוריהאשההמתגורריםבחו"ל.

ם
בשא 
חע" 
אדףקל 
אבתר 
תבב 
אבמסכ 
תהגמר 
דיצויןלסוגי 
עו 

ההורים העניקו במתנה את סכומי הכסף ,ביודעם שבכך הם

הלטפויי
אנועד 
ת,הריהי 
הנצרכ 
תשאינ 
הלשוןמיותר 
נאמר 

ה
דואגיםלקורתגגלבתםולילדיה.איןכלספקשלאהית 

ת
בבשו " 
רכת 
ךכב 
ט.א 
רלדיןהפשו 
םמעב 
תדברי 
אולרבו 
מילת 

כוונתםלהעשיראתחתנםלאחרשיגישתביעתגירושין

ה:
תלשוןיתיר 
רבענייןדריש 
ב'סימןע 
ק 
אחל 
ב " 
הרש 

האתמחציתכספיהמתנהעם
ויתגרשמאשתו,ויאכלהל 

"עוד שאלה באיזה ענין ראוי להשתמש במימרא דכל מלתא
דלא צריך לטפויי מלתא קאמר.
תשובה .בזה אין כח בידינו לדון בו בדמיונות אלא מקום
שאמרו אמרו .במקום שלא אמרו לא ידענו מהו ,אין כח בידינו
לדון בו".

אשתוהנוכחיויחיהברווחה,בעתשהאשהוהילדיםחסרי
קורתגגמובטחת.
בקשתהתובעלהביאלפירוקשיתוףבנכסכעת,ולהותיר
אתגרושתווהילדיםללאקורתגגמובטחתאלאבתנאי
שכירות,סותרתבאופןקיצוניאתמגמתהמתנהשהעניקו

אךעייןבספרכנסתהגדולהעלחו"מסי'סאהגהותבית

אברורהשאיןבהספק,שעל
תאומדנ 
הוריהאשה.קיימ 

יוסף אות נזשהביא בשם תשובות הר"י אדרבי ומשפט צדק,

דעתכןלאהעניקומתנהזו.

ך
ב"אנאמרורקביחסלהתנסחותיתירהבתו 
שדבריהרש 

אמנםבנותןמתנהלחבירועלדעתשהואאוהבו,ולבסוף

לשון התנאי ,אך כשכל ההתחייבות לכאורה הינה מיותרת,

נעשהשונאו,איןמקוםלהחזרהמתנה,עייןחלקתמחוקק

ניתנההרשותלפרשה,ואיןלקבועשנאמרהללאטעם.

סי'צטסק"ז:

עלכןבמקרהשבונעשהקניןעםהצדדיםלשיקולדעתרחב
שלביתהדין,לוהיתהכוונתםלפסיקהפיכלליההלכה,
ת
הרי שהקנין כולו מיותר ואין בו טעם ,ולכן הפרשנו 
שכוונתםלהסמיךאתביתהדיןלפשראולפסוקבמכלול
הנושאיםכפישיקולדעתביתהדין,מסתברתמאד.ופשיטא
שבכוונת הצדדים לשיקול דעת בית הדין ידון ביניהם ,גם
אם בהמשך הדיון עבר להרכב אחר .ובהתאםלקביעה זו
ניתןפסקהדיןכדלהלן.
עודיצויןכיגםאליבאדטענותהבעלשישלפסוקעלפי
ת
שעפ"י ההיבט החוקי,בנסיבו 
ד,הרי 
הוראותהחוקבלב 
מיוחדותסעיף8לחוקיחסיממוןמסמיךאתביתהדין
לחרוג מחלוקת רכוש ואיזון משאבים שיוויוניים ,והם
מתקיימיםבנידוןזה.

"דאטו מאן דיהיב מתנה לחבריה ולרחמיה ערבא בעי למשקל
מיניה דרחים ליה לעולם".
ק"זכתב:
אךבפת"שס 

"ע"ש עוד שהביא דבתשב"ץ ח"ב ס"ס רס"ה כתב בענין אם
מתה האשה בלי ז"ק )במדינות שלא נהגו בתקנות שו"ם או
שהיא לאחר שני חזרה( אף דהבעל יורש נכסי מלוג היינו
הנכסים שנפלו לה בירושה או נתנו לה במתנה אבל האב שנותן
לבתו תכשיטין להתקשט בהן ומתה אין הבעל יורשה וכדאמרי'
ס"פ נערה כי אקני לה למיקם קמיה כו' וכן בכאן אומדן דעתא
הוא שלא הקנה האב לבתו אלא שתתקשט בהן היא או בניה,
אבל אם מתה בלא בנים לא אקני לה שיירשם בעלה להתקשט
בהן אשה אחרת ,וע"כ הדין הוא שיחזיר הבלאות אם הם
קיימים ע"כ ופסק כן בפשיטות במבי"ט ח"א סי' כ"ט והוא
חדוש דין וכן ראוי להורות עכ"ל ע"ש".

חלוקתהדירהעפ"ירישוםאועפ"יהשקעה

דהיינואמנםבכלמתנהבעלמא,מגמתהמתנהלבטאאת

פ"י
שלחלקאתדירתהמגוריםע 
בכמהפסקידיןפסקושי 

החיבהשביןהנותןלמקבל,ודיבכךשבעתמתןהמתנה

ה.בפד"ריאעמ'122מביה "ד
הרישוםולאעפ"יההשקע 

ה זו .אך כשקיימת עילה ברורה
קיימת חיבה המצדיקה מתנ 

האזוריבת"א,נכתב:

ה
למתנה ,כגון אב הנותן תכשיט לבתו ,קיימת אומדנא ברור 

"אף שרוב כספי הדירה שולמו ע״י אבי האשה ,מכל מקום כיון
שמחצית הדירה נרשמה בטאבו על שמו ,יש מקום לומר שהרי
זו כמתנה שנתנו לו .ואף שיש מחלוקת הראשונים אם אנו
רואים את הרישום כמתנה  ...מ״מ מספק אין להוציא ממנו .וכן
היא מסקנת ה״תומים״ בסי׳ ס״ב סק"ה ,וכאשר העלו בפס״ד
מבי"ד הגדול שבכרך ו׳ עמ׳ ."264

שלא ניתן על מנת שהבעל יירש אתאשתו ,ואשתו החדשה
תתקשט בתכשיט זה .על כן על דרך זו ,גם בנידון זה קיימת
אומדנאדמוכחכאמור.
א
ת,של 
הבכתביהטענו 
ת,יצויןכילטענתהאש 
דזא 
מלב 
ם
קזמןקוד 
םהיופר 
תביניה 
ל,הבעיו 
לידיהבע 
הוכחשוע 
ל
אידעוע 
םל 
רלי 
םמעב 
ההמתגוררי 
אשהורי 
לגירושין,אל 

ועייןבכעיןזהבפד"רחי"דעמ'22וחט"זעמ'.249

ה
הכמתנ 
תהמתנ 
שלדוןא 
תאלוי 
ששבנסיבו 
ת " 
שבפ 
ך,ועי " 
כ

ש"כבעמ'117
וכןבפד"רכרךא'עמ')116-117ובעיקרבמ 

תסכומי
רא 
םלהעבי 
אהיומסכימי 
םל 
ת,ואילוהיויודעי 
בטעו 

ד"האולם(,פד"רכרךג'עמ'.74-75

ם
לש 
םהבלעדיע 
תהרישו 
םא 
םהיומבטיחי 
אא 
ף,אל 
הכס 

אךיצויןלפד"רכרךט"זעמ',354-358שנטהמדרךזו,מאחר

ד
ל ,מי 
דהבע 
המצ 
הלגירושיןהית 
דשהיוזמ 
העו 
ה.מ 
האש 

שתפסאתהרישוםכפעולההננקטתמחמתהנוהגואינה

ק
ם,ועוד טרםהספי 
ההושל 
תהדירהושיפוצ 
רשרכיש 
לאח 

מבטאתבעלות.

חלילדיו.
רבטו 
שמדו 
ד,וכעתמשמ 
םאח 
האפילויו 
רב 
לגו 
ף
קהשיתו 
ת,פירו 
תהמתוארו 
הנסיבו 
ל 
ףכ 
רובצירו 
לכןמאח 
ע
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ל
ד שיקו 
ל יסו 
ל ,ע 
ל גדו 
א עוו 
ם הו 
ם שווי 
ס בחלקי 
ת הנכ 
וחלוק 

וכןביחסלהיבטהחוקישהבעלדורשלפסוקעלפיו,הרי

ה
שלקבועשבנידוןז 
ךלו,י 
תהרחבשביתהדיןהוסמ 
הדע 

שבנידוןזהביתהדיןפסקכאמורעלפיסעיף8לחוקיחסי

ה
ם,ובנידוןז 
פ "יהרישו 
אע 
לפיההשקעהול 
קע 
סיחול 
הנכ 

ממון ,עקב הנסיבות המיוחדות והחריגות שבנידון זה,

מ'.354-358
ט "זע 
ך 
רכר 
ד " 
פ "יהקבועבפ 
הע 
התהי 
הפסיק 

כמפורטלעיל.

סימן ד

הבעיותההלכתיותבסדריעבודתבתיהדיןבת ְכנת"שיר"ה",והצעותלפתרון 
ָ
בש נים האחרונות עברו בתי הדין לסדרי עבודה חדשים

ההחלטה .כיום ,עם ביצוע החתימה הדיגיטלית של הדיין

באמצעות מערכת מחשוב חדשנית  ָּ  -ת ְכנת "שיר"ה".

השלישי ,ניתנת באופן אוטומטי הוראת דיוור למשלוח

באמצעותהמתנהלתהעבודההשגרתיתיוםיוםבבתיהדין,

ההחלטהלבעליהדין.

וחלו שינויים בדפוסי העבודה בבית הדין .במקרים רבים

שיגרת העבודה השוטפת אינהבהכרחמביאה לידי דיון

השתנתהמתכונתמתןההחלטהוהחתימהעלהחלטותבתי

וקבלתהחלטהבעל-פהובמותבתלתא.אלאאםכןהדיינים

הדין.

מּודעים לכך ,ומקפידים שלא לחתום חתימה דיגיטאלית
ָ

המתכונת החדשה חייבת להיות ברורה ונכונה מבחינה

בטרםניתנההחלטהבעל-פהבמותבתלתא.

הלכתית ללא פקפוק .השינויים בנוהלי העבודה המונהגים

גם החלטות שאינן שנויות במחלוקת והניתנות פה אחד ,אין

בבתיהדיןבכלהארץצריכיםלהתבססעליסודותהלכתיים

דישהדיוןלשמיעתהטענותוהראיותהתקייםבמותבתלתא.

איתנים ,להלן יוצגו הבעיות שהתעוררו בשני נושאים :א.

אם לאחר הדיון ,אחד הדיינים כתב את ההחלטה וכל אחד

דרך קבלת ההחלטות; ב .החתימה על ההחלטות .כמו כן,

משניהדייניםהאחריםהסכיםעםההחלטהוחתםעליה,אך

יוצגוהמלצותלפתרוןהבעיות.

לא התקיים מעמד התכנסות של שלושת הדיינים במותב

קבלת ההחלטה במותב תלתא
ה
הקדמ 
משהחלו בתי הדין לעבוד באמצעות ָּת ְכנת "שיר"ה",
החמירה הבעיה של העדר "מותב תלתא" ביחס להחלטות
אשרעפ"יההלכהחייבותלהינתןבביתדיןשלשלושה.
קודם כניסת מערכת "שיר"ה" ,בית הדין ניהל את התיק
באמצעות התיק הפיסי שהכיל את כלהחומר של התיק.
בדרך כלל ,עד למשלוח ההחלטה ,התיק היה מונח על
שולחןביתהדין.לאהיהניתןלפסוקללאעיוןבתיקהפיסי,
וקודם מתן ההחלטה ובעת חתימת ההחלטה ,הדיינים ראו
לפניהם את התיק ,ובכך גםללא השתדלות מיוחדת וכדבר
שבשגרה ההחלטה שהוסכמה ניתנה במותב תלתא.ואם
בזמנו אירע שמיד לאחר הדיון ,חברי בית הדין לא עסקו
יותר בבירור התביעה במותב תלתא ,אלא דיין אחד כתב
את ההחלטה ,וכל אחד משני הדיינים חתם בפני עצמו על
ההחלטה,ושלושתהדייניםלאהתכנסולדיוןבמותבתלתא
כחדאלמתןההחלטה,אכןהיהבכךליקוי,וכפישיבואר.
כיום החומר כולו מצוי במחשב בלבד ,ורבים מהדיינים
מתחברים לחומר שבתיק באמצעות המחשב האישי בביתם
דהיינומחוץ לאולם בית הדין .במתכונת זו ,מצוי שכל דיין
לבדומעייןבחומרשבתיקכותבאתההחלטהוחותםעליה
או חותם על החלטה שכבר נכתבה על ידי דיין אחר ,וכל
זאתבעתהימצאומחוץלאולםביתהדיןאואףבאולםבית
הדיןכשהואלבדו.הדייןעוסקבניסוחההחלטהובחתימתה,
בלא התכ נסות עם שני הדיינים האחרים למו"מ ולקבלת

תלתאשבוהםקובעיםאתההחלטה -בהעדרהתכנסותכזו,
איןלהחלטהמעמדשלהחלטתביתדיןשישבהכחלהוציא
ממוןאולחייבגטוכיוצ"ב.להלןהמקורותלקביעההנ"ל.
ה
גמרדיןבשלוש 
כידוע,איןבית דיןפחותמשלושה,כפישפסקהשו"ע)חו"מ
סי' ג( .ויש לדון באיזה שלב של הדיון נחוצה נוכחות של
שלושתהדיינים.
בהגהותאשרי)מסכתסנהדריןפרקאסי'ו(כתב:

"שAשה שישבו לדין וסילק האחד את עצמו קודם שידע היכן
הדין נוטה ,אין השנים יכולין לגמור הדין ,דלא עדיף משנים
מזכין או מחייבין ואחד אומר איני יודע דיוסיפו הדיינין ,דכיון
דמעיקרא אדעתא דתלתא יתבי".
ובביתיוסף)חו"מסי'יב(כתב:

"מדברי הגהות אשירי בפרק קמא דסנהדרין )סי' ו'( נראה
דשAשה שישבו לדין ואחד מהם רוצה להסתלק ,אינו רשאי
אלא קודם שידע להיכן הדין נוטה".
ובדרכימשה)סק"ב(השיגעלהב"יוכתב:

"לא מצאתי שם ,כי הגהות אשר"י כתבו שם שאם סילק עצמו
קודם לכן ,אין השנים יכולין לגמור הדין ,הואיל והתחילו לדון
בשAשה ,וזה דוקא קאמר קודם שידע להיכן הדין נוטה ,דאם
ידעו תחילה להיכן הדין נוטה אפשר דמותר לגמור אחר כך
בשנים ,אבל לענין סילוק אימא לעולם דאף אחר כך יכול לסלק
את עצמו".
וכןהב"חחולקעלהב"י,וכתב:

"כתב ב"י מדברי הגהות אשר"י בפרק קמא דסנהדרין נראה
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דשAשה שישבו לדון ואחד מהם רוצה להסתלק אינו רשאי אלא
קודם שידע להיכן הדין נוטה עכ"ל .ותימה שהרי לא כתבו
ההגהות לשם אלא שאם סילק את עצמו קודם שידע להיכן הדין
נוטה אין השנים יכולים לגמור הדין ,הואיל דמעיקרא אדעתא
דשAשה יתבי הוי ליה כאילו אחד אומר איני יודע דיוסיפו
הדיינים ,ומשמע אבל אם ידעו להיכן הדין נוטה מותר לגמרו
בשנים .וכדאיתא בסוף עבודה זרה )דף עב א'( כדשיימא תלתא
אפילו תרי מגו תלתא ,אבל לענין סילוק אפשר דיכול להסתלק
אפילו יודע להיכן הדין נוטה ,ויגמרו אותו השנים כיון שאין
מסתלק מחששא דשמא החזק יהא רודפו ,וכן תפס עליו מהר"ם
איסרלס ז"ל".
הרי מבואר שלדעת הדרכי משה והב"ח ,אם יודע להיכן
הדין נוטה ,יגמרו השניים את הדין .ואילו לדעת הב"י אין
יכולים לגמור את הדין בשנים ,ולכן השלישי אינו רשאי
להסתלק.
השולחןערוך)חו"מסי'יחסעיףד(פסק:

"שAשה שישבו לדין ,וסלק אחד מהם עצמו ,אין השנים יכולים
לגמור הדין".

בשלשה דוקא ,מאחר ויתכן שהשלישי יאמר סברא
ֹ
ה
ההלכ 
וטעםלשנותאתפסקהדין.
ישמקוםלעייןבמהנחלקוהפוסקים,אםנכוןלומרשלדעת
שלשה בעת גמר
הד"מ ,הב"ח והש"ך אין הלכה המחייבת ֹ
דין ,ואילו לדעת הב"י ,התומים והנתיבות קיימת הלכה
המחייבתשלשהדייניםבעתגמרדין.
ֹ
נראהשאיןלומרכן.מאחרששיטתהש"ךמיוסדתעלדברי
הב"ח )סי' יב( ,ובשיטת הב"ח גופא מצינו תוספת ביאור
בדבריובסי'יח.וז"להב"חשם:

"כתב בהגהות אשר"י פרק קמא דסנהדרין שAשה שישבו לדין
וסילק האחד את עצמו אין השנים יכולין לגמור הדין כיון
דמעיקרא אדעתא דתלתא יתבי עכ"ל ,אלא דמחלק דדוקא
מקמי דידעי להיכן הדין נוטה ,אבל לבתר דידעי להיכן הדין
נוטה הוה ליה גמר דין ויכול להסתלק ,והשנים יפסקו הדין,
דסבירא ליה כסברת התוספות לעיל בסימן י"ב )ס"ג( ,דכיון
דהסכימו יחד שכך הדין כבר נגמר הדין בשAשה ,אף על גב
דלא אמרו איש פלוני אתה חייב ועיין במה שכתבתי לשם
בס"ד".

ומבואר שאין חילוק ,וגם לאחר שיודעים להיכן הדין נוטה

הרי מבואר שאין חולק שבעת ש"נגמר הדין" חייבים להיות

השניםאינםיכוליםלגמוראתהדין.והיינוכשיטתובב"י.

שלושה דיינים ,אלא שנחלקו הפוסקים מאיזה שלב כבר

הש"ך)סק"ה(הסכיםעםדבריהב"חוכתב:

ייקרא "נגמר הדין" .לדעת הב"ח והש"ך ,אם יודעים להיכן

"אין השנים יכולים כו'  -היינו כשאינם יודעים להיכן הדין
נוטה ,אבל אם יודעים יכול להסתלק והם יגמרו ,ועיין ב"ח
סימן י"ב".

הדין נוטה ,כבר החל "גמר דין" ,ולאחר מכן אין צריך
שלושה .ולדעת הב"י,התומים והנתיבות ,עד השלמת גמר
הדיןבאמירת"פלוניאתהזכאי"או"פלוניאתהחייב",צריך

לעומתזאת,הנתיבותחולקעלהש"ך,והסכיםעםדרכושל

שלושהדיינים.

הב"י,וכתב:

עוד יצוין,התומים )סי' יח סק"ד( ,דחה את שיטת הש"ך

"עיין ש"ך ס"ק ה' אם יודעים יכול להסתלק וכו' .ולבבי לא כן
ידמה ,דהא מדקתני ]סנהדרין ל"ב ע"א[ דיני ממונות דנין ביום
וגומרין בלילה ,והיינו לומר פלוני אתה חייב דזה נקרא גמר דין
בכל דוכתי ]שם ו' ע"ב[ ,ולמד זה מקרא ]שם ל"ד ע"ב[ ,משמע
דאי לאו קרא אפילו גמר דין היה אסור בלילה ,אם כן כיון
דקתני דיני ממונות בשAשה ולא קתני דגומרין בשנים ,משמע
דאף הגמר דין דהיינו לומר פלוני אתה חייב בעי שAשה ,משום
דילמא חזו זכותא ויאמרו בשעת גמר דין ,כמבואר בשבת ]ט'
ע"ב[ לענין גמר דין קודם מנחה .וכן פירש בתומים ]סק"ד[ וכן
עיקר".

מהלכה,וכתבדמכיוןשלהלכהנקטינן

"לעיל סי' י"ב סעיף ב' ,כפרש"י דגמר דין היינו באומרים איש
פלוני אתה זכאי וכו' ,ליתא להך דינא ,וא"כ אף לפירוש הב"ח
לא קאי דינא דאור זרוע להלכה".
אמנם בספר אלפי מנשה )חו"מ סי' יח( העיר על התומים
דמאחרשבספרדרכימשה)סי'יב(כתבדבריובסתמא,ולא
קאיבשיטתתוספותדוקא,

"וע"כ דאף לדעת הפוסקים דגמר דין היינו כשאומרים איש
פלוני אתה חייב ,ג"כ יכולים השנים לפסוק הדין ,כיון דכבר
הסכימו ביניהם שכך הדין".

יצוין כי מה שכתבהנתיבות בסוף דבריו" ,דאף הגמר דין

אך ביחס להכרעת ההלכה במחלוקת הש"ך והנתיבות,

דהיינולומרפלוניאתהחייבבעישלשה,משוםדילמאחזו
ֹ

הסכימוכמהמהפוסקיםלהלכהכדעתהנתיבות.

זכותאויאמרובשעתגמרדין",כברקדמוהסמ"עבסבראזו.

בספרערוךהשולחן)סי'יחסעיףג(כתב:

עייןבדבריהגהותדרו"פלבעלהסמ"ע)סי'יב(שהקשהעל
הדרכימשה,וכתב:

"בעיקרא דדינא שכתב מור"ם דאם ידעו תחילה היכן הדין
נוטה ,דמותר לגמור אח"כ בשנים ,יש לפקפק ,הא יש לחוש
דלמא חזי טעמא חדתא ויחזרו השנים בהן ,וצ"ע".
העולה מדברינו ,שלדעת הסמ"ע בהגהות דרו"פ והנתיבות,
חייבים שיהיו שלושה בגמר הדין עד אמירת פלוני אתה
חייב ,מכיון שעד שיאמרו כן ,עדיין יש מקום לדיון ולבירור

"זה שנתבאר דבאומר איני יודע יוסיפו דיינים ,ה"ה אף כשאינו
אומר איני יודע ,אלא שנסתלק מהם אחר שנשא ונתן עמהם ,ואף
אם נסתלק בגמר הדין ועד הגמר היה עמהם בדעה אחת ,וסילוקו
אינו מפני שאין רצונו לישב בדין ,אלא מפני ענין אחר שנטרד
באיזה ענין שלו ואין לו פנאי לישב בגמר הדין ,מ"מ יוסיפו
דיינים .והטעם דחיישינן דשמא אם היה בגמר הדין היה רואה
טעם לסתור הדין הקודם והם אפשר שהיו מודים לו .ולכן אסור
לגמור הדין בפחות מכפי שישבו בתחילת דין ]או"ת ונה"מ[".

עטרתדבורה


ובספרישועותישראל)חה"מסי'יחסק"ז(כתב:

"כל שלא הסכימו בדרך פסק ,הגם שגילו דעתם שמסכימים
כולם לחיוב או לזכות ,לא מקרי גמר דין".
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הסכימו מהו הדין ,אלא דיין אחד לקח על עצמו לעיין
בטענות ובראיות וכתב החלטה וחתם עליה ,ולאחריו דיין
אחרעייןבהחלטהוצירףחתימתווכךהשלישי,מאחרשלא

וע"ע בשו"ת תשורת שי )סי' קיח( שנראה שהכריע לדינא

התקיים מעמד של בית דין במותב תלתא בעת גמר הדין,

כתומים והנתיבות .וכן בספר שו"ת הר צבי )חו"מ סי' טז(

לכו"עאיןדיניהםדין.

נקטלדינאכדעתהתומיםוהנתיבות ,ומתוךכךכתבבנידון

לדעת התומים והנתיבות ועוד פוסקים ,אין די בשלושה בעת

אחר
שלשה ששמעו את בעלי הדין ,אך ל 
של בית דין של ֹ

המו"מ ובעת שיודעים להיכן הדין נוטה ,אלא בהכרח שעד

הדיון לא התקיים מו"מ במותב תלתא ,אלא דנו ביניהם

סיוםגמרהדיןבאמירת"פלוניאתהזכאי"יהיושלושהדיינים.

באמצעותחילופימכתבים,והעלהבסיוםדבריו:

"א"כ לכאורה כאן אין דיניהם דין".

שלושהדייניםכשאינםבמותבתלתא

יש להעיר כי יתכן שגם לשיטת הש"ך וסיעתו ,ששניים

שלושה דיינים הנזכריםלעיל שהם במעמד של בית דין,

יכולים לגמור את הדין ,היינו דוקא שניים שעדיין יש להם

היינו כשהם במותב תלתא .וזאת מפני שהדבר פשוט

מעמדשלביתדיןמכיוןשבאומכחשלשה,וזאתלפידרכו

ששלושהדייניםשאינםמכונסיםבמותבתלתא,אינםבגדר

שלנתיבותהמשפט)סי'זסק"ג(,אךלאמצאנובדבריהש"ך

בית דין ,וזאת גם אם קודם לכן שמעו את הטענות במותב

דגםדייןאחדלחודיכוללגמוראתהדיןלבדו.

תלתא.

עוד נציין למש"כ בשו"ת פני משה ,להגאון רבי משה

הדברים מפורשים בתשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן

בנבנישתי ז"ל )ח"ב סי' קכ; הביאו הגאון רבי חיים פאלאג'י

)סי'צא(שכתבבפשיטות,שלאחרשהשלושההתפזרווכבר

ז"ל בספר רוח חיים על חו"מ סי' יח( ,ביחס למחלוקת הב"י

אינםבמותבתלתא,איןלהםכחביתדין,גםאםקודםלכן

והב"ח,וז"ל:

"היינו דוקא לענין איסור הסילוק ,דלדעת מרן בב"י אין רשאי
הדיין לסלק עצמו אחר שנתגלה לו הדין ,ולדעת בעל בית חדש
רשאי לסלק עצמו אף שכבר נתגלה אליו הדין .אבל לענין דינם
לכולי עלמא אם כבר גמרו טענותיהם ,קם דינם על פי שנים
הנשארים ,ויכולים השנים לגמור הדין כיון שהם תרי מגו
תלתא ,וכבר נשאו ונתנו בדבר מתוך שAשה ,הא תו לא נפקא לן
אם סילק אחד את עצמו ,לית לה בה כיון דאיכא שנים אחרים
שגמרו הדבר".
הרי שלדעת הפני משה ,גם אליבא דהב"י ,הצורך במותב
לכתחילה
תלתאלעיכובאאינואלאבשעתהמו"מ,ולאחרמכן 
גומריםבשלושה,אךקםדינאאםרקשניםגמרואתהדין.
אך יצוין ,שגם לפי דרכו של הפני משה ,עכ"פ לעיכובא
שישאו ויתנו בשלושה במותב תלתא )דבלא"ה אינם
כשלושה( ,וגם נראה שעכ"פ צריך שישארו שנים מתוך
שלושהבשעתגמרהדין.
העולהמדברינו:נחלקוהש"ךוהנתיבותאםלאחרששלושת
הדיינים נשאו ונתנו במותב תלתא וכבר יודעים להיכן הדין
נוטה ,יכול אחד להסתלק ויגמרו הדין שלא במותב תלתא.
לדעתהש"ךיכולים,ולדעתהנתיבותאינםיכולים.

ישבובמותבתלתא.
הרשב"אקבעשאיןמניעהששלושתהדייניםמקיימיהשטר
יחתמו זה שלא בפני זה על מעשה בית דין לאישור קיום,
היינו מפני שבאותה שעה של חתימת שטר מעב"ד אין
הכרחשיהיועםכחביתדין.וז"להרשב"א:

"קבלת העדות צריכה להיות בבית דין ,כלומר במעמד שAשה,
שהן ב"ד .אבל הב"ד אין צריכים לחתום זה בפני זה .ואפילו
במקום אחד לא מצאנו .והראיה ,ששAשה שישבו לקיים השטר,
ומת אחד מהם ,שאע"פ שאין השלישי בעת החתימה ,אעפ"כ
השנים חותמים ,ודי להם בכך .ואילו היו צריכים לחתום במעמד
שלשתם ,כלומר שיהיו עדיין ב"ד בשעת חתימה ,היאך אנו
מכשירין קיום זה בחתימת השנים ,והלא באותה שעה בטל כח
הב"ד ,שהשלישי מת ,והנה איננו .ואילו קבלו שAשה עדות
הקיום ,אע"פ שלא כתבו קיומם בשטר ,אלא ששנים מהן מעידין
כן בפני ב"ד ,די בכך .לפי שאין אלו עדים מפי עדים .אלא ב"ד
שמעידים שבבית דינם נתקיים שטר זה .ולא עוד אלא אם נתקיים
שטר זה בפני ב"ד של שAשה ,די בכך ,לפי שמשעה שנתקיים
בפני הב"ד ,נגמר הענין ,ומאותה שעה ואילך ,אין צריך אלא
לברר הדבר שהיה כן ,כלומר לאמת שנתקיים בפני ב"ד".
הרי מבואר שאותםשלושה דיינים ,כל עוד הם במותב

נצייןכיעפ"יהמבוארבב"חכתבנושלכו"עבעת"גמרהדין"

תלתא,ישלהםכחביתדין,ומעתשהתפזרו,איןלהםיותר

צריכיםשלשה,אלאשנחלקואםגמרדיןהואבעתשיודעים

מעמד של בית דין ,גם כשהם ממשיכיםלעסוק בנושא

להיכןהדין נוטהאורקבעתאמירת"פלוניאתהחייב".גם

הנידון,ומבקשיםלהשליםאתההליך.

אליבא שיטת הד"מ והש"ך הסוברים שאף למאי דנקטינן

יצוין כי בספר ערך השלחן )חו"מ סי' מו אות יב( הביא

להלכהדגמרדיןהיינוכשאומרים" :אישפלוניאתהחייב",

מדבריהרשב"אבלשוןזו:

ג"כ יכולים השנים לפסוק הדין ,כיון שכבר קודם הסכימו
ביניהםבמותבתלתאשכךהדין.
לפי זה אם לאחר הדיון שהתקיים במותב תלתא ,לא
התקיים מעמד של מו"מ של שלושת הדיינים שבו הדיינים

"בתשובת הרשב"א סי' צ"א נראה בהדיא דאפילו הדיינים
מכירים החתימות ,צריך שיתוועדו יחד".
וכןבספרדבריגאונים)כללקבאותט(כתב:

"בענין קיום שטרות שמבואר בחו"מ סי' מ"ו ס"ז ,הקיום האחד
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עטרתדבורה

אם הדיינים מכירים את חתימות העדים ,עיין בתשובת הרשב"א
סי' צ"א שנראה בהדיא דצריכים הדיינים שיתוועדו שלשתן
ביחד".

וע"עסמ"ע)סי'מוס"קס'(,ובש"ך)ס"קסג(.

הרי שהח"מ הכריע"-אין בית דין בלא

התוועדות",ולפי זה

בגמרהדיןדבעינןבשלושה,היינוכשהםמתוועדיםיחד.

וכן מפורש בריב"ש )סי' רלב( שיש חילוק בזה בין עדים

ובספראגרותמשה)יורהדעהחלק ג' סי'קמב(,דןבהזמנת

לדיינים,העדותיכולהלהתקבלמשניעדיםשהעידוזהשלא

בעליהדיןשיצאהמביתהדיןאךלאנחתמהעלידישלושת

בפניזה,משא"כהדייניםחייביםלשבתיחד.וז"להריב"ש:

הדייניםבמותבתלתא,וז"ל:

"אין כאן ביטול ,כיון שלא ביטל בפני שנים זה בפני זה ,מן
הטעם שכתבת ,דבמתני' בפרק השולח תנן היה עושה בית דין
ומבטלו ...בענין כזה ,שאינו צריך משא ומתן ,אפילו לשנים קרו
להו בית דין ...ומכל מקום ,כיון דקרו להו ב"ד ,משמע דבעינן
זה בפני זה ,דומיא דההיא דפרוזבול דמייתי התם ,דקאמר
מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין .דלא שייך לאכשורי זה שלא
בפני זה אלא גבי עדות ,וכרבי יהושע בן קרחה".
דינושלהריב"שהובאלהלכהברמ"א)אה"עסי'קמאסעיף
ס( ,ועיי"ש בב"ש שאין חולק על הריב"ש .ובביאור הגר"א
)ס"קקכ(ביארהלכהזו,וכתב:

"כיון דקרי להו ב"ד ,בעינן זה בפני זה ,דלא שייך להכשירו זה
שלא בפני זה ,אלא בעדות ,וכריב"ק".
ובתשובתמהרש"ם)חלקו'סי'רלה(כתב,וז"ל:

"כתבתי בהא דמבואר בתשובת הריב"ש סי' רל"ב וב"י א"ע סי'
קמ"א דהיכי דבעינן בית דין ,צריך שיהיו שלשתן ביחד ,ולא
סגי בהסכמתן זה שלא בפני זה .ובתשובת תועפות ראם יו"ד
סי' מ"ז חידש כן מסברא ,לענין בית דין של התרת בכור ולא
הביא ראיה ,וגם הריב"ש לא הביא ראיה מוכרחת לזה .ואני
מצאתי בירושלמי ברכות ריש פרק שAשה שאכלו בהא דמדמה
זימון בשAשה ,להא דשנים שדנו אין דיניהם דין ,דמוכח שם
כהריב"ש ,ע"ש ותבין .ולפ"ז נראה דגם בנ"ד יעשו כן,
שיתאספו שלשתן יחד ויתנו רשות למכור הקרקעות ולהבטיח
עצהיו"ט ,ואז יוכל האפוטרופוס למכור".

"הקשית על מה שאין נוהגין כן דהדיינים חותמין הזמנה זה
שלא בפני זה ולא ישבו במותב תלתא כחדא להזמינו .הנה
לכאורה מלשון זימון בשAשה ,משמע דהוא דבר הצריך ישיבת
ב"ד להזמין לדין את הנתבע ,כמו כל הדברים שתנן שצריך
שAשה ,דלא מהני מה שיפסקו שAשה דיינים כל אחד בפני
עצמו ,אלא דוקא כשישבו השAשה יחד וגמרו הדין .וכמו שלא
סגי במה שיעידו העדים לפני כל אחד ואחד בפני עצמו בשAשה
פעמים אלא צריכין להעיד דוקא בפני השAשה דיינים כשישבו
יחד .אבל הא צריך טעם ,דבשלמא פסק הדין שצריך דוקא
בשAשה כשהן יחד הוא משום דע"י שAשה ביחד נתברר הדין
ביותר כשכל אחד שומע דברי חברו ומתוכחין זה עם זה ,וגם
משום דשכינה שריא כדאיתא בברכות דף ו' מנין לשAשה
שיושבין בדין ששכינה עמהם שנאמר בקרב אלקים ישפוט,
יזכו להוציא פס"ד אמת לאמתו".
הרי שהדבר פשוט להגאון ר"מ פיינשטיין כאמור ,שבלא
מותב תלתא בעת מתן פסק הדין אין עליהם שם של בית

דין".משום דע"י שAשה ביחד נתברר הדין ביותר כשכל אחד
שומע דברי חברו ומתוכחין זה עם זה ,וגם משום דשכינה שריא
כדאיתא בברכות דף ו' ...יזכו להוציא פס"ד אמת לאמתו".
סיכומושלדבר
אין לשלושה דיינים מעמד של בית דין בלא התוועדות
במקום אחד במותב תלתא .על כן ביחס לאותן החלטות

ובספר חלקת מחוקק )אה"ע סי' יז ס"ק עח( האריך להוכיח

שעל פי הדין חייבות להינתן בבית דין של שלושה ,כגון

שבפסיקה להיתר עגונה אין צריך בית דין ,ובתוך דבריו

חיוביגט והוצאתממון,ישלמנועמצבשבולאחרהשלמת

כתב:

הדיונים ,אחד מהדיינים מעיין בתיק וכותב החלטה ,ולאחר

"ויש מי שכתב דאף בדיני ממונות אין צריכים הב"ד להתוועד
יחד ,רק כל אחד יכתוב דעתו בכתב".

מכן כל אחד מהדיינים בפני עצמו מעיין בתיק וחותם,
ולאחר השלמת שלושת החתימות ,ההחלטה נשלחת

ובהמשךדבריהח"ממבוארשלפיאותהדיעה,

לצדדים ,בלא שהתקיים הליך של ישיבת בית דין במותב

"אין צריכים להתוועד יחד ויכולים לחוות דעתם על ידי כתב".

תלתאלקבלתההחלטה.

דהיינו לאותה דעה פשיטא שהדיון גופו צריך להיות בפני

הלכה זו היא לכל הדעות,בין לש"ך ובין לנתיבות .אמנם

שלושה במותב תלתא ,אלא ביחס למו"מ ופסק הדין סברו

אליבא דשיטת הש"ך אם היה מותב תלתא בעת המו"מ

שאינם צריכים להתכנס במותב תלתא ,ודי בפסיקה

שלאחרהשלמתהדיוניםוהסכימולהיכןהדיןנוטה,דיבכך.

באמצעות חוות דעת בכתב ובלא מותבתלתא .החלקת

אך כאמור רבו החולקים שהכריעו שלא כשיטה זו .גם

מחוקקדחהדעהזווכתב:

לשיטת הש"ך ,עד השלמת גמר הדין באמירת פלוני אתה

"הנה בגמ' מוכח בכמה מקומות שהדיינים צריכים לקבוע
מקום כדאיתא גבי אודיתא כנפינהו ויתבי וכו' פרק זה בורר
בסנהדרין ובעינן ועמדו שני האנשים לפני ה' ,וכן הוא בתשובת
הרמב"ן להדיא ,ואף הרא"ש שהקיל גבי קיום שטרות ,היינו
בתחילה לקבל כל אחד בפני עצמו ,אבל לבסוף צריכין
להתוועד יחד ,ואין בית דין בלא התוועדות".

חייב,קייםהכרחבשלושהשהםבמותבתלתא,דבלא"האין
להםכחשלביתדין.
עלכןישלהקפידביחסלכלהחלטהשעלפיההלכהחייבת
להינתן בשלושה דיינים ,שלא יושלם ההליך במשלוח
ההחלטהלצדדים,אלאלאחרשהתקייםההליךשלגמרדין
בשלושהבמותבתלתא.

עטרתדבורה



סימןד415

ההכרחבמותבתלתאכשנחלקוהדעותבביתהדין

שהרבהמגדוליהפוסקיםהורולמעשהכשיטתהח"מבהיתר

כאמור,בכלמקוםשישצורךבכחביתדין,איןכחביתהדין

עגונה,ומבוארמדבריהםשלאיועילמו"מבאמצעותהכתב

לשלושהשאינםבמותבתלתא.
יש להוסיף בזה-בכל מקום שנחלקו הדעות ומכריעים את
הדין על פי רוב דעות ,אין דעת המיעוט מתבטלת אלא אם
היהמו"משלכולםיחד.
הרשב"אבתשובה)חלקב'סי'קד(כתב:

"שאין הולכין אחר הרוב אלא כשרבו המזכין על המחייבין ,או
המחייבין על המזכין ,מתוך משא ומתן של כולם .אבל
כשהמיעוט איננו ,לא .שאלו היה שם אותו האחד ,שמא היה
מראה טעם להפך כל מה שהסכימו הרוב ,ויודו הרוב בכך...
ואין רוב בכל מקום ,אלא רוב מתוך הכלל ,ומתוך משא ומתן.
אבל רוב הנפרד מן הכלל ,דנין או בוצעין לעצמן שלא מתוך
משא ומתן עם הכלל ,או שלא במעמדן ,לא עשו ולא כלום".
ובספרגטפשוטבסוףהספר)כללה(כתב:

"דלא חשיב רוב ,אלא היכא דנחלקו פנים בפנים רובו מתוך
כולו ,כמ"ש הרשב"א בתשובה ,הביאה מרן חו"מ סי' י"ג ,וכן
דעת כמה פוסקים כמ"ש לעיל באריכות".
ובפד"רחלקז'עמ'  238בפסקדיןמביתהדיןהגדול)בהרכב
הדייניםנ"ערבי יצחק נסים ,רבי יוסף שלום אלישיב ,רבי
אליעזרגולדשמידט(כתבו:

"בעמדנו בפרק זה לא נימנע מלהעיר ,אף על פי שהדבר פשוט
הוא ומוכח מתָ כְ נם של הדברים דלעיל ,כי תנאי בל יעבור זה
לכל החלטה ,שקודם נתינתה יתקיים משא ומתן בין המחליטים
כולם במעמד אחד .התנאי הזה דין הוא בתורת אחרי רבים
להטות ,היינו שבהכרעה של רוב נגד מיעוט אין דעת המיעוט
בטלה ,אלא רק כאשר הם כולם יחד במעמד ,ונשאו ונתנו
יחדיו ,אבל כאשר כל חברי הגוף המחליט במניינם המלא הם
בדעה אחת וההחלטה ניתנת בדעת כולם ,אין התנאי הזה מעכב
בה ...ומפורש יוצא כך מדברי הרשב"א בתשובה הנ"ל בחלק ב'
סימן ק"ד ,מקורה של הלכה זו ,ומדברי הרלב"ח הנ"ל
בקונטרסו ומדברי כל הפוסקים הנזכרים לעיל ,ושאינם נזכרים,
הדנים בדבר ,כי דין זה רוב מתוך הכלל ומתוך משא ומתן הוא
כאשר ההכרעה היא בדרך רוב נגד מיעוט ,ולא בהחלטה
בהסכמת כולם".
יצויןכיפסקהדיןהנ"לאינומתייחסלביתדין,אלאלחברי
גוףאחרשאינוביתדין,כפיהנידוןבאותופסקדין.אךביחס
לבית דין ,בהתאם למתבאר לעיל ,ודאי שלא היו כותבים
בפד"ר שם שבהחלטה הניתנת בהסכמה אין צורך שיהיו
כולםבאותומעמד.
ב
משאומתןבאמצעותהכת 
יש לברר מה הדין כשנחלקו הדעות בין הדיינים,וניהלו
מו"מ באמצעות הכתב ,האם יועיל להחשב כמו"מ
בהתכנסותבמקוםאחד.
מדברי חלקת מחוקק )סי' יז( הנזכר עולה ,שלא יועיל בלא
התוועדות ממש ,ועיין אוצה"פ סי' יז )ס"ק של אות ד(,

אלאבהתכנסותממש.
מהרלב"ח בקונטרס הסמיכה הביא מתשובת הרשב"א
הנזכרת,וכתבעלדבריובלשוןזו:

"הרי שאין הסכמת הרוב כלל כל זמן שלא היה בראשונה משא
ומתן בין כלם .ובנדון דידן מן הראוי היה לשתהי' הסכמת הרוב
קיימת שהיינו יושבין כולנו ביחד נושאים ונותנין בדין פנים אל
פנים ופה אל פה ,או לפחות שהיינו נושאים ונותנים ע"י כתב,
וכשנודה שהכל שוה ,כי גם בזה יש ספק .וכפי הנראה צריך
להיות המשא ומתן פה אל פה ופנים אל פנים כמו המשא ומתן
שהיה בין סנהדרי גדולה וקטנה שהיה פה אל פה ,ולא די זה,
אלא שהיו יושבים כולם כחצי גורן עגולה לשיראו כולם זה את
זה .גם מתשובת הרשב"א הנזכרת כן נראה במה שכתב או שלא
במעמדן וכו'.גם במה שכתב הרב בזה הדין בעצמו שלפנינו כן
נראה ,שכתב וזה לשונו אם כן למה היו החכמים מצטערים וכו'
לפי שישראל מפוזרים ואי אפשר שיסכימו כולם .ואם מועיל
המשא ומתן וההסכמה אפילו על ידי כתב איך אמר הרב שאי
אפשר ,דלפי האמת אפשר הוא .ואם היה אומר שהוא דבר קשה
ניחא ,אבל בלתי אפשרות לא ידעתי מאין לו .אשר לפי זה נראה
שצריך המשא ומתן וההסכמה לסמוך ,שיהיה פה אל פה .ומכל
מקום אפילו למי שיודה בזה ,לפחות היה צריך משא ומתן על
ידי כתב ,וכיון שלא נעשה לא זה ולא זה ,אינה נקראת הסכמתם
הסכמת הרוב וכמבואר".
בספרכנסתהגדולה)חו"מסי'יגהגהתב"יאותלו(כתב:

"רובו מתוך כולו ,נראה שצריך שיהיה המשא והמתן פה אל פה
אבל לא בכתב ,הרלנ"ח ז"ל בפסק הסמיכה דף רע"ח עמ' ג',
ועיין בדף רצ"ה עמ' ג' שנראה שמסכים דאפילו בכתב מהני".
ובשו"תשואלונשאל)חלקהחלקחושןמשפטסי'יג(כתב:

"שאלה .שAשה בית דין נושאים ונותנים בהלכה זה שלא בפני
זה או על ידי כתבים אי חשיבי רוב? תשובה .נראה לי דלא
חשיבי רוב רק אם נושאים ונותנים השAשה בית דין יחד .אבל
זה שלא בפני זה או ע"י כתבים לא חשיב רוב .ואמינא לה
ממ"ש מרן ז"ל בחו"מ סימן ח"י דאם אחד אומר איני יודע
יוסיפו וגו' וביאר הסמ"ע ז"ל דבכה"ג הו"ל כאלו לא ישב
עמהם דאמרינן אלו נשאו ונתנו יחד היו מודים לו ע"ש .ומזה
נראה לענ"ד דגם אם נשאו ונתנו בכתב לא מהני דכמו דבעדים
אמרינן מפיהם ולא מפי כתבם ה"נ בדיינים אמרינן הכי .והטעם
הוא לענ"ד דבכתב אין העדות מתבררת כראוי כמו שבפה וא"כ
ה"ה נמי לדיינים .אבל בש"ע כתב הטעם דכתיב על פי שנים
עדים וגו' ע"ש .ויש לחפש אם זה אסמכתא בעלמא וא"כ אפ"ל
דעיקר הטעם כמו שכתבתי ,או לימוד גמור ,וא"כ אין ללמוד
מזה לדיינים דשמא אין זה הוא טעם הכתוב .ושו"ר להרב גט
פשוט ז"ל בסופו בכללים כלל א' שהאריך לבאר דבעינן רובו
מתוך כולו והביא משם מהרלנ"ח ז"ל דף רע"ח ע"ב דמספק"ל
בעל ידי כתבם ע"ש".
ובשו"ת הרי בשמים )ח"ג סי' כז( ,הביא ראיה דלא מהני
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"גמרו את הדבר ,היו מכניסין אותן .הגדול שבדיינין אומר איש
פלוני אתה זכאי ,איש פלוני אתה חייב".

מו"מבאמצעותהכתב,ובסיוםדבריוכתבשנראהשכןדעת
הרלב"ח,שהוציאכןמתשובתהרשב"א.
נראה ברור שאף הרלב"ח לא הסתפק שיועיל מו"מ

הרישפסקהדיןקיבלתוקףגם בהעדרהחלטהחתומה.אך

באמצעות הכתב אלא ביחס להלכה שהולכים אחר הרוב,

כיום ההכרח לחתום על כל החלטה,נובע מתקנות הדיון

אך לא איירי בבית דין ,אלא בנידון הסכמת חכמי ישראל

)סעיפיםקיאוקיב(.

לחדש את הסמיכה ,וכיוצ"ב .אך מסתבר שלא יאמר דבריו

במתכונת המבוארת במשנה ,בעלי הדין נכחו במעמד

ביחסלביתדיןשלשלשה,שבהעדרהתכנסותיחדאיןלהם
ֹ

אמירת פסק הדין ,ובכך הם שמעו באופן בלתי אמצעי

כח בית דין ,וממילא גם המו"מ צריך להיות מו"מ של בית

מהדיינים את תוכן פסק הדין .משא"כ כיום ,פסק הדין

דין.

הכתוב הוא הדרך הבלעדית להודעת פסק הדין ,על כן

לעיל הבאנו מתשובת הר צבי )חלק חו"מ סי' טז( ,שהשיב

בהכרחשפסקדיןזהישקףבדרךאמינהאתתוכןפסקהדין

אודות בית דין ששמעו את הטענות ובסיום הדיון לא

שניתןעלידישלושתהדיינים.

התקיים מו"מ בין הדיינים ,אלא הדיינים התפזרו והתקיים

ָת ְכנת "שיר"ה" יצרה בעיה ביחס לחתימה על ההחלטות.

מו"מ באמצעות הכתב שבסיומו נחלקו הדעות בבית הדין,

אם קודם לכן חתימת דיין על מסמך ההחלטה המודפס,

אךלאחרשמיעתהטענותלאהתוועדושלושתהדייניםיחד

היתה חתימה חלוטה ולאחריה לא היה ניתן לשנות בגוף

אלאניתןפסקהדיןבלאהתכנסותשלהדייניםלמקוםאחד.

המסמך החתום ,ובמידה שהתעורר צורך לתקן את

הרצ"פ פראנק זצ"ל קבע שאיןדיניהם דין משני טעמים.

ההחלטה ,המסמך הודפס מחדש ,ונחתם מחדש .הרי

ראשיתעליסודשיטתהתומיםוהנתיבותהנזכרתשגםבעת

שבמתכונת הנוכחית גם לאחר שהדיין הראשון או השני

גמר הדין של אמירת "פלוני אתה חייב" בעי שלושה .וכאן

חותם על ההחלטה )חתימה גרפית באמצעות המחשב( ,כל

בעת גמר הדין כבר אין שלושה .ובנוסף ,מאחר ונחלקו

עודהמסמךלא נחתםדיגיטלית ,ניתןלערוךבושינוי.החל

הדעות והדין נפסק עפ"י רוב דעות הרי שדעת מהרי"ט )סי'

מתיקוןטעותסופראותיקוןנוסח,ועדלשינוי מהותיבתוכן

נח( ,מהר"א ששון )תורת אמת סי' כז( וספר גט פשוט )כלל

ההחלטה.

ה(,דאחרירביםלהטותהיינוכשהםיחד.הרישהיהפשוט
להרצ"פפראנקזצ"לשבביתדיןאינומועילמו"מבאמצעות

הקשייםבמצבהנוכחי

הכתב,ואיןיכוליםללכתאחרהרוב.

א .מהבחינההעקרונית  -ביחסלאותםהחתומיםבחתימה

אמנםבספרישכילעבדי)חלקהחו"מסי'ה(,העלהשמו"מ

הגראפית בלבד ,קשה לקבל את המתכונת הנוכחית

מתוך הכתב מועיל ,ונסמך על תשובת ספר משפט וצדקה

שכךנראיתחתימתדייןעלמסמךמשפטי.

ביעקב)סי'מח(,עי"ש.אךאיןדבריונראים,ונראהשהנידון



מצב זה אינו סביר ,שלאחר שהדיין חתם על נוסח

באותה תשובה לא היה ביחס לרוב ומיעוט באותו בי"ד,

החלטהמסוים,הואאינוסמוךובטוחשלאימצאעצמו

אלא בהכרעת ההלכה על פי דעת רוב החכמים שדנו

בעתיד ,חתום על נוסח אחר שלא יצא מתחת ידו ,וכי

בשאלה ,כגון כשבית הדין פנה לקבל חוות דעת מבתי דין

חלבושינוישאינועלדעתו.

אחריםוקבלוחוותדעתם,ובנסיבותאלודנוהאםרובדעות
מחייב,עי"ש.



עוד בטרם נכנס לסוגיה ההלכתית ,קיימת הנחת יסוד
ש"חתימה" היא כפשוטו-סיום וחיתום העניין .ואילו
כעת ,חתימתו של דיין החתום גראפית בלבד ,אינה

מסקנה

מבטאת בהכרח סיום והשלמת ההחלטה עליה חתם,

בכל החלטה המחוייבת להינתן על ידי שלושה דיינים,

הואילוגםלאחרהחתימהעדייןניתןלערוךשינויבגוף

ונחלקוהדעותביןהדיינים,וההכרעהמתקבלתברובדעות,

ההחלטה.

יש לקיים את המו"מ לבירור ההלכה במעמד שלושת

ב .מהבחינה העניינית-כאמור ,הדיין אינו יכול להיות

הדיינים,אך לא באמצעות הכתב או שיחת טלפון וכיוצ"ב.

בטוחשהמסמךלאהשתנהלאחרחתימתו.יובהר,לא

ללאמו"מראוי,איןדעתהמיעוטמתבטלתולאניתןלפסוק

בהכרח שינוי כזה יארע בכוונהמצדדיין אחר .יתכן

עפ"ירובדעות.

שעקב טעות ,הדיין האחר עשה שינוי בגוף ההחלטה

חתימת החלטת בית דין
ה
הקדמ 
מבחינה עקרונית ,אין הכרח בהחלטתבית דין חתומה.
במשנה)מסכתסנהדריןדףכטעמודא'(נאמר:

בלא שהיה מודע לכך .בנוסף ,המציאות מוכיחה
שהדיינים משנים בגוף ההחלטהומתקנים תיקוני נוסח
הכרחיים לצורך הוצאת החלטה מנוסחת כראוי,
בהנחה שזה מוסכם על הדיין שכבר חתום ,ובעת
שהלה אינו לידו ,והדיין המתקן אינו יכול לקבל את
הסכמתו על אתר ,ומעדיף שלא לעכב את השלמת
ההליך,ומסיימובחתימהדיגיטליתבלאקבלתהסכמה.




עטרתדבורה
אוילנואם נקלעלמציאותשבהדייןחתםעלהחלטה
בנוסח אחד ולבסוף מצא עצמו חתום על נוסח אחר
שאינומקובלעליו.

ג .מהבחינה המשפטית:סביר להניחשאין ערך משפטי
לחתימהגראפיתבלבדאלארקלחתימהדיגיטאלית.
כעת נפנה לשאלה ,מהי מעמדה ההלכתי של חתימת
החלטהבמתכונתהנוכחית.
ראשיתעלי נולבררמההדיןביחסלשטרממוןשיחתםבדרך
כזו,ובהנחהשדיןחתימהעלהחלטהכדיןחתימהעלשטר
ממון.כגוןשטרכתובהשייחתםעלידישניהעדיםבחתימה
גראפיתבלבד.האםישערךלשטרכזה ?
מעמדושלשטרשניתןלשנותבואתתוכנוגםלאחר
ה
החתימ 
נראה פשוט ששטר שניתן לשנותבו את תוכנו גם לאחר
החתימה,הינו מסמך חסר ערך לחלוטין .תנאי יסודי בכל
שטר החתום על ידי שני עדים ,שהשטר יכתב על נייר או
קלףשאיאפשרלזייפו,ואםיוסיפואותאחתאומילהאחת,
הדבר אמור להיות ניכר .ובכך יש ערך לחתימת העדים
שתיחשב כעדות על האמור בשטר ,כל עוד לאנוסף דבר
בגוף השטר .אך אם ניתן להוסיף בגוף השטר ,בלא שהדבר
ניכר,איןערךלחתימהכזו.
לכאורה היה מקום לטעון ,שמלכתחילה הדיין החותם
ראשוןאושניבחתימהגראפיתבלבד,מביעהסכמהמראש,
שיוכלולתקןולשנותבגוףההחלטה,וכלשינוימהותייהיה
לאחרהסכמתו.אךגםבנסיבותאלו,להרבהדעותבפוסקים
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המקנה כדאיתא ספ"ק דקידושין .ואע"ג דהמקרא מדבר בשטר
מכר מכל מקום למדינין מיניה דה"ה למלוה ולוה .וכן מבואר
באשר"י פרק גט פשוט שכתב וז"ל והר"ר יונה ז"ל כתב טעם
הירושלמי דלא חשב כלום ע"א בכתב משום דקרינן בי' מפיהם
ולא מפי כתבם .אבל שטר שחותמין עליו שני עדים במצות
המוכר והלוה גלי בי' קרא דכשר דכתיב ואקח את הספר המקנה
ע"כ .והלכך בעינן דלכתוב סופר תחלה ואח"כ יחתמו עדים,
וכדכתיב שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים .אבל
העד שחתם על הנייר לית בי' מששא ,וכבר מבואר להדיא
בתוס' פ"ק דגיטין דף ד' בד"ה מודה ר"א שתפסו בפשיטות
דהיכא דחתמו העדים תחלה ואח"כ כתב השטר על גבי חתימתן
ליכא עדות כלל ,וזהו דבר פשוט".
בקצותהחושןסי'מהסק"אכתב:

"אם העדים חתמו עצמם תחלה על נייר חלק ואח"כ כתבו על
חתימתן את השטר ,פסול משום דבעינן הכתיבה קודם
לחתימה .וכן מבואר מדברי התוס' פ"ק דגיטין דף ד' ד"ה מודה
ר' אלעזר במזויף מתוכו ז"ל :וליכא למימר דאי שרינן בחתמו
שלא לשמה יבואו להכשיר זימנין דיחתמו תחלה ויכתבו גט על
גבי חתימתן והתם ליכא עדות כלל ,דא"כ מטעם זה גם בשאר
שטרות הוי לנו להצריך חתימה לשמה עכ"ל .ומבואר דאם
קדמו החתימה לכתיבה לאו כלום הוא ,דבשעה שחתמו על נייר
חלק חתמו ואחר שכתבו השטר אין החתימה חוזר וניעור ,וכ"כ
בתשובות ב"ח סי' מה".
וכןבנתיבותהמשפטסי'לטס"קיגכתב:

"דכשחותמין על ניר חלק אין כאן הגדה כלל ופסול".
אמנםישחולקים:עייןחי'הריטב"אהישנים)גיטיןדףב,ב(,

איןערךלחתימהמסוגזה.

ועיין אמרי בינה דיני הלוואה )סי' כו( ואמרי משה )סי' יז

ראשונים ואחרונים כתבו לפסול שטר שהעדים חתמו עליו

סק"ה( שביררו הלכה זו .עכ"פ הרבה פוסקים הסכימו

בעת שהיה נייר חלק ,ורק לאחר שחתמו ,נכתב גוף השטר

למעשה עם שיטת התוספות ,הרשב"א ,הב"ח ,הקצות

ונמסרעלידםלמישאמורלקבלו.

והנתיבות .והיינו מפני שחתימת שטר היא כמשמעו ,וצריך

בתוספות)גיטין,דףדעמודאד"המודהרביאלעזר(,כתבו:

שיהיהזההמעשההאחרוןהגומרוהחותםאתהשטר,שאין

"הכא שהעדים כשרים אלא שחתמו שלא לשמה ,מה תקלה יש
בכך אם נסמוך עליהן .וליכא למימר דאי שרינן בחתמו שלא
לשמה ,יבא להכשיר זימנין דיחתמו תחלה ויכתבו גט על גבי
חתימתן ,והתם ליכא עדות כלל .דאם כן מטעם זה גם בשאר
שטרות היה לנו להצריך חתימה לשמה".

אחריו שינוי בגוף השטר ,אך לא ניתן לחתום ,לבצע שינויי
נוסחושחתימהזותישארבמעמדהגםלאחרשינוייםאלו.
עקרונית ,אין הבדל בין חתימה על נייר חלק כשרק לאחר
החתימה נכתב הנוסח של השטר ,ובין חתימה על נוסח
אחד ,ולאחר מכן שינו את הנוסח וקבעו נוסח חדש .בשני

ובחי' הרשב"א )גיטין ,דף ד ,א( נראה שהסכים עם סברת

המקרים אין ערך לחתימה שתיחשב כחתימה בת תוקף

התוספות.

למפרע.

יצוין כי החזו"א )אה"ע סי' קג ס"ק כד( הביא את שיטת

כאמור ,במתכונת הנוכחית של ָּת ְכנת שיר"ה ,גם לאחר

התוספותבלשוןזו:

ששנידייניםחתמוגראפית ניתןלמעשהלשנותאתהנוסח

"כתבו התוספות ד' א' ד"ה מודה ,שאם הקדימו חתימתן פסול,
ור"ל אע"ג דלא הוציאו חתימתן מתחת ידן אלא מדעת הבעל".
בשו"תהב"חסי'מהכתב:

"בדין עד אחד היה נחוץ לדרכו ,וחתם שמו על חלק למטה,
ואח"כ כתב הסופר שטר למעלה מחתימת העד ,ואח"כ חתם עד
השני .תשובה ,אין לו דין שטר .דשטר שחותמין עליו שני עדים
במצות הלוה גזרת הכתוב הוא דכשר ,דכתיב ואקח את ספר

ולקבוענוסחחדש.וכפישמצויבבתיהדיןומעשיםבכליום
בשגרת העבודה של כלל בתי הדין .אמנם ניתן לקבוע,
שבעתההסכמהעלהנוסחהסופי,ניתןפסקדיןהמוסכםעל
שלושת הדיינים ,וגוף הפסיקה הוא בר תוקף ,אך עדיין אין
ערך לחתימה של אותו דיין שכבר חתם אם שינו את
ההחלטהלאחרחתימתו.
וכיוןשכן,בכלחתימהכזו,גםאםלאנעשהכלשינויבנוסח
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ההחלטה ,מאחר וניתן לערוך שינוי בנוסח ההחלטה,

לאכןביחסלעדותעלתוכןפסקהדין.אין זועדותעלדבר

החתימה תיחשב כחתימה על שטר היכול להזדייף ואין לה

מוחשיהקייםוהמצוילאחרהפסיקה,בדרךשללאקושיניתן

מעמדשלחתימהכשרה.

לגלותו .אלא זוהי אמירה של שלושה דיינים שאין לה כל

כמו כן ,בנסיבות הנוכחיות ביחס לבעלי הדין המקבלים

זכרוהיכרמוחשילאחראמירתפסקהדין.

לעיונם החלטה חתומה ע"י שלושה דיינים ורק אחד מהם,

ק"ובנידוןשלפנינו,בתיהדיןעוסקיםבתיקיםרבים.הדיינים

זה שחתם אחרון ,חתום בחתימה דיגיטלית ,אין בפני בעלי

אפילואינםיכוליםלזכוראםלפנישבועפסקוסך2000שקל

הדין אלא אישור של דיין אחד שזהו פסק הדין ,אך אין

דמי מזונות בתיק פלוני או2500שקל ,ואם נשאל אותם

אישורשלשלושתהדיינים.

לאחרכמהימים,עפ"ירובאינםזוכריםאתפרטיפסקהדין
לאשורו,כלשכןלאחרפרקזמן נוסף,כפיהזמןהנמשךעד

האםניתןלקבועשהדייןהחתוםשלישיבחתימהדיגיטלית

שפסקהדיןמגיעלידיהצדדים.אלאהכולמיוסדעלאמינות

ראוילאשרשכךהוחלטעלידיביתהדיןבהרכבוהמלא ?

הכתובבפסקהדין.

לכאורההיהמקוםלטענהשאנוסומכיםעלהדייןהשלישי

אמנם במסכת ראש השנה )כב ,ב( ביחס לקידוש החודש

החתום בחתימה דיגיטלית ,המאשר בחתימתו שזהו אכן

נאמר:

פסקהדיןשניתןעלידיביתהדיןכולו.

"אפילו איניש דעלמא נמי מהימן .מאי טעמא כל מילתא
דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשי".
וכןבמסכתיבמות)עזע"א(":שאני הכא ,דהא שמואל ובית דינו
קיים" .אךנראהשדווקאביחסלעדותקידושהחודשנאמרה

אךאיןמקוםלטענהזו.ראשיתלאברורשזואכןכוונתושל
הדיין החתום דיגיטלית ,לאשר את פסק הדין כולו ,ויתכן
שכוונתו רק לאשר שזו עמדתו כפי המופיע בפסק הדין,
ומניין לקבוע שזו עדות על פסיקת שלושת הדיינים .מלבד

הלכה זו ,מאחר שהקביעה הזו נעשתה בפרהסיא ואנשים

זאת,ישלפקפקבסמכותושלדייןאחדלהעידעלפסקהדין

רביםנכחובה,ופסיקהכזונחשבתמלתאדעבידאלאיגלויי,

הכולל .במשנה הנזכרת ,הגדול שבדיינים מכריז על פסק

או כגון הפסיקה הידועה והמחודשת של שמואל ובית דינו

הדין במעמד שני הדיינים האחרים ,אשר בשתיקתם הם

"מואבי ולא מואביה" .לא כן ביחס לפסיקה פרטית כנהוג

מאשרים שזהו פסק הדין ,דבר שאינו קיים במתכונת

אצלנוכאמור.

הנוכחית.

לכןבנסיבותהמצויותאצלנואיןעדותהדייןהשלישייכולה

אמנםבספראורחמשפט)להגרש"דאנאליק,סי'ג'ס"אד"ה

להועילכ"מלתאדעבידאלאיגלויי".

הא( כתב ,שאם דיין אחד מודיע על פסק הדין לבדו ,לאחר

וע"ע בתשובת מעשה אברהם )סי' יב( ,אך דבריו וראייתו

ששניהדייניםכברעזבואתהמקום,יועיל,והואנאמןמטעם

מהירושלמיאינםברורים.

א.בשו"ע חו"מ )סי' כג( מבואר שביחס לנאמנות הדיין על

האםמעמדהשלחתימהעלפסקדיןכמעמדחתימהעל

תוכן פסק הדין ,מעמדו של הדיין כעד אחד בלבד .וגם

שטר?

כשהיו שני דיינים או יותר ,רק כששנים מהם מעידים יחד

עודישלבררמהטיבושלפסקדיןחתום,האםדינוכשטר.

ִמלתאדעבידאלאיגלויי.אךישלהעירעלדבריו:

הם נאמנים כשני עדים ,אך אחד בלבד אינו נאמן ,וסברת

לדעת קצות החושן )סי' לו סק"ו( ,פסק דין מורכב משני

"עבידא לאיגלויי" אינה רלבנטית ביחס לעדות כזו .ועיין

כוחות :כח אחד-פסיקתדין והכרעה בדין שבפניהם ,כח

בתשובתחת"ס)אה"עסי'קג(הנזכרתלעיל,שלמדמסוגיא

שני-הודעת פסק הדין באמצעות שטר חתום על ידי

זו שנאמנות הדיינים על פסק הדין חייבת לעמוד בגדרי

הדיינים,ולשטרזהכחראיה,שבאמצעותוהדייניםמעידים

נאמנותשטרממון.וכןמבוארבקצותהחשן)סוףסי'לו(.הן

עלפסקהדין,ועליולעמודבגדריעדות.

החת"סוהןקצותהחשןלאהעלועלדעתםשקיימתסברא

שיטה זו של קצות החושן עולה מתוך מסקנת הקצות

"מלתא דעבידא לאיגלויי" המסלקת ריעותא
מחודשת של ִ

שההלכה "נמצא אחד מהם קו"פ בטלו כולם" ,נאמרה רק

בהלכותעדות.

בעדיםולאבדיינים,והוסיףהקצות,שעכ"פכלזהרקביחס

ב.הרמ"א)חו"מסי'לסעיףיד(לאהסכיםלהקלבדיניממון

לעצםהפסיקה,אךלאביחסלכחהראיהשבשטרפסקהדין.

על יסוד סברת "מלתא דעבידא לאיגלויי" .אמנם באורח

וז"לקצותהחושן:

משפט שם כתב ,דבכה"ג שודאי יבורר מהני אף לדעת
הרמ"א.אךאיןנראהכן.סברת"עבידאלאיגלויי",היינוכמו
"שלחוא ְח ִוי")קידושיןסו,ב(בדברשבנקלניתןלגלותו,ולכן
ַ
אין חשש שהאדם ישקר בעדותו .אך היינו כגון עדות על
חייו או מיתתו של הבעל ,או שפלוני הוא אחי המת ,וראוי
לחלוץ ,או ביחס לשמות בני הזוג לעניין כתיבתן בגט
וכיוצ"ב,שהנידוןנשואהעדותנתוןלגילויללאכלקושי.אך

"ולענ"ד נראה דהיכא דהדיינים פוסקים איזה דין אפילו אם יש
בהם פסול כל שנשאר עם הכשרים ב"ד של שAשה לא נתבטל
דין הכשרים ,אבל הנפק דהוי נמי תורת עדים עלייהו שמעידים
שנתקיים השטר ,וכן כיוצא בזה כגון שקיבלו איזה עדות
ונותנים על זה גביית עדות שנתקבל עדות זה בפניהם א"כ יש
עלייהו תורת עדים נמי ,דהא לא ידעינן שנתקבל העדות או
שנתקיים השטר כי אם על פי הדיינים ,א"כ כשיש עמהם פסול
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נתבטל כל הענין ,אבל היכא דיושבין על משפט לעשות איזה
דין בזה לא שייך דין נמצא אחד מהם קרוב או פסול ...ולפי
מ"ש הוא הדין היכא דכתבו את הפסק איך שכבר נפסק וחתמו
ביניהם קרוב או פסול ,יכול בעל דין להכחיש ולומר שלא נפסק
כך ,ואין הפסק מועיל לראיה ,כיון דנמצא ביניהם קרוב או
פסול ,אלא לענין גוף הדין עכ"פ לא נתבטל בצירוף הפסול ,כן
יראה לי".
סיוע לשיטת הקצות מתשובתהתשב"ץ )חלק ג'סי' טז(,
שברר הלכה זו של קיום בית דין על הגט אם צריך קיום,
ובתוךדבריוכתב:

"וכיון שאם היו הב"ד בפנינו ונשתתקו ולא יכלו לדבר ,וכתבו
לנו שהיא מגורשת ,היינו מתירין אותה ,ולא חששנו למה
שאמרה תורה מפיהם ולא מפי כתבם ,עכשיו שהם חתומים בו,
ומן התורה הוא כשר משום דעדים החתומים על השטר נעשה
כמי שנחקרה עדותן בב"ד ,ורבנן הוא דאצריך ,משום עגונא
נקל להתירו .שאם באיסור תורה דהיינו מפיהם ולא מפי כתבם
הקלנו ,כ"ש שנקל במה שחייבו חכמים והוא שנצריך קיום על
הקיום".
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מרצון שניהם ,וכיון דעדים החתומים מרצון המתחייב הו"ל
כאלו עומדים עתה בפנינו ומעידים כך וכך .ה"נ דיינים
החתומים באופן הנ"ל ,הו"ל כאלו עומדים עתה לפנינו ומורים
הלכה לשעתה".
הרי שהחתם סופר התייחס לפסק דין כשטר לכל דבר,
ולחתימתהדייניםעלפסקהדיןכחתימתעדיםבשטר.
אמנםבספרנתיבותהמשפט)סי'ז'סק"ג(כתב:

"שנים שבאו מבי"ד תורת בי"ד עליהן ,ונאמנים מטעם בי"ד
ולא מטעם עדות ,וכן בקיום ,וכן בפסק דין כשמת אחד מהן
כותבין וחד ליתוהי .ואם כן כשבי"ד אחר דנין על זה הכתב
ומקבלין הכתב בתורת בי"ד ודנין עליה ,כן יכולין אותן הדיינין
לצרף השלישי שידון עמהם על אותו הכתב קבלת עדות שכתבו
אלו השנים וכתבו בו וחד ליתוהי ,כי השלישי שרואה המעשה
בי"ד ,דן עפ"י מעשה בי"ד .ולפי זה אם יכולין לדון אלו השנים
בצירוף הג' ,כשכותבין אלו השנים בכתב קבלת עדותן ,כמו כן
יכולין להגיד בפיהן ונאמנין מטעם בי"ד ,דהא יכולין לכתוב
מה שאמרו בפיהם ויהיו נאמנין מטעם בי"ד ,ולא יהיה כתבן
עדיף מפיהם".

מבואר שהתשב"ץ התייחס לפסק דין של קיום גט כשטר

וכן כתבהחזו"א )חלק אה"ע ,סי' קא ס"ק כא( ,בביאור

רגילשנאמרהבו ההלכה"עדיםהחתומיםעלהשטרנעשה

הטעםשאיןריעותאד"מפיכתבם"במעב"ד:

כמי שנחקרה עדותן בב"ד" .ומשמעות לשונו ,שמבחינה
עקרונית,דיןפסקדיןשלביתדיןכדיןשטרלכלדבר.
ועיין רמ"א )אה"ע סי' קמב ,יט( שפסק להלכה את דינו של
התשב"ץ ,והביא לשון זו של התשב"ץ "עדים החתומים על

"משום דבית דין א"צ העדאה ,אלא הכל עושין על פיהן כל
שידענו צוואתן בכל אופני הידיעה שהן ,הלכך כתבן מהני...
בחתמו כולם ואנו מכירים אותם שהם ראויים לבית דין אין
צריך דין עדות".

השטר"וכו'ביחסלדיינים החתומיםעלמעשהביתדיןשל

ומשמעמדבריהחזו"א,שאיןבהודעתפסקהדיןגדריעדות,

קיוםהגט.

והיא מועילה ככל שהודעה זו אמינה,ומשקפת את פסק

וכןעולהמדבריהחתםסופרבתשובה)חלקאבןהעזר,ח"א

הדיןכפישניתן.

סי'קג(שכתבבלשוןזו:

אך עייןבתשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן )סי' צא(,

"ובזה זכיתי להבין מה שצל"ע מה מועיל כל פסק ב"ד או קיום
הנפק ,והלא אין לדיין אלא מה שיכול לומר פלוני אתה חייב
וזכאי וכה"ג,וזולת זה אינם אלא עדים שהם מעידים בפיהם או
בכתבם שככה יוצא פלוני זכאי או חייב בדינם ,או כך וכך
חקרנו עדים פלוני ופלוני ,ודבר זה מבואר בקידושין דף ע"ד
ע"א גבי נאמן דיין לומר ע"ש ,ועיין בסמ"ע סי' כ"ג ובמפרשים
שם ,יתבאר היטב דאין הדיינים אלא עדים בעלמא ,שמעידים
כך דנו או חקרנו העדים .וא"כ קשה מה מועיל כתיבתן ,הא הוי
מפי כתבם והפס"ד לא נכתב ברצון שניהם .ולפי הנ"ל א"ש,
דכל בעל שטר מעיקרא משעת כתיבת השטר שיעבד נפשי'
אדעתא דהכי שיוכתב עליו הנפק .ואע"ג דאח"כ צווח כי
כרוכיא לא תכתבו הנפק ,מ"מ מכיון שקבלו בב"ד עדי הקיום
ונתברר שהשטר אינו מזויף ,ונתברר לנו שהלוה ציוה לכתבו,
ובכלל זה נמי שהרשה אז לכתוב עליו הנפק ,ממילא הו"ל
כנעשה ברצון המתחייב ,ואע"ג דעכשיו צווח מידי דהוי אגט
אשה כנ"ל .וכן י"ל נמי כיון בכל פס"ד כיון שבאו לפנינו לדון
או אפילו דיין הדן בכפי' ברשות התורה ,הו"ל כרצון שניהם.
ואע"ג דבכתיבת הפס"ד איננו מתרצה ,מ"מ יש לו דין שטר.
ועוד נ"ל דהשתא עדיפי מעדים ,כיון דדין פסק הוא כנעשה

שכתבבפשיטותשלאכסבראזו,וז"ל:

"קבלת העדות צריכה להיות בבית דין ,כלומר במעמד שAשה,
שהן ב"ד .אבל הב"ד אין צריכים לחתום זה בפני זה .ואפילו
במקום אחד לא מצאנו .והראיה ,ששAשה שישבו לקיים השטר,
ומת אחד מהם ,שאע"פ שאין השלישי בעת החתימה ,אעפ"כ
השנים חותמים ,ודי להם בכך .ואילו היו צריכים לחתום
במעמד שלשתם ,כלומר שיהיו עדיין ב"ד בשעת חתימה ,היאך
אנו מכשירין קיום זה בחתימת השנים ,והלא באותה שעה בטל
כח הב"ד ,שהשלישי מת ,והנה איננו .ואילו קבלו שAשה עדות
הקיום ,אע"פ שלא כתבו קיומם בשטר ,אלא ששנים מהן
מעידין כן בפני ב"ד ,די בכך .לפי שאין אלו עדים מפי עדים.
אלא ב"ד שמעידים שבבית דינם נתקיים שטר זה .ולא עוד אלא
אם נתקיים שטר זה בפני ב"ד של שAשה ,די בכך לפי שמשעה
שנתקיים בפני הב"ד ,נגמר הענין .ומאותה שעה ואילך ,אין
צריך אלא לברר הדבר שהיה כן ,כלומר לאמת שנתקיים בפני
ב"ד".
הרי מפורש בתשובה זו ,שלאחר שמת אחד מהם ,בטל כח
הבית דין .ובעת שהשניים הנותרים חתמו על מעשה בי"ד,
הםמעידיםשבביתדינםהתקייםהשטר.והיינובגדריעדות.
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ת
מעמדהשלחתימהממוחשב 

העדים שחתמו בחתימת ידם הנעשית בגדרי כתיבה ,ולכן

החתימההממוחשבתבמערכת"שיר"ה"אינהחתימהבכתב

חקתוכותאינומועיל.

ידהדיינים,אלאצילוםממוחשבשלחתימתהדייןהמוטבע
עלההחלטהע"יהמחשב.
ישלדוןהאםלמעשהחתימהשאינהנעשיתבגדריכתיבה,
ישמעמדשלהגדתעדות.האםהעיקרשבסופושלדברשם
העד יופיע על השטר )או סימן אחר שהוא חתימתו
המפורסמת( או בעינן ששמו )או סימן חתימתו( יופיע
באמצעות מעשה כתיבה ,ורק מעשה כזה מקבל מעמד של
העדאתעדותבביתדין.
ביחס לחתימה כזו ,המוטבעת בדרך שאין בה גדר משעה
כתיבה,קבעוכמהפוסקיםשאינהמועילה.
הסמ"ע )סי' מה סק"ו( כתב בפשיטות,שבשטרי ממון יש
לפסולאםהעדיםחתמובדרךשלכתבעלגביכתב.
אמנם בחי' חתם סופר עמ"ס גיטין )דף יט( תמה דהא לא
איברו סהדי אלא לשקרי ,ומדוע תיפסל חתימה שאינה
עומדתבגדריכתיבה.וכןבתומים)סי'מהסק"ד(כתב:

"וכי כתב בעינן ,הא לא צריך סהדי אלא לשקרא ,וא"כ מה נ"מ
אי קרוי כתב או לא ,סוף כל סוף עדים מעידים על גוף הענין".
אךלמעשההפוסקיםהסכימועםסברתהסמ"ע.עייןבספר
תורתגיטין)סי'קלסעיףטז(שכתבבפשיטותלפסולחתימה
הנעשיתבדרךשלכתבע"גכתב,וז"ל:

"ובאמת לאו חתימה היא כלל ,דהא כתב על גבי כתב הוא".
וכן בחי'הגאון רבי עקיבא איגר ז"ל )גיטין דף יט ,בתוד"ה
דיו(,כתב:

"אי אפשר לבית הדין לפסוק ע"י עדות זה ,דמסתמא נמסר
כהלכתו ,דהא מן התורה אין ממש בחתימה זו למקרי עלה שם
עדות ,דאין כתב על גבי כתב".
גם החזו"א )חלק אה"ע סי' צו סק"ב( כתב בפשיטות שאין
ערך לחתימתעדים בכתב על גבי כתב ,וכל עוד לא נחתם
כראוי בכתיבה ממש ,או שלא עקב ליקוי אחר ,אין בו כח
ראיה.וז"ל:

"דכתב על גבי כתב פסול בחתימות גם בכל השטרות מהתורה,
דהרי הוא כאילו לא חתמו כלל ,כיון שאין כתב על גבי כתב.
ומה אילו לא חתמו כלל אלא שאמרו להן שכותבין שמותיהן
והסכימו שיהיו עדים על הדבר ,והלא ודאי אין זה שטר,
שמתנאי השטרות שהאמינה תורה את עדותן כנחקרה בבית דין
הוא שיחתמו מדעת בעל השטר .ואם חתמו שלא מדעתו ,אף
שמסרו לו ומסר הוא למלוה ,השטר פסול ,ואין ראיתו ראיה ,כל
שכן שלא חתמו כלל".
וכן בספר שו"ת יבא הלוי )הגאוןרבי יוסף ב"ר אליהו
אלפאנדרי ז"ל ,חלק אה"ע סי' ב( כתב כן בפשיטות ביחס
לחתימת עד על שטר כתובה ,שחתם באמצעות הטבעת
חותמת )"גושפנקא" בלשונו( ,בכה"ג שהכתב נעשה בדרך
שהיא חק תוכות ולא חק ירכות ,ופסק שהכתובה פסולה,
מפני שבשטרי ממון ,חתימת העדים חייבת להיות בכתביד

ולפידרכו,בהלכהזושטרממוןאינודומהלגט.בגט,מאחר
שעידי מסירה כרתי ,הריעותא שלחק תוכות בחתימה היא
חומרא בלבד -גזירה חתימה אטו כתיבה .משא"כ בשטרי
ממון,שאיןעידימסירה,חתימהשאינהבגדריכתיבהאינה
חתימהמדינא.
חתימהבמסירתקולמוס
נראה שנוכל ללמוד דין חתימה ממוחשבתמדברי הפוסקים
ביחסל"חתימהבמסירתקולמוס".
חתימה במסירת קולמוס נעשית על ידי שלוחו של העד
שמסראתקולמוסולשלוחוכדישיחתוםבו.וכאןהדייןנותן
למחשבשיבצעהטבעתצילוםחתימתושלהדיין,והמעשה
שלהטבעתהחתימהנעשהעלידיכח-כחו.
מלבד זאת ,בחתימה במסירת קולמוס קיימת חתימה
הנחתמת בכתב ידו של השליח .משא"כ כאן ,רק מופיע
צילום חתימה ,ומעשה החתימה אינו נעשה באמצעות
כתיבה אלא הטבעת צילום חתימה שכבר נחתמה מקדמת
דנא.
נקדים בביאור פסול חתימה עד במסירת קולמוס .הלכה זו
התבארה בתשובת התשב"ץ )חלק א' סי' קכח( שהאריך
בביאור דינו של הרשב"א לפסול חתימת עדים במסירת
קולמוס,וכתב:

"הוי יודע ,שהעד שבשעה שהוא חותם בשטר ,הרי הוא כאלו
מעיד בב"ד ,דהא קי"ל עדים החתומים על השטר נעשו כמי
שנחקרה עדותם בב"ד .ומה"ט אם באו להעיד לסתור עדותן
שבשטר ,לא מהימני ...וכן אם העד חתם בשטר בשקר ,נפסל
משעת חתימה ,כאלו העיד בב"ד ,כמ"ש הרי"ף ז"ל בפרק
מרובה ,ודבר זה דבר תורה הוא ...וכן היא הסכמת האחרונים
ז"ל כולם דהכשר שטרות דבר תורה הוא ,משום דמשעה שחתם
בשטר ,הרי הוא כמי שהעיד בב"ד ,וכיון שחתימה בשטר הרי
היא כהעדאה בב"ד ,א"כ שטר שחתם בו שמעון במצות ראובן
פסול הוא".
הרי מבואר ,שהתשב"ץ קבע למעשה החתימה על השטר
מעמד של הגדת עדות .ולאחר שגם ביחס לחתימה על
מעשהבי"דכתבהתשב"ץלשוןזושל"עדיםהחתומיםעל
השטרנעשהכמישנחקרהעדותןבבי"ד"כמבוארלעיל,הרי
שישיסודללמודהלכותחתימהעלפס"דמחתימהעלשטר.
חתימהבדרךשלהטבעתצילוםהחתימהבאמצעותכחכחו
של הדיין ,דרך זו של חתימה אינה בגדר "כתיבה" .על כן
בהתאם למבואר ,אין זו חתימה ,ואין למסמך זה מעמד של
שטר המעיד על פסק הדין .ומי שהתקבל אצלו מסמך זה
אינו רשאי להוציא ממון בהסתמך על שטר כזה ,כשאין
לחתימה גדר של "עדים החתומים על השטר נעשה כמי
שנחקרהעדותםבביתדין".

עטרתדבורה
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ניתן לתקן את הליקוי הנזכר ביחס להחלטות המתייחסות

העותקהחתוםבחתימתידהדייניםייסרקלתיקהממוחשב,

לדיני ממונות ,ולתת תוקף למסמכים אלו באמצעות תקנת

ובנוסףיישמרבקלסרמיוחדלפיסדרשלמועדיההחלטות.

קהל ,כפי שנקבע בתשובת הרשב"א שהביא מרן בשו"ע

בנסיבות אלו חתימת המזכיר "העתק מתאים למקור"

)חו"מ סי' מה סעיף ה'( ביחס לשטרות החתומים על ידי

נחוצה,ותאשראתהשלמתההליךכאמור.

עדיםשחתמוב"מסירתקולמוס".ובספרתעלומותלב)ח"א

לחילופין ,אם תינתן הוראה מחייבת למזכיר שלא לשלוח

חלקחו"מסי'י'(כתב:

החלטה בטרם נחתמה ידנית ,ותיווצר אצלו משימה לאשר

"נראה ברור דלא מהני מנהג בזה אלא בעי קבלת בני העיר
בפירוש ,עיין בש"ך ובקצות החשן שם".

שהדיוורנעשהרקלאחרחתימהידניתשלשלושתהדיינים,
יתכן ש"חזקה אומן לא מרע אומנותיה" ,תהיה תחליף

אך ביחס למעב"ד על סידורי גט או גיור ,או אישור נישואין

לאישור "העתק מתאים למקור" ,ויספיק בנסיבות שאין

לאשהשהוחזקהאשתאיש,איןמנוסאלאשיינתןפסקדין

הכרחחוקיאישורכזה.

החתוםבחתימתידיהדיינים.

ד.מאחר וחובת מערכת בתי הדין לעמוד בדרישות החוק,

בהתאםלעולהמהמקורותשנסקרו,מומלץלקבועכדלהלן:

ישלהסדיראתהגרסההחדשהכךשהחתימותיעמדובתקן

א.ביחס לדיין השלישי החותם את ההחלטה בחתימה

החוקי.

דיגיטלית,משמעותהחתימההיא  -ראשית,כמובן,הסכמה

ה.כל העותקים של מעשה בית דין לאישור סידור הגט,

עם תוכן ההחלטה .שנית ,מאחר ועם החתימה הדיגיטלית

לאישורההרשאותהמוסדרותבגטשליחותאולאישורגיור,

נוצרת משימת דיוור למשלוח ההחלטה לצדדים ,ביחס

יֵחתמובחתימתידישלושתהדייניםבלבד.

לאותן החלטות ,שעל פי ההלכה אינן יכולות להינתן אלא

ו .ישלקבועכיגםעלטופסההזמנהלדיון,הנשלחלצדדים

בבית דין של שלושה ,כגון החלטות לחיובי גט וממון ,יש

ולעדים,תופיעחתימתהמזכיר.

לוודאשההחלטההתקבלהבמותבתלתא.

ז.אם המוצע בסעיף ג' לא יתקבל ,גם לאחר שתוסדר

ב.מאחר וחתימה של שני עדים על השטר ,היא חיתום

מתכונת של חתימה שלא ניתן לשנותה ,מאחר ולדעת

והשלמת השטר ,וכך היא חתימת הדיינים על פסק הדין ,יש

קצות החושן והחתם סופר ,מעמדו של פסק הדין כמעמדו

למצוא את הדרךלבטל את המתכונת הנוכחית שבה גם

של שטר ,וחתימת הדיינים על פסק הדין כחתימת העדים

לאחרהחתימהעלההחלטה,ניתןלשנותאתתוכןההחלטה.

על השטר ,וכן היא משמעות דברי התשב"ץ והרמ"א-מן

ת"שיר"ה" ,שבה כל
לת ְכנ 
חלקבוע גרסה חדשה ָ
מן ההכר 

הראוישתוסדרתקנה ,במעמדשל תקנתקהל,הקובעתכי

שינוי המבוצע במסמך לאחר החתימה ,יבטל את החתימה,

לחתימההאלקטרוניתשהוטבעהבמסמך,מעמדשווהערך

ר -תוקףלמסמך.
ובכךהחתימהתחזורלמעמדהכאישורב 

לחתימה ידנית ,ובלבד שהוחתמה כאמור בסעיף ב' .וזאת,

ג.לחילופין ,ניתן לקבוע הוראה המחייבת את עובדי בתי

כפישהוסדרהתקנהכזוביחסל"חתימהבמסירתקולמוס",

הדין ,שאין לדוור החלטה ,גם לאחר שנחתמה על ידי

עיין בתשובת הרשב"א שהביא מרן בשו"ע )חו"מ סי' מה

לא
שלושת הדיינים ,ולמרות שהשלישי חתום דיגיטלית ,א 

סעיף ה( ביחס לשטרות החתומים על ידי עדיםשחתמו

לאחרשהדייניםהוסיפולחתוםבחתימתידםעלההחלטה.

ב"מסירת קולמוס" .יצוין כי בספר תעלומות לב )ח"א חלק

באותומעמדיוכלולהשליםאתההכרחבמותבתלתאבעת

חו"מ סי' י( כתב דלא די במנהג ,אלא בהכרח שתהיה

גמרהדין.

קבלתבניהעיר.

סימן ה

פסילתטו"רלייצגבעלדיןלאחרשייעץלצדהשני
התקיים בפנינו דיון בבקשה לסעד זמני דחוף לפסיקת

הנוכחי .קביעה זו מבוססת הן על ההלכה והן על כללי

משמורתודמימזונותזמניים.

האתיקההמחייבותאתהטועניםהרבניים.

בפתיחת הדיון התקיים דיון מקדמי בבקשת הבעל לקבוע

בשו"ת מהר"ם מרוטנברג )דפוס פראג( סי' שלג ,הובא

כיב"כהאישהטו"רפלונימנועמלייצגאתהאשה,מאחר

במרדכי במסכת שבועות )סי' תשס"א( ,והובא בקצרה בב"י

שבעברייצגאתהבעלמולגרושתומנישואיןראשונים,וגם

חו"מסי'יז,כתב:

לאחרונה הבעל התייעץ עמו ביחס לסכסוך בנישואין
לאישה הנוכחית ,ועקב זאת מרגיש נחיתות בדיון
בנוכחותו.
אחר שמיעת טענות הצדדים ביחס לטענה המקדמית ,בית
הדין קבע שאין לאפשר את ייצוג האשה באמצעות ב"כ

" ...נראה בעיני דשותפים נמי אין להם לישב שם כולם כשאחד
מחבריהם טוען עם היחיד .ודאי טענותיו דשמעון טענה דקא
מסתתמי טענתיה דשנים או שלשה יודעים להערים יותר מן
האחד .ואיכא למיחש נמי לדידהו דלמא מרמזי אהדדי
כשישמעו טענותיו של הנתבע ויערימו יותר מאלו היה אחד

עטרתדבורה
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מהם לבדו טוען עמו ועוד דקמסתתמי טענתיה כדפי' ,דדמי
עליה כאריא ארבא ,וכי מותר להרביץ אריא בב"ד כדי שיראהו
הנתבע וידאג מלפניו ויסתתמו טענותיו .ודבר פשוט דלא גרע
מאחד לבוש איצטלא ואחד לבוש סמרטוט ,שאומרים לו לבוש
כמותו או הלבישו כמותך )שבועות ל"א ע"א( ,וכן שלחו
פזמייכו וחותו לדינא¯¯·ÏÂ ·Â˙ÎÏ ÂÏÎÈ ‡Ï „ÂÓÏ˙‰ ÈÓÎÁÂ .
ÂÏ Â·˙Î ‡Ï‡ ,ÔÈ„ ÏÚ·‰ ˙ÂÚË ÌÂ˙ÒÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ
˜ˆ˙.ÌÈÈÈ„‰ Â˘ÂÁÈ ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ‰Ê· „ÂÚ ÌÎÁÈÂ ÌÎÁÏ Ô˙Â ,
¯·„‰Â ÂÈ˙ÂÚË ÈÓ˙˙ÒÓ„ ‡È„‰· Â‰È‡ ÔÈÚË ‡˜„ ‡ÎÈ‰ ˘"ÎÂ
."ÍÎ ‡Â‰˘ ÚÂ„È

התייעץ עמו מספר פעמים במשבר הנוכחי בקשיים שיש לו
בשלו"ב ואף שקל לשכור את שירותיו .בית הדין התרשם
שיש ממש בטענותיו ,ויש לקבל את בקשתו ולהורות לב"כ
הנוכחישלאימשיךלייצגאתהאישה.
בנסיבות שבפנינו ישנה גם פגיעה בכללי האתיקה ,כאמור
בסעיף)15ג(  לתקנות הטוענים הרבניים ,תשס"א 2001-שם
נקבע:
"כללי האתיקה המקצועית ,כפי שקבעה המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין ,לפי סעיף (4)109לחוק לשכת עורכי
הדין,תשכ"א,1961-יחולועלטועןרבני,בשינוייםהמחויבים

וכן הרדב"ז בתשובה)ח"ב סי' תשנג(כתב כדעת מהר"ם,

בהתאםלתקנותאלה" .

וז"ל:

בסעיף16לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית(,

"שאלת ראובן ושמעון באו לדין ושמעון הביא מיודעיו עמו
וראובן אומר יסתתמו טענותי ואמר לו שמעון גם אתה תביא
מיודעך עמך ,וראובן אמר איני חפץ אלא שנינו לבד.
תשובה .הדין עם ראובן ,כיון שהוא טוען שיסתתמו טענותיו
שומעין לו ,כי שמא מיודעיו של שמעון חריפי טפי ומרמזי
לשמעון טענות ,או שמא הם חזקים או אלמים או כיוצא בזה.
והראיה מההיא דאמרינן היה אחד לבוש אצטלא וכו' והשתא
ומה אם לענין המלבוש חששו חכמים כ"ש למיודעים  ...ומ"מ
אם יראה לב"ד שיסתתמו טענותיו לטעון כנגד רבים יבררו להם
אחד שיטעון על כולם או יטעון כל אחד לבדו על חלקו ולא
יהיו שם שאר השותפיןÔÓ˙˙ÒÓ ‡˜ ÔÈÚË È‡ ,‡˙ÏÈÓ„ ‡ÏÏÎ .
Í¯„· ÂÏÈÙ‡ ,ÂÈ¯·„· ˘ÓÓ ˘È˘ ÔÈ„‰ ˙È·Ï ‰‡¯ÈÂ ,È‡˙ÚË
¯."ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ,‰˜ÂÁ

תשמ"ו1986-נקבע:
")א(עורךדיןלאיטפלנגדלקוח:
)(1בעניןאובקשרלעניןשטיפלבולמעןאותולקוח;
)(2בעניןאליוישזיקהשל ממשלמידעשקיבלעורךהדין
מאותולקוחאומטעמו.
)ב(הועדהמחוזי,אומישהואהסמיכולכך,רשאילהחליט,
לפי פניית עורך דין ,כי מתן חוות דעת או קיום התייעצות
גרידא ,או פעולה במקרה פלוני ,לא היה בהם משוםטיפול
בעניןלמעןלקוח,אוכימידעמסוייםאיןלוזיקהשלממש
לענין ,או כי אין במידע שהתקבל כדי למנוע מעורך הדין
לטפל בענין ,ובלבד שהחלטה כאמור תינתן לפני שעורך
הדיןיקבלעלעצמואתהטיפולבעניןהאמור".
לאורהאמורביה"דמחליט:

ר"םוהרדב"זמאחרשהבעלטועןשטענותיו
לאורדבריהמה 

מאחר וטו"ר פלוני אמור לייצג אתהאשה בענין שיש לו

יסתתמו מול ב"כ האשה הנוכח בדיון ומייצג את האשה,

זיקה של ממש למידע שקבל מהבעל בעת שייצגו בעבר

מאחר שיש לו זיקה של ממש למידע שקבל ממנו כאשר

ובעתשהתייעץעמולאחרונה,לפיכךישלמנועממנולייצג

ייצגו בעבר וכתב עבורו תגובה לביה"ד בת"א .לאחרונה גם

אתהאישה.

סימן ו

ההתמודדותהציבוריתעםטוהרהמחנה
בשנים האחרונות גברה המודעות הציבורית לנחיצות

הציבוריהניתןלהם.האימוןהציבורי,המעמדוהגיבויהניתן

פעילות יעילה ונחרצת מול התופעה של הטרדות ופגיעות

לגופים אלו ,מיוסדים על הרקע התורני-הלכתי של מרכיבי

מיניות.כתוצאהמכךהוקמוגופיםשוניםשקיבלועלעצמם

גופים אלו ,ויש לברך על בירורי הלכה העוסקים בבחינת

אתהמשימההחשובהלתתמענהראויופרטני.הגוףהמוכר

דרכיפעילותגורמיםאלועפ"יההלכה.

כיום בצבור ,הוא "פורום תקנה"  ,המורכב מאישי ציבור

בשנים האחרונות נכתבו מאמרים המתייחסים ליסוד

שנטלו יוזמה להיות כתובת מתאימה שבה ינתן מענה

ההלכתי של גופים אלו ,ונציין לשני מאמרים בקובץ

לפגיעתם של בעלי תפקידים או מעמד חברתי שיש להם

"תחומין" .בכרך כב עמ'21מאמרו של הרב יהונתן שמחה

מרות וסמכות .וכן הוקמו גופים אחרים המיועדים לתת

בלס"-חסינותו של מרא דאתרא" .ובכרך לא עמ'181

מענהלפגיעותהמתרחשותבקהילהכזואואחרת.

מאמרו של הרב יעקב אריאל-סמכות הנהגה ציבורית

דוקא מפני הכרח והנחיצות במתן המענה הראוי ,יש לבסס

בענייני מוסר )"פורום תקנה"(  .אך אין בית מדרש ללא

את סמכותם של גופים אלו בדרך נכונה .במקרים רבים,

חידוש.

רבנים ואישיציבור מהמגזר הדתי מאיישים את הגופים

התייחסות ההלכתית היא לשלושה היבטים הכרוכים

הנזכרים .גופים אלו נשענים ,במידה רבה ,על האימון

בפעילותגורמיםאלו.
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א.שאלתהסמכות,והאישיםהראוייםלהרכיבגוףכזה.
ב.עקרונותדרכיהפעילות.
ג.התוצאותהאפשריותמפעילותזו.
קודם לדיון המפורטאקדיםשלשהקדמות.

ההסכמה לא היתה אלא לעשות מה שיראה בעיניכם ,כמו שכתוב
באגרת התקנה אשר אמרתם .וכן הדבר פשוט בינינו ,ובין כל
המקומות שיש תקנה ביניהם ,על דברים אלו".
גםהר"ןבתשובהסי'מאמתייחסלגוףכזה,וכתב:

ראשית,בחברה מתוקנת ,השלטת המשפט וההתמודדות עם
העבריינים מצויה באחריות הבלעדית
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של

ל
הממש 

ל
ושלוחותיו .לא נכון שתתבצע "הפרטה" בגזרה מסוימת ש 
ל גוף או ארגון וולונטריהנוטל על
מערכת המשפטהפלילי.כ 
ה
עצמו את המשימה להתמודד עם עבריינות מסוג זה ,לוק 
בחסר .המשימה להשליט משפט וללחום בעבריינות מכל סו ג

"לענין מה שאמרת אם יש בעיר ברורי העבירות במה יקנסו את
שמעון בזה ,אין בידי קו המדה אלא בכל שעה ושעה ובכל
מקום ומקום הכל לפי מה שעיניהם רואות לפי מה שהמקום
פרוץ ולפי מה שהשעה צריכה ,שכל שכיוצא בזה מוטל עליהם
להקהות שיניהם ולסמות עיניהם של מלוים ברבית כדי לעשות
משמרת למשמרתה של תורה".

חייבת להיות באחריותו של השלטון המרכזי.כמאמר הכתוב

עוד אצייןלתשובתהריב"שסי'רסההמתייחסלגוףזהשל

)משלי כט,ד( "מלך במשפט יעמיד ארץ".וברמב"ם פרק ד'

"ברורי העבירות" של קהל אלגזירה ,שטיפל בתלונה

ם הלכה י'  כתב" :שאין ממליכין מלך תחילה '
מהלכות מלכי 

להטרדהמינית),להלןאתייחסבפירוטלתשובהזו(.

אלא לעשות משפט ומלחמה" ,והרחיב בזה הר"ן בדרשותיו

גם בדורות מאוחרים יותר ,בתקופת מרן הב"י ,נכתבו

)דרשהי"א(.

תשובות המתייחסות לפעילותו של גוף זה הנקרא"ברורי

לשלטון המרכזי הסמכות והכלים להתמודד ביעילות,גם מול

העבירות",עיין מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' מח וסי' מט ,משפטי

עבריינים מהסוג הנזכר ,לעומת ההתארגנות הוולונטרית,

שמואלסי'צב-צג,מהר"יבסאןסי'לד,ויותרמאוחרבנודע

שהיא ביסודה חסרת סמכות ציבורית וחסרת כלים יעילים

ביהודהמהדו"קחלקאה"עסי'עב.

לפעול בכל שלבי הפעילות הנחוצה לבירור תלונה

שלישית ,בהלכההפסוקהקיימתמערכת שלמהשלהלכות,

המתקבלתבפניהם.איןלגוףזהסמכותויכולתאכיפהבכל

הקובעת את דיני הראיות ודרך קבלתן ,ואת הגוף הראוי

הקשורלזימון נילון או עדים ,ובנוסף גוף זה חסר אמצעי

לשיפוט .אך ביחס לגוף הנזכר בתשובת הרשב"א הנזכרת,

ענישהיעילים,בכלמקרהלגופו.

נפסקה ההלכה בשו"ע חו"מ סי' ב' שניתן לחרוג מדרכי

פעילותוולונטריתבתחוםכזה,שמטבעהדבריםנועדה לדון

הראיות .הבסיס ההלכתי לחריגה זו מיוסד על מקור

את העבריינים ללא הסכמתם ,אינה דומה לניהול הליך

הסמכות ,ממנו גוף זה מקבל את הלגיטימציה לפעילותו,

שיפוטיבענייניממוןוכיוצ"בביןאדםלחבירו,הנעשהלאחר

והוא הצבור .לחילופין גוף כזה יכול לקבל את מעמדו מכח

הסכמה מוקדמת של הצדדים או בפני בית הדין הקבוע

סמכות המלך ושלוחיו ,עיין בחי' הריטב"אלמסכת בבא

בעיר .הגיבוי הציבורי שיינתן לגוף כזה ,אם יבחר על ידי
את
הצבור או שלוחיו ,ובצירוף המעמד החוקי ,יעניקו לו 
הכחוהסמכותהלגיטימיתלעסוקבפעילותו.
שנית ,הצורך הציבורי לטפל בעבריינות מהסוג הנידון

מציעאדףפג,ב,שכתבבביאורהסוגיאשם:

"הא דדאין בלא עדים והתראה ושלא בזמן סנהדרין ,שאני הכא
דשליחא דמלכא הוא ומדיני המלכות להרוג בלא עדים והתראה
לייסר העולם".

במסגרת זו ,אינוחדש,ולא בא לעולם בעידן המודרני.

בהעדרמקורותסמכותאלו,איןלגוףהשיפוטיהכחלחרוג

הצורך היה קיים בדורות קודמים ,ומעיון במקורות עולה

מדיניהראיותוכיוצ"ב.

ל לדורותיהם,נהגובדפוספעולהדומה ,כפי
שקהילות ישרא 

מהר"ם די בוטון )מחכמי שאלוניקי לפני400שנה ,ובנו של

שיתבארלהלן.

הלחםמשנה(בתשובותיובסי'יט,כתב:

אציין לדברי הרשב"א ,בתשובה ח"ד סי' שיא ,המתייחס
לקבוצת ממונים שנועדה "לבער העבירות" ,ומבסס את
זכותה לחרוגמדיניהראיותהמקובלות.התשובהמתייחסת
לגוף שקבל את סמכותו מהקהל ,ובנוסף מטעם הממשלה
הוענקהלוהלגיטימציהלפעילותו.
להלןקטעמתשובהזו:

"שאלתם :הסכימו דעת הקהל ,למנות אותנו ברורים לבער
העבירות ,וכן נשבענו לעשות כן .וכתוב בתיקוני ההסכמה :שיהא
רשות בידינו ,משלטון המדינה ,ליסר ולענוש בגוף וממון ,לפי
ראות עינינו  ...תשובה :דברים אלו נראין פשוטים בעיני ,שאתם
רשאים לעשות כפי מה שנראה בעיניכם  ...אבל מי שעומד על
תקוני מדינה ,אינו דן על הדינים הכתובים בתורה ממש ,אלא לפי
מה שהוא צריך לעשות ,כפי השעה ,ברישיון הממשלה  ...שעיקר

"אע"ג דכתב הטור סי' ב' וגם מוהרי"ק בשם הרמב"ן ז"ל
דבדיני קנסות בזמן הזה לא הצריכו דין תורה רק דנים עפ"י
עדים קרובים או עד מפי עד כל שנתאמת הדבר בשכלו של
הדיין או הברורים יכולים לקנוס  ...דלא נאמר זה רק לדיין או
לברורים שמינו הקהל לענוש כפי ראות עיניהם ,כיון שקיימו
וקבלו דעתם ,מה שנתאמת בשכלם קבלו ,וכן מוכח מדברי
הרמב"ן שזהו טעמו .אבל שיקומו אנשים מעצמם ,אינם רשאים
בזמן הזה לדון דיני קנסות על פי אומד דעתם ,וצריך שיהיה כפי
הדין ,בפני בית דין ועל פי עדים כשרים ,ורוב מנין ורוב בנין
מהפוסקים ס"ל דעדות שלא בפני בעל דין ,אפילו בדיעבד אין
דנים" ,עכ"ל.
והובאו דבריו בספרכנסת הגדולה מהדורה בתראהגהות
טורחושןמשפטסי'ב',שכתב:

424סימןו

עטרתדבורה

"אם רואים בית דין שצורך שעה כו' .נ"ב :דוקא לדיין או
לברורים שמנו הקהל לענוש כפי ראות עיניהם לא שיקומו
אנשים מעצמן לדון דיני קנסות .מהר"ם די בוטון סימן י"ט".

שמיעת הנפגע ובחינת הסעד המתאים ,וכן קביעת
קריטריונים למוסדות חינוך וכיוצ"בלהדריכם ולהנחותם
בדרכי פעולה נכונות לשמירת על טהרת המחנהבלבד .אין

וכןהביאמדברי מהר"ם די בוטוןבספר מזבח אדמה )לרבי

מניעה שפורום זה לא יעמוד בהלכות המחייבות את בית

רפאל מיוחס ז"לחו"מ סי' ב' ,ובספר פני יצחק )לרבי יצחק

הדין.אךאםהיעדשהוצבהינו  -בירוראירוענשואתלונה

אבולעפיאז"ל(ח"החחו"מסי'א'הביאווכתבעלדבריו:

ספציפית ,ומתן החלטה ביחס להשלכות העונשיות

"וזה כתב הרב ז"ל אפילו היכא שרצו לענוש למי שאינו תלמיד
חכם ,כ"ש לת"ח ,וק"ו לחבר עיר ,איך יקומו אנשים מעצמם
שלא מינו אותם הצבור לדיינים כלל ,ודי דאינם רשאים לדון
בהוראת שעה לקנוס ולענוש אפילו איניש הדיוט דעלמא ,כ"ש
לחכם של עירם ,הס כי לא להזכיר".

המתבקשותכתוצאהמהאירועכפישהתבררבפניהם.בירור
מסוג זה אינו יכול להיעשות בלא שמיעת שני הצדדים
הרלבנטיים ,כשהמטרההיא -הוצאת האמתלאור ,ולקבוע
מה הן ההשלכות הנובעות ביחס לנילון ,שהוא אחד משני
הצדדיםלבירורזה.
יצוין ויובהר :ה"הליך השיפוטי" יוצא לדרך כתוצאה

ההבחנהביןפעילותטיפוליתוביןשיפוט

מתביעה או תלונה שהוגשה על ידי הצד התובע או

בטרםאתייחסלשאלתהסמכותודרכיפעולתושלגוףכזה,

המתלונן ,ומתחיל לקבל את המעמד ה"משפטי"כברהחל

עלינו לעשות הבחנה ברורה בין הפעילות הטיפולית

משלב מהזמנת הנתבע לדיון ,שביחס אליה נקבע בגמרא

הנחוצה ,והתמיכה הראויה והמתבקשת ,שתינתן לאדם

במסכתסנהדריןח,א",זימון בשלשה".

שנפגע מהטרדה או פגיעה מינית ,וכן לקביעת נורמות

הרמ"ה)עמ"ססנהדרין(בארהלכהזושלדרךהזימון,וכתב:

מחייבותבמסגרותחינוכיותואחרות,וביןפעילותשיפוטית.
ביחס למתן הסעד לנפגע ,ככל שהדבר ניתן באמצעות
הגורמים המקצועיים המתאימים ,שאלת סמכותהשיפוט
אינה רלבנטית ,וכן דרכי הבירור הנידונות להלן ,שאלות

"תנא זימון בשלשה ,מאי זימון ,אזמוני לדינא ,שאין בית דין
רשאין לשלוח ולהזמין אחד מבעלי דינין לדין בשם בית דין,
עד שיהו בשלשה ואם לא היו בשלשה ושלחו לו ,לבעל דין אין
זימונן זימון ,ואם לא בא אין מנדין אותו".

שמעצם טיבען מתייחסות לגוף העוסק בפעילות שיפוטית.

וזאת מפני שההזמנה לדין אינה הליך טכני גרידא ,אלא

ככל שהטיפול נעשה עפ"י קריטריונים מקצועיים ,בהתאם

תחילתו של ההליך השיפוטי ,ולבית דין של שלשה ,ניתנה

לשיקול הדעת בכל מקרה לגופו ,אין מניעה לשמוע את

הסמכותלאכוףעלבעלהדיןלהתייצבלדיון.

התלונה שלא בפני הנילון ,אין איסור לשון הרע ככל

לאחר מכן מתבצע המשך ההליך השיפוטי באמצעות

שהדברים נאמרים לצורך ,וכחלק מההליך הטיפולי .הסעד

שמיעת הטענות וגמר הדין ,וכן ביצוע מעשי של פסק הדין

יוכל להינתן גם בלא לערבאת הנילון ובלא לעדכן אותו

ואכיפתו.לכלאלומעמדשל"משפט",שאינויכוללהיעשות

ביחס לתלונה ,והכל בהתאם לשיקול הדעת המקצועי בכל

באמצעותגוףנטולסמכותשיפוט.

מקרהלגופו.
לעומת זאת ,ביחס לפעילות השיפוטית ,זו באה לעולם

הסמכותלעסוקבשיפוט

לאחר קבלת תלונה מאדם הטוען שנפגע ,ומגמתה לברר

בשלחןערוךחו"מסי'ג'סעיףא'נפסקשכלשלשההכשרים

אירוע ספציפי ,ונועדה להכריע בין טענות סותרות

לדון ,רשאים לדון בין אדם לחבירו אף בעל כרחו של

המתעוררות בין מתלונן ונילון .מטרת פעילות זו ,היא

הנתבע ,אך לנתבע שמורה הזכות לבקש שהדיון יתקיים

להוציאאתהאמתלאור,ולהסיקאתהמסקנותהמתבקשות

בפניביתהדיןהקבועבעירו.

ביחסלנילון,אםאכןהתלונהתתבררכנכונה.

אפשרות נוספת שהיתה מצויה לאורך הדורות היא ש"טובי

כשקבוצת אנשים מתכנסים לפעילות שהיא "שיפוטית"

העיר"עסקובענישתעבריינים.

בהגדרתה ,עליהם להגדיר ולבסס את סמכותם ואת דרכי

עודבטרםהטורוהשו"עבחלקחושןמשפט,סידרו מסימןג'

הבירור הראויים על פי ההלכה בנסיבות אלו.

ואילךאת הלכות הדיינים הכשרים לדון ,בסימן ב'כבר

ה
ר ורבנים יתכנסו,יחליטו בהחלט 
ת שאישי צבו 
אין אפשרו 

קיימתהתייחסותלמסגרתהשיפוטיתהחריגה .להלןפסיקת

ק ב"שיפוט" יגדירו עצמה
ת דין העוס 
ם בי 
ת שאינ 
מקדמי 

השו"עבסי'ב':

ת המוטלות
ל החובו 
תכ
םא 
ך יסירו מעליה 
כ"פורום"בלבד,ובכ 
ה כזו ,יפעלו
ת הגדר 
ה תח 
שלמעש 
ת הדין.מאחר 
ל בי 
ע
א
ת הי 
ל שהפעילו 
ר וענין .ככ 
ל דב 
ת לכ 
א שיפוטי 
ת שהי 
בפעילו 
ם
ם תושל 
ם בטר 
ה מקו 
ת שיפוטית בהגדרתה ,אין ל 
פעילו 
ת הסמכות ,ותיקבע
ת השאלה המקדמית שהיאשאל 
הסדר 

ה.
ר והעניש 
ת דרכי הבירו 
המסגרתהמחייבתא 
על כן אם מגמת הפורום היא-הסיוע לנפגע ,באמצעות

"כל בית דין ,אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל ,אם רואים
שהעם פרוצים בעבירות )ושהוא צורך שעה( היו דנין בין מיתה
בין ממון ,בין כל דיני עונש ,ואפילו אין בדבר עדות גמורה.
ואם הוא אלם ,חובטים אותו על ידי עובדי כוכבים .ויש להם
להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה שרואים לגדור פרצת הדור .וכל
מעשיהם יהיו לשם שמים .ודוקא גדול הדור או טובי העיר
שהמחום בית דין עליהם".

עטרתדבורה



מרןבספרובית יוסף ,בחושן משפט סי' ב' ,מביאמתשובת

הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' רע"ט המתייחסת ל"קהל
שמינו ברורים לבער העבירות ,וכתוב בתקוני ההסכמה שיוכלו
לייסר ולענוש ממון לפי ראות עיניהם" .ולעיל ציינו מקורות
נוספיםשהתייחסותלגוףזה.
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"רשאין בני העיר להסיע על קיצתן פר"ת שנעשית מדעת כל
טובי העיר  ...ופירש ר"ם הטעם ,דטובי העיר הוי בעירם ‰ÓÏ
˘ ,Â¯¯·Â‰כמו גדולי הדור בכל מקום ,כמו שגדולי הדור
הפקרם היה הפקר בכל מקום דמיגדר מילתא ותקנתא ,כך טובי
העיר היה הפקרם הפקר".

הן "טובי העיר" והן אותם "ברורים" ,נבחרו על ידי כלל

הרישהודגשבתשובתמהר"ם"-למהשהובררו"בלבד.

הציבור ,וקבלו את כוחם מהציבור שהעניק להם את

עוד נציין ,במשך הדורות בכמה מקומות הורגלו ,שהגוף

סמכותם .סמכות זו אינה יכולה להירכש על בסיס מעלתם

העוסקבשיפוטבענייניםאלו,אינםבהכרחדייניהעיר,אלא

של טובי העיר ,ואף אם יהיו ראשי ישיבות וחשובי הקהל,

נבחריהעיר,למרותשלאהוכשרוכדיינים.אצייןלספרושל

הםנעדריסמכותכלעודהציבורלאבחרבהםומינהאותם

הרבשמחהאסףז"ל"העונשיןאחריחתימתהתלמוד"עמ'

לעסוקבמלאכתהשיפוט.

 ,18שהביא תקנת "ועד המדינה בליטא" משנת שצ"ט.

ביחסלדבריהשו"עהנזכרים,כתבהסמ"עסק"ט:

התקנההיא:

שהמחום בית דין עליהם .לשון הטור שהמחום רבים עליהם,
ולפי מ"ש המחבר בית דין ,נראה דר"ל שהמחום הציבור לב"ד
עליהם ,וק"ל.
והדבריםמפורשיםבדבריהראשונים.
להלןמשו"תרביבצלאלאשכנזיסי'כד:

"כתב הרשב"א ז"ל בתשובה וז"ל כל ענייני הצבור אין למקצת
הצבור רשות לעשותם בלתי הצבור כולו ,שהצבור כשותפים
הם בכל העניינים המוטלים על הצבור ובכל המנויים שצריכים
לצבור כנאמנים וגובי המס ושלוחי הצבור וכל כיוצא בהם ,וכן
באיזה ענין יפסקו מה שיפסקו וכל כיוצא בזה ,וכל שאינם
נוהגין כן עושין שלא כדין ,אלא אם כן הם אנשים ממונים על
ענייני הצבור בכלל ,והם קרויים בדברי חכמים שבעה טובי
העיר שאמרו כי הם כאנשי העיר  ...אבל אנשים אחרים בלא
הסכמת הצבור לא ,ואם עשו עשו שלא כדין  ...וכן נהגו בכל
הקהלות ששמענו שמעם".
ומהרי"קסי'קפכתב:

"לפי הנראה לע"ד דבר פשוט הוא דאין כח ביד שום ראשי
הקהל וכ"ש ראשי הקהילה לחדש שום הסכמה חדשה מדעתם
מבלי רשות כולם או מבלי שיתמנו מאת כולם להנהיג הקהל או
הקהילות  ...על זה השיב רבי אבי"ה וז"ל אם הובררו טובי
העיר מתחילה להנהיג קהלם בכל דבר מה שעשו עשוי בתקנת
הקהל ואפילו יחיד שבדורו דיפתח בדורו כו' והרי לך בהדיא
שצריך שיתבררו מתחילה מאת הקהל וגם אין כח בידם לעשות
כי אם דבר שהוא תקנת הקהל".

"מנהיגי הקהילה ידונו דברי ריבות ,אורענדיס ,ודיני קנסות
ועונשים ,ודייני הקהילה ידונו דיני ממונות .אין למנהיגים
להכניס ראשם בדיני ממונות ,ודיינים לא יכניסו ראשם בדבר
שאינו שייך להם כלל".
ולדעתהרבשמחהאסף,כךנהגוגםבקהילותאחרות.
יש מקום לדון האם ניתן שבגוף מסוג זה יכהנו אנשים
שאינםכשריםלדוןעלפיההלכה.
נקודתהמוצאהיאשטיבושלגורםהשיפוטי,מפורש בשו"ע
סי'ב',שפתחאתדבריובניסוח":כלביתדין",דהיינושלשה
דייניםאויותר,הכשריםלדון.
בתשובתהרשב"אהנזכרת)שהביאהב"י(,נכתב:

"כתוב בתקוני ההסכמה שיוכלו ליסר ולענוש ממון לפי ראות
עיניהם ,ויש להם עדים קרובים או עד מפי עד וכיוצא בהם,
שנראה להם שהענין אמת ,שיכולים לדון ולקנוס .שלא הצריכו
עדים גמורים אלא בדיני תורה ,אבל מי שעובר על תיקוני
המדינה ,צריך לעשות כפי צורך השעה .שאם אין אתה אומר
כן ,אף הם לא יקנסו דיני קנסות ,ולא בדברים שאינם מצויים
שאין אנו עושים שליחותייהו ,כגון גזילות וחבלות ,וכן יצטרך
התראה ,והרי אמרו מכין ועונשין לא לעבור על דברי תורה אלא
לעשות סייג".
בספרכנסתהגדולהחו"מסי'ב')הגהותב"יאותב'(הביא
אתדברירבישמואלאלקלעיז"ל)מחכמיתורכיהויוון,בזמן
מרן הב"י(  בספרו משפטי שמואל סי' צב ,שהעלה מתוך
תשובת הרשב"א שבבית דין מסוג זה יוכלו להיות דיינים

על יסוד האמור קיימת הבחנה ברורה בין טובי העיר

הקרוביםזהלזה.

שנבחרו ,שלהם סמכות רחבה ,לעומת ראשי הקהל ,ככל

בספרשערמשפטעלחו"מ סי'ב'סק"אתמהעלפסקו של

שאינםגוף נבחר ,איןמעמדםמגיעלמעמדטוביהעיר,עיין

משפטישמואל,וכתב:

בדברימהר"יקצביבתשובהסי'טזשכתב:

"מה שכתב המרדכי שם בשם מהר"ם ז"ל בתשובתו על ראשי
הקהל שבאו לשנות וכו' הכוונה לומר שהם ראשי הקהל מצד
חכמתם או מצד עשרם ולא שהובררו לעשות צרכי הצבור על
פיהם  ...דטובי הקהל שכתב רבינו תם לחוד ,וראשי הקהל לחוד".
עוד נציין לדברי המרדכי במסכת בבא בתרא פרק א'
שהדגיש שסמכות טובי העיר ,היא במסגרת הסמכות
שניתנהלהם.המרדכיכתבכדלהלן:

"בב"י בשם תשובת הרמב"ן משמע דאפילו על פי עדות
קרובים עונשים לעשות סייג לתורה .והכנה"ג הביא בשם
המשפטי שמואל דה"ה שיכולים הדיינים להיות קרובים זה
לזה .ולא נהירא לי ,דדוקא עדים קרובים מקבלין ,דליכא סהדי
אחרינא ,וכיון שהוא למגדר מילתא מקבלינן לעדותן .משא"כ
לענין דיינים כיון דאיכא דייני אחרינא למה נסמוך אדיינים
פסולים .דמאי מיגדר מילתא איכא בזה כיון דאיכא בית דינא
אחרינא" .ועיין שם שנסמך בסברתו על דברי הב"ח.
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ובסיוםדבריוכתבהשערמשפט:

"ואולי אף המשפטי שמואל מיירי דליכא דייני אחרינא".

בית דין שבו דיינים הכשרים לדון ,וכפי המפורש בשלחן
ערוך חו"מ סי' ב' .אךקיימת אפשרות שהציבור או נציגיו

יצוייןהשערמשפטראהאתדבריהמשפטישמואלרקכפי

המוסמכים יבחרו את הממונים לדון בענייני הציבור לרבות

שהובאה מסקנת דבריו בספר כנסת הגדולה ,ומן הראוי

בכל הקשור לביעור תופעות עברייניות .ואם לאחר שיקול

לעמודעלדבריובגוףהתשובה.

דעת הוחלט שלמען "מיגדר מילתא" ,קיים אילוץ למנות

הרב שמואל אלקלעי ז"ל התייחס למערערים על סמכות

בגוף זה אנשים שאינם כשרים לעדות ,כגון קרובים ,אפשר

הממוניםעקבהיותםקרוביםוכתב:

"המערערים הבאים לבטל המנהג אשר נהגו כבר ואשר נהגו כל
קהילות אשר בתפוצת הגולה ,צללו במים אדירים והעלו חרס
בידם ,ועתידים ליתן את הדין ,כי גורמים לקלקל ולא לתקן וזה
יתברר מכמה טעמים .כי מתוך דברי ההסכמות אשר הובאו
לפנינו נראה דבר ברור ומפורש כי קבלו עליהם הקהילות להיות
אפילו קרובים לממונים .ודבר פשוט במסכת סנהדרין ובכל
הפוסקים ז"ל ,כי כשקיבלום עליהם אין שום טענה יותר  ...דבר
פשוט שעיקר תקנת הממונים האלו לתקן ולעמוד בפרץ ,ולבער
קוצים מהכרם ולייסר עושי רשעה ,וראוי לבחור אנשים ראשים
וחשובים ,ובזה תיקון כסא האמת .ולכן הסכימו בזה ,ואחר
שדבר ברור שזו היתה כוונת הקהילות ואם יפקד מושב
הקרובים מתוך הממונים בטלה התקנה ותהי האמת נעדרת".
ובסי'צגהוסיף:

"לא דבר חדש הוא ,שלתקון הקהילות ראוי לשים קרובים,
להגן ולהציל ולבער עוברי עבירות .וגדולה מזו כתב הרמב"ן
ז"ל בתשובת רע"ט ע"ש והרא"ש בתשובות כן כתב ,כי בענייני
תקנת הקהילות אי אפשר הדבר בלתי דיינים קרובים ועדים
קרובים ,ולכן נהגו הקהילות להכשירם".
הרישדינושלהמשפטישמואלנשעןעלשנייסודות:
א .מאחר שהקהל קבלו עליהם את הממונים שיש בהם
קרובים,קבלהזוברתתוקף.
ב .בנסיבותהנידון,איאפשרשגוףזהיפעלביעילותבלא
דיינים קרובים ,וקיים חשש שאם לא יקבלו עליהם
קבלהכזותהיההאמתנעדרת.
באותו נידון ,המשפטי שמואל התייחס לבקשה לאשר
חברותו של עובר עבירה בין ממוני הציבור-אדם נשוי
שנחשד על שפחתו ונטען שגיירה ,אך לא היתה אסמכתא
לגיור .חברותו של אותו ממונה נשללה .וביחס אליו כתב
המשפטישמואלשהיתרוהקודםמתייחסלקרובים,

"לפי מה שפירשתי ,כי הם רבים ואיכא קלקולא בביטולם .אבל
לגבי פסול כזה ,מעטים הם ולא נכללו בקבלה ,ואין דעת
הקהילות עליהם כי לתקן באו ולא לקלקל ,וזה ברור לע"ד".
בספר שלחן המשפט) ,להרב חיים פינחס לוריא ז"ל שהיה
דיין בלודז' שבפולין ,לפני מלחמת העולם השניה( בסי' ב'
הביאמדברישערמשפט,וכתבעלדבריו:

"יראה היכא דחזינן דגם היכא דאיכא כשרים ,במה שנקבל
הקרובים הפסולים יהא למיגדר מילתא ,יהא באיזה אופן שיהא,
בודאי מקבלים ודנים על פיהם".
העולה מדברינו,ככלל ,הגוף העוסק בפעילות שיפוטית,
לרבות הגוף שהופקד על ל "ביעור העבירות" ,אמור להיות

לקבלאותםולמנותאותםכחבריםבגוףשיפוטימסוגזה.
הרב יעקב אריאל במאמרו )תחומין כרך לא עמ' (188קבע
את מעמדו של "פורום תקנה" בהיותו מורכב מאישי ציבור
בעלי עמדות הנהגה ציבורית ,ומצינו שלהנהגה כזו מעמד
שלביתדיןביחסלחובותהמוטלותעלהציבור.
הקביעהמיוסדתעלהאמורבמסכתקידושיןדףכטע"א:

"למולו .מנלן דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו .והיכא דלא
מהליה אבוה  -מיחייבי בי דינא למימהליה ,דכתיב המול לכם
כל זכר".
הרי שלבית הדין תפקיד ציבורי שאינו קשור למערכת
השיפוט.
הרביעקבאריאלנסמךבדבריועלהאמורבחתםסופרחלק
חושןמשפטסי'קעזשכתב:

"לפע"ד ב' מיני מצות שכופים עליהם הם ,א' חוקים ,ב'
משפטים ,וקיום חוקים ומצות כל ישראל ערבים זה בזה ונכנס
מי שאינו מוחה ויש בידו למחות בכלל אשר לא יקים את דברי
התורה הזאת  ...מ"מ אמת נכון שאין בין ב"ד ובין כל שום איש
מישראל שיכול למחות ולפגוע בעוברי עבירה ולא כלום ...
וב"ד שהזכירו בכל מקום ,לישנא בעלמא הוא ואורחא דמלתא
שיש כח בידם ,כמו קטן אוכל נבילות ב"ד מצווין להפרישו,
וכמו במילה ב"ד מצווי' למולו ... ,נחזור להנ"ל דדבר זה מוטל
על כל ישראל וב"ד שליחותיהו דכל ישראל עבדי שנתמנו
שלוחא דישראל ועי"ז נפטרו כל אחד ואחד מלהשגיח ,כי
העמידו גברי רברבי בחריקוהו  ...וכל זה בחלק חוקים ומצות.
אך משפטים הוא הכולל שני דברים .א' לעשות משפט כתוב
שקצבה תורה למחלל שבת כך ולהורג נפש כך ולעובר לאו כך,
וכל דבר שקצבה תורה עונשו אחר שכבר עבר אין דמו מסור
כ"א ביד ב"ד מומחים ,כעובדא דשמעון בן שטח שאמר אין
דמך מסור בידי אפי' להביאו לב"ד לקיים בי' ובערת הרע כיון
דליכא ב' עדים .והחלק השני להוציא ממון מיד המוחזק בו
אפילו גזילות וכדומה ,ובכלל זה להוציא אשה מיד בעלה
המוחזק בקנין כספו ,כל הכפיות נקרא משפטים וכתיב אשר
תשים לפניהם ולא לפני הדיוטות ,דאלהים כתיב בפרשה
וצריכים מומחים ,ולולי דעבדינן שליחותיהו דקמאי במידי
דשכיחי לא הוי דנין גזילות בזה"ז ,אבל לפגוע בעוברי עבירה
לא נכלל בכלל זה .ולפע"ד אחר שכבר פסקו דיינים דין
שישלם פלוני מפלוני והוטל עליו מ"ע לשמוע אל השופט ולא
אבה ונעשה סרבן אז נעשה עבריין על חק ומצוה שמיעה אל
השופט והוטל על כל ישראל ומה שב"ד מנדין ע"ז הוא
בשליחות כל ישראל".
הרביעקבאריאלסברשמדבריהחתםסופר עולההתמיכה
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בקביעתושעלהמנהיגותהציבוריתהחובהלשמורעלטוהר

ובמסכתשבועותדףלאע"א:

המחנה ,חובה שמלכתחילה מוטלת על כלל הציבור,

דבריומתקבליםביחסלתופעהשליליתידועהומוכרתשאין

"מנין לדיין שלא ישמע דברי בעל קודם שיבא בעל דין חבירו ,ת"ל
מדבר שקר תרחק .מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם
שיבא בעל דין חבירו ,ת"ל מדבר שקר תרחק .רב כהנא מתני מלא
תשא לא תשיא".

בה ספק ,ונקיטת צעדים לביעור התופעה )="אפרושי

ופרשרש"י:

והמנהיגות תמלא משימהזו בשם כלל הציבור ,ופורום זה
ופעילותומבטאותמילויחובהזו.

מאיסורא"( ,אלו יכנסו בגדר "חוקים" .אך כשמתעורר
ההכרח לקיים חקירה ובירור ביחס לעובדה ספציפית
הנטענתאודות פלוני ,בבירור משפטי עסקינן ,וגם עפ"י
הגדרתהחת"סאיןזהבגדר"חוקים",אלאבגדר"משפטים",
ומקומו במסגרת משפטית שיש לה מעמד מתאים  .כל עוד
אנשי הציבור שהתכנסו לא קבלו הסמכה ישירה ומפורשת

"שמע שוא .שהמטעים דבריו שלא בפני בעל דינו אינו בוש
מדברי שקר".
ובמסכתסוטהדףכא,ע"ב:

"היכי דמי רשע ערום ,אמר רבי יוחנן זה המטעים דבריו לדיין
קודם שיבא בעל דין חברו".
רש"יפרש:

מהציבור לפעילותם ,אם אינם עומדים בגדרי "בית דין"

"שמטעים דבריו לדיין ,דמשנקבעו בלב הדיין שערי זכיותיו
לדבריו של זה קשין לסלקן והרי ערמותו ורשע הוא ,שעובר על
לא תשא שמע שוא".

יוכלולחרוגמדיניהראיותהנרחבים,המתאפשריםלממונים

הלכהזונפסקהברמב"םהלכותסנהדריןפרקכאהלכהז'.

שנבחרועלידיהצבור,בהתאםלפסיקתהשו"עחו"מסי'ב'.

על יסוד סוגיות אלו כותב הרמב"ם בספר המצוות )עפ"י

ביחס לאפשרות לשתף נשים בגוף שיפוטי מסוג זה ,הרב

תרגוםהרביוסףקאפח(כדלהלן:

הכשר לדון ,הם נעדרי סמכות עפ"י ההלכה לכל פעילות
שיפוטית .וגם אם הם בגדרבית דין כשר עפ"י ההלכה,לא

אריאל)שםבעמ(192-194נסמךבדבריועלהאפשרותלקבל
עדות אשה בנסיבות מסויימות ,אך אין ללמוד מהלכות
עדות ,שם נקבעה האפשרות לקבל את עדותן עקב האילוץ
ובהעדראפשרותחילופית,מהשאיןכןביחסלגורםשיפוטי,
שבו ניתן לצרף אשה בכפוף לאמור לעיל בלבד .דהיינו
בחירה ציבורית מפורשת ,הנעשיתבהוראת שעה על יסוד
השיקול המהותי של מיגדר מלתא .החריגה מההלכה
הפסוקה תוכל להיעשות רק לאחר שיקול דעת המביא
למסקנה שהעדר השתתפות אשה בגוף זה יחליש את כוחו

"המצוה הרפ"א האזהרה שהוזהר הדיין מלשמוע דברי אחד
מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו ,והוא אמרו לא תשא שמע
שוא .לפי שעל הרוב יהיו דברי בעל דין שלא בפני בעל דינו-
שוא ,ולפיכך הוזהר הדיין מלשמוע אותם הדברים ,כדי שלא
יהיה בדעתו מושג בלתי נכון ובלתי אמיתי .ולשון מכילתא לא
תשא שמע שוא אזהרה לדיין שלא ישמע מבעל דין עד שיהא
בעל דינו עמו ,אזהרה לבעל דין שלא ישמיע את דבריו לדיין
עד שיהא חבירו עמו .ובאזהרה על ענין זה בעצמו אמר )שם(
מדבר שקר תרחק כמו שהתבאר ברביעי משבועות".

להוציאאתהאמתלאור,וכתוצאהמכךתיקוןהעולםילקה

חשובלצייןשהרמב"םמצאלנכוןלהדגיש "שעלהרוביהיו

ויפגע "מגדר מלתא" ,ובדומה לאמור בתשובת
בחסרָ ,

דבריבעלדיןשלאבפניבעלדינו ,שוא" ,שאםרקלעיתים

המשפטישמואלהנזכרתביחסלקרובים.

רחוקות היו דבריו שוא ,לא היה הכתוב קובע בהחלטיות,
שאלודברישוא),ובתרגוםאונקלוסשמותכג,א,תרגם"לא

שמועביןאחיכם

תשאשמעשוא""-לאתקבילשימעדשקר"(.

אחדמכלליהיסודהמחייביםאתביתהדיןהוא" :שמועבין

עוד נציין כי את הפסוק "צדיק הראשון בריבו יבא רעהו

אחיכם" ,דהיינו ,יש לשמוע את בעלי הדין יחד באותו

ויחקרו")משלייח,יז(,מפרשרלב"ג:

מעמד,ואיןמקוםלשמיעתצדאחדשלאבפניחבירו.
במסכתסנהדריןדףז,בנאמר:

"שמע בין אחיכם ושפטתם ,אמר רבי חנינא אזהרה לבית דין
שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ,ואזהרה
לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו,
קרי ביה נמי שמע בין אחיכם .רב כהנא אמר מהכא מלא תשא
לא תשיא".
רש"יפרש:

"שמוע בין אחיכם .כשיהיו שניהם יחד שמעו דבריהם ,ולא
תשמעו דברי זה בלא זה ,שמסדר דברי שקר כדברי אמת ,לפי
שאין מכחישן ,ומכיון שלב הדיין נוטה לו לזכות ,שוב אין לבו
מהפך בזכות השני כל כך .שמע  -דבריך בין אחיכם ,כשתהיו
שניכם יחד משמע".

"כי מדרך האנשים להאמין בספור המוגד להם ראשונה ,ולזה
יהיה אצל השופט האיש הראשון שיבא לפניו צדיק בדברי ריבו,
כי יאמין לדבריו .וכאשר יבא רעהו להגיד לו הפך הדברים
ההם ,לא יאמינהו ,כי אם אחר החקירה השלימה .והנה לזאת
הסיבה מנעה התורה שלא ישמע הדיין דברי בעל דין קודם
שיבא בעל דין חברו ,כי זה יהיה סיבה אל שתהיה דעתו יותר
קרובה אל מי שישמע דבריו בראשונים .וכאילו העיר על זה
ג"כ החכם בזה הפסוק".
עלכןבהעדרהיתרלקבל עדותשלאבפניבעלדין,מקבלי
העדותעובריםעללאתשאשמעשוא,כמושכתבמהרש"ל
בתשובהסי'יא:

"והנה צעקה הראשונה שצעק כמ"ר שמעון ובנו שגבו עליו
עדות שלא בפניו להורידו מחזקת כשרות בעידי כיעור מכוערים

428סימןו

עטרתדבורה

בעצמם  ...דנהי דגבי ממונא משום תיקון השוק והפקר ב"ד
הפקר הכשירו בדיעבד ודימוהו קצת לאונס ,אבל גביית עדות
לפסול איש מחזקת כשרותו לפגום בכבודו וכבוד אבותיו ,ועוד
לפגום בכבוד הבתולה בת של אברהם אבינו ,פשיטא ופשיטא
שאף בדיעבד אינו כשר ,והעדים והב"ד עברו משום לא תשא
שמע שוא וקרינא ביה לא תשיא".
העולה מדברינו ,נוכחות שני הצדדים במעמד הבירור
המשפטי של התלונה ,הכרחית ,ובהיעדרה לא ניתן לקיים
הליךמשפטיהוגן.בעלהדיןהטועןבהעדרהצדהשני,יכול
לסלףאושלאלדייקבדבריםמשמעותייםבלאשיוכחשעל
ידיהצדהשני,ודבריוהםבחזקתדברישקר,והדייןהשומען
עובר ההוראה "שמוע בין אחיכם" ,על "לא תשא שמע
שוא",ו"מדברשקרתרחק".
בנוסף ההליך השיפוטי משתבש על יסוד הטבע האנושי
להאמין ולקבל את דברים הנאמרים בראשונה ,וכפי שבאר

מנוס אלא לאכוף על הנתבע להתייצב לדיון או להתיר לו
לתובעובערכאות.
מהר"םשיקכתב:

"גוף הדין קשה לפסוק דין שלא בפניו ,דהרי פסק הרמב"ם
בפכ"א מסנהדרין דין ד' דאסור לדיין לשמוע דברי טענת בעל
דין בלי חבירו ,ושעל זה נאמר לא תשא שמע שוא .וא"כ איך
רשאי לשמוע דברי בעל דין יחיד והתורה קראה שמע שוא ...
איך רשאין לשמוע ואפילו בגברא דלא ציית ,הרי לעבור על
ל"ת אסור ,אפילו צריך לבזבז כל ממונו כדקי"ל ביו"ד סי'
קנ"ז ,ולאו זה הוא מן התורה ונמנה ברמב"ם במנין המצות ...
ונהי דיש לחוש לגבר אלם ואם אי אפשר בענין אחר אמרינן
ביבמות דף צ' דאפילו בקום ועשה יש כח ביד חכמים לעשות
סייג לתורה ולענוש גם באופן שאינו כתורה וגם עובר עה"ת
רשאי לעשות לצורך שעה ,אבל לא מצינו אלא הוראת שעה
בזה".

רש"יבמסכתסוטהוהרלב"ג.

ובסיום תשובתו הורה המהר"ם שיק שבנסיבות שאין כל

היה מקום לטעון ,כשם שהקלנו ביחס לטובי העיר או

דרך לכפות את הנתבע להתייצב לדין",כשיזדמן מקרה ,על
כרחך יהא צריך לעשות אז סייג לתורה בהוראת שעה אפילו לדונו
שלא בפניו ,אם לא יהא אפשר בענין אחר ,כן נראה לי".

"בירורי העבירות" בדיני הראיות ,נקל גם בהיתר שמיעת
בעלדיןאחדשלאבפניבעלדיןחבירו.
אךטענה זו נשללה על ידי  מהר"ם די בוטון ,בתשובתו
הנזכרת,בסי'יט,וז"ל:

"אע"ג דכתב הטור סי' ב' וגם מוהרי"ק בשם הרמב"ן ז"ל
דבדיני קנסות בזמן הזה לא הצריכו דין תורה רק דנים עפ"י
עדים קרובים או עד מפי עד כל שנתאמת הדבר בשכלו של
הדיין או הברורים יכולים לקנוס ,זהו דוקא לאמת הדבר עפ"י
עדים כשרים לא הצריכו דין תורה ,ודי כשנתאמת בשכל
השופט על פי מי שיהיה קרוב או פסול .אבל שלא בפני בעל
דין לא יכול לקנוס ,דמה שנתאמת בשכלו הדבר ,מפני שלא
היה בעל דין בפניו ,דצדיק הראשון בריבו ,שאם היה שם בעל
דין אפשר דלא יתאמת ,וזה פשוט".
והביאמדבריובספרכנסתהגדולהמהדורהבתראטורחו"מ
סי'ב'.
אמנם ביחס להליך המשפטי המתקיים ביחס לאדם הנחשד
כמוסר,כתבהריב"שסי'רלזשישלקיימובפניובלבד,

"אלא אם כן יראה בעיני הדיינים שיש סכנה בזה ,שאז לצורך
השעה יכולין בית דין לעשות שלא מן הדין ,לעשות סייג
לתורה".
דהיינו השיקול של צורך שעה וסייג לתורה יכול במקרים
קיצוניים של סיכון ,להתיר הליך כזה .אך לא כשההליך
מתנהלכךבדרךהשגרתית.
עוד יש לציין לתשובת מהר"ם שיק חלק חו"מ סי' ב' שדן

עלכןלאנכוןלקבועכדברשבשגרה,נוהלהמאפשרקבלת
תלונהובירורהשלא בפני הנילון .נוהל זה פגום מעיקרו,
מהטעמים הנזכרים .אמנם במקרים חריגים שבהם עמידה
על ההלכה המחייבת שמיעת שני הצדדים באותו מעמד,
תפגע ביכולת אותם ממונים לבער את העברות ,יש מקום
שבית הדין הדן בדבר יחליט כהוראת שעה לעקור דבר מן
התורה ,לשמוע צד אחד שלא בפני הצד השני ,אך היינו
דוקאכשהנילוןמסרבלהתייצבלדיון,וללאהצדקה,אךאם
הנילון מסכים להתייצב לדיון ,אין מקום להליך שיפוטי
שאינומתקייםבמעמדשניהצדדים.
נכוןהואשבמקריםרביםקייםקושירב,לעמתאתהמתלונן
או המתלוננת עם הנילון ,וביחוד אם הואבעל מעמד .וכן
עלתה טענה שעמידה על קיומו של ההליך במתכונת זו
תביא לכך שמלכתחילה אחוז משמעותי מהתלונות לא
יוגשו ,כדי שלא להגיע למעמד קשה זה .למרות זאת ,אין
מקוםשקושיזהיוביללשיבושהליךהבירור,שיבושהעלול
להביאלתוצאהמּוטה.איןלקבלקביעתמתכונתשבהזכותו
של הנילון ,לבירור התלונה בדרך הולמת וצודקת תיפגע,
וכל זאת בעת שהנילון בחזקת זכאי כל עוד לא הוכחה
אשמתו .ובדרך שהגוף השיפוטי עובר על  מצוות התורה
המחייבותאתהבירורהמשפטיבמתכונתהנזכרת.

כיצד לנהוג ביחס לדין תורה שזומן לבקשת התובע ,אך

המענההראוילהינתןלתלונהעלהטרדהמינית,בהעדר

הנתבעמסרבלהתייצבלדיון,האםבנסיבותאלוניתןלקיים

ראיותמספיקות

את הדיון במעמד התובע בלבד .מהר"םשיקשלל אפשרות
זו ,לקיים דיון לקוי שבו בית הדין שומע צד אחד בהעדר
הצדהשני,ואיןמקוםלהורותעלקיומושלדיוןמסוגזה,גם
אם קיים אילוץ ,כגון כשהנתבע מסרב להתייצב לדיון .ואין

כאמור לעיל ,הריב"ש בתשובתו סי' רסה התייחס לנסיבות
בהןאותןממוניהקהלקבלותלונהמאשההטוענתלהטרדה
מינית,אךלאנמצאהראיהלטענתהמתלוננת.
להלןעיקרידבריו:

עטרתדבורה



"לברורי עברות של קהל אלגזירה ,י"ש צ"ו .ראיתי כתבכם על
הבקשה שעשתה לפניכם ,אלגוהר אשת רבי יעקב בן גוסף,
כנגד ר' יצחק כהן ,שהוא הולך אחריה פתאום ,באמרו אליה כי
הוא אוהב אותה .עד שאמר לה אם אין את עושה בעבורי ,תן לי
נשיקה אחת ,שלא אמות בעבור אהבתך ,וגם ,שפעם אחרת,
קרא אותה לעלות לביתו ,באמרו שדלף טורד בבית ,והיא
הבינה כונתו כי היתה לרעה ,ולא רצתה לעלות .ואז אמר לה
דברי נבלה ,ושהוא מלומד לעשות כן לאחרות .ורבי יצחק כהן
השיב על טענותיה ,וכחש בה .באמרו :שמעולם ,לא היתה
כונתו לרעה ,וחלילה לו .אבל ,לפי שהיו שכנים ,היו משחקים
דרך צחות ,כמו שמשחקים אהובים .ושמעולם ,לא הורגל בזה,
כי הוא יהודי יושב בחזקת כשרות  ...ועוד ענתה ואמרה לפני
הברורים שכבר עשו לו התראה ,הברורים ,שלא ידבר עם אשת
שמואל פניאל ,ושלא לבא עמה ,במקום חשד ...תשובה :מאחר
שאין לאלגוה"ר עדים על טענתה כנגד יצחק כהן הנזכר ,אין
ראוי להאמינה בדבורה לבד ,ולחשדו בדבר כיעור ,ולייסרו
ולהענישו .אבל ,כדי להפרישם מאסור ,ראוי לצוות עליו בכח
נדוי ,לבל ידבר עמה מטוב ועד רע .וכן ,שלא ידורו בשכונה
אחת .וכן ,אם מוחזק בעיניכם בחשוד על העריות אף אם אין
עדים בדבר ,ראוי לגעור בו בנזיפה .ולאיים עליו :שאם לא
יתנהג כשורה ,שתבדילוהו מכם לרעה ,ושתדחוהו בשתי ידים.
כמ"ש חכמינו ז"ל מלקין על לא טובה השמועה; שנאמר :אל
בני לא טובה השמועה וגו' .וכמש"כ הרמב"ם ז"ל )בפרק כ"ד
מהל' סנהדרין( ,וז"ל :וכן לב"ד ,בכל מקום ובכל זמן ,להלקות
אדם ששמועתו רעה ,והעם מרננין עליו ,שהוא עובר על
העריות .והוא ,שיהיה קול שאינו פוסק ,כמו שבארנו .ולא יהיו
לו אויבים ידועים ,שמוציאין עליו שמועה רעה .וכן ,מבזין את
זה ששמועתו רעה ,ומחרפין את יולדתו בפניו ,עד כאן".
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ההכחשה ולא התקבלה הכרעה באמצעות ראיה התומכת
בטענותאחדהצדדים,אסרועלהנילוןלדברעםהמתלוננת
וחייבו את הפרדת המגורים ביניהם .וזאת על יסוד ההנחה
שבכךניתןהמענההראוילמנועהישנותההטרדה,אםאכן
התקיימהכטענתהמתלוננת.
בנוסף ,אם הנילון הוא כבר מוחזק כחשוד על העריות ,יש
מקוםלהחמירעמו,ולאלהסתפקבהפרדה.
הלכהזוהתבארהעלידיהגאוןרביישראלאיסרבעלספר
"שער משפט" ,בספרו שו"ת נחלת אבות סי' לב .תשובה זו
מתייחסת למקרה שבו אשה נשואה המתגוררת בנפרד
מבעלה מתלוננת כנגד אדם המתגורר בסמיכות לביתה,
שמנסה לפתותה לדבר עבירה והלה מכחיש .בנסיבות אלו
ולאחר שלא מצאו ראיהלדבריה ,פסקו שיש להפרידם
למגוריםמרוחקים.
בתשובהזובאראתדינושלהריב"שוכתב:

"אע"ג שהאיש מכחיש את האשת איש ,שמעולם לא רדף
אחריה ,מ"מ לכתחילה לאפרושי מאיסורא חיישינן לדבריה,
ואסור לו להכנס בגבולה לשכור בית בשכונתה ,מכ"ש שהיא
לא תשכור בית בשכונתו ,דהא שוויא אנפשה חתיכה דאיסורא
במה דטענה שהוא רודף אחריה  ...אבל אם כבר דרים שניהם
בחצר אחת או בשכונה אחת בשכירות ,ועדיין לא נשלם זמן
השכירות ,והוא מכחיש בדבר ,ודאי דאין להאמינה לדחות
אותו מדירתו .דכמו שאין מאמינים אותה לייסרו כ"ש דאין
להאמינה לענין ממון ,לדחות אותו מדירתו ,אף שרגלים לדבר
שאומרת אמת כמ"ש מהרי"ק שורש קכ"ט וקפ"ט והביאו
הב"י".
ובסיום דבריו כתב שאם אין נ"מ לעניין ממון ,אלא שכעת
מלכתחילה שניהם רוצים להיכנס לגור באותה שכונה,

דבריהריב"שנפסקולהלכהבשו"עאבןהעזרסי'קעחסעיף

ועלינו לקבוע את מי להעדיף ,או שהסתיימה תקופת

כ':

ה
השכירות ,בזה אם יש אומדנא כדבריה,תינתןלוהורא 

"אשת איש שטוענת על איש אחד שהוא רודף אחריה ,והוא
מכחישה ,אין להאמינה כדי לייסרו; אבל יגזרו עליו נדוי ,שלא
ידבר עמה כלל ,ושלא ידורו בשכונה אחת .ואם הוא מוחזק
בעיניהם לחשוד על העריות ,ראוי לגעור בו בנזיפה ולאיים
עליו שאם לא יתנהג כשורה יבדילוהו מביניהם לרעה וידחוהו
בשתי ידים כמו שארז"ל מלקין על לא טובה השמועה ,וכמו
שכתב הרמב"ם בפכ"ד מסנהדרין".
וכןבשולחןערוךאבןהעזרסי'כבסעיףב'נפסק:

"כל המתייחד עם אשה שאסור להתייחד עמה ,בין ישראלית
בין עובדת כוכבים ,מכין את שניהם מכת מרדות ,האיש
והאשה ,ומכריזין עליהם .הגה :ודוקא בידוע שנתייחד עמה,
אבל היא אינה נאמנת עליו )ריב"ש סי' רפ"א( .ואפילו עד אחד
אינו נאמן )מהרי"ק שורש קפ"ח( .ומכל מקום במקום שנראה
לבית דין דאיכא למיחש לאיסורא ,צריך להפרישן )שם
בריב"ש(".

לעבורלמקוםאחר.
מתשובהזומתבארשההוראהלהפרדהניתנתומחייבתאת
הנילון ,ככל שאין בה עבורו הפסד ממון ,וזאת מאחר ואין
ראיהשמאפשרתלקבועשישממשבתלונה.
נילוןהמחזיקבתפקידחינוכי
בנסיבות בהן מגמת התלונה למנוע מהנילון להמשיך
להחזיקבתפקידחינוכיאורוחני,איןרקמשפטביןשניבעלי
דין ,אלא בנוסף הדיון הוא האם הנילון ראוי למלאכתו
שהיאמלאכתשמים,והאםישלחוששאינוראוילעבודעם
תלמידיםצעיריםאובקרבתנשים,מפנישפגיעתורעה.
היה מקום לאפשר קבלת עדות שלא בפניו כי באיסורים
אפשרלקבלעדותשלאבפניבעלדין.עייןפתחיתשובהעל
שו"ע אה"ע סי' יא ס"ק יח בשם המאירי והרדב"ז ,אך כבר
הביא הפת"ש שם בשם תשובת הרב בצלאל אשכנזי ז"ל

העולה מדברי הריב"ש,הממונים שמעו את טענות שני

שאם מעורב בעדות גם ענין ממוני אין מקבלים עדות שלא

הצדדים ,את המתלוננת ואת הנילון ,ולאחר שנותרה

בפניבעלדין.
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ודנו כמה פוסקים ביחס לעדות על שוחט ביחס לכשירותו

שבאותה תשובה רק קבע להורות שלא לשלוח אליו

למלאכתהשחיטה .להלןמש"כבשו"תהרב"ז)לרביבצלאל

תלמידים ,שהוא הפסד עקיף ,אך לא היה מורה לפטרו

זאבשאפראן(חלקא'סי'קיז:

"אמנם כן כתב בתשובת ר' בצלאל אשכנזי ז"ל סי' ה' שם,
דדוקא היכא דליכא בעדותן אלא לאפרושי מאיסורא .אבל
היכא דפתיק בהדי' דררא דממונא ,אין מקבלין שלא בפני בע"ד
אפי' על האיסור ע"ש .ובשו"ת נו"ב מהד"ק חאה"ע סי' ע"ב
הביא ג"כ לתשו' רב"א הנזכר ע"ש .אם כן פשיטא בנידון
שאלתינו ,הרי פתיק בהדי' דררא דממונא .דהרי יש להר' יעקב
שו"ב הפסד ממון עי"ז ,ואינו שוחט .פשיטא דגם בדיעבד לא
מהני גביית עדות שלא בפניו .כש"כ לפי"ד מהרש"ל ז"ל
בתשובה סי' י"א דלפסול אדם מחזקת כשרותו ,ולפגום כבודו
דמיא לד"נ ,דלכ"ע גם דיעבד לא מהני גב"ע שלא בפניו.
והעדים והב"ד עברו משום "לא תשא שמע שוא" וקרינן בי' לא
תשיא וכו' יע"ש .וכ"כ עוד מהרש"ל בתשו' סי' ל"ג ע"ש .וכן
הוא בתשובת הרמ"א ז"ל סי' י"ב .וכ"ה בתשובת משאת
בנימין סי' כ"ו ע"ש .וכ"פ בשו"ת עטרת חכמים חחו"מ סי' א'
והביא ג"כ להמהרש"ל הנ"ל ע"ש .וכ"כ בשו"ת שואל ומשיב
מהד"ק ח"א סי' נ"ג לענין שו"ב ,שכל שהוציאו מחזקת
כשרותו הוא כדיני נפשות ,ואי אפשר לפסלו שלא בפניו ע"ש.
ומצאתי בשו"ת דברי ריבות סי' רפ"א בדין גבו עדות על
השו"ב שלא בפניו וכתב :מה יועילו בזה ,אין חבין לאדם שלא
בפניו .ואם יתנצל הבודק ליתן טעם מספיק לדבריו וכו' מה טוב
ויעמוד בחזקתו יע"ש".
וכןבספרשואלומשיבמהדורהקמאחלקא'סי'נג,כתב:

"ומ"ש דהלכה רווחת דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין,
הנה אמת נכון הדבר ,אבל לאפרושא מאיסורא כבר כתב
המאירי דמקבלין אף שלא בפני בע"ד .אמנם כבר כתבתי
בתשובה לק' פרעמישלאן דדוקא אם אינו רק לאפרושי מאיסור
בלבד  ...אבל במקום שרוצים לפסול אדם על ידי זה ,זה ודאי
לא מועיל שלא בפני בעל דין והבאתי דברי הרא"ש בתשובה
כלל מ"ו סי' א' וכן מבואר בשו"ת רמ"א סי' י"ב ובשו"ת רש"ל
סי' ל"ג וגם לפש"כ מוה' בצלאל אשכנזי בתשובה סי' ה' דכל
דפתיך בי' דדיני ממונות אסור לקבל שלא בפני בע"ד ,והרי כן
נראה משו"ת רדב"ז ח"א סי' ע' וח"ב סי' נ"א  ...ולפענ"ד
במקום שמוציאין האדם מחזקת כשרות הוא כדיני נפשות וא"א
לפסול שלא בפניו וזה ברור".
אמנם בספר שואל ומשיב בתשובה אחרת ,במהדו"ק ח"א

ממשרתו ולהוציאו מחזקת כשרות ,אלא אם העדות היתה
מתקבלת בפניו ,בהתאם להלכה המקובלת .שאם לא כן
שתיהתשובותאינןמתיישבותאחדעםהשניה.
מסקנתהדברים
החובהעלמנהיגיהמדינהורשויותהשלטוןלתתמענהראוי
לטהרת המחנה ,באמצעות גופים שיפוטיים שיוסמכו לטפל
בעבריינים שפגעו או הטרידו מינית .מענה זה יכול להינתן
באמצעות הגופים השיפוטיים הקיימים ואםנמצא חלל ריק
ו נגזרת פעילות שאינה מקבלת את המענה הראוי במסגרת
החוק הקיים ,יש לפעול להשלמת החסר באמצעות הקמת
גוף ציבורי שמעמדו מעוגן בחוק .וזאת מאחר שמן ההכרח
שהמענה ינתן באמצעות גורמים שיש להם כח מהצבור
ומטעם החוק ,כך שעבריינים מהסוגהזהשאינו בהכרח
פלילי ,יטופלובאמצעותהמסגרותשלהםההסמכההחוקית
והכלים לזמן לדיון את הנילון ,ולאכוף עליו את הבירור
המשפט,וכן לאכוף המצאת ראיות ככל שיידרש .וכן להם
הכליםהמתאימיםלענישההראויה.
לגורמיםאלוישמעמדגםעלפיההלכה.מאחרשבתיהדין
הקיימים ,הדנים בין אדם לחבירו ובין איש לאשתולא
הוסמכו ולא נטלו על עצמםאתהמשימה לדון בע ניינים
אלו.
לאחר שהגורם המתאים הוסמך על ידי הצבור כראוי,אין
לגורמיםהמופקדים על נושאים אלו מעמד של "ערכאות"
כמשמעותו בשו"ע חו"מ סי' כו ,אלא מעמד של ממונים
שקבלומעמדלגיטימימהצבור,ודינםנפסקבשו"עחו"מסי'
ב'.
כל עוד לא ניתן להיעזר בגורמי החוק ,וגוף כזהאינו מעוגן
בחוק,מןהראוישנציגיהציבוריפעלולמינויביתדיןמיוחד,
שיקבל מעמדו מכלל הציבור באמצעות נציגיו הנבחרים,
שיפעללמלאאתהחללהחסר.
כלהגופיםהנזכריםמחוייביםלפעולבהתאםלכלליהשיפוט
המחייבים בית הדין רגיל ,לרבות שמיעת המתלונן והנילון
באותו מעמד .אך אין מניעה לאפשר לגופים אלו לחרוג
מדיני הראיות על מנת להשיג את היעד לטהרת המחנה,
וכשקיים הכרח ,ניתן לאפשר חברות אישים שאינם כשרים

סי'קפההורהשלאלתתתלמידיםלמלמדשהתקבלהעליו

כדיינים ,אם חברותם הכרחית ליעילות גוף זה ,ובהיעדרם

עדות שלא בפניו שנהג בסטייה חמורה ,שאם היא נכונה,

לאיושגהיעדשהוטלעליהם.

שוללת ממנו את האפשרות לשמש כמלמד תינוקות .נראה

עטרתדבורה
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פסיקתפשרהברובדעותובהיעדרהסכמתהצדדיםלפשרה
בבית הדין נחלקו הדעות האם ניתן לפסוק פשרה באותו

חייב שבועה,התשלום המוטל עליובמסגרת הפשרההינו

נידוןשהתבררבביתהדין.

תשלום המהווה תחליף ותמורה לשבועה שהיתה מוטלת

בדיון אודות חיוב הבעל בתשלום הכתובה ,והבעל טען

עליו ונחסכה ממנו .משא"כ ביחס ל"חרם סתם ",שאינו

טענה שאם תתברר,ייפטר מתשלום הכתובה,והיה מקום

נחשב כתשלום שהוטל על בעל הדין,ואין לו יסוד בדינא

לחייבו בשבועת היסת .אמנם כופר הכל חייב בשבועת

דגמראאלא הוא מתקנת הגאונים ,ואינו נוהג במקרים

היסת ,אבל בנידון זה שדינו של הבעל כ"חשוד על

רבים.

השבועה" ,ההלכה הפסוקה )שו"ע חו"מ סי' צ"ב סעיף י"ד(

ויצויןלשו"תהתשב"ץחלקג'סי'רכשכתב:

היאשישלפוטרומשבועהאלאמסתפקיםב"חרםסתם".
בירור זה שמעמדו כחשוד על השבועה ,יוכל שיהיה
באמצעות שני עדים שיבואו להעיד עליו ,אךגם אם יצא
עליו"קלאדלאפסיק" ,דיבכךשלאימסרולושבועה,וכמו
שכתבהרשב"אבתשובהח"דסי'קס"ו)הובאבב"יחו"מסי'
לדמחודשג'(:

"אם יצא עליו קול ,בקלא דלא פסיק ,חוששין לו ,ואין מוסרין
לו שבועה  ...ואע"פ שזה בחזקת כשר היה ואין פוסלים אותו
בקלא בעלמא .מ"מ מיחש חיישינן ליה .ואפילו איתתא מפקינן
מנטען בדבר מכוער ,וקלא דלא פסיק .כ"ש זה דבקלא פסיק אין
מוסרין לו שבועה".

"אבל לפי הנראה אין בזה צד חיוב שבועה לא לאפטרופוס ולא
ליתומים ,לפי שאין חיוב שבועה אלא בטענת ברי ,ובטענת ספק
אין שם חיוב שבועה ,ומה יוכלו היתומים לדעת יותר ממה
שהוא יודע האפטרופוס .ולעולם לא יבא לידי חיוב שבועה,
אלא חרם סתם .ואם האפטרופוס רואה תועלת ליתומים אם
יפטרנו מזה החרם על ידי פדיון רשאי בכך".
הרי שהכל נתון לשיקול דעתו של האפוטרופוס ,מהי טובת
היתומים,ואיןזופשרההנתונהלסמכותביתהדין.
הלכה זו מצויה במקרים רבים ,שטענת אחד הצדדים לא
התבררה ונפסק המוציא מחבירו עליו הראיה ,ולא מצאנו
באף אחד מהפוסקים בדור הזה או בדורות קודמים שכתבו

בהתאם לכך ,ה"ה ביחס לכל אדם שחזותו מוכיחה עליו

בנסיבותאלולפשרולחייבממוןכדילהימנעמ"חרםסתם".

ואינה מותירה ספק בעיני הרואים ,שאינו מקפיד על קלה

ואמנם ,אין יסוד לחדש חידוש מרחיק לכת ללא כל

כחמורה ,ואף פחות מכך,גםבנסיבות שלא יחשב כ"אנן

אסמכתא ,וכאמור אין מקום להקיש בין חיוב שבועה על

סהדי"שמעמדוההלכתיכחשוד,עכ"פלאגרעמ"קלאדלא

בעל הדין לקביעה כללית שיש "חרם סתם" ,שאינו מוטל

פסיק",ומצדהדיןאיןמוסריןלושבועה.

ישירותעלבעלהדין.מהעודשכיוםלמעשהבתיהדיןאינם

מאחר ובסופו של דבר ,עפ"י ההלכה בית הדין אינו פוסק

נוהגים כדבר שבשגרה ב"חרם סתם" ,מחשש שיזלזלו בזה,

לחייבו להישבע ,אין יסוד לפשר .מפני שיסוד הפשרה נובע

וממילא אין כאן מקום לפשרה לפטור מחיוב שאינו נהוג

מכך שבעל הדין מחויב בשבועה ובנסיבות אלו התחליף

למעשה.

לחובת השבועה הוא תשלום ממון מסוים ,משא"כ

סיכומו של דבר ,עפ"י ההלכה אין יסוד לפשר בהעדר

כשלמעשה בית הדין קובע שעל פי הדין לא הוטלה עליו

הסכמת הצדדים ,ואין לחייב את הבעל בתשלום בגין

שבועה.

הכתובה.

ששנים מהדייניםשהשתתפו בדיוןסברו להורות על
אלא 

בנסיבות אלו שנחלקו הדעות בין הדיינים ,גם בית הדין

פשרה כדי לפוטרו מ"חרם סתם" ,שהיה ראוי להיקבע

בהרכבו המלא אינו רשאי לפסוק את הפשרה עפ"י רוב

בנסיבותאלואךאינומבוצעלמעשה.

דעות ,מאחר שאין הולכים בפשרה אחר הרוב ,אלא

וכןנכתבבספרדיניבוררותלידידיהרה"גהרביועזראריאל

כשהצדדיםקבלואתביתהדיןלפשרלרבות ברובדעות,או

שליט"אעמ'קפב:

כשעכ"פ ניתן לקבוע שזו כוונתם להסמיך את בית הדין

"בית הדין יכול לפשר ,גם אם לפי עיקר הדין חל חרם סתם .כי
בזמן הזה אין נוהגים להחרים ,לכן כתחליף לחרם ,בית הדין
יכול לפשר פשרה ממונית ,כדי להציל את הנתבע מעונש
שיבוא עליו על ידי החרם ,אם שכח ולא דייק בטענתו ונטל
ממון שלא כדין".

לפשרגםברובדעות,עייןשו"עחו"מסי'יבסעיףיח,סמ"ע
חו"מסי'יגסק"כופת"שסק"ו,אבלבנידוןהנוכחי,כשהנידון
הוא פשרה ביוזמת בית הדין אך בהעדר הסכמת הצדדים
לפשרה,ביתהדיןאינומוסמךלפשרעלפירובדעות.
ויש להוסיף ביאור בהלכה זו.מקור הדין שאין הולכים

אך לענ"ד אין יסוד בהלכה לפשרה כזו,בנסיבות שבעלי

בפשרה אחר הרוב הוא בתוספות במסכת סנהדרין דף ו.

הדין לא קבלו את בית הדין לפשרה.אמנםכמה פוסקים

שכתבו:

כתבולפשרכדילמנועשבועה,היינולאחרשבעל הדיןכבר

"בפשרה לא אזלינן בתר רובא עד שיסכימו שלשתן לדעת אחד,
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כדאמר בפרק בתרא דמסכת ע"ז )עב (.כדשיימי בי תלתא אפילו
תרי מגו תלתא ,כדאמרי בי תלתא עד דאמרי בי תלתא".
המשמעות הברורה בדברי התוספות היא שהלכה זו שאין
הולכים אחר הרוב בפשרה ,אינה נובעת מהעדר הסכמת
הצדדיםלפשרהעפ"ירובדעות.אלא זוהיהלכהעקרונית,
הנלמדת מהסוגיא בע"ז )עב .(.שאילו מכח אומדן דעת

נצייןלדבריספרידרמ"העמ"סמסכתסנהדריןדףו:שכתב
בלשוןזו:

"תניא ביצוע בשלשה ,וביצוע היינו פשרה ,ואמאי קרי לה
ביצוע לפי שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין ,ודמי לגזל,
ואמטול הכי קרי ליה ביצוע ,לשון ,כן ארחות כל בוצע בצע'
)משלי א'(".

ת
הצדדים ,אין קשר בין הלכה זו להלכה המבוארת במסכ 

הרי שהיה פשוט לרמ"ה להגדיר הוצאת ממון בפשרה

ע"ז .ואמנם באר הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל )הובא בספר חי'

כהוצאת ממון שלא מן הדין ,עד כדי כך שהפשרה מכונה

בתראעלהמסבירמסכתסנהדריןדףו.בכינויו"המסביר"(:

"ביצוע" ,מלשון גזל .על כן בפסיקה מסוג זה שאין בה

"שאין בפשרה שום פסק או הוראה ,אלא מעשה בית דין של
עשיית פשרה בלבד ,ובמעשה בית דין לא שייך רוב ,כמו דלא
אזלינן בתר רוב בסמיכת פר העדה".

הכרעתהדיןהידוע,לאנתחדשהההלכהללכתאחרהרוב.
וכןראיתימביאיםדעתהגאוןרביאברהםשפיראזצ"להרב
הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול לשעבר ,בביאור

וכעיןזהבחידושיסבו,הגאוןרביחייםסולוביצ'יקזצ"לבחי'

דברי התוספות ,וכפי שהובאה בספר "מעמק אברהם",

עמ"ס ב"ק ריש פרק המניח,כתב בתוך דבריו ביחסלהלכה

שכתבתלמידוהרבאביהושוורץמפיובשיעור,וכדלהלן:

שהתחדשהדאזלינןבתררובא:

"בסנהדרין איכא תרי רובא ,חדא לענין עצם הדין ובירור
אמיתת הדין אזלינן בתר רוב ,ועוד לענין הדין של המספר כ"ג,
נמי אזלינן בתר רוב משום רובו כולו".
הרי מבואר שהתחדשה ההלכה ללכת אחר הרוב כיון
שהרוב מברר את הדין האמיתי ,ובכך בית הדין בהרכבו
המלאפוסקאתהדיןהמחייבאתהצדדים.משא"כבהטלת
פשרהשלאמןהדין,לאהתחדשההלכהשלרוב.
וכעיןזהבספרשיעורירבידודפוברסקיזצ"לעמ"ססנהדרין
דףו.סי'ק"א.עלדבריהתוספותכתב:

"לכאורה צ"ע ...ממה נפשך ,אי הסכימו שהפשרה תהיה כמו
שיעשו הרוב ,הרי כן הוי הקנין ,ואי לא הסכימו לזה ,איך
יועיל" .וכן הקשה על מה שכתבו תוספות שהפשרה דומה
ל"כדאמרי בי תלתא" ולא ל"כששיימי בי תלתא".
וכתבלבאר:

"דין רוב הוי היכא דהוי הדין בלא הבית דין ,ורק הבית דין
פוסקים מה הדין כאן ,וכמו בשומא דבודאי אין מחדשין
השומא ,ולא הוי זה שומא שלהם ,ורק דכן הוא השומא
בשיווי הדבר ,ולכן שייך על זה דין רוב .משא"כ בפשרה,
שהמפשרים עושים דין של הפשרה ,לא הוי כדשיימי ,אלא
כדאמרי בי תלתא ,דמה שהם אומרים ,זה נעשה ,דעל זה ליכא
דין רוב".
עלכןה"הביחסלפסיקהשאינהעליסודדיןידוע,שהריאין
כל דין הקובע תשלום סכום כזה או אחר דוקא ,אלא זו
פשרה על יסוד שיקול דעת בית הדין ,דומה ל"כדאמרי בי
תלתא",וכאמורבסוגהכרעהכזואיןהלכהשהולכיםאחר
הרוב .ולעניין זה אין מקום לחלק בין פשרה גרידא לפשרה
הקרובה לדין ,או הנובעת מהעדר הכרעה אחרת ,מאחר
שבסופו של דבר התוצאה הסופית אינה דין ידוע ומוכר,
אלאקביעתפסיקהאחרתמהדין ,עליסודסבראאחרת.גם
אם הדין מאפשר לפסוק את הפשרה ,עדיין בסופו של דבר
התוצאה אינה דין אלא פשרה ,ובהכרעה כזו לא התחדשה
ההלכהללכתאחרהרוב.

"יש להתבונן בראיה שהביאו תוספות לדבריהם מהגמרא
במסכת עבודה זרה )עב( .הגמרא שם אומרת :אמר לו המוכר
ללוקח" ,כדשיימי בי תלתא"  -היינו ,אמכור לך כפי מה
שישומו בי שלושה" -אפילו תרי מגו תלתא"  -כלומר כוונתו
היא ,שיכריעו על מחיר הדבר על פי רוב כמו בבית דין .אבל אם
אמר המוכר "כדאמרי בי תלתא"  -כוונתו היא עד שיאמרו
השלושה כאחד .ומכאן הביאו תוספות ראיה שגם בפשרה
אמרינן עד שיאמרו שלושתם כאחד.
מרן הגאון הרב אברהם שפירא מקשה על ראית התוספות :א.
מה השייכות של עניין זה לפשרה? ב .מנין לדמות פשרה דווקא
ללשון "כדאמרי בי תלתא" ולא ללשון "כדשיימי בי תלתא"?
ג .צריך בכלל להבין ,מה הסברא? מדוע בדין הולכין אחר הרוב
ואילו בפשרה צריך הסכמה כללית?
ומבאר מורנו ורבינו את העניין :התורה לימדה אותנו "אחרי
רבים להטות" ,ומכאן לכל התורה ממש ,בכל מיני עניינים שאנו
הולכים בהם אחרי הרוב ,מבררים על פי רוב .כשרצית לדעת
דעת תורה ,דין תורה ,יש בזה רק אמת אחת .וכשמתברר הדבר
על פי רוב ,הרוב מברר לנו מה האמת .הרוב הוא האמת
הגמורה ,והמיעוט כמאן דליתא .כך הורתה לנו התורה.
לעומת זאת בפשרה ,אף שאמרנו שגם בזה צריך להכרעת דעת
של תורה ,בכל זאת ,בפשרה אין אמת אחת בלבד ,אלא יש
הרבה אפשרויות של פשרה ,שבנויות על פי כל מיני חישובים
ולאו דווקא חישובים שנוגעים לעצם העניין .ממילא,
כשיושבים דיינים ודנים על פשרה ויש רוב שאומר כך ויש
מיעוט שאומר אחרת ,אי אפשר לומר שהרוב ברר לנו את
האמת ,אלא אפשר לומר כרוב ,ואפשר לומר כמיעוט ,שיש לו
שיקולים שונים ,ולכן לא תופסת כאן קביעת התורה 'אחרי
רבים להטות' ,ובעינן הסכמה של כולם.
כך גם בסוגיא במסכת עבודה זרה בעניין מכירה ,זהו החילוק
בין שתי הלשונות .כשהוא אומר "כדשיימי" היינו ,שישומו לו
את השיווי האמיתי של הדבר ,והוא אחד בלבד ,לכן כשאמר
כך ,מועיל רוב ,כי הרוב מברר לי שזאת האמת .אבל ,כשאמר
"כדאמרי" היינו כמו שיאמרו שלושה ולא דווקא מה שהאמת
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אומרת ,ובזה אין לנו ללכת אחר הרוב אלא מחיר שיאמרו
שלושתם כאחד .לכן דימו התוספות דין פשרה ל"כדאמרי" ולא
ל"כדשיימי" ,שהרי איננו מבררים את האמת הגמורה שאז
אפשר לעשות זאת על פי רוב ,אלא בעינן הכרעת דעת של כולם
כאחד .כל המשמעות של דין תורה היא בירור האמת על פי
רוב ,שכך אמרה תורה להחליט על האמת על פי רוב .אבל
בפשרה שאין אנו מבררים את האמת אין לנו ללכת על פי רוב,
אלא על פי הסכמה של הדיינים".
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הורה שאין אפשרות להוציא את הדין חלוק בלא פסיקה.
והפוסקים השתמשו בדרך זו לעיתים נדירות .אבל בודאי
שבכל מקרה שבו הוטל על התובע להביא ראיה ,הדין אינו
יוצא חלוק מתחת יד הדיין ,אלא הדיין פסק פסיקה ברורה
וסייםאתמלאכתובהוראה "-המוציאמחבירועליוהראיה".
וגם אם אין בידו של התובע להביא ראיה ,אין יסוד לפשר
העקבהעדרהראיה.
אילובכלמקרהשאיןלתובעראיהואיןשבועההיהמוטלעל

דעתושלהגר"אשפיראזצ"למצטרפתלאמורלעיל.

בית הדין לפשר ,פשיטא שהלכה כה פשוטה ומצויה ,היתה

ובהתאם לאמור ובהתאם לשיטת המנחת חינוך מצוה לז

כתובה באחד מהפוסקים ,ראשונים או אחרונים .שתיקת

סק"דשאיןדיןעדיםזוממיםבעדותעלאיסורוהיתר,מאחר

הפוסקיםהיאקביעהברורהשאיןלפשרבנסיבותאלו.

שאין בזה דין בית דין וגמר דין ,ה"ה בפשרה ,וראיתי שכן

מסקנתהדברים ,איןיסודלפשרהבנידוןשבפנינו.ובנוסףעל

כתבבספראילתהשחרעמ"ססנהדריןדףוע"א.

פיההלכהלאניתןלפשראלאכששלשתהדייניםמסכימים

דינו של הרא"ש בתשובה כלל ק"ז שהובא בשו"ע סי' יב

לאותה פשרה ואין הולכים אחר הרוב .לענ"ד פסיקה כזו

סעיףה',מתייחסלמקרהמורכב,דומיאדהסוגיאבהמפקיד

תהיהגזלגמור,שלבעלהדין,בשגגה,מצדביתהדיןשפסק

)מב(:שקשהלדייןלברראתהמקרהואתההלכה,והרא"ש

פסיקהבחוסרסמכותעפ"יההלכה.

סימן ח

ל
יחסיהגומליןביןביתהדיןהאזורילביתהדיןהגדו 
נ' בית הדין האזורי בירושלים וקליר ,בנוגע ליחסי הגומלין
א
מבו 

שבין בית הדין האזורי ובית הדין הגדול"-מחובתה של

מערכת בתי הדין הרבניים מורכבת משתי ערכאות שיפוט,

הדרגההראשונהלצייתלהוראותיהשלדרגתהערעור".אך

בתי הדין האזוריים ובית הדין הגדול המשמש כבית דין

בג"ץ זה התחשב בעקרונות המשפט האזרחי בלבד ,ועלינו

לערעורים.לעיתיםמערכתבתיהדיןמתמודדתעםהתופעה

לבררהאםקביעהזותואמתאתההלכה.

שלבתידיןאזורייםהנמנעיםמביצועפסקידיןשלביתהדין
הגדול שניתנו בניגוד לפסק דינם ,הן ביחס לפסיקת חיובי

חובתהדייןלפסוקעפ"יההלכההמוסכמתעליוואינורשאי

ממון ,והן ביחס לחיוב גירושין לאחר שבית הדין הגדול

לבטלדעתו

הורה לחייב או לאכוף על הבעל את הגירושין ,בניגוד

לא ניתן להתעלם מכך ששתי מערכות שיפוט אלו ,הדתית

לפסיקתביתהדיןהאזורי.בהמשךנעסוקבפסקדינושלבית

והאזרחית ,מושתתות על תפיסות עולם שונות .במערכת

האזוריבפתחתקוהמיוםה'אבתשס"ב ),(14.7.2002שיובא

השיפוט האזרחית ,מבחינה עקרונית אין מניעה להורות

להלן בפירוט ,שבו בית הדין האזורי סרב לבצע ולהוציא

לשופטבערכאההנמוכהלבטלאתדעתובפניפסקדינהשל

לפועל חיוב גט שנפסק בבית הדין הגדול ,ובסופו של דבר,

הערכאה שמעליו ,ומכאן ואילך עליו לדון ולפסוק בהתאם

לאחרשבעהחודשיםהגטסודרבביתהדיןהגדול.

להלכה שנקבעה בערכאה שמעליו ,ולהתעלם מדעתו

מערכת השיפוט האזרחית ,אינה נאלצת להתמודד עם

האישית.דעתוהאישיתואמונתוביחסל"אמתהמשפטית",

תופעות אלו ,לאחר שמוסכם על כל מרכיביה ,שהמבנה

חדלה להיות רלבנטית ככל שהדבר נוגע להמשך ההליך

ההיררכי של מערכת זו ,אינו נותן מקום לתופעה כזו ,ואינו

המשפטישעליוהואמופקד.

מאפשר לשופט בערכאה הנמוכה את החופש והחירות

לעומת זאת ,ביחס לפסיקת ההלכה בדיני התורה בכלל,

לפסוקעפ"ישיקולדעתולאחרשהערכאהשמעליוהחליטה

א
ובמסגרתהליךשיפוטי בפרט,תפיסתהיסודההלכתיתהי 

לבטל את פסק דינו ,והוא מחויב לבטל את דעתו בפני

שאיןמקוםשרבפוסקהלכהאודייןהיושבעלמדין,יפסוק

הערכאהשמעליו.אצייןלתקנותסדרדיןאזרחי,סעיף ,455

הלכה למעשה בניגוד להכרתו ומצפונו ,ויבטל דעתו בפני

המסדירות את המשך הדיון בערכאה הנמוכה עפ"י הנחיית

גדולים ממנו .אלא כל עוד פוסק ההלכה ירד לעומקה של

ערכאת הערעור ועל יסוד ההחלטות שכבר ניתנו בערכאה

הלכה כראוי ,וגם לאחרעיון בדברי החולקים עליו ,הרב

הגבוהה .במסגרת תקנות אלו ,לא עלתה האפשרות

הפוסק דבק בדעתו ,וסבור שהצדק עמו ,וכי הגדולים ממנו

שהערכאה הנמוכה לא תקבל את ההכרעה שניתנה

טעובפסיקתההלכה,איןלדייןאלאמהשעיניורואות,ואינו

בערעור.עליסודתפיסהמשפטיתזו,קבעבג"ץ  35/72קליר

רשאי לפסוק בניגוד למצפונו ולהכרתו .החריג היחיד לכלל
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הנ"להואבמסגרתדיוןבביתהדין,כשדייןאחדנשארבדעת
מיעוט ,עליו לפסוק כדעת הרוב,בהתאם להוראת הכתוב:

יריכו ,ר"ת ור"י ז"ל ,וסתרו דבריו ,כי תורת אמת היא ,ואין
מחניפין לשום אדם" ,עכ"ל.

"אחרירביםלהטות".

הרי שנאמנות פוסק ההלכה ,לאמת הצרופה כפי מיטב

הגמרא בתחילת מסכת הוריות )ב (.קובעת שאפילו תלמיד

הכרתו ,או בלשון הרא"ש"-כי תורת אמת היא" ,זהו

הראוילהוראה,אינורשאילצייתלביתהדיןאםלפימיטב

שיקול-על,הגוברעלשיקוליםכבדימשקלאחרים.

הכרתו ,בית הדין טעהבדינו ,ובנסיבות מסוימות אף יחויב

כפי הנראה ,תפיסה זו עמדה ביסודההחלטה הנזכרת של

בקרבן על שגגתו אם טעה וסבר שיש לציית לפסק הדין

ביתהדיןהאזוריבפ"ת.הבסיסהעקרונילפסיקהזוהובהרה

המוטעה.

בהחלטה שניתנה בבית הדין האזורי בירושלים ,בתיק

בספרהמצוותלרמב"םמצותלאתעשהסי'רפגכתב:

תשכ"ח ,842/המצוטטת בספר "סדר הדין" לפרופ' אליאב

"שהזהיר הדיין מהטות לדעת דיין אחר על צד ההשען אליו
בחיוב החייב או זכוי הזכאי מבלתי שיהיה הדבר מובן אצלו
לפי הקשו ושכלו מהקדמות התורה .והוא אמרו )שם( לא תענה
על ריב לנטות .ירצה בזה לא תבקש בריב הנטיה לבד והוא
שתטה עם הרוב או עם הגדולים ותשתוק ממה שיש בנפשך
בדין ההוא".
ובספרהחינוךמצוהע"זכתב:

"שלא ילך אחד מן הדיינים אחד דעת דיין אחד גדול  .מבלי
שיהיה הדבר מובן אצלו בשכלו  ...שנאמר לא תענה על ריב
לנטות ורצה לומר לא תאמר על הריב דבר לנטות ,כלומר מצד
הנטייה לבד אחר דברי דיין אחד גדול או אחר הרוב ולא מצד
הבנתך".

שוחטמן )במהדורה ראשונה עמ'448הערה ,(24ובהכתב
אחדהדיינים:

"תקנות הדיון שעל פיהם נקבעו פרטי פעולות וסמכויות בית
הדין לערעורים ,כוחם לחייב את הצדדים שהתחייבו לקבל
עליהם כפסק דין סופי את החלטת בית הדין לערעורים .אבל
אין בכח תקנה זו לחייב את הדיינים חברי בית הדין האזורי
שהם יפסקו ויחתמו על פסק דין שונה מדעתם בגלל שכך נפסק
בבית הדין לערעורים .וכל זה פשוט לכל לדינא .ועל כן כשיש
צורך  ...לקבל הוכחה או עדות נוספת ,מן הראוי שבית הדין
לערעורים הוא שיקבל בפניו העדות הזאת ,ולא להעבירם לבית
הדין האזורי שיפסוק שוב בדבר שכבר פסק עליו באופן אחר
לגמרי".

ועי"ש  במנחת חינוך שה"ה בדיני ממונות כן .וכן בערוך

כמובן ,לאחר שבית הדין הגדול ידון בהמשך ההליך ,הוא

השלחן חו"מ סי' יח ס"ט כתב שאם הדיין אומר אני פוסק

יהפךלערכאה ראשונה שאין מעליה ערכאת ערעור ,אך

כדעתפלוניבלאלהביןדבריווק"ובלאלהסכיםעםדבריו,

סבראותודיין,שזהוהרעבמיעוטוכשאיןמוצאאחר.

אלאמבטלדעתולדעתאותופלוני,אינודייןכלל.

וכן הרב חיים דוד הלוי זצ"ל בהיותו ראש אבות בתי הדין

ועיין בדברי הרא"ש במסכת סנהדרין פרק ד' סי' ו' שקבע:
"היכא שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה ,לא יאמר הדיין אפסוק
כמי שארצה ואם עשה כן ,זהו „."¯˜˘ ÔÈ
ודבריו הובאו בטור חו"מ סי' כה וברמ"א .בספר פלפולא
חריפתאעלהרא"ש)אותצ'(כתבלבאראתדבריהרא"ש:

"כשזה הדיין פוסק כאחד מהם ·Ô‡Î ÔÈ‡ Î"‡ ,ÂÓˆÚ ˙Ú„ ‡Ï
„ .ÏÏÎ ÔÈומכאן שגם שלשה שישבו בדין ושנים מהם חלוקים,
לא יאמר השלישי ,אף אני כמוהו של אחד מהם בלא ראיית
טעמו ,אלא לפסוק כמי מהם שירצה ,שגם זה דין שקר ,והוא
פשוט".

לתלאביב,במאמרשהתפרסםבקובץתחומיןחלקט"ועמ'
 ,187המתייחס למעמדו של בית הדין גדול ,לאחר שביסס
אתהקביעההנ"לשהדייןאינורשאילפסוקבניגודלהכרתו,
הוסיף)בעמ':(190

"מכל הנ"ל יש ללמוד שתיק שהוגש בו ערעור על פסק הדין
של בית הדין הראשון .ובית הדין לערעורים דחה דבריהם
והנחה אותם בהערותיו ,אין הם רשאים לדון ולפסוק לפי אותן
הערות ,אם אין הן מקובלות עליהם".
לכאורההיה מקום לטענה זו שעלתה בבית הדין בירושלים
ובפ"ת ובדברי הרב חיים דוד הלוי זצ"ל .כיצד ניתן לחייב

הרי שההלכה נותנת לגיטימציה מלאה לכל תלמיד חכם

בית דין שיפסוק להיפך מהכרתו וממצפונו ,ולהורות לו

הראוילהוראה לשאת ולתת כדרכה של תורה גם בדברי

לעשות מעשה שלפי מיטב הכרתו הוא מוטעה ,שהרי

גדולים ממנו ,ואף בפסקי הלכה של גדולי וחכמי הדורות

מלאכת השיפוט חייבת להיעשות מתוך אמונה של הדיין

שקדמו ,עיין בדברי הרא"ש במסכת סנהדרין פרק רביעי סי'

באמיתותפסקהדין.

ו' .המגבלה היחידה היא ,שלא לחלוק על דברי התלמוד,

למרות זאת ,לענ"ד יש מקום לבחוןמסקנה אחרת .למרות

שקבלומעמדמיוחד"-סוףהוראה")בבאמציעאדףפו(.

שאין לחרוג מהקביעה הנזכרת ,שרב פוסק הלכה אינו יכול

הרא"שבתשובה כלל נהסי'ט'כתבאתהדבריםבנחרצות

לפסוקבניגודלדעתולבטלדעתובפניאחריםכשהואסבור

רבה,וז"ל:

"ומה שכתבת ,כי הזקן החכם רבי יעקב בן שושאן ,נ"ע ,היה
שלם באותן שתי המדות ,ומי יעלה על לבו להרהר אחריו
ולבטל פירושו ,זו אינה ראיה .מי לנו גדול כרש"י זצ"ל ,שהאיר
עיני הגולה בפירושיו ,ונחלקו עליו בהרבה מקומות יוצאי

שטעותבידם,אע"פכןהיהמוטלעלביתהדיןבפתחתקוה
לבצע את פסק דינו של בית הדין הגדול ,למרות דעתם
שההלכההיא כפי שנפסק על ידם ,והבעל אינו מחויב
בגירושין ,ולא היה נכון לעכב את האשה שבעה חודשים
נוספים,ללאגט.

עטרתדבורה



וכןהייתההנחייתנשיאביתהדיןהגדולבדימוס,הגאוןרבי
שלמה משה עמאר שליט"א ,בחוזר מנהל בתי הדין /8/
תשס"ד שהורה לבתי הדין האזוריים":אחר שבית הדין
הגדולפסקצריכיםלקייםאתדבריו".
אציין כי אמנם בסעיף קנ"ג לתקנות הדיון בבתי הדין
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עליו ערעור ,ובית הדין הגדול ,לא מצא יסוד לפסק בית הדין
הראשון ,ופסק אחרת ,הרי מחובת בית הדין הראשון להכנע
לפסק בית הדין הגדול ,כפי החוק ,וכפי פסק השלחן ערוך סי'
יד סעיף א' ,ודנים להם בעירם כפי מה שיבוא בכתב בית הדין
הגדול".

הרבניים)תשנ"ג(,המתייחסלפסקדינושלביתהדיןהגדול,

כאמור,הגר"עהדאיה זצ"ללאמצאמקוםלאפשרמו"מבין

נאמר כי בית הדין הגדול רשאי להחזיר את העניין לבית

הדין האזורי לבית הדין הגדול ,והורה בסכינא חריפה:

הדיןהאזורי"לשםדיוןמחדש",ובסעיףזהחסרההתייחסות

"מחובת בית הדין הראשון להכנע לפסק בית הדין הגדול".

מפורשת לשאלת חובתו של בית הדין האזורי לעסוק

עי"ש שהגר"ע הדאיה ז"ל ראה בתופעה זו ,שביה"ד האזורי

בהוצאה לפועל של פסק דינו של בית הדין הגדול .אך

נמנע ממילוי הוראת בית הדין הגדול-,העדר כבוד בית

ב"כללי אתיקה לדיינים ,התשס"ח "2008-קיימת הוראה

הדיןהגדול"שהואכבודשלכלישראל",וקבעכיתופעהזו

משלימה .בפרק שכותרתו היא "אי -תלות" ,מנסחי כללי

גורמת"פוקהומכשולבעתיד".

האתיקהמצאולנכוןלנסחןכדלהלן -

הבהרת הוראתהישכיל עבדי-כאמור הגר"ע הדאיה זצ"ל

) .5א( בענייני שפיטה אין מרות על דיין זולת מרותו של
הדין שלפיו הוא דן.
)ד( אי-תלותו של הדיין אין משמעה פטור מלקיים הוראה
של בית הדין הרבני הגדול שניתנה במסגרת ערעור על פסק
דין או החלטה של הדיין ,גם כשזו אינה נראית בעיניו ,ועליו
לבצע את הוראת בית הדין הגדול .סבר דיין כי קיימת לפניו
מניעה הלכתית לפעול בהתאם להוראה כאמור של בית הדין
הרבני הגדול ,יכתוב את נימוקיו לכך ויעביר את התיק נושא
העניין לבית הדין הרבני הגדול כדי שיחליט בדבר המשך
הטיפול בתיק.
הפרשנות הסבירה לסעיף ד' הנזכר היא,שהעיקרון שנקבע
בכללי האתיקהשעל הדיין "לבצע את הוראת בית הדין
הגדול",אינההוראהמסוייגת,אלאזוהוראהגורפת.מעיון
בסעיף זה לא נמצא מקום לפרשנות המבחינה בין הוראה
המצויה בתחום הפסיקה המהותית ,ובין הוראה לביצוע
הליך טכני ודיוני בלבד .למרות זאת ,מאחר וגם בית הדין
הגדול אמון על העיקרון שאין לאכוף על דיין שיתן פסיקה
שיפוטיתבניגודלהכרתו,וכאמורלעיל,נקבעהאמורבסיפא
של סעיף ד' המאפשר את ערוץ התקשורת בין שתי
הערכאות.
אך עדיין ,גם לאחר שבתי הדין ינהגו עפ"י כללים אלו ,יש
לברר מה הן העקרונות שעל פיהן ייקבע המשך ההליך,
דהיינו כיצד יורה בית הדין הגדול לבית הדין האזורי לנהוג
בנסיבותשנותרועלכ נםחילוקיהדעותביןביתהדיןהגדול
וביתהדיןהאזורי,ולהלןאתייחסלנושאזה.
שיטתהגר"עהדאיהז"לבספרוישכילעבדי
כבר לפי עשרות שנים ,מערכת בתי הדין התמודדה עם
תופעה זו .הגאון רבי עובדיה הדאיה זצ"ל ,חבר בית הדין
הגדול בזמנו ,כתב בהחלטת בית הדין הגדולשנכתבה על
ידובשנתתשי"ב,והובאהבספרוישכילעבדיחלקו'אה"ע
סי'כה,בלשוןזו:

"כאן במקרה דנא ,כבר היה דיון בעירם ויצא פסק דין ,והוגש

ראה בתופעה זו העדר כבוד ותקלה .מעיון ברקע של אותו
פסק דינו ,מתבארת קביעה זו .בתשובה זו הגר"ע הדאיה
זצ"לכתב:

"מחובתו של בית הדין הגדול לשמור על כבודו ,ולעשות כל
מאמציו לבצע את פסק דינו  ...ובפרט שכבר פנה לכמה מבתי
הדין בת"א מקום המגורים של הצדדים ,ולא מצא אוזן קשבת
מי שהוא שהסכים לטפל בענין".
כמובן שהשתלשלות אירועים מסוג זה ,שבה מוגשת פנייה
להרכב אחד ואח"כ לשני וכך הלאה ,וכל פנייה נתקלת
בסירוב ,היא זילות למערכת בתי הדין ,מלבד העיכוב
במימוש ההליכיםשנפסקו לבעלי הדין ,עם כל המשמעויות
הכרוכותבכך.
הבהרת ראייתו של הגר"ע הדאיה זצ"ל מהשו"ע-ראייתו
שלהגאוןרביעובדיההדאיהז"למהשו"עחו"מסי'ידס"א
הנזכר ,טעונה ביאור .מאחר וסעיף זה מתייחס לנסיבות
שבית הדין הגדול משיב על שאלת בית הדין הקודם
באמצעות הכתב בלבד ,אך בלא שמיעת טענות הצדדים,
לכאורהבנסיבותאלו,בסופושלדבר,פסקהדיןהמחייבאת
הצדדים הוא פסק דינו של בית דין קמא ,שבחר לקבל את
חוות הדעת של בית הדין הגדול ,ופסק על יסוד חוות דעת
זו .כן לכאורה מבואר בנימוקי יוסף במסכת סנהדרין סוף
פרק ג' )דף י .בדפי הרי"ף( ,המובא להלכה בשו"ע סי' יג
סעיףו',שכתב:

"אם הוצרכו הדיינים לשאול דבר מב"ד הגדול ,כותבין
ושולחין ,ובית הדין הגדול מודיעים להם דעתם והם דנין אותם,
דליכא למימר שיפסקו בית דין הגדול עליהם את הדין ,דהא
בעינן שיהיו בעלי הדין עומדים לפני הדיינים".
יתירה מזו ,בספר שער משפט סי' יד סק"ב באר הלכה זו,
וכתב:

"אף שאין יודעין הדין ,יכולין לשלוח לבית הדין הגדול והם
פוסקים את הדין כפי מה שיצא מבית הדין הגדול ,דהוי
כפוסקים מתוך הספרים ,וכו"ע נמי ממשה רבינו גמרי  ...הא
דשואלין לבית הדין הגדול והם דנים אותם כאן ,היינו באופן
שכשיבוא מבית הדין הגדול ,הבוררים עצמם יסכימו לדבריהם
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מדעתם ,שיראו עכשיו מה שלא ראו מתחילה ,וא"כ זה הוי דעת
הבוררים עצמם".

דין זה ,מחזיר לבית הדין קמא המתבקש רק להודיע לבעלי
הדיןאתפסקדינושלביתהדיןהגדול.

ולפי זה ,הלכה זו אינה דומה לנידון שבו בית הדין הגדול

של השו"ע סי' יד ס"א לא נאמרה הוראה
בהלכה זו 

שמע בעצמו את טענות הצדדים ופסק את דינו ,וההוראה

המאפשרת שיקול דעת נוסף של בית הדין הראשון שקבל

המחייבת את הצדדים ,היא פסק דינו של בית הדין הגדול,

אתפסקושלביתהדיןהגדול.מכךהסיקהגר"עהדאיהכי

ודעתושלביתהדיןקמאכבראינהמחייבתאתבעליהדין.

בית הדין קמא פועל בשליחותו של בית הדין הגדול שכבר

אך ראייתושלהגר"עהדאיהמהשו"עמתבארתעפ"ישיטת

פסק את הדין ,ובנסיבות אלו דעתו האישית של בית הדין

הב"ח סי' יג וסייעתו .הב"ח והש"ך בסי' יג נחלקו בשאלת

קמא כבר אינה רלבנטית .אמנם בנידון שבאותה הלכה,

קיומושלדיוןשלאבפניבעלדיןבדיניממונות.לדעתהש"ך

שבית הדין קמא לא ידע לברר את ההלכה באותו משפט,

סק"ח,אתגמרהדיןשלהודעתפסקהדין,ניתןלעשותשלא

מסתמא בית דין זה לא יתנגד לבצע את פסק דינו של בית

בפני בעל דין ,אך לא את תחילת הדין .ואילו לדעת הב"ח,

הדין הגדול .אך בצדק סבר הגר"ע הדאיה ,שאילו קיימת

לכתחילה יש לעשות הכל בפני בעל דין ,ובדיעבד כשר גם

אפשרותשפסקדינושלביתהדיןהגדוללאיבוצעעקבאי

אםהכלנעשהשלאבפניו.

הסכמהמהותית),וכפישעולהמדברישערמשפטהנזכרים(,

הב"ח הביא מדברי הנמוקי יוסף הנזכרים ,והשו"ע שהביאו

היה מקום שהדברים יקבלו ביטוי מפורש בהלכה זו .אלא

להלכה,וכתבעלזה:

"והוא סותר למה שכתב הרשב"א בתשובה סי' אלף קי"ח
דבדיני ממונות פוסקים אף שלא בפני בעל דין  ...וכן פסק
בשלחן ערוך סי' י"ח סעיף ו' ,והפסקים נראים כסותרים זה את
זה .ואין לחלק ולומר דהיכא דלא טענו כלל לפני אותו בית דין
מודה הרשב"א למה שכתב נמוקי יוסף דאין פוסקים  ...והשתא
ההיא דנמוקי יוסף איירי בלכתחילה ,דאפילו בדיני ממונות
בעינן שיהו בעלי דינין עומדים לפניהם אבל בדיעבד חותכים
את דינו" ,עכ"ל הב"ח.
ובתומיםסי'יגסק"דהסכיםלשיטתהב"חוכתב:

"יש להקשות מהא דלקמן בסי' קכ"ד דנשים יקרות וכן בת"ח
שולחים להם סופרי דיינים ושומעים טענותיהם וע"פ טענתם
פוסקים בית הדין .וא"כ וכי לא יהיה הב"ד ששולחים הטענות
לבית הדין הגדול כמו סופרי דיינים ,ולמה לא יפסקו הב"ד
הגדול עפ"י שמיעת הטענות מבית הדין הקטן .וע"כ צ"ל
כדברי הב"ח דהיכא דאי אפשר ,אף תחילת דין גומרים שלא
שמעו טענות רק מפי שלוחים .והתם אי אפשר משום יקרא,
אבל כאן ,הא אפשר דב"ד הגדול שולחים לב"ד הקטן דעתם
והם יפסקו בפני בע"ד .ויפה כתב הב"ח".
הרי מבואר שלפי דרכם של הב"ח והתומים ,בהלכה זו,
חלוקת התפקידים בין בית הדין הגדול ובית הדין הראשון
היא כזו-הפסיקה המהותית היא פסיקת בית הדין הגדול,
ואילו בית הדין קמא רק מתבקש להודיע לבעלי הדין את
פסק הדין ,הודעה שלכתחילה ראוי תיעשה בפניהם ,כפי

מאחר ובית הדין קמא פועל בשליחות בית הדין הגדול,
והפסיקה המהותית היא פסיקת ביה"ד הגדול ,אין יותר
נפקאמינהבדעתוהאישיתשלביתהדיןהראשון.
יצוין ,באותו נידון שבתשובה זו ,לאחר שבית הדין האזורי
בת"א לא מילא אחר הוראת בית הדין הגדול ,בית הדין
הגדולקבעשהתיקיעבורלביצועבביתדיןאזוריאחר-בית
הדין האזורי בירושלים .ביחס לבית דין זה ,שלא דן בתיק
ובעלי הדין לא הופיעו בפניו ,ובשל כך אינו יכול לשמש
כביתדיןשיפוטיעבורהצדדים,כתבבתשובתישכילעבדי:

"בית הדין הגדול יש לו הזכות ,לבצע את פסק הדין בעצמו,
כפי שפסק ,ואין בכוחם של הצדדים לסרב  ...הרי שפסק הדין
של בית הדין ירושלים ,הוא בבחינת שלוחי דידהו של בית הדין
הגדול ,ויש לו היפוי כח של בית הדין הגדול ,בפסק דין זה".
בהמשךאותותיק,אחדמבעליהדיןטען,שביתהדיןהאזורי
בירושלים נעדר סמכות לבצע את פסק דינו של בית הדין
הגדול,מאחרשלאהתקייםבפניביתהדיןהאזוריבירושלים
הליך שיפוטי של שמיעת בעלי הדין בפני בית הדין ,וכי
בהעדר"שמועביןאחיכם"בפניאותוהרכב,הואאינורשאי
לאכוף פסק דין .אך הגר"ע הדאיה דחה טענה זו ,והשיב
שהיהמקוםלפעולתוזושלביתהדיןהאזוריבירושלים,

"מכיון שהוא רק מבצע ומוציא לפועל פסק הדין של בית הדין
הגדול  ...גם ענין המזונות  ...ואין מקום ערעור על בית הדין
ירושלים ,כי הוא רק מבצע כאמור ,וכן נאמר במפורש בפסק
הדין הגדול מיום כ"ו סיון תשי"ב".

ההלכה המחייבת זאת לכתחילה אליבא דשיטה זו.לפי

צ"לשביתהדיןהאזורי
רבאותותיק,סברהגר"עהדאיהז 
כאמו 

דרכםשלהב"חוהתומים,זוגםכוונתהנמוקייוסףוהשו"ע

מחויבבביצועההוצאהלפועלשלפסקדינושל
הראשוןהיה 

שהביאולהלכה.ועייןבקצותהחושןסי'יגובישועותישראל

בית הדין הגדול ,ורק לאחר שבית הדין הראשון סרב לציית

ס"סיגשהסכימושהעיקרלדינאכשיטתהב"ח.

להוראת ביה"ד הגדול ,התיק עבר להרכב אחר שהתבקש

לפידרכושלהב"חתתפרשגםהלכהזושבשו"עסי'ידס"א

להוציאלפועלאתפסקהדיןובלאדיוןנוסף.ובשניהם,הטעם

בדרךזו ,ביתהדיןהראשוןשמעאתהטענותומעבירןלבית

ע,שבנסיבות אלו בית הדין
להוראה זו,על פי התפיסה שקב 


הדין הגדול ,שהוא בית הדין השופט בין הצדדים עפ"י

האזוריהואשלוחושלבי"דהגדול.

הטענותשבכתב,והואביתהדיןהקובעאתפסקהדין.ובית

כאמור,היסודלשיטהזוהואמההלכהבתחילתסי'ידשבה
בי"ד קמא שלח מיוזמתו את טענות הצדדים לפסיקה

עטרתדבורה


בביה"דהגדול.אךישלהוסיףביאורבהלכהזו.
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הראשל"צ הגאון הרב ב"צ מ .ח .עוזיאל זצ"ל בתשובה
)משפטי עוזיאל חלק חושן משפט סי' א'( ,האריך יותר

הבסיסההלכתישלביתהדיןהגדולכערכאתערעור
כידועבשנתתרפ"א)(1921עםכינונהשלהרבנותהראשית
לישראל,יחדעםבתיהדיןהאזורייםהוקםביתהדיןהגדול
לערעורים,ותקנותהדיוןהסדירואתיחסיהגומליןביןשתי
הערכאות.
גם קודם לכן פעלו מסגרות דומות בקהילות שונות .בספר
ציץאליעזרחלקטזסי'סזכתב:

"כפי הכתבים והפסקים הרבים שמגיעים לפנינו מדי פעם
מהתם להכא ,מתברר כי נהוג כן בפשיטות כנזכר ,להיות בית
דין גדול לערעורים ,בכל ערי המערב ,ובעוד ערים רבים
במדינות התפוצות .וכך נהגו מלפנים בתקופות שונות ,וגם
התקינו תקנות בקשר לכך ככתוב בפנקסי קהילות רבים .ובספר
מ"ב ח"ד נדפס ג"כ בקשר לכך מכתב מהראש"ל הגר"י מאיר
ז"ל וכה לשונו אודות כך :תמיד היה לנו ב"ד של ערעורים בכל
ערי תורקיה ,וזה דבר ידוע ומפורסם לכל חכם אשר ישב על כס
ההוראה כי אחר הפס"ד של הב"ד הראשון יש לו זכות הבע"ד
לערער על הפס"ד ,בהגישו בכתב את ערעורו לראש הרבנים
שבעירו ,וראש הרבנים היה שולח את הפס"ד יחד עם הערעור
לעיר הבירה קושטא רבתי ,ושמה היה ב"ד גדול שמעיין בדין,
והיה לו הכח לסתור הדין ולדונו מחדש ,או לקיים הפס"ד וכו'
וכן היינו נוהגים גם בירושלים ת"ו ובהרבה מקומות מקדמת
דנא ,ואין שום אדם ושום ב"ד פקפק בדבר הזה ,ואם ראשונים
כמלאכים נהגו ככה ,אנו כבני אדם מדוע לא נלך בעקבותיהם".
רבים דנו ביחס למעמדו של בית הדין הגדול עפ"י ההלכה.

בנקודהזווכתבבלשוןזו:

"אמנם בקונסטיטוציה המשפטית של עם ישראל ,לא היה בית
דין מיוחד לערעורים אלא בית דין הגדול ובית הועד ,ואין זה
מפני שקדמונינו התנגדו לבית דין של ערעורים ,אלא מפני
ששקדו על תקנת בתי הדין שבישראל להרימם במדרגה
משפטית גבוהה מאד שכל הנכנס לדין יכנס בלב שלם ובטוח
ובאמונה גמורה לשופטיו ,ולכן בחרו לתת לבעלי הדין זכות
הבחירה בדיינים והטילו עליהם לברור להם בית דין יפה .ובכל
זאת נתנו גם זכות הביקורת לכל רב אשר ימצא טעות בדין
ובהוראה וחייבוהו לחוות דעתו ולגלות את הטעות שבדין.
אולם אם העם דורש ,או שהשעה צריכה לכך היום ,להכניס
יפיפיותו של יפת באהלי שם ,ולייסד בית דין לערעורים ,אין
אנו רשאים לאטום את אוזנינו מדרישתם וחייבים ומשועבדים
אנו להם למלא את בקשתם זו ...ואם עדיין ימצא מי שלבו
נוקפו וחושש לומר שאין לנו לחדש דבר שלא מצאנוהו
מפורש ,ושגם בבית דין של ערעורים יש מקום לומר "בי דינא
בתר בי דינא לא דייקי" ,אף אני אשיב ואומר שבמקום שהצבור
מתקנים תקנה זו באופן כללי ,וכל העומדים לדין סברו וקבלו
למפרע שכל אחד מהם יכול לערער בפני בית דין לערעורים
המקובל לכך ,בזה אין שום ספק בדבר ,שבית דין מצווים
לכתוב כל פסקי דינם באופן ברור ומנומק ,כדי שתהיה עליו
אפשרות הביקורת ,וזכאים בית דין של ערעורים לשוב ולדון
בדין זה ,הואיל ושני הצדדים וגם בית הדין הראשון קבלו אותם
עליהם ,לשוב ולברר את דינם בלי שום פקפוק".

כיצד הדיון הנוסף בערכאת הערעור מתיישב עם הכלל

הרי שהראשל"צ הרב ב"צ מ .ח .עוזיאל קבע שזוהי תקנה

ההלכתי "-בית דין בתר בית דין לא דייקי" )מסכת בבא

שהציבור תקנו ,ולאחריה שני בעלי הדין ואף בית הדין

בתרא דף קלחע"ב( ,ומדוע פסק דינו של בית הדין הגדול

מקבליםעלעצמםאתהדיוןעלדעתכן.

מחייבאתהצדדיםולאפסקהדיןהראשוןשניתןבביתהדין

וכן בספר ישכיל עבדי ח"ג חלק אה"ע סי' ב' ,בהתייחסות

האזורי.

לשאלת "הנשאל לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר",

הרב הראשי לשעבר ,הגאון הרב י"א הרצוג זצ"ל בתשובה

במסכתעבודהזרהדףז,.בתוךדבריוכתב:

)פסקים וכתבים כרך ט' סי' יג( ,כתב על סמכות בית הדין
הגדולביחסלביתהדיןהאזורי:

"תיקון או ביטול פסק דין על ידינו אין זאת אומרת שאנו
גדולים מאלו שפסקו ,אלא שכך הוא תקנת הקהילות בארץ
ישראל ,ועל מנת כן מתדיינים ועל מנת כן דנים ,ועל מנת כן
ניתנה הסמכות".
וכןבהחלטתביתהדיןהגדולמיוםט'טבתתש"הבנשיאות
הראשל"צ הגאון הרב ב"צ מ .ח .עוזיאל זצ"ל ,יחד עם
הדייניםהג"רא.מ .ולקובסקי זצ"לוהג"ריוסףמ.הלוי זצ"ל
)פורסםבאוסףפסקידיןשלהרבנותהראשיתלארץישראל
עמודעא(,נכתבכדלהלן:

"ביה"ד הגדול מוצא שכן יש לו סמכות לדון בערעור זה ,מכיון
שדבר הערעורים נתקבל לתקנת חכמים ,שדינה כדין תורתנו
הקדושה ,וכל הנכנס לדין נכנס אדעתא דהכי".

"הנה נודע דשני טעמים נאמרו בדין זה שחכם שאסר וכו' ,הנה
כל כי הא דכבר הב"ד הראשון מידע ידע דהדין אשר דן הוא
מעותד לעמוד על הביקורת בכור המבחן לפני בית הדין
לערעורים ,מסתמא דאינו מחליט באיסורו לאיסור מוחלט ,רק
בתור גילוי דעת זמני עד אשר יעמוד לכור המבחן בבית הדין
לערעורים .וכיון שכן לא יחול עליו שם חתיכה דאיסורא ,ויכול
בית הדין השני לערעורים להתיר מה שאסרו ,אם נראה לעיניהם
כן ע"פ הדין .גם לטעם השני מפני כבוד החכם האוסר ,ל"ש
בכהא דנידון דידן,ÔÈ„Ï Â·˘È ‡¯˜ÈÚÓ ÈÎ‰„ ‡˙Ú„‡„ ,
דהרשות נתונה לבעל הדין לערער על דינם בבית דין אחר ולדון
הפכו ,ואין כאן זילותא דבי דינא ,דכבר מחלו על כבודם זה
לזה .ומטעם זה לא שייך נמי בנ"ד אומרם ז"ל אין ב"ד יכול
וכו' אא"כ גדול וכו' דכל זה ודאי דאינו אלא מפני כבודו של
בית הדין הראשון ,ולכך אם הוא גדול ממנו וכו' דאין כאן
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זילותא דבי דינא מותר .ומינה דכל כהא דכבר הוקבע מעיקרא
כן ,ודאי דלא שייך זילותא דבי דינא כמובן".

הבעיהאםישכאןפס"דבטעות",והןביחסלדיינים"-מכיון
דכך נתקנו תקנות הדיון לכתחילה ,י"ל דבית הדין פסק

וכןבתשובהבחלקד'חלקחו"מסוףסי'ב',חזרהרבישכיל

אדעתאדהכישלאיעורערבביתהדיןהגדול".

עבדי על שיטתו הנזכרת ,ובתחילת אותה תשובה כתב

וכן בתשובת ציץ אליעזר הנזכרת כתב סברא זו הן ביחס

בפשיטות,שמתכונת זו של ערכאת ערעור נקבעה כתקנה,

לבעליהדיןוהןביחסלדיינים,כשכתב:

ובארהטעםבתקנהזו.
למעשהסבראזו,דמעיקראאדעתאדהכינחתי,נכתבהכבר
בשנת תרע"ב ,עוד קודם לכינון הרבנות הראשית ,בתשובה
שכתב רבי דוד פיפאנו ז"ל בספרו חושן האפוד )חלק חו"מ
חלק התשובות סי' מב( ,ביחס למסגרת דומה של ערכאת
ערעורשהיתהנהוגהבמקומו,בבולגריה,וזהלשונו:

"כל כי האי גוונא דנידון דנן דמעיקרא הכי תקינו שרי וראשי
הקהילות  ...שיהיה לו רשות לבוא ולדון לפני בית דין הגדול ...
אין כאן זלזול לבית דין הראשון ,ומעיקרא אדעתא דהכי נחתי".

"כי הדיינים המשמשים בקודש בבתי דינים אלה ,נכנסו
מעיקרא למשרותיהם אדעתא דהכי שכל אחד מבעלי הדין יוכל
להגיש ערעור על פסקי הדין לפני בית דין הגדול שבירושלים,
וכך בכל דיון ודיון שבא לפניהם אדעתא דהכי נחתי .הן
הדיינים והן התובעים ,והן הנתבעים ,שתהא לכל אחד מבעלי
הדין הזכות להגיש ערעור כנזכר ,ומה שיצא מלפני בית הדין
הגדול תהא זו הפסיקה האחרונה".
בנוסף,חשובלצייןנקודהנוספתשעלתהבדבריהגאוןרי"א
הרצוג זצ"ל":על מנת כן ניתנה הסמכות" .דהיינו להבדיל

ולהלןדבריהגאוןרביאברהםשפירא זצ"לבפסקדין)פד"ר

מבתי דין פרטיים שהם חסרי כח סמכות וכח אכיפה לחייב

חלקי'עמ'(180שניתןבשבתובביתהדיןהגדול:

אתבעליהדיןלהתייצבלדיןבפניהםולבצעאתפסקדינם,

"בכל פס"ד יש שני יסודות שעל פיהן בי"ד לערעורים מבטל
פסק דין של ביה"ד האזורי ,חדא מכח תקנות הדיון ואדעתא
דהכי הצדדים מתדיינים ,שביה"ד לערעורים יבדוק מחדש את
הבעיה אם יש כאן פס"ד בטעות ,ואין כאן דין של בי"ד בתר
בי"ד לא דייקי ,ומכיוון שנשפטים מחדש ניתן פס"ד מחדש.
ושנית שמכיון דכך נתקנו תקנות הדיון לכתחילה ,י"ל דבית
הדין פסק אדעתא דהכי שלא יעורער בבית הדין הגדול".
וכןבספרציץאליעזרחלקטזסי'סזכתב:

"בכלל של בי דינא בתר בי דינא לא דייקא ,ישנו בזה כמה
וכמה פרטי דינים  ...אולם שונה הדבר לחלוטין כאשר המדובר
על בתי דין האיזוריים כאן בארץ ,כי הדיינים המשמשים בקודש
בבתי דינים אלה ,נכנסו מעיקרא למשרותיהם אדעתא דהכי
שכל אחד מבעלי הדין יוכל להגיש ערעור על פסקי הדין לפני
בית דין הגדול שבירושלים ,וכך בכל דיון ודיון שבא לפניהם
אדעתא דהכי נחתי .הן הדיינים והן התובעים ,והן הנתבעים,
שתהא לכל אחד מבעלי הדין הזכות להגיש ערעור כנזכר ,ומה
שיצא מלפני בית הדין הגדול תהא זו הפסיקה האחרונה.
וכיוצא בזה העלה בספר שו"ת חשן האפד חחו"מ סי' מ"ב על
שהיה נהוג בכזאת במח"ק ,דמאחר דכל העם אשר בשער
והזקנים יודעים דזוהי תקנת העיר ,אין כאן זלזול לבי"ד
הראשון ומעיקרא אדעתא דהכי נחתי עיי"ש .ועל זה מסתמכים
בפשיטות גם כל העם כאן בארצנו ,וגם החרדים הקיצוניים
ביותר משתמשים בזכות זאת ,ומגישים ערעורם לפני בית דין
הגדול ,ואני יודע ועד על כך".

וכשיש כמה בתי דין קבועים באותה העיר,הנתבע רשאי
לבקש להמנע מדיון בפני בית דין מסויים ולקיימו בפני בית
דיןאחר.לעומתזאת,בתיהדיןהפועליםבמערכתבתיהדין
הרבניים ,קבלו מהציבור ומהמחוקק סמכויות רבות
וייחודיות .סמכויות אלו ניתנו להם על דעת כן שהם ינהגו
במסגרת תקנות הדיון .אם בית הדין האזורי יבקש לראות
עצמוכביתדיןפרטיהמשוחררממסגרתזו,עליולבחוןהאם
אמנם גם בנסיבות אלו ניתנו לו הסמכויות שבידיו,
והתשובהברורה.
חובתושלדייןבמערכתבתיהדיןלמשימותהנחוצות
לקיומהשלמערכתבתיהדין
לכל דיין המתמנה כדיין במערכת בתי הדין הרבניים ידוע,
שזו מערכתממלכתית המיועדת לשרת את כלל הציבור,
ולתתלציבוראתהשירותוהמענההראוישהואאמורלקבל
במסגרתמערכתהשיפוטהרבנית.כלדייןמחויבלמלאאת
מלאכתו,ביןאםזומלאכתשיפוט,שבהמתקיימתהמצווה
"בצדק תשפוט עמיתך" ,ובין אם זו מטלה אחרת ,שאינה
שיפוטיתמובהקת .כידועהדיינים עוסקים באישור הצהרות
ובמשימות נוספות שאינן שיפוטיות ככל שהן חלק מצרכי
המערכת .וכל המלאכות גם יחד ,מוטלות על הדיין כפועל
שנשכרלמלאכתו,ואיןמקוםשיימנעמהן.
באותן נסיבות שבית הדין הגדול פסק אחרת מבית הדין
האזורי,וביתהדיןהגדולהחזיראתהתיקלביתהדיןהאזורי

"ביחס לסברת "מעיקרא אדעתא דהכי נחתי" ,שכתב חושן

שיבצע את פסק הדין ,הרי שביחס לבעלי הדין ,פסק הדין

האפוד בתשובתו הנזכרת ,היה לדון האם דבריו מתייחסים

המחייבהואפסקדינושלביתהדיןהגדול,וכשכופיםאותם

לבעלי הדין בלבד או גם לדיינים .אך בדברי הגאון רי"א

לביצוע פסק הדין ,כפיה זו נעשית כדין .על כן כשבית הדין

הרצוג זצ"ל הדברים מפורשים שכתב סברא זו גם ביחס

האזורי יפעל לביצוע פסק הדין ,ביחס להיבט זה ,הוא אינו

לדיינים " -עלמנתכןדנים".וכןהגאוןרביאברהםשפירא

ממלא משימה שיפוטיתמטעמו,המחייבת הזדהות מלאה

ז"ל כתב סברא זו הן ביחס לבעלי הדין"-אדעתא דהכי

של הדייןעם פסק דינו ,אלאכמו שכתב בתשובת ישכיל

הצדדים מתדיינים ,שביה"ד לערעורים יבדוק מחדש את

עבדיהנזכרת,הואבמלאכתוזוכשלוחושלביתהדיןהגדול
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ה
וכידוהארוכה,ובכךלמעשהדינו,כדינושלהשוטרהממונ 

ולפיתפיסתושלביתהדיןהאזורי,הצדדיםמחויביםלפסק

להוציאלפועלאתפסקהדיןשלביתהדיןהגדול.

דינו של בית הדין הגדול בלבד ,על בית הדין האזורי למלא

מאחר והיסוד הראשוני למערכת המשפט הוא "שופטים

את הוראת ביה"ד הגדול ולעשות את כל הנדרש להוצאה

ושוטרים תתןלך" וכו' ,ובפסיקתא פרשת שופטים":תניא

לפועלשלפסקדינו.

שופטים ושוטרים .רבי אליעזר בן שמוע אומר אם יש
שוטרים יש שופטים ,אם אין שוטרים אין שופטים" .הרי

המשךדיוןבביתהדיןהאזוריעליסודפסקדינושלבית

שבנסיבות של פער בין פסקהדין של בית הדיןהגדול ובית

ל
הדיןהגדו 

הדיןהאזורי,בכלהנוגעלביצועפסקהדיןוהסדרתהתנאים

דרכוזושלהרבהדאיהבתשובתישכילעבדיהנזכרת,אינה

לביצוע פסק הדין וכיוצ"ב ,בית הדין האזורי אינו נדרש

נותנת מענה מלא לכל הקשיים הקיימים .לעיתים הנסיבות

לעסוק במלאכת שיפוט שבה הוא אמור להביא לידי ביטוי

הן,שפסקדינושלביתהדיןהגדולאינומסייםאתהסכסוך

את פסק דינו שלו .אלא נדרש להיות מופקד על כל הכרוך

בין הצדדים ,ובית הדין האזורי נדרש להמשיך בדיונים,

בתקינותהמערכתכולהשקבעהבתקנותיה,שפסקדינושל

ולהמשיך במלאכת השיפוט ,בהמשך להכרעה שכבר ניתנה

בית הדין הגדול הוא המחייב את הצדדים ויש להביא

בערעור ,כפי הנידון בפסק הדין של בית הדין ירושלים

למימושו .ולעיתים לצורך מימושו ,נדרש סיוע מבית הדין

ובדבריוהרבחייםדודהלויזצ"ל.

האזורי.

ואכןנראהשמוטלעלביתהדיןהאזורילקבלאתפסקדינו

אמנםביחסלביתדיןפרטי,שפסקאתהדין,ופסקדינובוטל

של בית הדין הגדול ,ולהמשיך בדיו נים בהתאם .אמנם

על ידי בית דין אחר ,הגדול ממנו בחכמה ומנין ,בהתאם

בנסיבות אלו ,בית הדין האזורי כבר אינו משמש כידו

לכלליההלכההפסוקהבשלחןערוךחו"מסי'כה,איןחובה

הארוכהשלביתהדיןהגדוללהוצל"פבלבד,אלאיושבעל

על בית הדין קמא ,לעסוק בהוצאה לפועל של פסק הדין

מדיןבתפקידשיפוטימובהק.אךמאחרוהתקנותהמחייבות

השני .אך במערכת בתי הדין הרבניים ,הדיינים בבית הדין

אתהצדדיםהעדיפואתההכרעהבערכאתהערעורעלפני

האזורי מחויבים לתקנות הדיון ,וגם אם הם סבורים שפסק

פסיקתהאזורי,ולתקנותאלותוקףמחייבהןמצד החוקוהן

דינם הוא הנכון ,עכ"פ במסגרת המחויבות המוטלת עליהם

עפ"יההלכהמפנישהןתקנותקהלשהתקבלובציבור,עיין

כעובדי ציבור במערכת בתיהדין ,עליהם להביא לביצוע

בפסק הדין של ביה"ד הגדול הנזכר לעיל שכתב"-דבר

מעשישלפסקהדיןשלביתהדיןהגדול,ולהיותשלוחיבית

הערעורים נתקבל לתקנת חכמים" ,לכן מוטל על בית הדין

הדיןהגדולוידוהארוכה,כפישהורהבתשובתישכילעבדי

האזורי להתייחס לצדדים כמי שקבלו עליהם בקניין מחייב,

הנזכרת ,על יסוד פסק השו"ע סי' יד ס"א שקבע את

את העקרונות שהתקבלו במסגרת הערעור ,ומעת שניתן

האפשרות להוראה כזו לביצוע השליחות ,הוראה הניתנת

פסקהדיןבביתהדיןהגדול,זוהיהלכההמחייבתגםאליבא

ע"יביתהדיןהגדול.

דביתהדיןהאזורי.

בנסיבות שפסק דינו של בית דין קמא כבר בוטל ,ככל

כגון ,אם בית הדין האזורי פסק שהבעל פטור ממזונות

שהדבר נוגע לבעלי הדין ולתיק נשוא הערעור ,דעתם

אשתו ,אך בית הדין הגדול קבל את ערעור האשה וחייבו

האישיתשלחבריביתהדיןהאזוריחדלהלהיותרלבנטית.

במזונות ,אך עדיין נחוץ להשלים את הדיונים הרלבנטיים

אין חולק שעל פי ההלכה ,כפי שהתבארה בתשובות חושן

לבירוריכולתוהכלכליתשלהבעל,הכנסותהאשהוצרכיה

האפוד ,הגרי"א הרצוג זצ"ל הציץ אליעזר ופד"רחלק י'

וכיוצ"ב .הרי מאותו מועד שניתן פסק הדין בבית הדין

הנזכרות ,בעלי הדין ,מחויבים לפסק דינו של בית הדין

הגדול ,על בית הדין האזורי להתייחס לבעל כמי שמחוייב

הגדול .וכתוצאה מכך בית הדין האזורי אינו רשאי לטעון

במזונות אשתו על יסוד התקנות שמעמדם כקניין בר תוקף,

שבמלאכת ההוצאה לפועל של פסק דינו של בית הדין

למרות שלמיטב הכרתו של בית הדין האזורי ,הדין האישי

הגדול,הואמכשילאתבעליהדיןבאכיפתפסקדיןמוטעה

אינומחייבובמזונות.בנסיבותאלו,ביחסלביתהדיןהאזורי,

עליהם.

עילת החיוב היא-התקנות שמעמדן הוא כתקנת קהל

השוטר המופקד על ביצוע פסק דינו של השופט ,בהעדר

ובכוחן לחייב את בעלי הדין ,גם אם הדין המקורי אינו

עמידה בתנאים הקבועים בחו"מ סי' כה ,אינו רשאי לטעון

מחייב .ובכך ,המשך הדיונים לבירור תביעת המזונות וכן

לטעותבפסקהדין,ואינורשאילהתחמקממלאכתההוצאה

ֵעשו בניגוד להכרתו ומצפונו של בית
מתן ההחלטות לא י ָ

לפועל ,אלא כל עוד בעלי דין מחויבים לפסק דינו של

הדיןהאזורי.

השופט,גםהשוטרעושהאתהמעשההנכון.גםבביתהדין

בנסיבות אלו ,מצוות "בצדק תשפוט עמיתך" ,תתקיים

האזורי ,שאינו אמור להתכנס לדיון בביטול פסק דינו של

באמצעותביתהדיןהאזורי,האמורלהתחשבבכלהגורמים

בית הדין הגדול ,לא מתקיים ולא יכול להתקיים ,ההליך

שיצרו את החיוב הממוני ,לרבות פסיקת ביה"ד הגדול

שבכוחו לקבוע שבית הדין הגדול טעה טעות בדבר משנה

המחייבתאתהצדדיםעפ"יההלכה.

ושעפ"יהדיןפסקדינואינומחייבאתהצדדים.עלכןמאחר

דברים דומים כתב הגאון רבי אברהם שפירא זצ"ל ככל
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שהדברנוגעלענייניממון.בפסקדיןבתיק\520תשכ"ו,הובא

נשים ,בנסיבות שהדין מחייב את כפיית הבעל בגירושין,

בספרו של מ' אלון" ,המשפט העברי" ,מהדורה שלישית,

כופין אותו עד שיאמר"-רוצה אני" ,מפני ש"מצוה לשמוע

ירושלים תשמ"ח ,עמ' ,1523לאחר שהגאון רבי אברהם

דבריחכמים".

שפירא זצ"ל קבע שהדיין אינו יכול לפסוק בניגוד להכרתו,

על יסוד דברי הגמ' ,כתב החתם סופר בתשובה חלק אה"ע

ואינורשאילבטלאתדעתוהמהותית,כתב:

ח"א סי' קטז ,אודות מחלוקת הרא"ש וראבי"ה בשאלת

"בית הדין לערעורים יכול לשנות את פסק הדין ,אבל פסק דין
שני זה ,יש לו מקום לדינא לחייב את בעלי הדין ,שלכתחילה
אדעתא דהכי באו לדון ,שדינם יובא לדיון מחדש בפני בית
הדין לערעורים ,וכאילו באו מלכתחילה בפניו .אבל כל זה רק
לגבי בעלי הדינים ולא לגבי הדיינים ,שהסכמה והתחייבות של
בעלי הדין אין בכוחם לשנות את דין התורה כפי שאותו דיין
מבינו ,ואין הוא יכול ואינו רשאי ,אם בא דין זה ממש ,או דומה
לו ,לפניו שוב ,לפסוק אחרת מכפי שהוא סובר .יתר על כןÌ‡ ,
ÌÈÚ‚Â‰ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ È¯‰ ,‰ÓÂ„ÎÂ ˙ÂÂÊÓÂ ˙ÂÂÓÓ ÈÈ„· ÈÎ
·„·¯ ,¯ÂËÙÏ Â‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈ„· Ì¯Â‚ ÂÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˘Ú ,אין
הדבר נכון במקרים של איסורים".
האםישמקוםלהבחיןביןדיניממונותלדיניאיסורוהיתר
וגירושי ן

כפייתגטעלבעלנכפה,בלשוןזו:

"ועוד אני אומר דאפילו אי קמי שמיא דהלכה כהרא"ש ,מ"מ
כיון דאיכא דעת המרדכי דפליג ואין אתנו יודע להכריע ,ממילא
אם עבר וגירש ע"י עישוי ,הוי אשת איש דאורייתא בודאי ולא
מספק .וטעמא אני אומר ,שהרי גט מעושה אפילו כדין ואומר
רוצה אני ,מ"מ איננו כשר אלא מטעם דאחז"ל ב"ב מ"ח ע"א
מסתמא ניחא ליה לקיים דברי חכמים שאמרו לכופו להוציא,
ועל דרך שהסביר הרמב"ם יפה סוף פ"ב מגירושין ,והיינו
כשברור גם למגרש שהעישוי כדין אליבא דכ"ע ,א"כ מצוה
לשמוע דברי חכמים .אבל הכא יאמר נא המגרש מאן לימא לן
שמצוה לשמוע דברי הרא"ש ,דלמא מצוה לשמוע דברי
המרדכי ,ואם גם מה שאמר רוצה אני היה בהכרח ולא ענה
מלבו ,ע"כ אין נראה שום הו"א לכייף לגרש" ,עכ"ל החתם
סופר.

בדבריהגאוןרביאברהםשפיראעלתההטענה,שישמקום

מדבריהחת"סהיהנראהלכאורה,שבפלוגתתהפוסקיםאם

להבחנהביןדיניממונותוביןדיניאיסורוהיתר,כגוןגירושין

ראוי לכופו ,אם כפואתהגט בהסתמך על דעת הפוסקים

וסידור הגט בבית הדין האזורי ,דוגמת התיק שנידון בזמנו

שאפשרלכופו,הגטבטל,ואפילואינהספקאשתאיש,אלא

בביתהדיןבפ"ת,שביתהדיןהתבקשלסדרגטעלפיפסיקת

נותרה ודאי אשת איש .ועיין בספר דבר יהושע ח"ג אה"ע

ביתהדיןהגדול.בנסיבותאלו,שקבלתהצדדיםאינהמעלה

סי' ל' שתמך בדברי החת"ס וביארו ,וכתב שכשם שבדיני

ואינה מורידה ,כיצד בית הדין האזורי יביא לאכיפת גט,

ממונות המוחזק יכול לטעון קים לי כדעת מיעוט הפוסקים,

כשלדעתואכיפתהגטעלהבעלתביאלפסילתהגט.

ה"הלענייןכפייתגטאיןמקוםלהכרעתההלכהעלפידעת

יש שיטענו ,גם אם בית הדין האזורי יבצע את אכיפת הגט

רוב הפוסקים ,ולפי דרכו ,כפיית הגט תתבצע רק כשהיא

כשליח וכידו הארוכה של בית הדין הגדול ,אם לפי מיטב

אינהשנויהבמחלוקתהפוסקים.

הכרתוהואמתבקשלסדרגטשאיןבוממש,לאניתןלחייבו

אך בעטרת דבורה ח"ב אה"ע סי' צד ,הבאתי פסק דין

לפעול כן .לא נכון שמערכת בתי הדין תיתן לגיטימציה

ל
שנכתבבזמנובמסגרתדיוןבביתהדיןבטבריה,בנסיבותש 

למתכונת כזו ,שדיין בבית הדין האזורי יסדיר הליך להתיר

מחלוקתהפוסקיםבשאלתכפייתגט.והובאודבריהפוסקים

אשה נשואה לעלמא ,כשלמיטב הכרתו ,גם לאחר סידור

שבארו את דינו של החתם סופר כהלכה המתייחסת

הגטהיאעדייןאשתאיש.

למחלוקת שלא הוכרעה ,כגון מחלוקת הרא"ש והראבי"ה

אךעדיין יש מקום לדון בשאלה זו .אקדיםכי באותו תיק,

בשאלת כפיית גט על בעל נכפה ,וביחס למחלוקת זו ,נקט

\520תשכ"ו ,דברי הגאון רבי אברהם שפירא זצ"ל הנזכרים

החת"ס ש"אין אתנו יודע להכריע" .אך אין יסוד לקבוע

לעיל נאמרו במסגרת דעת המיעוט ,ואילו דעת הרוב של

שדברי החת"ס מתייחסים גם למחלוקת הפוסקים ,שבה

הגאוןר"יבבליקיז"לוהגאוןרבימרדכיאליהוז"להסכימה

ניתנההרשותלדייניםמוריהוראהבריסמכא,לשאתולתת

באותו נידון של דיון בחרם דר"ג ,שבית הדין האזורי יכול

בדבריהחולקיםולהכריעבדבריהםהלכהלמעשה,הןעפ"י

להשלים את הליך ,כמבוקש על ידי ביתהדין הגדול .כפי

הכרעתפוסקיםאחרונים,והןבהכרעתביתהדיןאשריהיה

הנראה טעמם ,מאחר ובעלי הדין מחויבים לפסק דינו של

בימים ההם שדן ונשא ונתן בדברי החולקים והורה לכפות

ביה"דהגדול,ביה"דהאזוריאינומכשילםבעבירה.

עלהגירושין.

אצייןלבירורהלכההעולהלעיתיםעלשלחנושלביתהדין,

ובספרשדיחמדכרךז'מערכתגירושיןסי'א'אותטו,הביא

כיצד לנהוג בשאלת כפיית גט או חיובו ,בנסיבות של

מדבריהחת"ס,וסברבדעתוכפישהובןעלידיתשובתדבר

מחלוקת הפוסקים ,גם כשמחלוקת זו הוכרעה כדעת רוב

יהושע,וכתב:

הפוסקים שניתן לכפות ,האם על יסוד הכרעה זו ,הדין
מאפשראתכפייתגט,אושאינומאפשרזאת.
כידוע ,בגמרא במסכת בבא בתרא דף מח .התבאר שבגיטי

"לענ"ד יש לפקפק בטעמו ,אטו כו"ע דינא גמירי ,וא"כ נוכל
לכוף מאן דלא ידע פלוגתא דרבנן קדישו הנ"ל .ואף מאן דגמיר
וסביר נוכל לכופו ,דכיון דהדין נותן לשמוע אל השופט

עטרתדבורה



שבימיו ,והרי בית דינו סוברים דהדין הוא לכופו ,א"כ נימא
שפיר דאנן סהדי שמתרצה בכל לבו לשמוע דברי חכמים ,ומי
מבעלי דינים יוכל לסמוך על דעתו נגד דעת בית הדין שבימיו".
וכן בשו"ת שערי דעה )להג"ר חיים יהודה ליטווין ז"ל( ח"א
סי'קיטכתבעלדבריהחת"ס:

"נראה לי שאין דבריו מוכרחין ,שהרי לאו כו"ע דינא גמירי
וכדאשכחן סברא זו בפ"ק דקידושין .והכוונה במה שאמרו
ניחא ליה לקיים דברי חכמים ,הוא על הבית דין שבזמנו
שכופין אותו על זה ,ועל דעתם הוא גומר ומגרש .וכדוגמא
שאמרו בסוטה )דף כה( בטעמא דבי"ד מקנין לאשה שלא בפני
בעלה ,משום דסתמא דמלתא אדם מסכים על דעת בית דין
ע"ש ,דהכוונה על בית דין שבדורו העוסקין עמו בזה ,וה"נ
לענין גט מעושה".
וכןבפד"רחלקד'עמוד166בפס"דשלביה"דהגדולבהרכב
הדייניםהגאונים נ"ער"ע הדאיה,הגאון רבי יוסף שלום
אלישיב,והגאון רבי בצלאלז'ולטי ,הביאו מדברי החת"ס,
וכתבועלדבריו:

"ברם במקום שלפי כללי ההלכה המסורה בידינו ,הדין הוא
שכופין ,למשל במקום דפליגי יחיד ורבים ולפי דעת הרבים
כופין ,בזה ודאי מן הדין יש לצוות לכפות לבעל לתת גט ,והגט
יהיה כשר כד"ת".
עוד ראוי לדון ולברר הלכה זו .היה מקום לחקור מי הם
החכמים שהבעל מצווה לשמוע לדבריהם .האם אלו חכמי
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"גט מעושה בב"ד כשר משום מצוה לשמוע דברי חכמים ,ואין
הפירוש משום שכך הוא הדין ,דא"כ עישוהו גוים כדין ג"כ
נימא הכי ,ובגמרא מבואר דאם מצד מצוה לשמוע דברי חכמים
ניחא הא דלא מהני עישוהו גוים ,אלא פי' מצוה לשמוע דברי
חכמים מה שמצווין אותו".
וכןמבוארבתשובתשערידעההנזכרתלעיל,שכתב:

"הכוונה במה שאמרו ניחא ליה לקיים דברי חכמים ,הוא על
הבית דין שבזמנו שכופין אותו על זה ,ועל דעתם הוא גומר
ומגרש".
וכן הוא בספר גט מקושר )להג"ר משה בולה( סי' יח ס"ג,
שכתב:

"והיינו טעמא נמי בשלא כדין בישראל דאמרינן דכשר מן
התורה ופוסל ,מפני דהתם נמי איכא מצוה לשמוע דברי
חכמים ,דהיינו הבית דין שכפו אותו שטעו בדין ואגב אונסא
ומצוה גמר ומגרש ,ומשום הכי פוסל מן הכהונה דכשר הוא מן
התורה ,אבל כשלא כדין דגוים ,דאין שם מצוה לשמוע
דבריהם ,משום הכי אפילו ריח הגט אין בו ,דאין שם שום מצוה
לא מצד הענין כיון שהוא שלא כדין ,ולא מצד לשמוע דברי
חכמים כיון שהן גוים".
לעומת זאתרבינו גרשוםבפירושו למסכת בבא בתרא דף
מח,אכתבלהיפך:

"התם נמי סבר .האי מוכה שחין מצוה לשמוע דברי חכמים
שגזרו כן ומתרצה".

הגמ' והפוסקים שקבעו את ההלכה לחייב את הבעל בגט

ס,
קהשאלות ותשובות סי'תש" 
וכן באור זרוע חלק אבחל 

בנסיבות אלו ,או שאלו הדיינים חברי בית הדין היושבים

כתב:

באותו בית הדין שדן בתביעת הגירושין ומורים לבעל לתת
גט.
מלשון רש"י במסכת קידושין דף נ ,א ד"ה דמצוה לשמוע
דבריחכמים,שכתב:

"ואית לן לאחזוקיה בחזקת מקיים מצוה וגמר בלבו לקיים דברי
בית דין".משמעשהמצווהמתייחסתלחבריביתהדיןשהורו
לכופובגט.
וכןבתוספותרי"דבמסכתקידושין)שם(,כתב:

"שאני התם דמצוה לשמוע דברי חכמים פירש אבל עישוהו
עכו"ם דאין מצוה לשמוע דבריהם לעולם אימא לך דברים
שבלב דברים".
וכן משמעות דברי הרשב"םמסכת בבא בתרא דף מח,א

שכתב":בעכו"ם פסול .ואף על גב דאמר רוצה אני וקא ס"ד
דמקשה דבישראל כשר משום דמצוה לשמוע דברי חכמים
ובעכו"ם פסול כיון דליכא מצוה אגב אונסי' לא גמר ומקנה
ומגרש וקשיא לרב הונא דכיון דליכא מצוה לא מקני אגב
אונסיה".

"וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני
ודחינן דילמא התם נמי סבר מצוה לשמוע דברי חכמים פי' כגון
הא דתנן ואלו שכופין אותו להוציא סבר כיון שתקנו חכמים
מצוה לשמוע דבריהם וגמר ומגרש ש"מ שאין כופין אותו לומר
רוצה אני אלא בהנהו דתנינן במתני' אבל בכפייה שלא כדין אף
על גב דאמר רוצה אני אין בו אפי' ריח הגט".
ובספרעונגיוםטובסי'קסחכתב:

"ע"כ נראה דהרמז"ל מפרש דהא דקאמר מצוה לשמוע דברי
חכמים לאו היינו החכמים שכופין אותו עכשיו לגרש,
וכדמשמע מלשון הרשב"א ז"ל בקדושין )דף נ'( .אלא חכמים
שאמרו שמחויב לגרשה .והיינו שכיון שמצוה לגרשה לא מקרי
אונס כלל שלא נקרא אונס אלא אם כופין את האדם לעשות מה
שאינו מחוייב לעשות .אבל מה שמצווה לעשות לא מיקרי
אונס .וטעם זה שייך גם אם הבעל ע"ה ואינו יודע שהדין נותן
לגרשה מ"מ כיון דבעצם הכפי' ליכא אונס הוי גט .וכיון דעיקר
כונת אמרם מצוה לשמוע דברי חכמים היינו דמשום זה לא
מקרי אונס דמחוייב לקיים מצות חכמים ולגרש".

ואםהמצוההיאמצוותחז"ללאהיהכותבשבעכו"םליכא

אך נראהשניתן לפרש בדברי הראשונים,שבהלכה זושל

מצוה.

"מצוה לשמוע דברי חכמים" ,קיימים שני המרכיבים,

וכן כתבוכמה אחרונים,הנצי"ב ז"ל בתשובת משיב דבר

ראשית ,הדין עצמו הקובע את חיוב הגירושין ,ושנית ,בית

חלקד'סי'מו,כתב:

הדיןשהורהלבעלאתחיובובגט,ומצוהעליולשמועדברי
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שנה בהלכות גירושין פ"ב ה"כ
חכמים אלו .עיין בלחם מ 

הדין,היאמצוותושלביתהדיןהגדול,ולאמצוותושלבית

שכתב:

הדיןהאזורישמעיקראקיבלעלעצמושלאלהורותולצוות

"הר"ן פי'  ...אבל בישראל דאיכא מצוה טפי ,מצד הענין שהוא
מצוה ,ומצד דהוי שומע דברי חכמים ,מפני כן כשר".
ובדרךזויתפרשודבריהשדיחמדה נזכרים,במהשכתב:

"כיון דהדין נותן לשמוע אל השופט שבימיו ,והרי בית דינו
סוברים דהדין הוא לכופו ,א"כ נימא שפיר דאנן סהדי שמתרצה
בכל לבו לשמוע דברי חכמים ,ומי מבעלי דינים יוכל לסמוך על
דעתו נגד דעת בית הדין שבימיו".

אתהצדדיםבכלציוויהנוגדאתפסיקתביתהדיןהגדול.
האםביתהדיןהאזורייכוללטעוןלטעותבפסיקתביה"ד
ל
הגדו 
בגמ' מסכת ב"ק דף לב :ביחס לחיוב גלות של שליח בית
הדיןשהלקהוהלהמת,העמידוה"-דטעה דיינא גופיה".הרי
מבואר שאם בית הדין טעה ,ושליח בית הדין ביצע הוראה

דהיינו ,בית הדין שהורה לחייב את הבעל בגירושין ,הוא

מוטעית ,כגון שבית הדין טעה במ נין המלקות ושליח בית

בית הדין המוסמך לפרש את ההלכה ולקבוע שכך קבעו

הדיןהמכהבשליחותביתהדין,סמךעלביתהדיןאךהיה

חכמי הגמ' ופוסקי ההלכה .על כן ,מצוה על הבעל לשמוע

יכול להבחין בטעות ולא הבחין ,אותו שליח יחשב כמי

דבריהחכמים,שהםחבריביתהדיןהמוסמכיםלקבועמהי

שעברעבירהבשוגג,כשהלקהללאצורך.

ההלכההמחייבתאתהבעל.

בהתאם לכך ,לפי דרכו של הגר"ע הדאיה זצ"ל בתשובת

נחזור לנידון שבפנינו ,במסגרת יחסי הגומלין בין בית הדין

ישכיל עבדי הנזכרת ,גם לאחר שבית הדין האזורי יתבקש

האזורי לבית הדין הגדול ,ככל שהדבר נוגע לבעלי הדין

לבצעאת סידור הגט בשליחותו של בית הדין הגדול ,אם

בלבד ,אין חולק שפסק דינו של בית הדין הגדול הוא פסק

נפלה טעות בפסיקת בית הדין הגדול ,הרי שהאחריות

הדיןהמחייבבשניההיבטיםהנזכרים.

לתוצאותמהטעותהזורובצת,הןעלביתהדיןהגדולשפסק

לכןגם ביחסלבעלשחויבבגירושיןבביתהדיןהגדוללאחר

אתפסיקתו,והןעלביתהדיןהאזורישדינוכשליחביתהדין

שביתהדיןהאזורי פסק שאיןלחייבו,אילוהיהמקום לומר

הגדול .לכאורה בנסיבות אלו ,גם אם בהתאם למבואר ,אין

שנותרו בפניו שני פסקי דין ,של בית הדין האזורי ושל בית

מניעה שבית הדין הגדול יבצע בעצמו את סידור הגט על

הדיןהגדול,שעלפיההלכהמעמדםשווה,הרישעפ"ידרכו

יסוד פסיקתו שלו שהיא עבורו הפסיקה הנכונה ,עכ"פ היה

של החתם סופר בתשובתו הנזכרת ,לא היהמקום שבית

עליו להימנע מלהטיל על בית הדין האזורי שליחות כזו

הדין הגדול בעצמו יחייבו בגירושיןולא יחוש לדעת ביה"ד

שאליבאדשיטתואינהכהלכה.

האזורי .ובהכרח ,שהלכה למעשה גם כשבית הדין הגדול

כאמור ביחס לדיני ממונות אין מקום לטענה זו ומהטעם

מבצעבעצמואתחיובהגטעפ"יפסיקתושלו ,הבעלמחויב

שהתבארלעיל,אךביחסלדיניאיסורוהיתרכגוןסידורגט

בגירושין על יסוד הקביעה שפסק דינו של בית הדין האזורי

שבית הדין הגדול פסק לחייבו בניגוד לפסיקת בית הדין

כבראינוקייםעבורו.

האזורי,ככלשהדברנוגעלביתהדיןהאזוריבלבד,לכאורה

בנוסף ,תקנות הדיון מחייבות את בית הדין האזורי שלא

היהמקוםלטענהזו.

להורות לבעלי הדין בניגוד לפסיקת בית הדין הגדול ,הרי

נוסיף ונציין כי הראשונים התייחסו לנסיבות של בית הדין

שגםאםאיןמניעהשביתהדיןהאזורי,בינוביןעצמו,ישאר

שטעה בדינו לחייב גט .הרמב"ם בהלכות גירושין פרק ב'

בדעתו שפסק דינו שלו ,הוא פסק הדין הנכון ,אך מאחר

הלכהכ'כתב:

וביחס לבעל ,ההכרעה המחייבת ,היא ההכרעה שהתקבלה
בבית הדין הגדול ,וכך ידוע לבעלי הדין .הרי שבפני הבעל
המחויבבגירושין,איןשניפסקידיןשוניםשניתנומשניבתי

"לא היה הדין נותן שכופין אותו לגרש ,וטעו בית דין של
ישראל  ...הרי זה גט פסול ,הואיל וישראל אנסוהו יגמור
ויגרש",

דין ,ושמעמדן זהה .אלאמצוה על הבעל לשמוע בקולו של

וכן בשו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה' ,ומשמע שהגט פסול

בית הדין הגדול .גם ביחס לנסיבות אלו ,ניתן לומר ביחס

מדרבנן ,ובב"ש סק"י הביא דעת הראשונים הפוסלים

לבעל הכפוי בגט בעקבות פסיקת בית הדין הגדול ,את

מדאורייתא.וישלדוןמהטיבהשלהטעותהנזכרתברמב"ם

קביעתושלהשדיחמד" :כיוןדהדיןנותןלשמועאלהשופט

ובראשונים,וכיצדהיאמתבררת.

שבימיו,והריביתדינוסובריםדהדיןהואלכופו,א"כנימא

כידוע במסכת סנהדרין דף ו .ודף לג .הגמ' מתייחסת לשני

שפירדאנןסהדישמתרצהבכללבולשמועדבריחכמים".

סוגי טעויות" .טעות בדבר משנה" ,דהיינו בהלכה הפסוקה

לכן גם אם לולי תקנות הדיון ,מבחינת ההלכה שני בתי

מקדמתדנא,ו"טעותבשיקולהדעת",דהיינוטעותבהכרעה

הדין,ביתהדיןהאזוריוביתהדיןהגדול,נחשביםכשניבתי

במחלוקת בניגוד למנהג שפשט )רמב"ם סנהדרין פ"ו ה"ב(,

דיןשווים,אךלאחרשבתידיןאלופועליםבמסגרתהידועה

או כנגד דעת רוב הדיינים )רש"י לג .(.למרות זאת,ביתדין

והמקובלת של מערכת בתיהדיןבישראל ,לאחר שהתקנות

שדןבמחלוקתהפוסקים,ירדלעומקהשלהלכהכדרכהשל

קבעו שפסיקת בית הדין הגדול היא הפסיקה המחייבת את

תורה ,והכריע כדעת מקצת מהפוסקים ,לכל הדעות גם מי

בעליהדין,ה"מצוהלשמועדבריחכמים",המוטלתעלבעלי

שאינו מסכים לדעתו ,אינו יכול לייחס לו טעות .עיקרון זה

עטרתדבורה
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מיוסד על דברי הרא"ש במסכת סנהדרין פרק ד' סי' ו'

וע"ע ישכיל עבדי חלק ו' אה"ע סי' צו סק"ז .אך בדרך כלל

שכתב:

איןלביתהדיןהאזוריאתהנתוניםעליהםניתןלבססטענה

"היכא שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה ,לא יאמר הדיין
אפסוק כמי שארצה ואם עשה כן זהו דין שקר .אבל אם חכם
גדול הוא גמיר וסביר ויודע להכריע כדברי האחד בראיות
ברורות ונכוחות הרשות בידו .ואפילו אם פסק חכם אחר בענין
אחר ,יכול החכם לסתור דבריו בראיות ולחלוק עליו כאשר
כתבתי למעלה ,כ"ש אם יש לו סיוע מאחד מן החולקין".

כזו,בהעדרדיוןשבופרוטוקולהדיוןבביה"דהגדול.מהעוד
שתקנות הדיון אינן נותנות מקום לדיון מחודש מסוג כזה
בביתהדיןהאזורי,וגםביתהדיןהאזוריאינומבקשלהיכנס
לדיון כזה ,לכן למעשה מציאות כזו אינה אמורה להיות
מעשית.
אמנם מאחר ובאיסור אשת איש עסקינן ,אם אכן סבור

וכןכתבהטורחו"מסי'כה.

ביה"ד האזורי שנפלה תקלה ונמצאה טעות בעובדות או

ועיין שו"ת רד"ך בית ג' ,שדברי הרא"ש מתייחסים גם

בהלכהשנפסקהבפסקדינושלביתהדיןהגדול,סעיף ) 5ד(

למחלוקתהפוסקיםבשאלתכשרותהגטואיסוראשתאיש.

לכלליהאתיקהמאפשרלביתהדיןהאזורילגלותאתאוזנו

אך הביא כמה דוגמאות למחלוקות גדולי הראשונים ,שלא

של בית הדין הגדול בהשגותיהם ,ובית הדין הגדול יעיין

הוכרעו ואין איתנו מי שיכול להכריע בהן ,לכן מספק יש

וישיבלהםכדרכהשלתורהוינתנוההוראותהמתאימות.

להחמיר.וכןהוסיףהרד"ךוכתבשביחסלמש"כבגמ'כדאי
הוארביפלונילסמוךעליובשעתהדחק-,

"דוקא באמוראים שהיה כח בידיהם לפסוק כיחיד ,אף על גב
דרבים פליגי עליה ,אם סברתו נוטה כדברי היחיד ,או מאן
דגמיר וסביר וידע להכריע כדברי הפוסק היחיד מתוך הגמרא
בראיות ברורות ונכוחות שהלכה כמותו בשעת הדחק .אבל אנן
יתמי דיתמי שאין כח בידינו לפסוק כיחיד ,פשיטא שאין לנו
לומר כדאי הוא רבי פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק אפילו
במילי דרבנן ,אלא אם כן גמיר וסביר ויודע להכריע כדבריו
בראיות ברורות ונכוחות ,או שכבר נהגו כדברי היחיד".

פסקדיןשאינומנומק
בפתיחת דברינו הזכרנו פסיקה של בית הדין האזורי בפתח
תקוהשנמנעמביצועסידורגטלאחרשהבעלחויבבובבית
הדין הגדול .אציין כי פסק דין זה פורסם בחוברת "הדין
והדיין" מס')2פרסום שאינו באמצעות הנהלת בתי הדין
ואמינות עריכתו פחותה( ,וכיון שכן לא מצאתי מניעה
להתייחס אליו גם במסגרת הנוכחית ,לאחר שעיינתי
בשלושת ההחלטות הרלבנטיות  -שתי החלטות ביה"ד
האזורי והחלטת הגדול .להלן ההחלטות של בית הדין

לכןבאותם המקרים שבית הדין הגדול פוסק לחייב גירושין

האזוריוהגדולבאותותיק.

בניגוד לפסיקת בית הדין האזורי ,בנסיבות בהן בית הדין

ביתהדיןהאזוריפסקכדלהלן-

האזוריהסתמךעלדעותהפוסקיםשהורושלאלחייב,ובית
הדין הגדול ירד לעומקה של הלכה כדרכה של תורה,
והכריעכדעתהסובריםשישמקוםלחייבאתהגירושין,אין
מקוםשביתהדיןשלאהכריעכך,יטעןשפסיקהזומוטעית.
עלכן,עליסודדבריהרא"שוהרד"ך,ובצירוףהאמורלעיל
בביאורדבריהגמ'שהיסודלחיובהגטנובעמהמצוהלשמוע
דבריחכמים,מאחרוכאמורביתהדיןהרלבנטיעבורהבעל
הוא בית הדין הגדול ,ועל יסוד דברי הרא"ש והרד"ך ,גם
בטרםנתקנו תקנות הדיון ,בית הדין הגדול מוסמך להכריע
במחלוקתהפוסקיםולפסוקבניגודלפסיקהשהתקבלהבבית
הדיןהאזורי,אםאמנםהכריעבראיותברורותכדעתאותם
פוסקים עליהם הסתמך בפסק דינו ,וכמ"ש הרא"ש":אפילו
אם פסק חכם אחר בענין אחר ,יכול החכם לסתור דבריו
בראיות ולחלוק עליו" .עלכן מכאן ולהבא זהו פסק הדין
האמתיוהמחייבאתבעליהדין,ואיןמקוםלטענהשלבית
הדיןהאזורישהואנאלץלבצעגטשאינוכשר.
אמנם היה מקום שלא להטיל את סידור הגט על בית הדין
האזורי ,אם בית הדין האזורי שכבר דן ופסק קודם שהוגש
הערעור ,סבור שפסיקת בית הדין הגדול היא טעות בדבר
משנה.הןטעותבפסיקתההלכה,והןטעותבעובדותשדינה
הריב"שסי'תצח" :כלשכןהוא,
כטעותבדברמשנה,כמ"ש 
במה שהטעות הוא בדבר עצמו ,ולא מחמת סברת הדין",

"לאחר שמיעת טו"מ הצדדים ועיון בחומר שבתיק נראה שאכן בני
הזוג בנפרד כ 20-שנה .וכבר למעלה מ 10-שנים הגישו בקשה
משותפת להתגרש דבר שלא מומש גם בגלל סירוב האשה להתגרש
עד שהבעל לא יעשה כרצונה בנושאים הכספיים  ...בא' אב תש"ס
פתחה האשה שוב תביעת גירושין כנגד הבעל ,וביה"ד עשה הרבה
ניסיונות להביא את הצדדים להסכם ,וזאת כיון שאף אחד מהצדדים
לא הוכיח את טענותיו כלפי הצד השני ,וכל הטענות שטוענת היום
האשה לחייבו מחמתם בגט אין בהם ממש ,והדבר היחיד העומד כאן
הוא הפירוד הארוך בין הצדדים ,שלפחות במשך תשע שנים נראה לא
הפריע לאשה .ולכן המלצנו לאשה לקבל הצעת הבעל לפצותו
בסכום שהיה נראה לנו מתקבל על הדעת בענין הדירה .טענת ב"כ
האשה שאין לדון בדירת עמידר באשר אינה רכוש של הצדדים היא
חמורה ביותר וההצעה לפנות לבית המשפט להגיש תביעותיו אינה
מקובלת כאשר היא מוצעת מפי "טוענת" בבי"ד ללא שום נימוק
הלכתי .לאור האמור לעיל מחליטים :א( אין מקום למתן פס"ד
לגירושין לאור האמור לעיל .ב( באם תודיע האשה שהיא מסכימה
לתת לבעלה המגיע לו לפי הדין ,נקבע דיון .על האשה להודיע
עמדתה תוך חודש מהיום".
ביתהדיןהגדולקיבלאתהערעורעלפסקהדין,וכתב:

"פסק דינו של בית הדין האזורי בפתח תקוה ,אינו נראה לנו .מדובר
בפירוד של כ 20-שנה ,כאשר במהלך השנים ,כל אחד מן הצדדים חי
את חייו .לדברי הבעל ,אשתו בגדה בו ,ולדברי האשה ,הבעל בגד
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בה .חמש הבנות של בני הזוג ,גודלו על ידי האשה בלבד ,והיא
הכניסתן לחופה .הבעל לא נטל חלק בגידולן של הבנות ,ולא
בנישואיהן .שני הצדדים מעוניינים בגירושין .הבעל מעכב את הגט,
עד אשר תתקבל דרישתו לחצי הדירה .מדובר בדירת עמידר ,שאינה
שייכת לאף אחד מן הצדדים .לחברת עמידר ,קריטריונים משלה,
והיא אינה כפופה לשיפוטו של בית הדין הרבני .הצענו לצדדים ,כי
יתגרשו לאלתר ,וכי לאחר הגירושין יעמדו להם זכויותיהם בדירה,
כפי שהן היום .שניהם יוכלו לפנות לחברת עמידר ,ולבקש את מימוש
הזכויות .ב"כ הבעל ,אינו מסכים לכך ,ודרישתו כי האשה תשלם
לבעל את דמי מחצית הדירה כשוויה בשוק ,או קרוב לכך .יצוין ,כי
לאשה כתובה בסכום רב ) 50000דרהם מרוקאי ,הכתובה נכתבה על
ידי כבוד הגר"ש משאש שליט"א( .גם אם נניח ,כי אין מקום לחייב
את הבעל בתשלום הכתובה ,הרי יש מקום לחייבו בגט .בנסיבות
אלו ,כאשר שני הצדדים אינם רוצים זה בזה ,ולדברי הבעל אשתו
אסורה עליו ,יש מקום לחיוב בגט .נושא הדירה ,אינו בשיפוטו של
ביה"ד הרבני ,ולכל היותר ניתן לציין ששני הצדדים יתייצבו לפני
חברת עמידר ,לאחר הגט ,ויעמדו בזכויותיהם הקיימות לפני הגט.
אנו קוצבים לצדדים  20יום לסידור גט .ניתן לסדר את הגט בביה"ד
האזורי בפתח תקווה ,או בבית הדין בירושלים .אם הבעל לא יסכים
לתת גט תוך פרק זמן זה ,נדון בהפעלת צווי הגבלה נגדו".

הרכושיות שהן לגיטימיות בעינינו ,היא קביעה שאנו תמהים עליה
שהרי היא נוגדת עמדת רבותינו מצוקי ארץ .מצינו במהרי"ק שורש
ק"ב שדן לענין כפית יבם בחליצה שאומר שאפילו כשחל על היבם
חיוב לחלוץ בכל אופן במקום שיש לו תביעת ממון הרי תביעה זו
מעכבת את החיוב .עי"ש .כך גם כותב בשו"ת שיבת ציון סי' צ"ו
שכשמעלה היבם טענה ממונית סבירה הרי זה מעכב את חיוב
החולץ .כמו כן מובא בשו"ת מהרשד"ם חלק ה' סי' ס' שאם הבעל
חייב לגרש ואפילו אם הוא מאלה שכופין אותו לגרש בכל אופן אם
מתנה הבעל שתחזיר לו חפצים שלו ,הדין עימו ,ואין בידינו לכופו.
עי"ש .גם לאגרות משה אעה"ז סי' קי"א מצינו שפסק כן כשהעיכוב
מצידה של האשה ,עיכוב ממוני ,הרי זה מבטל חיוב הבעל בגירושין.
יש לציין פסק הדין של הרב  ,...שנידון בכנס הדיינים האחרון שבו
פסק כנ"ל שאין לחייב הבעל בגט כשתביעותיו הממוניות נכונות
וסבירות והדבר נתקבל ע"י כל הדיינים הנוכחים שהסכימו לדבריו.
סופו של דבר ,לענ"ד יש חשש של גט שלא כדין אם נחייב הבעל
בנידון שלפנינו בגירושין תוך התעלמות מדיון בתביעות ההדדיות
הממוניות של הצדדים".
עדכאןמההחלטותהנ"ל.
ביחסלהחלטותאלו,ישמקוםלכמההערות:
א .ביתהדיןהגדולנמנעמהוראהלביתהדיןהאזוריבפתח

עםקבלתפסקדינושלביתדיןהגדול,ניתנההחלטהנוספת

תקוהלסדר את הגט ,אלא כתב":ניתן לסדר את הגט

בביתהדיןהאזורי,וכדלהלן:

בביה"ד האזורי בפתח תקווה ,או בבית הדין בירושלים".

"פסק הדין שנשלח אלינו ע"י כבוד ביה"ד הגדול ,מיום ט"ו תמוז
תשס"ב ,בו דוחה ביה"ד הגדול את פסק הדין שלנו ,ביה"ד האזורי
דפ"ת בתאריך כ"א אדר תשס"ב ,הגיע אלינו ומעורר בנו שאלות
חמורות .אין חולק על כך שפירוד של קרוב ל 20-שנה הוא חמור
ביותר הן לבני הזוג עצמם המעוגנים איש מאחיו והן כ"מכשלה"
לחטאים וכו' .אך בוודאי כשנכנסים לעומק הענין ובודקים הרקע
בכללותו ורואים גם בפרוטוקולים של ביה"ד במשך הדיונים הרבים
והמאמצים הרבים)!( שהשקיע ביה"ד האזורי בפ"ת בהרכבים
שונים ,אנו רואים בבירור שלנכונות להתגרש היתה שותפות בין
הצדדים מיני אז ,ורק תביעות כלכליות שהעלתה האשה הם היו
ה"מוקש" במימושם של הגירושין .האם תביעותיה היו צודקות?
ביה"ד הגדול לא עונה לשאלה זו ורק קובע שהואיל ולאשה יש את
כתובתה והבעל עצמו מעונין להתגרש וודאי יש מקום לחייבו בגט.
אנו תוהים מאוד על קביעה זו .האשה שגרמה להוצאתו של בעלה
מהבית ע"י תלונות וכו' במשטרה ,אין לה מכח כך זכויות יתר
מבחינת הדין .אין החלטה או פס"ד שקובע שהבעל חייב לגרש את
אשתו אלא רק האשמות הדדיות שלא הוכחו על אף שביה"ד קבע
מספר פעמים מועד להוכחת טענות האשה כנגד הבעל ,לא הוכיחה
האשה את טענותיה ,ולא הגיעו לשלב של פסיקה ,הואיל ושני
הצדדים היו מעוניינים בגירושין ,ורק תביעות האשה הם שמנעו עד
כה את הגירושין .לענ"ד המו"מ הממוני שנוהל ע"י ביה"ד ובו
הסכים הבעל למכור את חלקו בזכויותיו בדירה בסך  $ 20,000ראה
פרוטוקול ביה"ד מיום ה' אב תשס"א ,הצעה שנשללה ע"י האשה,
מהווה הצעה סבירה שיש להענות לה .קביעת ביה"ד הגדול לנתק בין
"חיוב" הבעל בגט ,דבר שאיננו מסכימים לו וכדלעיל ,לבקשותיו

ובכךהשאיראתהנושאלשיקולדעתושלביתהדיןהאזורי.
בנסיבותאלו,למעשהביתהדיןהאזורינדרשע"יביתהדין
הגדוללהתייחסלשאלהזושלקביעתהמשךההליך,ונזקק
לנמקאתעמדתו,שהיתהסירובלסדראתהגט.
סביר להניח שאם בית הדין הגדול היה מאריך בבירור
השיקוליםההלכתייםשעמדוביסודפסקהדיןשלביתהדין
האזורי )למרות שלא נכתבו בו נימוקים הלכתיים( ,והיה
מברר בבירור הלכתי מנומק ,מדוע בנסיבות המיוחדות של
מקרה זה ,לכל הדעות אין יסוד לטענת הבעל לעיכוב
הגירושין ,מסתבר שהדברים היו מתקבלים בעיני בית הדין
האזורי,ואותהאשהלאהיתהמתעכבתללאגירושיןשבעה
חודשיםנוספים.
ב .הפעםהראשונהשבהביתהדיןהפוסק,מצאלנכוןלנמק
את פסיקתו בנימוקים הלכתיים ,היתה בהחלטתו האחרונה
של בית הדין האזורי ,שניתנה לאחר שהתקבל אצלו פסק
דינושלביתהדיןהגדול.
הןביתהדיןהאזוריבפסיקתושלאלחייבאתהגט,והןבית
הדיןהגדולבפסיקתולבטלאתפסיקתביה"דהאזורי,הביעו
את עמדתם לחיוב או לשלילה ,אך שני פסקי הדין נעדרים
נימוקים הלכתיים המתבקשיםומחוייבי המציאותבנסיבות
אלו ,מאחר ולמעשה בפסיקתם זו ניתנה הכרעה במחלוקת
הפוסקים,אםשלאלחייבאתהבעלבגירושיןאולחייבו.
לעיל הבאנו מדברי הרא"ש והטור שכתבו":אם חכם גדול
הואגמירוסבירויודעלהכריעכדבריהאחדבראיותברורות
ונכוחותהרשותבידו.ואפילואםפסקחכםאחרבעניןאחר,

עטרתדבורה



יכולהחכםלסתורדבריובראיותולחלוקעליוכאשרכתבתי
למעלה,כ"שאםישלוסיועמאחדמןהחולקין",עכ"ל.ובנו
של הרא"ש בספרו זכרון יהודה סי' נד ,הביא מדברי אביו,
והוסיף" :הנה כתב בהדיא שבמקום שיש מחלוקת בין
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"בדרך כלל אין דעתי נוחה מהמנהג שנהגו בתי הדין לשלוח
לנו פסקי דין בלתי מנומקים  ...כשאין נימוקים מפורשים ,קשה
לבית הדין לערעורים למצוא את הטעות ,אם ישנה ,אבל הרי
האמת צריכה להיות מטרתנו והמשפט לאלוקים הוא".

הפוסקים,שאיןרשותלאדםלפסוקמדעתוכאחדמהם,בלי

ובסי' ט' ,הוסיף הגאון רי"א הרצוג ז"ל ביחס להנמקה

ראיות".

מפורטתבפסקיהדיןשלביתהדיןהגדול:

ובספר קונטרס הספקות )לאחיו של בעל קצות החושן( כלל
ה'סעיףג'הביאמדבריהרא"ש,וכתב:

"הנך רואה שצריך שיהיה חכם גדול וגמיר וסביר ואז יכול
להכריע ,ואי לאו בר הכי הוא הוי דין שקר כשפוסק כאחד
מהם .וכן נראה מדברי התוס' דב"ב ס"ב  ...וכ"כ הנימוק"י
בריש פרק המוכר את הבית ]ב"ב ל"ד ע"א מדפי הרי"ף ד"ה
מיבלע[ בשם רבינו יונה בשם ר"י הזקן ,דהיכא דאיכא פלוגתא
דתנאי או דאמוראי ולא אשכחן סוגיא דעלמא כחד יש לדיין
לדון כפי מה שדעתו נוטה ,ואי מסתפקא ליה המוציא מחבירו
עליו הראיה ,ע"ש .אלמא דאין רשות ביד הדיין לפסוק
בפלוגתא דרבוותא כמי שירצה ,אלא דוקא אי סבירא ליה הכי,
כלומר שסברתו נוטה לזה .אלא שמדברי התוס' והנימוק"י
משמע דבסברתו נוטה לחוד נמי סגי ,ומדברי הרא"ש משמע
דלא סגי בהכי עד שיכריע בראיות".

"טוב שאנחנו ננהג כן ,כדי שממנו ילמדו אחרים ,וחוץ מזה יש
במנהג זה תועלת מרובה".
לפי האמור לעיל ,בנסיבות מסוימות,הנמקה זו מחויבת על
פיהדין.
ג.ביתהדיןהגדול,בסיוםהחלטתוהנזכרתכתב":אםהבעל
לא יסכים לתת גט תוך פרק זמן זה ,נדון בהפעלת צווי
הגבלה נגדו" .הרי שחברי בית הדין הגדול ,לא מצאו לנכון
להורות לקיים את הדיון בצווי ההגבלה בבית הדין האזורי.
אך נקודה זו טעונה עיון ובירור עקרוני ,מה עוד שמשמעות
החלטה זו היא שבעלי הדין מחויבים לכתת רגליהם
למרחקים ,ממקוםמגוריהם לבית הדין הגדול בירושלים,
לדיון אחד או יותר ,בכל הכרוך בביצוע צווי ההגבלה
והחמרתם בהתאםלצורך ,ויש לבחון האם אמנם אילוץ זה
בלתינמנע.

בנוסף,מהר"למפראגז"לבחידושיגוראריהעלמסכתשבת

ראשית אציין ,כי מהבחינה העקרונית ,גם בהעדר פסיקת

דףי.כתבלבאראתהמושג"דיןאמתלאמיתו",וז"ל:

חיובגירושיןניתןלהורותעלצוויהגבלה,וכפישר"תגופיה

"וכן כאשר פסק הדין בשיקול דעת ,כגון תרי תנאי דפליגו ,או
תרי אמוראי ,ופסק כאחד ,ופסק לפי הסוגיא דעלמא דפסקי
כחד .כיון שלא פסק הדין ע"פ התורה ובאמת ,רק לפי סוגיא
דעלמא ,לא נקרא דין זה אמת לאמיתו ,רק כאשר הדיין פוסק
דין לפי החכמה האמתית ,והגיע הממון ג"כ למי ששייך לו ,וזה
משמע דין אמת לאמיתו ,כלומר שהדין אמת בכל צד ,כך
יראה".
בהתאם לאמור ,אמנם כל אחד מבתי הדין הנזכרים ,סבר

קבעבספרהישרסי'כד,עייןבספרעטרתדבורהחלקב'סי'
פ'-פג .על כן בכל מקרה אין דין צווי הגבלה כדין אכיפה
ישירה של הגירושין ,וגם בית דין שקבע שלא לחייב את
הבעל בגירושין ,אלא רק המליץ להתגרש על יסוד טענת
"מאיס עלי" וכיוצ"ב ,רשאי להפעיל צווי הגבלה ככל שהן
במסגרת"הרחקותדרבינותם".
כאמור צווי הגבלה שאינם כוללים עונשי גוף כמאסר ,או
עונשיממוןישירים,יסודםב"הרחקותדרבינותם",שהובאה

שפסיקתו תואמת ל"סוגיא דעלמא" ,עיין בהחלטה השניה

כהלכה פסוקה בבית יוסף אה"ע סי' קלד ובלבושאה"עסי'

של בית הדין בפ"ת שהסתמכו על הדעה הרווחת בין

קלד ס"י ,וברמ"א סי' קנד סעיף כא .הלכה זו היא מהלכות

הדיינים ,לפי דעתם ,שמעמדה של דעה זו היא כ"סוגיא

הציבור שהוטלו על בית הדין,המאפשרות לבית הדין לתת

דעלמא" עפ"י שיטת רש"י .אך עדיין אין זה "דין אמת

הוראות לציבור ולא לבעל .נראה שיסוד הדברים הוא עפ"י

לאמיתו" לפי דרכו של מהר"ל מפראג .וכן לשיטת הרא"ש

דברי החתם סופר בתשובתו חלק חו"מ סי' קעז שכתב,

והטור ,מאחר ושניהרכבים אלו ,של בית הדין האזורי ושל

שקבעכימלבדהחובשהוטלעלביתהדיןלדוןולשפוטבין

בית הדין הגדול הכריעו במחלוקת הפוסקים ,היה מוטל

שני בעלי דין ,ישנן משימות המוטלות על בית הדין

עליהם להציג את הדעות השונות הרלבנטיות לנסיבות

בשליחותכללהציבור.זהלשוןהחתםסופר:

שבפניהם,לשאתולתתבדבריהם,ולהכריעהלכהלמעשה.
קשה לקבל פסיקה זו ,שלא לחייב גירושין לאחר עשרים
שנות פירוד וטענות הדדיות חמורות והעדר רצונם בשלום

"דבר זה מוטל על כל ישראל ,וב"ד שליחותיהו דכל ישראל
עבדי ,שנתמנו שלוחא דישראל ,ועי"ז נפטרו כל אחד ואחד
מלהשגיח ,כי העמידו גברי רברבי בחריקוהו".

בית ,ללא כל הנמקה הלכתית ,וכן קשה לקבל ביטול פסק

מטעם זה ,הלכה זו של "הרחקות דרבינו תם" ,אינה הלכה

דין של בית דין אזורי ,שלא לחייב גירושין ,ופסיקת חיוב

המתייחסת לסרבני גט בלבד ,אלא נקבעה בשלחן ערוך גם

גירושיןבלאהנמקההלכתית.

ביחס לדיני ממונות ,כאמצעי לחץ על אדם המחזיק בממון

אסיים פרק זה בשתי תשובות של הגאון רי"א הרצוג זצ"ל

חבירושלאכדין.בשולחןערוךחושן משפטסי'טוסעיףה'

בספר "פסקים וכתבים" ח"ט .בסי' יג כתב ביחס לפסקי דין

פסקהרמ"א:

שלביתהדיןהאזורי:

"אם נראה לב"ד שאחד גוזל חבירו ולא יוכלו להוציא ממנו
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בדין ,יכולין לגזור על שאר בני אדם שלא ישאו ויתנו עמו ,ואם
היא אשה שלא תנשא לאיש ולא יעסקו בשידוכיה עד שתוציא
מידה שאינו שלה".
וכןברמ"אחו"מסי'שנחסעיףה':

"מעשה באשה אחת שהחזיקה בשל יתומים ,וגזרו שלא ישא
אותה שום אדם ,כדי שלא להחזיק ידי עוברי עבירה",

ד.לאחרחיובהגירושיןבביתהדיןהגדול,איןמניעהלהטיל
עלביתהדיןהאזורילדוןבהפעלתצוויהגבלהגםאםבית
הדין האזורי קבע קודם לכן שלא לחייב את הגירושין .ואין
מקום להטריח את בעלי הדין בנסיעות ממקום מגוריהם
לירושליםלדיוניםבכלהנוגעלצוויההגבלה.
ה.במסגרת חובת בית הדין לדון דין אמת לאמיתו ,הוטלה

ועיין מהרש"ם ח"ב סי'רכו .הרי שהלכה זו נובעת מהלכות

עליוהחובהלנמקאתפסקהדיןכדרכהשלתורה.בנסיבות

הנהגת הציבור ,שהוטלה על בית הדין בהתאם לנסיבות

של הכרעה במחלוקת הפוסקים ,נימוקים אלו הן הכרח

ועפ"ישיקולדעתו.

ומחויביםעפ"יהדין.חובהזומוטלתהןעלביתהדיןהאזורי

על כן מאחר שגם אליבא דבית הדין האזורי ,ככל שהדבר

והןעלביתהדיןהגדול.

נוגעלבעלעצמו,ודאישפסקדינושלביתהדיןהגדולהוא

אםפסקידיןהיוצאיםמביתהדיןהאזוריומביתהדיןהגדול

פסק הדין היחיד המחיבו .בשל כך אין מניעה שבית הדין

יהיו מנומקים כדבעי ,מלבד שהדבר יביא להרמת קרן

הגדול יטיל על בית הדין האזורי להורות לציבור להתרחק

התורה בכלל ושל בתי הדין הרבניים בפרט ,יש להניח

מהבעלשאינומצייתלפסקהדיןשהוטלעליו.

שהמקרים שבהם יתעוררו קשיים ,כתוצאה מפסיקה שונה
שלשניבתידיןאלו,יצטמצמוביותר.

מסקנות

עד כאן מהמסקנה העולה מכל האמור לעיל כפי שכתבנו

א.בעת שהדיין עוסק בהליך שיפוטי ,הדיין אינו רשאי

בזמנו,אך לאחרונה בעת שנזקקנו ליישם הלכה זו מצאנו

לפסוק פסק דין שעפ"י מיטב הכרתו ומצפונו אינו נכון ,גם

עצמינו בקושי גדול לפעול למעשה בהתאם לאמור ,ולאכוף

אםגדוליםוטוביםממנוסובריםכן,וגםאםביתהדיןהגדול

פסק דינו של בית הדין הגדול לחייב את הגירושין בנסיבות

פסקכן.

שבהן היה ברור לנו בבית הדין האזורי שעפ"י ההלכה אין

ב .למרות זאת ,מאחר וביחס לבעלי הדין ולבית הדין

יסוד לחיוב הגירושין ,וכי לדעתנו שגה בית הדין הגדול

האזורי ,פסק דינו של בית הדין הגדול הוא פסק הדין

בפסקדינו,וזאתמאחרולאנכוןלקבועאתמעמדושלבית

המחייב ,מוטל על בית הדין האזורי להיות שלוחו של בית

הדין האזורי כמוציא לפועל בלבד ,של פסק דינו של בית

הדיןהגדולולעסוקבמלאכתההוצאהלפועלשלפסקהדין.

הדיןהגדול,שהואפסקהדיןהמחייבאתהצדדים,אלאעל

ג .במקריםשהתגלוחילוקידעותביןבית הדיןהאזוריובית

ביתהדיןהאזורילתפקדגםכביתדיןהדןביןהצדדיםביחס

הדין הגדול ,מאחר שהתקנות והחוק נתנו מעמד מחייב

לאמצעים הנכונים עפ"י ההלכה להביא למימוש חיוב

לפסק דינו של בית הדין הגדול בלבד .כתוצאה מכך ,מכאן

הגירושין ,הליך שיפוטי לכל דבר ,המחייב שמיעת טענות

ואילך עפ"י ההלכה ,הדין האישי המחייב את הצדדים הוא

ופסיקהמשפטיתבהתאםלנסיבות.עלכןנזקקנולכתובאת

כפי שהורו להם בבית הדין הגדול ,וגם אליבא דבית הדין

ההחלטה דלהלן ,שבה חרגנו מהאמור לעיל ,ולהלן נוסח

האזורי,דינםכשניצדדיםשקבלועליהםהוראהזובקנין.על

ההחלטה:

כן גם בית הדין האזורי רשאי ומחויב לנהוג עם בעלי הדין

הדיונים בתביעת האשה לגירושין התקיימו בהרכב אחר

בהתאם,ואיןמניעהבהמשךהדיוניםבביתהדיןהאזוריעל

בבית דין זה,וביום...ניתן פסק דיןמנומקשבו בית הדין

יסודהחלטתביתהדיןהגדול.

פסקשלאלחייבאתהנתבעבגירושין,אלאהמליץלצדדים

וכןביחסלחיובהבעלבגירושין,לאחרפסיקתביה"דהגדול,

לקיים מו"מ על מנת להגיע להסכם גירושין .האשה ערערה

שביטל פסק דין של ביה"ד האזורי ששלל חיוב גט .מבחינת

על פסק הדין,ובהחלטת בית הדין הגדול מיום...הערעור

הבעל,וכפיהידועלו,פסקהדיןהמחייבאתהבעלהואפסק

התקבל,והבעלחויבלתתגטלאשתו.

דינו של בית הדין הגדול .אם בסיום הליך הערעור ,בוטל

התיק חזר להרכב בית הדין האזורי שדן בתיק ,אך לאחר

פסקדינושלביתהדיןהאזורי,פסיקתושלביתדיןזהכבר

שאחד הדיינים בהרכבקמאפסל עצמועקב נסיבות של

אינהמחייבתאתבעליהדין.לכןככלשהדברנוגעל"-מצוה

קרבהלבאכחאחדהצדדים,ועפ"יהחלטתנשיאביתהדין

ל
לשמוע דברי חכמים" ,מבחינתם ,המצווה היא מצוותו ש 

הגדול,התיקהועברלדיוןבפניהרכבזה.

בי"ד הגדול ,לרבות ההכרעה ההלכתית וקביעת ביה"ד

הצדדיםזומנולדיוןבפניההרכבהנוכחי,ובפתיחתהדיוןבית

הגדול שהדין מחייב את הגירושין ,על כן כפיית הבעל בגט

עומדת על תביעתה לגירושין ,ומאידך
הדין נוכח שהאשה 

עפ"יציוויביה"דהגדול,היאכדין,גםאםתיעשהבאמצעות

הבעל עומד על עמדתו שאין הצדקה לגירושין ואינו מסכים

ביתהדיןהאזוריהפועלבשליחותושלביתהדיןהגדול.אם

לתתגטעפ"יפסיקתביתהדיןהגדול.בנסיבותאלו,התובעת

בית הדין האזורי יציג טענה לטעות בדבר משנה ,כללי

ביקשהמבית הדיןלקבוע שפסיקתו של בית הדין הגדול

האתיקה מאפשרים ערוץ הידברות זו ,וינהגו בהתאם

החלוטהוהבלעדית
הפסיקה 
לחייב את הבעל בגירושין ,היא 

להוראתביתהדיןהגדול.

דלדיון מחדש.
שאינהיכולה לעמו 
המחייבת את בית דיננו ,

עטרתדבורה



על יסוד פסיקה זוועמדתה הנזכרת,ביקשה שבית הדין ידון
ה ,שהוגשה עוד קודם לדיון ,לדון באמצעים
ת
ש
בבק 
המתחייבים בגין סירובו של הבעל להתגרש ,כגון "מזונות
מעוכבת" וצווי הגבלה .מאידך ,הנתבע ביקש לפעול עפ"י
סעיף ע"א לתקנות הדיון המתייחס לנסיבות שהדיון עבר
מהרכב אחד להרכב אחר ,ולהתחילאת בירור התביעה
ה.
מתחילתהולשמועאתטענותהצדדיםביחסלתביעהלגופ 
כמו כן יצוין שלאחר הדיון התקיים בפני בית הדין הליך
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הדין לערעורים ,וכאילו באו מלכתחילה בפניו .אבל כל זה רק
לגבי בעלי הדינים ולא לגבי הדיינים ,שהסכמה והתחייבות של
בעלי הדין אין בכוחם לשנות את דין התורה כפי שאותו דיין
מבינו ,ואין הוא יכול ואינו רשאי ,אם בא דין זה ממש ,או דומה
לו ,לפניו שוב ,לפסוק אחרת מכפי שהוא סובר .יתר על כן ,אם
כי בדיני ממונות ומזונות וכדומה ,הרי התחייבות של הנוגעים
בדבר ,נעשה מחמת עצמו גורם בדין לחיוב או לפטור ,אין
הדבר נכון במקרים של איסורים".

גישור מחוץ לפרוטוקול ,שבו נעשה מאמץ לסייע לצדדים

)במאמר מוסגר יצוין:באותו תיק\520,תשכ"ו ,דברי הגאון

ך לאהביאאת
לסייםאתההליךבהסכםגירושין,אךההלי 

רביאברהםשפיראזצ"להנזכריםלעילנאמרובמסגרתדעת

הצדדים לידי הסכם.בנסיבות המתוארות,מוטל על בית

המיעוט,ואילודעתהרובשלהגאוןר"יבבליקי זצ"לוהגאון

הדיןלקבועאתהמשךההליכיםביןהצדדים.

רבימרדכיאליהו זצ"להסכימהבאותו נידוןשלדיוןבחרם

לאחרעיוןבחומרשבתיק,ביתהדיןמחליטכדלהלן:
יצוין להחלטת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין
לשעבר ,הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל בתיק ערעור
תש"מ 293/בהחלטהמיוםי"טשבטתשמ"ד,ופורסמהבספר
"סדרהדיןבביתהדיןהרבני"לפרופ'אליאבשוחטמןחלקג'
עמ'  1361בנסיבותהדומותלנידוןדנן,שבוביתהדיןהאזורי
פסקשלאלחייבאתהבעלבגירושין,וביתהדיןהגדולפסק
שאיןמקוםלהחזיראת
שהחליט 
לחייבאתהבעלבגירושין ,
התיקלהמשךהדיוןבפניההרכבהראשוןשפסקשלאלחייב
את הגירושין ,מאחר ובית דין זה כבר גילה דעתו ואין
אפשרותלכוףאותולפסוקדיןתורהבניגודלדעתו.בנסיבות
אלוקבעהגאוןהרבאברהםשפיראזצ"לכדלהלן:

"ברור הוא שבכל מקרה כזה ,יש להעביר את הדיון לבית דין
אזורי אחר שלא דן בזה ואין לו דעה משוחדת בנידון .נכון הוא
שגם הוא אינו מחויב ועומד ומוכרח לפסוק כפי שפסק בית
הדין הגדול ...הוא רשאי לפסוק כדעתו ,והמפסיד יהיה רשאי
לערער על כך בבית הדין הגדול ,אבל כל זה רק אחרי שמיעת
הטענות מפי בעלי הדין ולא עפ"י הצצה בתיק  ...שאר בתי
הדין בעיר אינם פסולים ,והם חייבים לשמוע טענות ולדון דין
כפי שיראה להם ,אפילו בניגוד לדעת בית הדין הגדול ,אבל רק
לאחר שמיעת הטענות כנ"ל",

דר"גהרובץ על הבעל שתבע את הגירושין ,שבית הדין
האזורי יכול להשלים את הליך ,כמבוקש על ידי בית הדין
הגדול.כפיהנראהטעמם,מאחרובעליהדיןמחויביםלפסק
דינו של ביה"ד הגדולשבאותו נידון כבר אין חרם דר"ג,
ביה"ד האזורי אינו מכשילאת הבעלבעבירהשל חרם ,גם
לפי דרכם .אך אין כך פני הדברים בחיוב הבעל בגירושין
כשביתהדיןהאזוריסבורעקרוניתשעפ"יההלכהאיןתקנת
חכמיםהמחייבתאתהבעללתתגט(.
ובספר סדר הדין שם בעמ'1364הביא מפסק דינו של בית
הדין הגדול בהרכב הדיינים הרה"ג הרב שלמה דיכובסקי
שליט"אהרה"גח"גצימבליסטשליט"אוהרה"גהרבאברהם
שרמן שליט"א בתיק ערעור תשנ"ז778/שאין מקום שבית
הדין הגדול יחייב בית דין אזורי לדון בניגוד לצו מצפונו
ולהלכההנראיתלו,וכי:

"הנוהג המקובל הוא שאותו בית דין הקובע את חיוב הגט הוא
עצמו אוכף את פסק דינו ...הנמנע מלעשות כן ,ומטיל את
המלאכה על בית דין אחר ,פועל בניגוד להלכה ,וגם בניגוד
לחוק".
במקרהדנןלאחרעיוןבפסקדינוהנזכרשלביתהדיןהגדול,
נוכחנו שבעת הזו ובטרם דיון מחודש לגופה של תביעת
הגירושין ,הכולל את שמיעת טענות הצדדים והעיון

ל.
עדכאןמפסקדינושלהגאוןהרבאברהםשפיראזצ" 

בראיותיהם ,איננו יכולים להסכים למסקנות העקרוניות

וכןשם בעמ' 1364הוסיףמפסקדינושל הגאוןהרבאברהם

ההלכתיות של בית הדין הגדול) ,הגם שהמסגרת הנוכחית

שפיראזצ"לשהאריךבקביעהזושאיןמקוםשביתדיןאזורי

אינה מתאימה להרחיב ולנמק בנידון( .כיוון שכן ,ככל

יבטל דעתו ויפסוק פסיקה שאינה מקובלת עליו רק מאחר

שהתובעתהיתה מסכימה שבית דין זה ידון בין הצדדים

שכך היא פסיקת בית הדין הגדול ,הגם שזו הפסיקה

בתביעת הגירושין לגופה ובלא להיות מחויב מראש לפסק

המחייבתאתבעליהדין.

הדיןשלביתהדיןהגדוללחיובהגירושין,היהמקוםלפעול

בפסק דיןזה ,שנכתבבתיק\520תשכ"ו,שהובא בספרו של

עלפיהוראתוהנזכרתשל הגאוןהרבאברהםשפיראזצ"ל,

מ' אלון" ,המשפט העברי" ,מהדורה שלישית ,ירושלים

שהינהההוראההנכונהמבחינההלכתית,וביתדיןזההיה

צ"ל
תשמ"ח,עמ' ,1523לאחרשהגאוןרביאברהםשפירא ז 

דןופוסקבתביעהלגופהכדרכהשלתורה,ולאחרמכןועל

קבע שהדיין אינו יכול לפסוק בניגוד להכרתו ,ואינו רשאי

יסוד הפסיקה ,היה מקום לדון בסעדים שבית הדין התבקש

לבטלאתדעתוהמהותית,כתב:

לדון בהן .אך בנסיבות המתוארות ,שהתובעת עומדת על

"בית הדין לערעורים יכול לשנות את פסק הדין ,אבל פסק דין
שני זה ,יש לו מקום לדינא לחייב את בעלי הדין ,שלכתחילה
אדעתא דהכי באו לדון ,שדינם יובא לדיון מחדש בפני בית

זכותה החוקית ,שפסיקת בית הדין הגדול היא הפסיקה
המחייבת את הצדדים ,ושלא לפתוח כעת לדיון מחדש את
הפסיקה לחיוב הגירושיןשכבר ניתנה ,ומבקשת להותיר
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עטרתדבורה

בעינה פסיקה זו של בית הדין הגדול כהוראה שבית דין זה

לדיינים תשס"ח2008-ובהתאם לפסק דינו הנזכר של בית

מחויב לה ,נראה לנו שדיון בהרכב זהכמבוקש על ידי

הדיוןהגדולבתיקערעורתשנ"ז.778/

התובעת,לאיוכללסייעלצדדיםלסייםאתההליכים,אלא

עודיצוין,בנסיבותהמתוארות,בפניהתובעתפתוחההדרך

יביאלתסבוכתמיותרת,שכברכעתנכוןלהימנעממנה.

לפנות ישירות לבית הדין הגדול ולבקש שידון בבקשות

בנסיבותהמתוארות,ומאחרשהתיק התקבלבהרכבהנוכחי
עפ"יהחלטתהראב"ד מיום...אנומוצאיםלנכוןלהחזיראת
התיקים של הצדדים לכב' הראב"ד שייקבע את ההרכב

התלויותועומדות,לסעדיםהנגזריםמפסקדינושלביתהדין
הגדול,ויצויןלבג"ץ9111/00בפסקדינומיוםי'אדרתשס"א
).(5.3.2001

שידוןבתיק,כמתחייבמהחלטההנזכרתשלנשיאביתהדין

עד כאן מההחלטה הנזכרת.בסופו של דבר התיק הועבר

הגדול ,או ישקול לפעול עפ"י סעיף)5ד( לכללי האתיקה

להרכבאחרשמצאלנכוןלהמשיךלדוןבתיקזה.

סימן ט

דיוןביןבניזוגאודותרכושהרשוםעלשםצדג'שאינובעלדיןבדיוןזה
בפניביתהדיןתביעתהבעללחלוקתהרכוש,ובדיוןהראשון

מעמדו של אותו צד ג' ,כבעל דין לכל דבר ,עם השלכות

הצדדים הביעו הסכמה,המעוגנתבקנין,שהרכוש ואיזון

העלולותלפגועפגיעהשישבהממשביכולתושלביתהדין

המשאבים יחולקו בהתאם להוראות חוק יחסי ממון ,עיין

לעשות צדק ולהוציא דין אמת לאמיתו ביחס לשני בעלי

להלןסי'יד.

הדיןדנן.

בנסיבות אלו של דיון בחלוקת הרכוש ,לעיתים עולה

שנית,אםביתהדיןייעתרלבקשה,בכךביתהדיןכופהעל

השאלה כיצד להתייחס לרכוש הרשום כעת על שם צד ג',

הצדדים לנהל מערכת דיונים כפולה באותו נידון ,האחת

לעיתים קרוב משפחה ,ולעיתים צד ג' שעמד בקשרים

בבית הדין ,כשההשלכות מהדיון יהיו רק לבעלי הדיןדנן.

עסקיים עם אחד הצדדים .ביחס לשאלה זושבה מצד

ומאחר שהפסיקה שתינתן בבית הדין לא תוכל להוות

האשה עלתההטענה שרכוש הרשום על צד ג' שייך לבעל,

"מעשה בית דין" המשליך עלאותו צד ג' ,והמחייב אותן,

וכירישוםזהאינהמשקףאתהבעלות,כתבנו:

הצדדים יאלצו לנהל מערכת דיונים נוספת בבית המשפט

אמנם מההיבט העקרוני נתונה לבית הדין הסמכות לדון

ביחס לאותו רכוש ,שבהאותו צד ג' יצורףכבעל דין לכל

בסכסוך שבין האיש והאשה בחלוקת הרכוש,בכל הקשור

דבר וענין .במתכונת דיונים כזו קיים עיוות דין ,וכפל

לרכוש של אחד מהם או של שניהם ,הן המצוי בידי אחד

השקעתמשאביזמןיקריםוהוצאות.

מהצדדים,והןהמצויברשותצדג'.

יתירה מכך ,עפ"י חוק יחסי ממון ,הזכויות שהאשה צברה

דא עקא שפסיקת בית הדין אינה יכולה לחייב צד ג'.אם

בנכסי הבעל בתקופת הנישואין הינן זכויות אובליגטוריות,

ייפסק שלבעל זכויות ממון בחברות שבבעלותאותו צד ג',

ואינןזכויותהקנויותלהמעתיצירתן,והןאמורותלהבשיל

פסק הדין לא יחייב אתאותו צד ג'להעביר זכויות ממון

לידי זכויות הקנויות לה רק לאחר פקיעת הנישואין ,וככל

לאיש או לאשה,אלא יוכל לשמש כפסק דין הצהרתי בין

שבעת פקיעת הנישואין עולה הטענה שהרכוש הרשום על

הצדדים בלבד לצורך ההתחשבנות ועריכת האיזון

שם צד ג' ,למעשה שייך לבעל והינו בר איזון בין הצדדים,

בזכויותיהם.

הדבר ברור שהסדר ההגיוני והתקין של הדיונים הינו קודם

כאמור,מסגרתהדיוןבביתהדיןעפ"יחוק,מצומצמתלדיון

להשלים את בירור מערכת יחסי הממון שבין הבעל לאותו

שביןשניהצדדיםבלבד,ולאניתןלצרףצדג'לדיוןבמעמד

צד ג' .ורק לאחר שבירור זה יושלם ויינתן פסק הדין ,ניתן

של"בעלדין"היכוללהציגטענותולעמודעלזכויותיו,אלא

יהיהלהמשיךולקייםאתהדיוןשביןהצדדיםדנן.יתכןמאד

במעמדשל עד בלבד .עפ"י ההלכה ,לא תהיה תועלת

שלבעל אין עניין בבירור יחסי הממון שבינו לבין צד ג' ,על

בעדותו ,בהיותן במעמד ההלכתי של "נוגע בדבר" הפסול

כןבמסגרתאותודיוןתצורףהאשהכצדנוסףגםלדיוןזה,

לעדות ,מלבד טעמים נוספים המונעים מבית הדין עפ"י

אך בנסיבות המתוארות דיון זה אינו יכול להתקיים בבית

ההלכה לפסוק עפ"י עדות זוכשהוא קרוב משפחה הפסול

הדין ,ומן הכרח שבעת הזו מסגרת הדיון בבית הדין

לעדות.בנסיבותאלוככלשביתהדיןיקבלאתהבקשהלדון

תצומצם לרכוש ולזכויות ממון הרשומים על שם אחד

ברכוש הרשום על שםאותו צד ג' ,ובהתחשב שלא ניתן

הצדדים או על שם שניהם.אךלא יתקיים דיון על רכוש

לאכוף עליו מעמד של "בעל דין" בניגוד לרצו נו וללא

הרשום על שם כל צד ג' אחר.לאחר שיושלם הדיון שבין

הבהרהמתאימהשזהומעמדו המשפטי,יהיולדיוןהמבוקש

הבעל לאותו צד ג' ,ותינתן החלטה אודות היקף זכויות

עלידיהאשהשתיהשלכותשליליות:

הממוןשלהבעלברכושהרשוםעלשםאותוצדג'.

ראשית ,יהיה זה דיון לוקה בחסר בהגדרתו ,עקב העדר

אמנם כבר ניתן צו לגילוי מסמכים גם ביחסלרכוש המצוי

עטרתדבורה
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בידי צד ג' ,אך צו זה ניתן במסגרת סמכות בית הדין

כמתחייב ,וכידוע כשאחד מבעלי הדין מודיע לביה"ד על

שהובהרה בסעיף ד' להחלטה שניתנה בנידון ולצורך בירור

סירובו לדון בדין תורה אין את האיסור המפורש בחו"מ סי'

התביעהשביןשניהצדדיםדנן .אךבנסיבותשהתבררוכעת

כוס"א.

וככל שהדבר נוגע לדיון המהותי ביחס לרכוש הרשום על

וע"ע שם בתשובת מוהרא"ל צינץ שאם יש שלושה בעלי

שםצדג',הקביעההיאכאמור.

דין ,ואחד מהם הלך לערכאות לתבוע את השני ,אין מקום

הפסיקה הנוכחית ניתנה ברוב דעות ,ולהלן התייחסות

שבית הדין ידון בחלק אחר של הדיון שבינו לבין בעל דין

לטענתעמיתיבדעתהמיעוט.

שלישי ,כשבית הדין אינו יכול לדון בכולו ,בנסיבות שבהן

א.טענתו שלא תהיה מערכת כפולה של דיונים ,בעת הזו

הדיון בין שני הצדדים המסכימים לדון בדין תורה יוכל

איןלהבסיסמוצקבטרםהתקיימוהדיוניםבמכלולהרכוש,

להתברר כראוי רק לאחר השלמת הדיון בין התובע וצד ג'

לרבותהרכושהנטעןעלידיהאשהכרכושמשותףוהמוחזק

המתקייםבערכאות.וז"ל:

בידיצדג'.
ב.יתכן מאד שאין זהות אינטרסים בין הבעל לאותו צד ג',
וכלל לא ברור שהבעל יוכל לייצגו ,ושטענותיו ייחשבו
כטענותיו .בכל מקרה גם לו היתה זהות אינטרסים ,ייצוג
כזהיוכללהיעשותרקבכפוףלהסכמתו ולסמכותביתהדין
בעניי נו.
עם
ג.בנסיבות המתוארות שקיים חשש שלא ייעשה צדק 
הצדדים עקב המגבלות המובנות בדיון המבוקש  ,כאמור,
לא נאמרוההלכות הפסוקות בחו"מ סי' יב סעיףא' וסי'כו
סעיף א' ,אלא אדרבה מוטל על הדיין שלא לדון בין
הצדדים .ועיין בשו"ת מוהרא"ל צינץ סי' ל' אות ד' שאין
לבית הדין לדון בין הצדדים כשקיים חשש שלא יהיה בפני

"זה מ"מ פשיטא שלא יש לשמעון עסק משפט עם ראובן כל
זמן שלא יברר זכותו נגד לוי ,ומי יוכל לדון על לוי שלא בפניו.
וכל זמן שלא זכה שמעון כנגד לוי בדייני ישראל ,אין עסק
משפט כלל בין שמעון לראובן ואי אפשר שידינו ביניהם הב"ד
כלל ,נמצא שמה שלא רצה לעמוד עם לוי בדייני ישראל הוא
כאילו לא רצה לעמוד עם ראובן בדין כלל .ואילו היה שמעון
מציע דבריו לפני ב"ד והיו הב"ד נזקקין לשמוע דבריו מאחר
שצווח שראובן לא רצה לעמוד עמו בדייני ישראל ,א"כ הב"ד
היו אומרים לו שצריך לדון עם לוי בדייני ישראל בטרם ידון עם
ראובן כלל ,ואחר שלא נתרצה לעמוד עם לוי גם ראובן א"צ
לעמוד עמו בדייני ישראל שמשפט אחר להם ומדויל ידי'
משתלם".

ביתהדין כל המידע המשפטי הנחוץ לפסיקת הדין כראוי,

הרי שמוהרא"ל צינץ הורה שאין טעם שבית הדיןיתכנס

ובית הדין עלול לבוא לידי עיוות דין ,אלא ידונו בערכאות

לדיון בתביעות שבין שמעון לראובן ,כל עוד הדיון שבין

ששם יהיה בפני הערכאות המידע המשפטי לאשורו ,עי"ש

שמעוןללויהמתנהלבערכאות,אינומתבררבביתהדיןיחד

במש"כ:

עםהדיוןשביןשמעוןלראובן.עלאותומשקלישלקבועגם

"ואין לומר ירד עמו בדייני ישראל ונפסוק לו כפי דיניהם
וכמ"ש רמ"א סימן שס"ט ,דהא ליתא אלא בדין מבורר שאנו
בקיאין בדיניהם כיצד הוא ,או אפשר לבררו בקל ,אבל בענין
שנוגע בעמק משפט ...כ"ש שהב"ד אין יכולין לברר דינם אלא
ע"פ טוענים ומליצים והרי אפילו המליצים עצמם כל מליץ
מחזיק צד שלו שהוא יהי' הזוכה ,א"כ פשיטא שראובן מוכרח
לברר זכותו בדיניהם ואין עסק לב"ד של ישראל בכך כלל",
עכ"ל

בנידון דנן .דהיינו :אמורות להתנהל שתי מערכות דיונים,
האחת בין הבעל לאותו צד ג'אודות הזכויות הקנייניות
ברכוש הרשום על שמו ,והשניה בין הבעל והאשה .עפ"י
סדר ההליך הדיוני התקין ,מקומו של הדיון השני הוא רק
לאחר השלמת בירור מערכת הדיונים הראשונה ,ולאחר
שינתןפסקדיןבמערכתיחסיהממוןשביניהם,אםקיימתאו
לא ,ומה היקפה .רק לאחר השלמת הדיון וכתוצאה
מהפסיקה שתינתן ,יוכל להתחיל הדיון בתביעת האשה

דהיינו כשקיים אצל בית הדין חששלעיוות דין ,כגון בנידון

לחלקה בזכויות הממון הרשומות אצלצד ג' .על כן מאחר

תשובת מוהרא"ל צינץ ,עקב החשש שהוראות החוק אינן

שאותו צד ג'ממאןלהצטרף לדיון  בבית הדין לבירור

ברורות לבית הדין לאשורן ,או בנידון דנן שטרם הושלם

מתכונת יחסי הממון שבי נולבעל ,וגם קיימת לכך מניעה

הדיון שבין הבעל למבקשות ,עדיף שבית הדין יסלק עצמו

משפטית ,כאמור ,בנסיבות אלו לא ניתן לקיים בבית הדין

מדיון העלול שלא יביא לבירור האמת אלאלעיוות הדין,

את הדיון השני בין הצדדים דנן בטרם הושלם הדיון

וסביר מאד שכך יהיה בהיעדר צד ג' העומד על זכויותיו

הראשון ,וכפי שקבע מוהרא"ל צינץ בנידון שלו ,וכאן קיים

והטוען את טענותיו .הסתלקות זו נועדה כדי שהתביעה

יסודסבירלחשששדיוןבמתכונתהמבוקשתעלידיהאשה

תתברר בביהמ"ש במסגרת דיונית הכוללת את שלושת

יביאלעיוותהדין.

הצדדים ,כשמסגרת כזו ניתן להביא לבירור העובדות
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הסתמכותעלקלטתוידאוהמתעדתחו"קבדיוןאודותתוקפן
בפני בית הדין בקשה להיתר נישואין .המבקשת פלונית

ג .את"ל שניתן להסתמך על הקלטת ,יש לדון האם יש

נישאה בשנת...לפלוני .בני הזוג נישאו ברישום אזרחי

מקום לבטל את הקידושין עקב העדר ייחוד שני עדים

ולאחר מכן בחו"ק בקווקז .עקב סכסוך בין בני הזוג ,האשה

כשרים ,ולפי דברי האשה ואביה ,רוב הנוכחים במקום

פנתה לביהמ"ש במקום מגוריה וניתן פס"ד להתרת

היוקרובימשפחהפסוליעדות,ורקשניאנשים,מסדר

נישואיהם ,ועלתה לארץ ונרשמה בתעודות כגרושה .לאחר

הקידושין ועוד אדם ,אינם קרובים ,ויצוין כי ביחס

מכןהתקייםבביתהדיןהליךלבירוריהדותוביתהדיןאישר

למסדר הקידושין,יצא קלא דלא פסיק שהוא נשוי

כיהמבקשתבתלהוריםיהודים,אךמאחרשבניהזוגנישאו

לגויה,אךלאהיהניתןלבררזאתבדרךנכונה.

בחו"ק,ישמקוםלברראתבקשתהלהיתרנישואין.

ד .יש לדון האם כשבית דין של שלשה יושבים לראות

האשה הופיעה בבית הדין והודיעה שנישאה בחו"ק.

קלטת כזו ,יחשב כידיעת בית דין,בלא שניזקק לדיני

לדבריה ,באותו אירוע היו נוכחים רק קרובי משפחה,

קבלתעדות

וברשותהקלטתשלהחתונה.
בית הדין צפה בקלטת ,והתברר כי סודרה חופה ונעשה
מעשהקידושין.למרותשעלוספקותבתוקפן,הוחלטלעשות

ה .האם יש לצרף את האמירה הלקויה של הבעל בעת
מסירתהמטבע,כאמור.

כל מאמץ להביא לסידור ג"פ כדמו"י .לאחר שחלפה יותר

קיוםדיוןבהעדרושלהבעל

משנה ,הגיע שליח מטעם בית הדין למקומו של הבעל

במסכתבבאקמאדףקיב:נאמר:

בקווקז ,אך למרות מאמציו ,הבעל סרב לתת גט .עד היום
לא עלה בידינו להביא לסידור גט מאחר והבעל מתעקש
ומסרב להתגרש בג"פ כדמו"י ,למרות שהאשה הסכימה

"רב יוחנן אמר אין מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין ...
טעמיה דרבי יוחנן אמר קרא והועד בבעליו ולא ישמרנו אמרה
תורה יבוא בעל השור ויעמוד על שורו".

לתנאיהממוןשהבעלהציג.

ונחלקוראשוניםבהלכהזו.

בנסיבות אלו מוטל על בית הדין לברר את תוקף הקידושין

בחי'הרשב"אשםכתב:

שנערכובזמנו.
מעיון בקלטת של החתונהעולה כי החתונה נערכה בבית
הכנסת ,נכחו במקום כעשרים איש מהם13גברים .מסדר
הקידושין לא ייחד שני עדים .בנוסף ,הבעל קידש במטבע,
וחזראחרדברימסדרהקידושיןמילהבמילה,ואמרהריאת
מקודשת שלי בטבעת זו כדמו"י ,דהיינו אמר "בטבעת"
למרותשהקידושיןנעשועלידימטבע.
בפנינוכמהנושאיםלבירור.
א .האםניתןלדוןולפסוקבשאלהזובמעמדהאשהבלבד
ובהעדר הבעל .הן מצד עצם הדיון בו יש צורך
שיתקיים "ועמדו שני האנשים" וכו' ,ואין מקום לדון
ביטול נישואין בהיעדרו של הבעל ושלא במקומו,
לכאורה היה מקום להורות לאשה לחזור למקומו של
הבעל ולדון עמו במקום מגוריהם בכל הנושאים
השנויים במחלוקת .אך מכיון שידוע לנו שאין באותו

"וקשיא לן אשמעתין ,דהא אמרינן דטעמא דאין מקבלין עדים
שלא בפני בעל דין משום דאמר קרא והועד בבעליו ,וא"כ כי
הוי הוא חולה או עדיו או שמבקשים ללכת למדינת הים היאך
מקבלין והתורה אמרה והועד בבעליו .וי"ל דעיקר קרא לגבי
שור ,דהוא כדיני נפשות ,כתיב ,ובדיני ממונות אסמכתא
בעלמא ומדרבנן".
לעומת זאת הגאון רע"א בתשובה ח"א סי' צט כתב בדעת
הרא"ש דאינו סובר כרשב"א אלא בכל גווני הוי דאורייתא,
ובממון במקוםאונסהתירולקבל העדותמטעםהפקרבי"ד
הפקר.
ח'(שהביאתשובת
וע"עבב"יחו"מבסי'שפ"ח)בסופו,מחודש 
הרשב"אדאףבנפשותמקבליןעדותשלאבפניובמקוםאונס,
אך אין גומרין הדין שלא בפניו.ובתשובת הרשב"א שהביא
הב"י בסי' כ' הוסיף שאמנם  בממון גומרין דינו שלא בפניו
מכיווןשניתןלהחזיראתהדין,משא"כבנפשות.

מקום בית דין של שלשה כשרים הראויים לדון ,הרי

לכאורה לכל השיטות אין מקום לקבל העדות בנידון דידן.

שהאפשרות הזו להורות לאשה לשוב למקומה הקודם

אמנםבמקוםאונסעסקינן,אךלדעתהרא"שבכה"גדאינודיני

כדילדוןעםבעלה,אינהקיימתואינהרלבנטיתכלל.

פקר ,אין לקבל העדות
ממונות וליתא לסברת הפקר בי"ד ה 

ב .האםניתןלהיכנסלבירורתוקףהקידושיןבהסתמךעל

שלאבפניו.וכןלדעתהרשב"אבחידושיו,בפשטותדיניהיתר

קלטתהמתעדתאתמהלךהנישואין,אושעלינולהביא

אשת איש לעלמא כנפשות דמי .ולדעת הרשב"א בתשובה

שני עדים כשרים שיעידו עדות זו ובהתאם להלכות

אמנםניתןלקבלאתהעדותאךאףאםהעדיםיעידושלאראו

קבלתעדותבפניבעלדיןוכיוצ"ב.

נתינתהטבעתעכ"פאיןגומריןהדיןשלאבפנישלהבעל.
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אך עדיין יש לדון בענין זה .דמצי נו בכמה ראשונים שכתבו
שאשה שהוחזקה כאשת איש ,ובאה לפנינו עם שני עדים
שמעידים שהאשה התגרשה ,מקבלין העדות שלא בפני
הבעלומתיריןאותהלהנשא.
בתשובותהתשב"ץח"ב)סוףסי'יט(כתב:

"הורה הרמב"ן ז"ל בתשובה שלהתיר אשה בעדי גירושין אין
צריך שיעידו בפני הבעל שהרי הכל הם בעלי דין בזה".
וכןכתבבתשובתהרשב"אח"דסי'ר',וז"ל:

"אשה שיש עדים שהיתה אשת איש ובאה ואמרה גרושה אני
ועדים מעידים אותה הרי זו תנשא ,ואע"פ שהעידו שלא בפני
הבעל".
באבני נזר חלק אה"ע סי' קכג סק"ט כתב דה"ה בעדים
הבאים להעיד לבטל הקידושין אינן צריכים להעיד בפניו.
וז"להאבנינזר:

"אבל לאחר העיון נראה דהעדים הבאים לבטל הקידושין אינן
צריכים להעיד בפני המקדש .ואמינא בזה סברא וראיה .סברא,
דאין האשה ממונו של בעל כמ"ש הר"ן פ"ק דגיטין דמהאי
טעמא לא טענינן לבעל מזויף .וכן משמע סוף פ"ג דקידושין
)סז (:דהא דאין קידושין תופסין באשת איש יליף לה מהקישא
דרבי יונה דאין קידושין תופסין בחייבי כריתות ,ולא קאמר
בפשיטות שהרי היא של בעל והאיך תוכל להקנות עצמה
לאחר ,מוכח דלא חשובה שלו רק איסורא רכיב עלה .וא"כ
כשבאין לבטל הקידושין אין העדות נגד המקדש רק על האשה.
ובאמת שאין זה סברא ברורה ,רק שיש לי ראיה מהא דכתובות
)כב (:שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ,אף
אם נשאת תצא ,ואפילו אם נשאת לאחד מעידיה ואומרת ברי
לי ,דבכה"ג בשנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת לא תצא,
בגירושין תצא .ואמר שם הטעם משום דגירושין יכולה
מכחישתה .ופרש"י שאם יבוא הבעל ויאמר לא גרשתי תוכל
להכחישו .הרי דבשאין הבעל לפנינו עסקינן ,ואע"פ כן אי לאו
תרי דאמרי לא נתגרשה ,היו העדים שאומרים נתגרשה נאמנים.
וכן משמע ברמב"ם ושו"ע סי' קנ"ב סעיף ח' וז"ל היו לה שני
עדים שהיא גרושה תנשא לכתחילה ,ומשמע סתמא שאין הבעל
שם ואעפ"י כן מהני עדים להשיאה לכתחילה ,ומה לי עידי
גירושין ומה לי עידי ביטול קידושין".
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מהתורה ,דמהתורה אין לו להבעל על האשה כלום רק איסור
גרידא ,כדאמר בש"ס גיטין דף לט" :מה אשה איסורא ולא
ממונא" ,וכן הוא בר"ן נדרים דף פו .ד"ה אמר רב אילא ,וכן
הוא בר"ן ריש גיטין וברשב"א קידושין )דף ו( .והא דאשה
אוכלת בתרומה דמיקרי קנין כספו ,כבר כתב השיטה מקובצת
הובא באבני מילואים בתשובה סי' יז ,דהפירוש שקנאה
בכספא .ואף דמבואר ברש"י סנהדרין דף נז גבי יפת תואר
דהוא גזל שגוזלין את אשתו במלחמה ,היינו כעין גזל ,אבל
קנין בגופו אין לו לבעל על אשתו ,ואין לו זכיה בגוף האשה
מדין תורה ,וכן כתב האבני מילואים סי' מב סוף סק"א ...ועתה
נבוא בענין קבלת עידי קידושין שלא בפני הבעל ...הדבר פשוט
דמהני .אף דבמל"מ פ"ג מעדות הי"א מבואר להיפוך ,דבריו
תמוהין מאד ,והלא אם עדים מעידים על אשה שנתקדשה ואין
יודעין למי ,גם כן הוי אשת איש כמבואר בש"ס פ"ב דכתובות
דף כב באב שאומר קידשתי את בתי סתם אוסרה לכל העולם
וכשאמר הזה התירה ,וא"כ כל שנתקבלה עדות בפניה
שנתקדשה מה לנו צורך שיהיה בפני המקדש".
העולה מדברי החלקת יואב,שהן הדיון והן העדות אם
האשהמקודשתאולא,אינןצריכיןלהעשותבפניהמקדש,
מהטעםהמבוארבדבריו.
אך היסוד שכתבו האבני נזר והחלקת יואב בביאור מהות
ענייןקידושיןוגירושין,אינומוסכם.
הגאוןמליסאבעל נתיבותהמשפטבתשובה)בשו"תחמדת
שלמהחלקאה"עסי'יחסק"ד(כתב:

"דאף לאביי שע"א נאמן להעיד על אשה שזינתה לאסרה על
בעלה מ"מ אינו נאמן להעיד על קידושיה או גירושיה ,וכתב
שם" :ודוקא באשתך זינתה דאין זו רק איסור ,ואין מוציאין
אותה מרשות מי שהיא והוי כמו נתנסך יינך דסבירא ליה לאביי
דנאמן ,משא"כ קידושין דדמי לקנין שדה דנעשית שדה של
בעל ונקנית לו ממש כקנין שדה דכתיב בה קיחה כקיחה דשדה
עפרון ,וכשם שאין עד אחד נאמן לומר מכרת מטלטלין שלך
כיון דבא להוציא המטלטלין מרשות מי שהיו מקודם ,כמו כן
אינו נאמן לומר להאשה מכרת עצמך או נמכרת על ידי אביך או
על ידי שלוחך .וכן בגירושין דהוי כמו קונה עצמה מרשות מי
שנמכרה לו".

עכ"להאבנינזר,ועיי"שבהמשךהתשובה.

וע"ע בספר אמרי בינה דיני שחיטה סי' ה' )ד"ה עוד(

וכןבתשובתאבנינזראה"עסי'קכדס"קיא-יב.

שהסכים לדברי הנתיבות,ויישב שם את התמיהות שתמה

בדרכושל האבני נזר הלך החלקת יואב ח"א אה"ע סי' ד'.

עלסבראזוהחמדתשלמה)שםבתשובהיטסק"י(.

בתחילת דבריו דן לומר דכשם דאמרינן בסנהדרין דף יט

ולכאורהלפיסבראזו,איןמקוםלמש"כהאבנינזרוהחלקת

בעובדא דעבדא דינאי קטל נפשא דבעינן להעיד בפני ינאי

יואב ,ולעולם הבעל הוא בעל דבר בדיון האם האשה

מכיון שהעבד ממונו ,ה"ה י"ל באשה ,על פי המבואר

מקודשתלואולא,ולאניתןלקבלעדיםשלאבפניו.

בכתובות דף ב .דאמרינן גבי בעל נסתחפה שדהו ,ועיי"ש

ובנוסף לכך,יש להעיר על דברי האבני נזר והחלקת יואב

בתוס' )ב :ד"המציא( שהאשה שדה של הבעל ואין הבעל

מכמה לשונות הרשב"א שכתב להדיא להיפך.עיין בשו"ת

שדהשלהאשה.אךבהמשךדבריולאחרשהוכיחדבאשה

הרשב"א ח"ד סי' מ' שכתב בתוך דבריו "דאשה קנויה היא

אין צריכים להעיד בפני בעלה כשמעידים עליה שעשתה

לבעל וקנין כספו קרינן ליה" ,וכלשון זו כתב הרשב"א

מעשההמחייבהמיתה,ולאדמיאלעבד.כתב:

בתשובהבח"הסי'קעד.ובחי'הרשב"אעמ"סגיטיןדףעה.

"ואך דכתבתי דאשה היא שדה הבעל ,אבל י"ל דאין דבר זה

בסוגייתנתינהבעלכרחותמהמדועלאפשטושאלתנתינה
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בעל כרחו מגירושי אשה דמתגרשת בעל כרחה ,וכתב

בעינן קבלת עדות גם בפני המקדש ,אך לישב את דברי

הרשב"א:

החתם סופר שלא יסתרו את דברי המשנה למלך ,וכטענת

"ומסתברא דלא אמרו נתינה בעל כרחו לא שמה נתינה ,אלא
בנתינה שמפסיד בכך המקבל מה שהוא שלו ,כי הא דאמר לה
לאשה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתיים זוז ,דאשה זו
קנויה היא אצל הבעל וקניינו קרייה רחמנא ,כדכתיב כי יקח
איש אשה וקנין כספו היא וכדאמרינן לקמן בפרק המגרש חוץ
מתרומותיך מהו קנין כספו אמר רחמנא וביבמות פרק אלמנה.
והילכך כשאתה בא לסלקו משלו בעל כרחו אל תסלקנו".
אך עיין בלשון הרשב"א במסכת קידושין דף ו :ד"ה אלימא
שכתב:

"כיון דגופה ממש לא קני ליה לא הוי רבית".
וכן נציין למש"כ הרא"ה בחידושיו עמ"ס קידושין דף ב .על
מש"כרש"יהאשהנקנית"לבעלה",כתבהרא"ה:

"ואפשר שרש"י הרגיש דלא צריך קנין אלא בדבר שקונה אותה
הגוף ,והכא לא שייך  ...ופרש"י ז"ל דקנין דהכא היינו לענין
בעלה ,כלומר לענין אישות".
והנההחתםסופרחלקאה"עח"אסי'פדכתבתשובהבענין
עדות של עדים שהעידו לבטל הקידושין ,ונתקבלה עדותן
בפניהאשהולאבפניהמקדש.
וז"להחת"ס:

"הכא הרי העידו בפני האשה שהיא הנידונת ועליה אנו דנין
מותרת לעלמא או אסורה ,ואין לבעל עסק בכל הענין הזה  ...זה
פשוט שאפילו לכתחילה מקבלים עדות בפני האשה שלא בפני
המקדש".
ועיי"ש שהוכיח מהא דעדים יכולים להעיד על האשה
שנתקדשהגםכשאינןיודעיםלמינתקדשה.
אך בשו"ת אריה דבי עילאי חלק אה"ע סי' טז חלק על
החתםסופר)באותונידוןשעליוהשיבהחת"ס(,וז"ל:

"ומ"ש עוד הר"ב מפ"ב )החת"ס( להטעים דבריו דרק
המתקדשת בלבד היא הנידונת משום דלפעמים אינם יודעים
את המקדש ורק אומרים נתקדשה פלונית ואינם יודעים למי,
הם דברים שאין בהם ממש ,דבאם אינו ידוע מי המקדש אז
באמת המתקדשת לבד היא הנידונת ,משא"כ כשידוע מי
המקדש דאז הדין לגבי שניהם ,הם הנידונים אז בעינן שתהא
קבלת עדות לפני שניהם ,וכמו בינאי המלך דביאר מהרש"ל
בתשובותיו כנ"ל  ...דהעבד נידון לענין נפשות וינאי המלך
נידון לענין הפסד ממונו ,צריך לקבל העדות בפני שניהם דוקא.
וכמו כן בענין המקדש והמתקדשת דהמקדש נידון אם לאסור
את המתקדשת לגביה דכו"ע ושתוכרח להנשא עמו ,או לענין
שהמקדש נאסר בקרובות המתקדשת ,או לענין שהמקדש אסור
לו שוב לישא אחרת מחמת חרם דרגמ"ה ,והמתקדשת נידונת
אם היא אסורה אכו"ע .ועכ"פ שניהם שייכים באותו הדין,
וצריך שתהא קבלת העדות לפני שניהם  ...אח"כ בינותי
בספרים ומצאתי לי רב והוא מארי דכולא תלמודא בעל המשנה
למלך שכותב מפורש כדברי ,בפ"ג מהלכות עדות הי"א".
ובשו"ת דברי מלכיאל חלק ה' סי' קסח נקט שמעיקר הדין

האריהדביעילאי,כתבהדברימלכיאל:

"שו"ת מהרש"ך וראנ"ח )שהובאו במל"מ( אינם תחת ידי.
אבל לפי מה שהובאו במל"מ יש לדחות ראיה זו ,כי שם איירי
שכבר הועד בפני בי"ד שהיו קידושין גמורים ,וא"כ כשמעידים
אח"כ עדים אחרים להכחישם הרי הם באים להוציא אשתו
מרשותו ,כי על ידי עדים הראשונים הוחזקה כבר לאשתו והיה
בעל דבר לענין זה ,אבל החתם סופר איירי בתחילת קבלת עדות
אם יהיו כלל קידושין ,בזה י"ל שעדיין אינו בעל דין ,ובפרט
שלא בא לבי"ד לדרוש שיקבלו עדות על זה ,והיא בחזקת
בתולה אין לומר שמא קידשה והוי בעל דבר ,וגם יש לנו
להעמידו בחזקת כשרות שלא קידש בדרך פריצות כזה לקדש
בלא שידוכי שהוא אסור כדאיתא בקידושין דף יב ,כנ"ל לישב
דברי החת"ס שלא יקשה מהמל"מ הנ"ל ,אבל בעיקר הדין
נלע"ד כמש"ל שצריך לקבל עדות נידון הקידושין בפני
המקדש".
לפי דבריו אלו של הדברי מלכיאל ,אין מקום להוכיח
מהחת"ס לענייננו ,דהכא האשה מוחזקת כאשתו למעלה
מעשרשנים,ובכה"גיודההחת"סלמש"כהמל"מ.
וכןבתשובתמהרש"ךח"דסי'נגכתב,וז"ל:

"רבוותא טובא כתבו ,דאפילו לכתחילה מקבלים עדות שלא
בפני בעל דין ,דכולי עלמא בעלי דין נינהו לאפרושי מאיסורא.
מ"מ יראה דהיינו דוקא באשה העומדת בחזקת פנויה ,שהיא
עומדת בחזקת מותרת לכל העולם ,ועכשיו באים עליה להעיד
שנתקדשה לאוסרה לכולי עלמא ,א"כ כו"ע הוו בעלי דבר בהך
מילתא .אמנם בנ"ד שזאת האשה כבר נתקדשה ונאסרה לכל
העולם ,ועתה זה המערער מחדש עליה חידוש שכבר היתה
מקודשת מתחילה לאיש אחר ,וזהו דבר הנוגע בפרטות לאשה
הזאת ,וגם לאיש שנתקדשה לו ,וזה בא להפקיעה ממנו ,כל
אנפי שוים שעדות זה צריך שיקובל בפני האשה ובפני האיש
שהיא מקודשת לו".
אךנראה בנידוןדנן ניתןלקבלהעדותשלאבפניהבעל,לא
רק לשיטת החת"ס אלא אף לדעת החולקים עליו .ונקדים
לבאראתמהוהגדרבהאידינאדקבלתעדותשלאבפניו.
בשו"עאה"עסי'יאסעיףד'מבוארדצריךלקבלהעדותעל
אשת איששזינתהבפניהובפניבעלה,וכתבהחלקתמחוקק
ס"קיא:

"אם נשאת לבועל ובאים לאוסרה עליו גם הוא בעלה מיקרי,
אך אם עדיין לא נשאת לבועל ,ואף שבקבלת עדות זו נאסרה
גם על בועלה ,מ"מ נראה שאין צריך שגם הוא יהיה אצל קבלת
העדות רק דלרווחא דמילתא ,דהא נאסרה עליו ממילא כמו
שאסורה לכל הכהנים אף שלא היו אצל קבלת העדות".
וכ"כהב"שס"קטז.
ובספרשאילתשלוםקמאסי'כזהובאבאוצרהפוסקיםס"ק
נחאותב',כתבוז"ל:

"מש"כ החלקת מחוקק בסי' יא לענין קבלת עידי זנות דאין
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צריך להיות בפני הבועל ,היינו משום דעיקר אנו דנים על הבעל
והאשה ולא על הבועל ,אלא דממילא נאסרת גם עליו ,וכמו
דנאסרת ג"כ לכהנים ,ע"ש .ולפי זה נראה דהיכא דזינתה וחזרה
וזינתה דכבר נאסרה על הבעל בעידי זנות הראשון ,ואין נ"מ
בעידי זנות השניים לענין הבעל והאשה ,כי אם לאוסרה על
הבועל השני ,א"כ ודאי צריך להיות קבלת העדות בפני הבועל
דוקא ,כיון דעיקר עדותן עליו והוא הבעל דין ,וזה ברור
בסברא".
העולהמדבריהח"מהב"שוהשאילתשלוםהוא :בכלנידון
יש לקבוע מהו הדין שאנו דנין כעת ,דהיינו אילו שאלות
עומדות לפנינו לבירור ,ובהתאם לכך קובעים מי הם בעלי
הדין .באשת איש שבאים עדים להעיד עליה שזינתה ,הדין
הוא לאסור אתהאשהלבעלה ,ובדין זה הבעל והאשה הם
בעליהדין.והבועלאוהכהניםאינםבעלידיןאףשישלהם
נפקא מינה מתוצאת הדיון .משא"כ בנידון השאלת שלום,
מעיקראכלמטרתהדיוןלאסרהעלהבועל ,לכן רקהאשה
והבועלהםבעליהדין.
לכן גם בנידוןהחת"ס ,אילו המקדש היה בא לעמוד על
זכויותיו שלא יקופחו ,או לעמוד על כך שלא יאסרוהו על
קרובותיה וכדומה ,הרי מכח טענותיו הדין היה מתרחב גם
לדיון בשאלות שהוא עורר ,ונעשהבעל דין וקבלת העדות
צריכה להיות בפניו .אבל למעשה בנידונו של החת"ס
המקדש לא הופיע כלל ,ממילא הדיון הצטמצם לבירור
מעמדהשלהאשה,אםאסורהלעלמאאומותרת,ובשאלה
זוהמקדשאינובעלדין.
יתירהמזוכתבהאבנינזרחלקאה"עסי'קכד,וז"ל:

"לפמ"ש הרשב"ם ב"ב )מ"ח( בהאי דגט המעושה בעכו"ם
פסול ,ומקשה הש"ס לר"ה דאמר תלוה וזבין זביני זביני דאגב
אונסא ודאי גמר ומקני ,ה"נ נימא אגב אונסא גמר ומגרש,
ופירשב"ם וז"ל דהא לא מפסיד מידי דומיא דזביני שמקבל דמי
שדהו ,דכיון שאשתו שונאתו ובלא גט נמי לא תעמוד אצלו,
וגט זה אינו אלא להתירה לאחרים לא מפסיד כלום .וה"נ כיון
שהאשה שנתקדשה אינה רוצה בו ,לא מפסיד מידי בעדות זה
לבטל הקידושין ,ולא שייך אין חבין לאדם אלא בפניו".
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ביחס אליו אלא רק ביחס למעמדה של האשה .ואה"נ אילו
הבעל יבוא ויכחיש ויטען שלא גירשה,ודאי שהוא בעל דין
והעדיםיוכלולהעידרקבפניו.
וכמו כן ,האבני נזר שהוכיח מהגמרא ורש"י והרמב"ם
דמקבלין עדות שלא בפניו ,היינו מאחר ואינו לפנינו ואינן
טועןדבר,ממילאאינובכללהדיון.
ומש"כ התשב"ץ הנזכר לעיל":הורה הרמב"ן ז"ל בתשובה
שלהתיר אשה בעדי גירושין אין צריך שיעידו בפני הבעל
שהרי הכל הם בעלי דין בזה" .כוונתו דמאחר והבעל אינו
טועןדבר,וכלהדיוןאםלהתיראתהאשהלעלמא,בכה"ג
"הרי הכל הם בעלי דין בזה" ,כלומר בשאלת חשש היתר
אשת איש שלא כדין ואפרושי מאיסורא כו"ע בעלי הדין
בזה ,וכסברת המאירי במסכת ב"ק דף פ' והרדב"ז שהובאו
בפת"שאה"עסי'יאס"קיח.
ונראה דאף לסברת הנתיבות שנקט דהאשה היא קניינו של
הבעל ממש ,י"ל דעכ"פ לענין קבלת עדות שלא בפניו ,אם
איןלבעלכלנפקאמינהמהדיון,מקבליןשלאבפניו,למרות
שבכך היא יוצאת מרשותו .דאל"כ לא יתיישבו דבריו עם
דברי הראשונים שהבאנו )רש"י רמב"ם רמב"ן תשב"ץ
ופשטות לשון השו"ע( שנקטו דלהעיד על האשה שנתגרשה
לאבעינןבפניו.
ה
האפשרותלהסתמךעלקלטתהחתונ 
במקרההנוכחיאיןבפנינועדותשלעדיםכשריםעלמהלך
המידעשבפנינו
החו"קואודות העדיםשנכחווכיוצ"ב,אלא  
מבוסס על צפייה בקלטת וידאו ,בה החתונה מצולמת
מתחילתהועדסופה,קלטתהמאושרתעלידיהאשהואביה
בלבד .הדבר ברור שאין דיןקלטת כדין שני עדים המעידים
בפני בית הדין .מאידך ,אין ספק שהקלטת מציגה את
השתלשלות האירועים בחתונה כפי שארעו ,ואין זו קלטת
שקרית .היהמקוםלקבועשרק במקוםשאיןצריךעדותשני
עדים כשרים,ניתן להסתמך על קלטת כזו ,ולא במקום
שנחוצהעדותגמורהשלשניעדים.
אךישלומרשניתןלהסתמךעלהקלטת,וזאתמשניטעמים.

וכןעולהמדבריתשובתאמרייושרח"אסי'ז'.האמרייושר

א .יש מקום לצדד שידיעת בית הדין המבוססת על קלטת

כתב שבמקום שהמקדש טוען לקיים הקידושין גם החת"ס

מועילה ,ובכפוףלכךשאין ספק בכך שהקלטת אכן אמתית

מודהדבעינןבפניו.והוסיףהאמרייושר,וז"ל:

"הן אמת שבתשובת רשב"א ח"ד סי' ר' כתב דמקבלין עדות
לאשה שנתגרשה שלא בפני בעלה ,וכן הוא בתשב"ץ ח"ב
סוסי' יט בשם רמב"ן ,אבל נראה דשם באשה שבאה לפנינו
ואין אנו יודעים כלל אם הבעל מערער לא גרשה ,בזה הוא
דמקבלין עדות שלא בפניו ,דאין באין להעיד לחובתו ,דהא
אדרבה מעידין שגירשה הבעל ואין לו חפץ בה .אבל הכא
שיצא כבר הקול שהבעל מערער וא"כ הוא חפץ בה ,ובאים
להעיד לחובתו ...בזה בעינן לפניו".
מבואר מדבריו,הראשונים שכתבו דמקבלין עדות גירושין
שלאבפניוהיינומאחרוהואאינובפנינו,וממילאהדיוןאינו

אף
ולא שלטו בה ידים בהשמטת חלקים ממנה .וידיעה כזו 
שאינה על פי עדים מהני .ולהלן מש"כ החתם סופר
בתשובה.
החתםסופרחלקג'אה"עח"אסי'צדכתבלבאראתשיטת
התשב"ץ )ח"א מסי' ע"ד עד סי' פ"ה( הסובר שהיתר עד
אחד מטעם עבידא לאיגלויי מן התורה הוא ושכן משמעות
לשון הרמב"ם סוף הלכות גירושין ,עיי"ש שהעלה תמיהות
בשיטה זו מאחר והלכה פסוקה היא שאין דבר שבערוה
פחותמשנים.וכתבהחתםסופר:

"אשר ע"כ נראה דלא הצריכה תורה אלא במה שאין הב"ד יודע
אלא ע"פ עדים ,אבל דבר המבורר להם בלא האמנתם לעדים
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הוה כאלו המה ראו בעצמם .וכשם שאם ראו בעצמם אותו
הדבר עושים הדין שלא מתורת עדות ,כמבואר בסנהדרין ע"ח
ע"א גבי טריפה שהרג בפני ב"ד דמבואר דאע"ג דמטעם דלא
תהיה שמיעה גדולה מראיה היה לנו לומר דיה כשמיעה ובעינן
אתה יכול להזימו ולא אמרינן הכי .אלא ש"מ דלא מטעם עדות
אתינן עליו כלל ,א"כ ה"ה כל שלב ב"ד יודעים בבירור ע"פ
הענין שלא בתורת נאמנות העד ,יכולים לדון שלא ע"פ עדות.
ואינו נכנס בגדר ע"פ שנים עדים ,ולא יקום ע"א וכו' .ואפשר
דדיני מיגו מהאי טעמא הוא ,וקצת נכנס זה בדיני חזקת המנהג
שהורגין וסוקלין עליהן ,כאשה שבנה מורכב על כתיפה משום
חזקת המנהג שאין נוהג מנהג זה אלא אם על הבנים ,והורגין
על זה .וה"ה ה"נ וכל זה בדבר שנתברר לב"ד עצמם כאלו הם
ראוהו ...אך יש אומדנא דלא מוכחא כל כך אלא מצד נאמנות
העד שעל ידי אומדנא זו ראוי להאמין העד וכיון שנכנסנו
מטעם נאמנות הרי נגענו במ"ש לא יקום עד א' ואפילו יהי'
הדבר אמת ברור  ...לפ"ז יש לנו שלשה ענינים .דבר המבורר
ממש לב"ד כאלו ראוהו איננו בגדר עדות כלל .ואשר אינו
מבורר כלל רק עפ"י עדים ,אין כח ביד חכמים לעשות מעשה
עפ"י ע"א או נשים דעוברי' על מ"ש בתורה בהדיא ,אך אם
אומדנות מוכיחות להאמין ע"א או נשים ,נהי מן התורה לא
מהימן מ"מ אם יש צורך בדבר יש כח ביד חכמים להאמינו ...
דב' עדים אינו אלא מגזירת הכתוב ,דאפשר ששניהם משקרים.
כי כן משמע לי מלשון רמב"ם ספ"ז מיסודי התורה ואפשר
שיעשה אות או מופת ואינו נביא וכו' כמו שנצטוינו לחתוך
הדין וכו' יע"ש משמע מלשונו דסמיכה על שני עדים הוא
גזירת הכתוב ,וצ"ל הא דאמרי' בב"ב קנ"ט ע"א משה ואהרן
פסילי לחותנם לאו משום דלא מהימני אלא משום גזירת המלך,
היינו אחר שהאמינה תורה שני עדים אם כן פסול משה ואהרן
לחותנם הוא גזירת המלך ,אבל גוף ההאמנה לשני עדים ג"כ
איננו אלא גזירת המלך ,א"כ בע"א דליכא גזירת מלך אפי' יהיה
כיהושע בן נון אין להאמינו  ...תדע שכן הוא שהרי כל השטרות
העולים בערכאות של נכרים כשרים משום דקמו בהו רבנן דלא
משקרי ,וא"כ בודאי יהיב זוזי קמיהו והשטר אינו אלא לראיה
בעלמא .וללישנא בתרא דגטין י' ע"ב הוא מעיקר הדין ולא
משום דינא דמלכותא ,והכי קיי"ל  ...ערכאות של נכרים דחזקה
לא מרעי אומנתיהו לשקר עדיפי בזה מעדים כשרים דגזרת
הכתוב בעלמא הוא  ...לפי מ"ש אני בתשובה אחרת דפסק ב"ד
חתום משלשה דיינים הבא לפני ב"ד אחר אין בו משום מפיהם
ולא מפי כתבם דבעדים כתיב על פי ,אבל בב"ד כתיב אשר
ירשיעון אלקים ,ואפילו מפי כתבם .וטעמא רבא לחלק דעדים
מגזרת הכתוב מהימני והוא ית"ש גזר מפיהם ולא מפי כתבם,
אבל בי דינא אשר ישבו כסאות למשפט לא גרע מערכאות של
נכרים דבטבע מהימני".
לפיזהבמקרהשלפנינו,הידיעהשלביתהדיןאינהמבוססת
על עדות ,אלא על דברהעדיף מעדות .אם התקבלה עדות
ביתהדיןמצווהלפסוקעלפיהעדותמכחגזירתהכתוב,אף
שאין בירור ודאי שכך האמת .אך כשבפנינו קלטת המראה

את מהלך החו"ק,אינה בגדרי עדות אלא כמ"ש החת"ס
ביחסלערכאות"דבטבעמהימני".ונידוןדנןעדיףמערכאות.
מסקנה זו בגדר נאמנותערכאות מיוסדת על שיטתמהרי"ק
בשרשקכאשכתבביחסלערכאות:

"אפשר לומר דעדיף האי מכותי מסיח לפי תומו ויש להתיר
אפילו בלא טעמא דאשה דייקא ומנסבא וגם בלא טעמא
דמשום עיגונא אקילו בה .דהא אפילו אחזקה שצריך עדות
גמור כגון להוציא ממון מחזקתו דבעינן שני עדים ,סמכו
אחזקה דלא מרעי נפשייה ,גבי שטרות העולים בערכאות של
כותים בשטרי מכר אף בלא טעמא דדינא דמלכותא כדמוכח
בהדיא בפרק קמא דגיטין".
ומבואר דאף לענין הוצאת ממון סמכינן על ערכאות .ועיין
בתשובהנוספתשלהחתםסופרשהובאהבפת"שאה"עסי'
יזסוףס"קנגשהאריךלבססנאמנותהערכאות.
ועייןבשו"תביתיצחקחלקאה"עח"בסי'יבשדןבמקרהבו
אשה מוחזקת בפנינו כאשת איש,אך טוענת שנתגרשה
בביתדיןפלוני,ואיןבידהמעשהביתדין,ונשאל:

"אם יש לסמוך על הטעלעגראף שיכתוב הרב שנתגרשה אצלו,
שהיא גרושה ותועיל לאשה להנשא".
כפי המתואר בתשובה זו ,כתב ידו של הרב אינו מגיע
ישירות לבית הדין ,אלא לאחר שהרבכותב את האישור,
הנכריהעובדבטלגרףמעתיקומעביראתהכתובבאמצעות
הטלגרף .על פי גדרי העדות המקובלים אין בפני עדות
המועילה מאחר ואין עדות לנכרי שכך כתב הרב .וכתב
הבית יצחק דאמנם לשיטת תוס' במסכת גיטין דף ט:ד"ה
אע"פ ,אין להקל להסתמך על טלגרף אף שברור לנו
שהנתונים שאנו רואים הם אמת .שהרי כתבו התוס' בדין
שטרותהעוליםבערכאותשלעובדיכוכבים:

"אבל עובד כוכבים דלאו אחיו הוא פשיטא דפסול ,וכיון דלאו
בני עדות נינהו היה ראוי אפילו כל שטרות העולים בערכאות
של עובדי כוכבים לפסול מן התורה ,אפילו אותם העומדים
לראיה .אלא תקנתא דרבנן הוא היכא דקים לן בסהדותייהו
שהוא אמת ,דלא מרעי נפשייהו".
עלכןלענייןגיטיןאיןלהכשירעלפיעדותכזו.וכןבמסכת
גיטיןדףד.כתבותוס'ד"המודה:

"תימה לר"י מה ענין שלא לשמה למזוייף מתוכו שחתומים בו
קרובים או פסולים ,דהתם בדין מיפסיל משום דלמא אתי
למיסמך עילוייהו להשיאה או להוציא ממון על פיהם ,אע"פ
שהדבר אמת אין לעשות אלא בעדות כשר".
אךהוסיףהביתיצחק:

"הן אמת דזה דוקא לשיטת התוספות ,אבל רש"י דף י' כתב
דמודה ר' אליעזר במזוייף מתוכו דחיישינן דלמא קאתי
לממסרה באפייהו ומיסמך עלייהו ,ודקדק הפנ"י דרש"י ס"ל
דלא חיישינן שמא בית הדין יתירוה ולא יביאו עדי מסירה
לפנינו ,דמאי איכפת לן ,דס"ל לרש"י כיון דערכאות לא משקרי
ובודאי הגט נחתם בציווי הבעל ,והיה ביד הבעל ,בודאי
נתגרשה בעדי מסירה וכדין התירוה ,ורק דחיישינן שהבעל
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יסמוך ויסבור שערכאות כשרים אף לעדי מסירה .ובאמת כן
הוא דעת הא"ז הובא בשלטי הגבורים דגט שבא לפנינו
בחתימת ערכאות אין צריך להביא עדי מסירה לפנינו דמסתמא
נמסר לה כדין .הרי דסומכין על ערכאות ומתירין אשת איש
ואמרינן מסתמא כדין נתגרשה .ואין להקשות על א"ז איך על
ידי עדות ערכאות מתירין אשת איש לעלמא ,והתורה אמרה אין
דבר שבערוה פחות משנים ,די"ל דס"ל לא"ז כעין שכתב הב"ש
בסי' מ"ב דידיעה בלא ראיה מהני קידושין ,וה"ה בגירושין.
וכיון דהדבר נודע שנתגרשה ,דערכאות לא מרעי נפשייהו,
ובודאי נתגרשה בעדי מסירה ,מותרת בידיעה בלא ראיה  ...הנה
לענין עדות אשה שמת בעלה הדבר ברור דסמכינן אערכאות
היכא דידעינן דלא משקרי כמו שהאריך בזה בתשובת חתם
סופר סי' מ"ד ,דאף אם אינו מסיח לפי תומו מהני בעדות אשה
בערכאות ,כיון דקים לן שאומר אמת .אך הדבר הספק ,דבעדות
אשה כיון שהאמינו מסל"ת ועדות נשים וקרובים ,א"כ משום
עיגונא הקילו בעדות מיתה אבל לא בעדי גירושין ,דלזה לא
הקילו חז"ל וצריך שני עדים כשרים כחון דאין דבר שבערוה
פחות משנים .ולאחר העיון יש לי ת"ל היתר ברור בענין זה.
הנה הש"ך סי' צ"ח כתב בישוב עיקר הקושיא איך נאמן נכרי
במסל"ת באיסור דאורייתא ,וכתב לישב דהיכא דאיכא למיקם
עלה דמילתא נאמן עכו"ם מן התורה ,וכאן איכא למיקם עלה
דמילתא להטעימו לקפילא עיי"ש .והגם שמאיסורין ליכא
למילף עדין לדבר שבערוה דבעי שני עדים ובאיסורין לא בעי
רק ע"א ,מ"מ נלע"ד דהיכא דעכו"ם מעיד שהאשה נתגרשה
בבית דין פלוני ,דאיכא למיקם עלה דמילתא והוי מילתא
דעבידא לאיגלויי ,נאמן מן התורה".
בסיוםתשובתוכותבהביתיצחק:

"סיומא דפיסקא לענין שאלתנו אם מועיל לעדות אשה
שנתגרשה .הנה באינה מוחזקת שהיא אשת איש ,והאשה
אומרת שנתגרשה בבית דין פלוני מותרת להנשא גם זולת
הטעלעגראף ,א"כ מכ"ש שיועיל עדות ע"י הטעלעגראף .אלא
אפילו במוחזקת שהיא אשת איש והאשה אומרת שנתגרשה
בבית דין פלוני שכבר כתבתי לעיל דלא מהני אמירתה ,אף דהוי
מילתא דעבידא לאיגלויי דלא מהני זאת רק לגבי עד ולא לגבי
אשה .אבל הטעלעגראף מהני .חדא שיש צד לסמוך על שיטת
הא"ז הובא בשלטי הגבורים דהיכא שערכאות חתומים אין
צריך להביא עדי מסירה לפנינו ,וכ"ש הטעלעגראף דעדיף
מערכאות .הב' כיון דהוי מילתא דעבידא לאיגלויי מהני עדות
הטעלעגראף בצירוף עדות האשה כמ"ש הש"ך סי' צ"ח".
וע"עבתשובתביתיצחק )שם(סי'צדשחזרעלעיקרי דבריו
והגדיראתהעדותעלפיהטלגרףכידיעהברורהשלהאמת
אףשאינהעדותגמורה.
במקרה דנן בו האשה הוחזקה כגרושה ,וכפי שנרשמה
בתעודותעלסמךהגירושיןהאזרחייםשנעשו,ובאהואמרה
שנעשה חו"ק ומיד ציינה לקלטת בה רואים את כל מהלך
החתונה,עלכןאםלאחרצפייהבקלטתעולהשבפנינוחו"ק
שאיןבהםתוקףעלפיההלכה,הרישהאשה נאמנתבמיגו
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שמלכתחילה כשהודיעה על חו"ק ,היינו חו"ק כפי שנראה
בקלטת ,ושאין בהם ממש ,ומהטעם המבואר להלן .והיינו
עפ"יהמבוארבמסכתכתובותדףכבע"א:

"האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת ,הפה
שאסר הוא הפה שהתיר ,ואם יש עדים שהיתה אשת איש ,והיא
אומרת גרושה אני ,אינה נאמנת".
על כן מטעם זה ניתן לקיים הדיון שלא בפני הבעל ,וכן
להסתמך על הנראה בקלטת ,גם בלא האמור לעיל עפ"י
תשובת החתם סופר ,וזאת מפני שדינה כאשה שאינה
מוחזקתכנשואהואומרתנשואההייתיאךנישאתיבנישואין
שאיןבהםממשובהתאםלנראהבקלטת.
חו"קשנעשובפניקרוביםופסוליןבלאשיחדועדיםכשרים
במקרה שלפנינו ,החזן שסדר את הקידושין לא יחד שני
עדים .ובאותו מעמד נוכחו13גברים רובם קרובים ,אחד
מהם אבי האשה הנמצא בפנינו ואנו מזהים אותו כמי
שנמצאבאותומעמד.
יש לברר מה דינם של קידושין אלואםימצא ששנים
מהאנשיםשנכחובאותומעמדהםכשריםלעדות.
מאחר ומסדר הקידושין לא יחד שני עדים הרי שיש לקבוע
בפשיטות שכל הנוכחים שם ,באו "למחזי" ולא "לאסהודי",
)ויתכןלמעטהחזןשסדראתהקידושין(.
השאלה העומדת לבירור היא האם יש לדון דין נמצא אחד
מהםקרובאופסולולפסולאתעדותהכשרים.
עייןשו"עחו"מסי'לוס"אשהביאמחלוקתהראשוניםהאם
צירוף כשרים ופסולין בעת ראיית העדות בלבד פוסל את
הכשרים .או דתרתי בעינן ,שיצטרפו בעת ראיית העדות
ובנוסףבעתשבאיםלביתהדיןכדילהעיד.
דעה ראשונה הובאה בשו"ע בסתמא ודעה שניה בשם י"א,
ומבוארדהשו"ענקטשהעיקרלהלכהכדעהראשונה,שהיא
שיטת הרמב"ם רש"י ורשב"ם .והש"ך סק"ח הכריע להלכה
כשיטהזו.
ובספרעיןיצחקחלקבסי'סדכתב:

"אך אחרי העיון יש לבאר להיתירא בנ"ד ב"ה ע"פ המבואר
באהע"ז סי' מ"ב סעי' ב' ברמ"א בקידש לפני שנים ואחד מהם
קרוב הוי כמקדש לפני ע"א .ובח"מ שם והב"ש שם ס"ק ח'
דלשיטת הרי"ף דהובא בח"מ סי' ל"ו דמן שעת הראיה נפסלו
אף הכשרים משום נמצא א' מהם קרוב ופסול א"כ היכא דאחד
מהם קרוב אין לנו אף ע"א כשר כלל .אך לשיטת הרא"ש
דבעינן ראיה והגדה בב"ד .א"כ הא היה לנו בשעת ראיות
העדות ע"א כשר .ויש לנו להחמיר בזה כן הוא קוטב דברי
הח"מ והב"ש .אכן לדעתי הוא חומרא יתירה דהא חזינן
דבמקום עיגון יש לסמוך ולהקל בקידושין בע"א כמבואר שם
ברמ"א .וע"כ אף שלא במקום עיגון לא הוי רק איסור קל .ולכן
לו יהא ספק השקול בדין אם הלכה כהרי"ף או כהרא"ש הדין
נותן לדון בזה ספיקא בדרבנן לקולא .וגם יש לדון דין ספק
ספיקא ספק א' שמא הלכה כהסוברים דאין לחוש בקידושין
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בע"א כלל וכפי שיטת רוב הפוסקים וכפי הנראה בסוגית הש"ס
בקידושין )דף ס"ו( ואף דנימא לחוש למיעוט פוסקים
דמחמירין בקידושין בע"א עכ"ז הא יש עוד ספק שמא הלכה
כהרי"ף דבעת הראיה נצטרפו ונפסלו מיד ובפרט דנראה שיטת
המחבר בח"מ סי' ל"ו סעיף א' דסתם בדיעה קמייתא כהרי"ף
דנפסלו מעת הראיה לבד .ודיעה שניה שיטת הרא"ש והתוס'
דבעינן גם הגדה בב"ד בשם יש אומרים .וזה הוא כללא בידינו
דלדינא העיקר כשיטה הראשונה בכל מקום ולא כשיטה שניה
בשם יש אומרים .וגם דהש"ך בח"מ שם ס"ק ח' הכריע לדינא
כשיטת הרי"ף ע"ש .וע"כ אין לנו לחוש בכה"ג לשיטת
הרא"ש".
על כן מתוך צפייה בקלטת החתונה נראה שלא היו באותו
מעמדשניעדיםכשרים,ואףביחסלמסדרהחו"ק,נאמרלנו

שהוא נשוי לגויה ,אף שלא התקבלה עדות על כך ,עכ"פ
חזותם של כל הנוכחים מוכיחה שגם הבודדים שאינם
קרובים ,אינם כשרים לעדות .אך גם אילו היו שני עדים
כשרים ,מאחר שאףאחד מהנוכחים לא התבקשלהיות עד
ולראותאתהקידושיןלצורךעדות,מעיקרהדיןישלהורות
שעדותהכשריםנפלהמאחרשנמצאאחדמהםקרובופסול
עדותכולםבטלה.
מסקנה :העולה מכל האמור שקיים יסוד מוצק לקבוע
שהמבקשתשהוחזקהכגרושהעפ"יהתעודות,אינה נשואה
לבעלההקודם בחו"קכדמו"י.אמנםבטרם נחתם פסקהדין,
המבקשת ביקשה לסגור את התיק והלכה לדרכה ,ולא
נזקקנולפסוקבנידוןהלכהלמעשה.
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זכותושלהגרושלגורעםאשתווילדיהבדירההמשותפתלולגרושתו
הצדדיםהתגרשולפניפחותמשנה,וכעתהתקייםדיוןדחוף

והבןהנכהנותרוללאפתרוןלמדורעבורם.עודיצויןשבפני

בבקשת הגרושה להורות לבעלה לשעברלפנות את הדירה

ביתהדיןדו"חחסוימיחידתהסיוע,שנכתבלאחרשעובדת

המשותפת ,על מנת לאפשר חזרתה לדירה עם הבן .לפני

יח"ס שוחחה עם הבן ,וממנו עולה שאין כל חלופה שהבן

כחודשיים הגרושה עברה למגורים בטבריה ,והבהירה

יגיע לגור אצל האב ,ובעת הזו אף הביקורים אצלו אינם

שמעברזה נעשהזמנית,כדילהגןעליהועלהבןמפני נגיף

מתקיימים ,ונחוץ הליך טיפולי להביא להחזרת הקשר בין

הקורונהשהתפרץבשכונה שבהגרו.לאחרמכןהגרושפרץ

הבןלאב.

לדירה זו שלא בהסכמת הגרושה וללא אישור בית הדין

מאידך ,הגרוש מבקש לדחות את בקשת הגרושה ,וטוען

שייקבע את זכותו למגורים בדירה ,זכות שאינה ברורה

שעפ"י ניסוח הסכם הגירושין יש להורות שבעת הזו הסכם

מעצמה ,וטעונה דיון ופסיקה ביחס לפרשנות ההסכם,

הגירושין כבר אינו מקנה לנתבעת זכות מגורים בדירה,

והכניסלדירהלמגוריםעמו ,אתאשתוהחדשהעםחמשת

מאחר שזכות זו היתה בתוקף רק עד להחלטת בית הדין

ילדיה.

בנושאהממון,וחדלהלהתקייםהחלממועדההחלטהשבה

יצוין להחלטה קודמת שבה נכתב" :בכל מקרה ,הגרוש לא

ביתהדיןהורהעלפירוקהשיתוףבדירההמשותפת.כמוכן

היהרשאיעלדעתעצמולהיכנסלדירההמשותפתלצדדים

הגרוש מציע לרכוש את חלקה של הגרושה בדירה ,במקום

עם אשתוהחדשהוילדיה ,ללא הסכמת הגרושה ,וללא

למכוראתהנכסלצדג',ולסייעלנתבעתבהשתתפותבשכר

החלטה שיפוטית המאשרת לו לנהוג כך .בנסיבות

דירה.

המתוארות,בקשתהגרוששיינתןצוהמונעמהגרושהלשוב

לאחרעיוןבטענותהצדדים,ביתהדיןמחליט:

לדירה,נדחית".

שני נושאים רכושיים עומדים כעת לדיון .האחד הוא-

לאחרונה הגרושה החזירה את הדירה בטבריה למשכיר,

הכרעה מיידית במחלוקת שבין הצדדים ביחס לזכות

וכעת נותרה עם הבן הנכה ללא קורת גג ,לדבריה שבה

המגוריםבדירההמשותפתבעתהזו.השניהוא-מהיהדרך

לצורך הסדרת הטיפול הנחוץ לבן בבית חולים בירושלים,

הנכונהלהביאלפירוקהשיתוףבדירה.

וכעת היא נעה ונדה ללא קורת גג ומנועה מלשוב לבית.

ביחסלנושאהשני,מאחרשהגרושמבקשלרכושאתה נכס,

הגרושהדורשתלהוציאאתהגרושוכןאתאשתווילדיה.

מוטלעלביתהדיןלמנותשמאישיערוךדו"חשמאותביחס

הגרושה בבקשתה ,נסמכת עלסעיף ב' להסכם הגירושין,

לדירתהמגורים.

שאושרוקיבלתוקףשלפסקדיןשבונכתב:

ביה"ד ממנהאתהשמאי...לערוך דו"חשמאותביחס

"הצדדים מסכימים כי עד להחלטת בית הדין בנושאי הממון והסדרי
הראיה ,יישאר המצב כמו שהוא עתה ,דהיינו זכות האשה להמשיך
לגור בבית המשותף".

לדירתהמגוריםשלהצדדים שכתובתההיא...הרשומהעל
שםשניהצדדים ולערוךדו"חשמאות הקובעאתערך דירה
המשותפת ,וכן יוסיףלקבוע את גובה שכר הדירההמקובל

כמוכןהגרושהטוענתשבעתהזו,מתגורריםבדירהחמשת

ביחסלדירהכזו.

ילדי האשה ,שאין להם כל זכות מגורים בדירה ,בעוד היא

על שני הצדדים לשתף פעולה עם השמאי בכל הכרוך

עטרתדבורה
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בעריכתהדו"ח,להמציאלוכלמידעומסמךנדרש,ולאפשר

ורבי אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לתוך של חבירך אני
נכנס ואיני נכנס לתוך שלך ,וקיימא לן כראב"י כדמפרש התם.
יש לומר דהני מילי בחצר דס"ל ויתור מותר במודר הנאה
דאהילוך דחצר לא קפדי אינשי ,אבל הילוך דבית לאו ויתור
הוא ,וקפדי אינשי".

לרכושאתהדירה,במחירשייקבעבדו"חהשמאות,ובכפוף

וכןפסקהרמ"אבחו"מסי'קנדסעיףב'.ובסמ"עסק"חכתב:

אךעדלהחלטהובטרםהתבררשהצעתושלהגרושרצינית

"נראה דאפילו לא דר השותף עמו בבית יכול למחות לזה שלא
להכניס לאחרים בביתו ,כי יקלקלו את חלק ביתו מחמת ריבוי
הדיורים".

לוהביקורבמקוםבתיאוםעמם.
הצדדים יישאו בשכר טרחת השמאי בחלקים שווים ,עוד
קודםלמסירתהדו"ח.
עם קבלת הדו"ח תהיהלתובע זכות עודפת על פני צד ג',
להסדרתלו"זלתשלוםושארהתנאיםהרלבנטיים.
וכי ברשותו אמצעי מימון ,אין מקום שכבר כעת תינתן
החלטההקובעתאתזהותושלרוכשהנכס.עלכןבעתהזו

הרישמחמתהקפדתהשותףהשנישהואשותףעמובאותו

מוטלעלביתהדיןלהכריעבשאלתזהותושלהצדשיתגורר

בית ,השותף הראשון מנוע מלהכניס לדירה שבה הם

בדירהעדלהשלמתהליךפירוקהשיתוף.

שותפים כל אדם אחר שיגור עמו ,והטעם מבואר בסמ"ע

ביחס לטענתה של הגרושה לזכות מגורים עפ"י ההסכם,

שההקפדה היא מפני שחיקת הדירה במגורים של אנשים

יובהר:ההסכםמנוסחבניסוחשאינוברור .סעיףב'להסכם

נוספים.

מנוסח כדלהלן":הצדדים מסכימים כי עד להחלטת בית

יובהר ,בשו"עסי'קנד סעיף ב' פסק את דברי הרמב"ם

הדין בנושאיהממון והסדרי הראיה ,יישאר המצב כמו

והמגידמשנהבפרקה'מהלכותשכניםה"טוכתב:

שהוא עתה ,דהיינו זכות האשה להמשיך לגור בבית
המשותף" .קשה לקבוע בבירור מהו המועד שבו חלפה
זכאותה של האשה להתגורר בדירה .הניסוח סתום ,ואינו
מפרט מהי אותה החלטה שהחל מהמועד שבו ניתנה ,כבר
איןלאשהאתזכותהמגורים.לכןאיןלשלולאתהפרשנות
הנטענת על ידי הגרוש ,ולפיה הזכות אינה קיימת החל

"אחד מהשותפין בחצר שהביא לביתו אנשי בית אחרת ,יש
לחבירו לעכב עליו ,מפני שמרבה עליו את הדרך .וכן המשכיר
ביתו לבעל הבית אחד ,ואחר כך הביא עמו קרוביו או מיודעיו
לשכון עמו כאחד בבית זה ,הרי המשכיר מעכב .ואם הם
סמוכים על שולחנו ,אינו יכול לעכב עליו לא השותף ולא
המשכיר".

ממועד ההחלטה שבה הוחלט על פירוק השיתוף בדירה

וה"ה מי שיש לו בית בחצר השותפים כשהיה רווק רשאי

המשותפת.אמנםקייםקושיבפרשנותזו,מאחרשגםלאחר

להינשא ואינו צריך להוציא את אשתו וילדיו מביתו עקב

מועד ההחלטה הנזכרת ,הגרוש לא העיר זאת ,ולא טען

ריבוי הדיורים בביתו ,כשהבית שלו בלבד והשותפות היא

שהאשה כבר אינה זכאית לגור בדירה ,ורק בדיון האחרון

בחצר ,כמבואר בספריד רמ"הבמסכת בבא בתרא דף כא

לאחר כניסתו לדירה עם אשתו ילדיה ,מצא לנכון להציג

עמודא,שכתב:

טענה זו ,התנהלות המטילה ספק האם אכן זו היתה כוונת
הצדדיםבעתחתימתההסכם.
אךגםלפיפרשנותהגרושלהסכם,עדייןאיןבהסכםהוראה
להעדיףאתהגרושעלפניהגרושהבמגוריםבדירה.
ת מגוריהגרושעלפני
עודיצוין,גםלוהיהמקוםלהעדיףא 
הגרושה ,במקרה הנוכחי שהגרוש נכנס לדירה עם אשתו
וחמשת ילדיה ,היה עליו לקבל הסכמה מראש של הגרושה,
השותפה עמו בדירה ,ולחילופין לבקש דיון ואישור של בית
הדין,כפישהיהמתחייבבנסיבותהנוכחיותשהנושאהרכושי
תלויועומדבדיוניםבביתהדין.משלא נהגכןאלאפרץבכח
לדירה והתיישב בה על דעת עצמו עם אשתו חמשת ילדיה,
עלינו לקבוע האם הגרושה רשאית לדרוש פינוי האשה
וילדיה ,בטענה שהם נכנסו לדירה שלה מחצית מהזכויות

"התם כיון דמוסיף בחצר השותפין בית דירה אשתכח דקא
מוסיף דרך לביתא אחרינא דלא הוה ביה עד השתא ...אבל
היכא דלא מוסיף דרך לביתא אחרינא ,אף על גב דמוסיף ביה
כמה אינשי דדירי בהדיה ,אי נמי דמוגר ליה לאיניש אחרינא
דנפישי בני ביתיה טפי הדין עמו ,דכי אחזיק ליה בהאי ביתא
לאו למידר ביה במנין ידוע אחזיק ביה ,אלא לכולהו אינשי
דמחזיק להו האי ביתא הוא דאחזיק ביה .דאי לא תימא הכי,
הרי שהחזיק בו כשהיה רוק וביקש לישא אשה הכי נמי דמעכבי
עילויה ,הרי שהיה נשוי ואחר כך הוליד בנים ובנות הכי נמי
דמחייב לאפוקי בניה ובנתיה מביתיה .היה עני והעשיר וקנה
עבדים ושפחות ובני בית הכי נמי דמעכבי עילויה .אלא ודאי
ש"מ דכל היכא דלא מוסיף ביה בית דירה אף על גב דמוסיף
ליה כמה דיורין הדין עמו".

בנכס,וכיאיןלהםרשותלגורבנכסבלאהסכמתה.

אךהיינודוקאכשהביתכולושייךלו,ובאיםעליורקמפני

המרדכי במסכת בבא בתרא פרק חזקת הבתים )סי' תקנח(

הטענה לריבוי הדרך בחצר .משא"כ כשהשותפות היא

כתב,וז"ל:

"נשאל לר"מ על הרבה שותפים שבבית אחד ,והאחד מרשה את
הרבים להשתמש בחלקו ,אם חביריו יכולים לעכב .והשיב דבר
פשוט הוא שיכולים לעכב  ...ואם תאמר הא דתנן בנדרים פרק
השותפין היה אחד מן השוק מודר הנאה מהם לא יכנס לחצר

באותה דירה ,שאינו רשאי להכניס אף אדם נוסף בלא
הסכמת השותף השני ,וכמבואר בתשובת מהר"ם .וכן פסק
הרמ"אשכלדברימרןבשו"עודבריושהביאדעתהחולקים
והסוברים ששותף בחצר יכול למלא ביתו באכסנאים
ודיורים ,והוסיף שכל זה נאמר רק ביחס לשותפים,

א
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שהשותפות היא בחצר בלבד ,כשאחד מהשותפים מכניס

עודיובהר,ביחסלדינושלמרןבשו"עסי'קנדס"ב,שכתב:

לביתו שלו ,שאין חבירו שותף בו ,אנשים אחרים הסמוכים

"ואם הם סמוכים על שולחנו ,אינו יכול לעכב עליו לא השותף
ולא המשכיר",

על שלחנו ,בנסיבות אלו חבירו השותף שיש לו שותפות
בחצרבלבד,אינויכוללעכב.אבלכשמבקשלהכניסלבית

היינו כשהבית עצמו שייך לבעל הבית בלבד ,ורק קיימת

שבוהואשותףעםחבירו,אינורשאי,אפילוהשותףהמוחה

שותפותבחצר,אובשוכר.

אינו גר בבית ,וזאת מאחר שתוספת דיירים בבית יכולה

ובארהלבוש)שם(:

להביאלקלקולהבית,ובדבריהרמ"אאיןחלוקהביןאחרים
שאינםסמוכיםעלשלחנואוסמוכיםעלשלחנו.
וכן ערוךהשולחןחושןמשפטסי' קנד ס"א,פסקעפ"ידברי
הרמ"אוהסמ"ע:

"אבל שנים שיש להם בשותפות בית אחד ,אין האחד יכול
להרשות לאחרים להשתמש בחלקו אף על גב שבחצר אינו יכול
לעכב לדעה זו אף בממלא ביתו דיורים ,מ"מ בבית קפדי אינשי
ואפילו אין השותף דר עמו בבית ,מ"מ יכול לעכב עליו שלא
להכניס אחרים לביתו בקביעות ,כי יקלקלו חלק ביתו מחמת
ריבוי הדיורים".

"ואם הם סמוכים על שולחנו אינו יכול לעכב לא השותף ולא
המשכיר ,דסתמא כפירושו כאילו התנה שעל כל הסמוכין על
שולחנו שכרו ,וכל שכן בשותף שעל דעת כן נשתתפו".
דהיי נולאפוקימהמחשבהשזוזכותקנויהלמגוריהסמוכים
עלשלחנולגורבדירה,בארהלבוששהזכותנובעתרקמפני
אומדן הדעת של המשכיר בעת ההשכרה ,ושל השותף
בחצרבעתשנהיושותפים,שאינומתנגדלמגוריםשלאלו,
מאחר וגרים בבית שהוא רק של השותף בחצר או שהיה
הסכם שכירות שבסתמא כולל את הסמוכים על שלחנו.
משא"כ בשותפים בבית עצמו מאחר שאין בדברי מהר"ם

וכן בעל כנסת הגדולה בשו"ת בעי חייחלקחושן משפט

והרמ"א כל חלוקה בין אחרים שהם אכסנאים או סמוכים

חלקא'סי'קיבכתבעלתשובתמהר"ם:

על שולחנו ,לא נאמרה האומדנא שעל דעת כן נשתתפו,

"מתוך תשובה זאת שאומרת על הרבה שותפים דבבית א' כו'
אני למד שאף שהשותף אינו דר עמו בבית יכול לעכב שלא
להושיב אחרים בביתו ובחומותיו פן יהרסו חלקו המגיע לו
מחמת רבוי הדיורים ,דאפי' לדעת רשב"ם ז"ל שאמר דיכול
השותף למלאת ביתו אכסנאים ודיורים כמ"ש בס"פ חזקת על
לקח בית אחרת לא יפתחנה לחצר השותפים ,ה"מ כשהבית לו
לבדו אין לזרים אתו חלק ונחלה זולתי בחצר ,אבל בבית עצמו
שהוא משותף יכול לעכב דבבית קפדי אינשי .ואם דעת מהר"ם
דדוקא היכא דהשותף דר עמו יכול לעכב מטעם שלא יטה
שכמו לדור עם אלו ,כמ"ש בספר הלבוש למה לא אמר על
שותפים הרבה שהיו בבית אחת והאחד מוסיף דיורים בחלקו
ואם השואל לא דקדק הרב המשיב היה לו לבאר שאם אין
השותף דר עמו שאינו יכול לעכב ,ולמה לא השמיענו חידוש
גדול כזה ,אלא ודאי טעם מהר"ם ז"ל שמא יקלקלו את ביתו
ושעירים ירקדו שם .ולפי הטעם הזה אפי' שאינו דר עמו בבית,
ויש ללמוד הדין הזה מדין השכירות דכי היכי דבשכירות אינו
יכול למען הרבות דיורים שאם השכיר הבית לד' אנשים אינו
יכול להשכירו השוכר לה' כמ"ש הרמב"ם ז"ל בפ"ה משכירות
והרב בעל הטורי' ח"מ סי' שי"ו ,אף כאן דשותף יכול לעכב
שלא להרבות בדיורין שלא גרע שותף ממשכיר ,ועל דבר זה
חפשתי בדברי הפוסקים ,ומצאתי כן בפירוש לסמ"ע בח"מ סי'
קנ"ד ע"ש ,אלא שראיתי לו ז"ל שם שכתב דדוקא מחמת
דיורים יכול למחות אפי' כשהשותף אינו דר עמו ,אבל כשרוצה
אחד מן השותפים להושיב אחרים במקומו ואינו מרבה בדיורים
לא מצי השותף השני לעכב עליו אפילו אותו השותף דר שם כי
דוקא בשני שוכרים הדין כן וכו' ע"כ".
וכןשםבתשובהסי'קיג.והדברברורשגםאליבאדתשובה
זו הדבר שהשוכר מנוע גם השותף מנוע ,אך לא להיפך,
שהדברשהשוכררשאיגםהשותףרשאי.

שיוכל להכניס לדירת השותפים אנשים נוספים אפילו מבני
ביתו,מאחרשהטעם,שבארהסמ"עוהסכים עמובעלכנסת
הגדולה בתשובתו בעי חיי ,ונפסק בערוך השלחן ,הוא -
שמגורים של אנשים נוספים מביאים לקלקול בבית ,וביחס
לסברא זו אין חילוק בין סמוכין על שלחנו או לא .והשותף
בבית ,מנוע מהכנסת כל אדם נוסף לבית ,כל עוד אין
הסכמה שיוכל להכניס לבית השותפים אחרים או עכ"פ
סמוכיםעלשלחנו.
וכןבספרתשורתשיסי'תקע"ח)ובמהדורהחדשהתקע"ז(,
כתבבפשיטותכסברתהלבוש.
עי"ששדן ביורשים שירשו דירת מגורים ,ונתנו לאלמנת
המורישלגורבדירהמכוחזכאותהלמדוראלמנה.האלמנה
הכניסה את אחיה אצלה ,והאח מחרחר ריב בין האלמנה
והיורשים .ובתוך דבריוכתב שגםלוהיהדיןהאלמנהכדין
שוכר שדינו כנ"ל,עכ"פבנידון עליו נשאל שם לא היתה
האלמנה רשאית להכניס את אחיה למגורים עמה ,מטעם
נוסף,וז"ל:

"כ"ש דזה מחרחר ריב ומכניס קטטה בינו ובני ביתו לאלמנה,
וכיון דעכ"פ י"ל כך ,אזלא אומדנא דהרב המגיד דסתם שוכר
בית לו ולנטפלין עמו הוא שוכר .ועוד נראה דמ"ש הנמוקי
יוסף בפרק השואל והובא ברמ"א סי' שי"ב ס"ט מי ששכר בית
לחבירו והיה אוהבו ונעשה שונאו אינו יכול להוציאו מן הבית
עיי"ש .נראה טעמו דאין דברים שבלב לומר אדעתא דהכי לא
הייתי משכיר לך ,מבטל קנין ברור ,וכמ"ש כה"ג נתיבות
המשפט סי' פה סק"ג .אבל כאן דאינו מבטל מה שהקנה לו
בפירוש בבירור ,רק אמרינן סתמא השכיר לו ולנטפלין עמו,
שפיר י"ל אומדנא דסתמא זה לא נתחייב להניח שונאו לדור
בביתו .דאתי סתמא ומפקי מסתמא ,דשניהן באים רק מכח
דברים שבלב".
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אליבא דסברת הלבוש הנזכרת ,בנידון ד נן שאין זו שותפות
מכח הסכם שותפות ,שהיה ניתן לברר מהו אומדן דעת
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לתפוס הרע במיעוטו .וה"נ כיון שאליה קל יותר הטלטול ,יש
מידת הצדק שהיא תדחה מפניו".

הצדדים בעת שנערך הסכם השיתוף ,אלא מציאות של

וכן בספר שער משפט סי' קע"א סק"ד ובתשובתו שבספר

שיתוף שהתחדשה מכח גירושין ,שהגרוש והגרושה נותרו

נחלת אבות סי' לא באר הלכה זו כפי הסברא המבוארת

עם דירה משותפת ,ואליבא דהגרוש ,ההסכם אינו מתייחס

בספר מרומי שדה ,וכתב שבנסיבות שבהן כח שני בני הזוג

לזכויות בעת הזו ,אך עכ"פ פשיטא שאין כל אומדנא שעל

שווה ,ולכאורה לא ניתן להוציא  אחד מהם מהבית

דעת כן הגרושה נהיתה עמו שותפה ,שבעת מגוריו בדירה

כתוצאהמהגירושין,אךבהעדראפשרותלהימנעמהכרעה,

יוכללהכניסאתאשתוהשניהוילדיה,בשעהשהיאנאלצת

אין מנוס אלא להעדיף אחד מהם על יסוד שיקול מסוים

להישארמחוץלדירהבלאקורתגגלהולבנההנכההמוטל

שבכוחו להביא להכרעת הכף להעדפת אחד מהם .הכרעה

עליה,כשישלהבהמחציתמהזכויות.

זו ,יש ותיעשה גם באמצעות שיקול קל ,כגון הסברא

לפי זהבנידון דנן שהגרושה מוחהבגרוש,ודורשתממנו

שנאמרה בגמרא )כתובות כח" (.טלטולי דגברא קשין

כשותף עמהבדירהשלאיכניס אדםנוסףלדירה הדיןעמה,

מדאיתתא" ,שהיא "סברא מועטת" ו"טעם קלוש" כפי

הגרושמנועמלהכניסלדירהזואתאשתווילדיהשאיןלהם

שהוגדרה בדברי השער משפט .ולפי דרכו ה"ה בכל מקרה

כלזכותמגוריםבנכס.

לגופו ביחס לכל שיקול אחר המתקבל בעיני בית הדין

ככלשהגרושיבקשלגורבנכסלבדו,ותעמודלדיוןהשאלה

ומשקלוכבדיותר.

את מי להעדיף בנידון דנן שאין לאחד מהצדדים עדיפות

לפי זה ,במקרהשבוהבןהנכה ,שמצבו מאד בעייתי וחריג,

מכח הסכם הגירושין ,ובהנחה שפרשנות הגרוש להסכם

חייב להישאר במשמורת האם ,ואין כעת כל אפשרות

תתקבל,ובנסיבותהנוכחיותישלקבועכדלהלן:

שיעבורלאביו,וכמוכןמדורהבןורפואתומוטליםעלאביו,

בגמראבמסכתכתובותדףכזע"בנאמר:

בנסיבותאלו גםאליבאדטענתהגרוששההסכםאינומקנה

"המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו  ...מי נדחה מפני מי.
ת"ש ,דתניא היא נדחית מפניו ,ואין הוא נדחה מפניה ,ואם
היתה חצר שלה  -הוא נדחה מפניה .איבעיא להו היתה חצר של
שניהם ,מהו ת"ש :היא נדחית מפניו ,במאי עסקינן אילימא
בחצר שלו ,פשיטא ואלא בחצר שלה ,והתניא אם היתה חצר
שלה  -הוא נדחה מפניה ,אלא לאו כי האי גוונא .דלמא דאגיר
מיגר .מאי הוי עלה ,ת"ש הנה ה' מטלטלך טלטלה גבר .ואמר
רב טלטולי דגברא קשין מדאיתתא".
הלכהזו נפסקהבשו"עאה"עסי'קי"טסעיףיא,ומתייחסת
לנסיבות בהם בני הזוג כבר התגרשו ,אך ללא הסדרת
המגוריםהנפרדים.

הטעםהמבוארבגמ'הוא " -טלטולא דגברא קשה

מדאיתתא",

דהיינומפנישלאשהקליותרלהתארגןולעבורלמקוםאחר,
וכמו שבאר בפירוש הרד"ק לספר ישעיהו פרק כב באר
שכתב:

"ואמרו טלטולא דגברא קשה מדאתתא ,וזה לפי שהאשה
תמצא יותר מרחמים בגלותה מן האיש".

לנתבעת זכויות בדירה ,ובכך יד שניהם שווה ,יש להעדיף
שהוצאתהאשה מהדירה קשה
את מגורי האשה מאחר 
יותר מיציאת הבעל לבדו מהבית .וכך היא ההכרעה
הצודקת ועפ"י הכלל שקבע הנצי"ב בביאור הלכה זו,
כאמור.
וכן נפסק בבית הדין הגדול בפסק דין משנת תש"ו ,הודפס
ב"אוסף פסקי דין של הרבנות הראשית" ח"א עמ' קכט-קל,
שבנסיבות אלו יש להורות לבעל לצאת מהבית על מנת
לאפשראתהגירושין,וכתבובלשוןזו:

"הכלל של היא נדחית מפניו כחו יפה רק כשיש לפנינו איש
ואשה בלבד ,כי אז אנו אומרים דטלטולי דגברא קשין
מדאיתתא )כתובות כ"ח ע"א ,ברייתא( ,אבל בנידון דידן הרי
הדירה נחוצה לאשה וגם לילד ,ואלו שניהם ביחד קודמים
לבעל לזכות על הדירה".
וכןבפסקדיןשבספר"פסקיםוכתבים"מהגרי"אהרצוגזצ"ל
ח"ז סי' צ"ב עמ' תקכ"ו התחשב בשיקול זהשעל האשה
לטפלבבןלהעדיפהבמגוריםעלפניהאיש.

וכעין זה במהרש"א חידושי אגדות למסכת סנהדרין דף כו,

ביחסלטענהשלהגרושאודותהקושישלהוצאתומהדירה

א.וכןבשו"תנפתצופיםחלקאה"עסי'לא.

עם האשה וחמשת ילדיה ,מלבד שביחס לאשה והילדים

הנצי"בבספרומרומישדהעלמסכתקידושיןדףלא.הביא

כבר כעתיש להוציאם מהדירה בהיעדר כל זכות מגורים

את ההלכה הנזכרת שמפני סברת "טלטולי דגברא קשה

בה ,על כן אין במגורים אלו ,שהם שלא כדין ואף בגזל,

מדאיתתא"היא נדחיתמפניו,וכתבעלזה:

שיקול להעדיף את מגורי האיש .אך יתירה מכך ,מאחר

"ולכאורה אמאי ,ומה אכפת לה שאצלו קשה ממנה .ונראה
שהוא עפ"י גמ' דסנהדרין דף לב,ב צדק צדק תרדוף אחד לדין
ואחד לפשרה ,כיצד שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה
כו' ,טעונה ושאינה טעונה תדחה שאינה טעונה מפני הטעונה
כו' .הרי אע"ג שאינו עומק הדין להיות ככה ,מ"מ כיון שזכות
שניהם שווה ואחד מוכרח להידחות ,הוי בכלל צדק של פשרה

שנישואיןאלווקושיזהנולדלתובערקלאחרהגירושין,ככל
שהדברנוגעלדיוןמינדחהמפנימי,איןלהתחשבבו,אלא
בנתוניםשכברהיובעתהגירושין,כמ"שבספרגטפשוטסי'
קיטס"קנט:

"אם מעיקרא היא מחצית החצר שלה ואח"כ קנה הבעל מחצית
האחר של החצר צ"ע אם היא נדחית מפניו .ומסתברא דהכל
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הולך אחר מעיקרא ,ולא מהני לקנות מחצית האחר לדחותה,
וכ"ש דהיא אינה יכולה לקנות מחצית החצר לדחות המגרש
שהוא דר בשכירות כנ"ל".

אשאיןמקוםלחלוקהכזו,אלאיש
אחד.אךמסקנתהגמ'הי 
למצואדרךלהכריעביןהכוחותשישלכלאחדמהםבנכס.
דהיינו ,לעומת ההכרעה בשותפים בעלמאבחצר שאין בה

ואףשהפר"חס"קכזלאכתבכן,הרישבספק,קרקעבחזקת

כדי חלוקהשאינה מביאה את הצדדים לידי חלוקה סופית

בעליה עומדת ואין יתרון למחזיק בקרקע כמבואר בב"מ דף

של הנכס המשותף ,אלא קובעת הסדר לשימוש נפרד בין

קבע"ב,ועייןש"ךסי'שיבס"קטזונתיבותהמשפטסי'שי"ז

הצדדים הרי שביחס לבני זוג לאחר הגירושין ,ההכרעה

סק"בובכלליתפיסהסק"ג.

חייבתלהיותבדרךשלהכרעההמעדיפהאחדמהם.

עודיצוין לתשובתמהר"םחביב)לבעלהגטפשוט(סי'קעח

על כן גם בנידון זה אין מקום לטענה שכעת הגרוש יגור

שכתב לבררהלכה זו של מי נדחה מפני מי ,ובתוך דבריו

בדירה לפרק זמן שקודם לכן הגרושה גרה בדירה ,מאחר

כתב:

של שניהם ולאחר הגירושין ,נשללה החלופה של
שבמדור 

"יראה דהבעיא קמייתא מי נדחה מפני מי ,היינו דהחצר אינה
שלהם מאחוזת אבותיהם ,אלא דיש להם שני בתים בשכירות,
בית לכל אחד  ...ופשט דהיא נדחית מפניו  ...ועל כרחך בשניהם
שקולים איירי כדאמרן .ואיבעיא להו תו היתה חצר של שניהם
מהו  ...בחצר של שניהם שהוא מאחוזת אבותיהם מי נדחה מפני
מי ,דהיא אינה רוצה לזוז מביתה ,ואיכא למימר דהיא תשכון שם
שנה והוא ישכון במקום אחר ,ולשנה אחרת ישכון הוא שם והיא
תלך לשכון במקום אחר ,כדין חצר השותפין שאין בה דין חלוקה
שנתבאר בחו"מ סי' קעא סעיף ח' .ופשטו להך בעיא דחצר של
שניהם דהיא תדחה מפניו ,מרישא דברייתא דקתני היא נדחית
מפניו ,דמשמע ליה דאיירי ברייתא בחצר של שניהם ,משום דאי
איירי בחצר שלו ,פשיטא" ,עכ"ל.

חלוקתזמנישימושבנכס.
כמו כן אין מקום לטענה שההלכה "מי נדחה מפני מי"
נאמרה רק בטרם התגרשו ועדיין לא יצאו מהדירה ,ולא
בדיון המתקיים לאחר הגירושין כשכבר אינם גרים בדירה
ודנים על זכות המגורים בה ,וכפי העולה מדברי החלקת
מחוקקסי'קיטס"קכזוהפר"חס"קכז.
מסקנה:
בעת הזו ,זכות המגורים בדירה הרשומה על שם שני
הצדדיםהיאלגרושהולבן,וזאתעדלהחלטהאחרת,וינתן
צולהוצאתהגרושואשתווילדיהמדירהזו.
סמכותוהחוקיתשלביתהדיןלתתהמתייחסלאשהוילדיה

מבואר מדבריבעלהגט פשוט ,שאמנםהיה מקום להו"א

והנחוץ להוצאה לפועל של סעיף ג' למסקנות החלטה זו,

שאם החצר של שניהם ,הפתרון יהיהכפי המבואר בחו"מ

הובהרהבפסקהדיןשלביתהדיןהגדולתיק /2769סגמיום

סי' קעא ס"ח ,דהיינו חלוקתהשותפות לזמנים ,שנה לכל

כ"זתשריתשס"ד).(23.10.2003
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ף
סכסוךשכניםבביתמשות 
בפני בית הדין תביעה מטעם "ועד הבית" ודיירים בבנין
משותף בצפת ,כנגד אחד הדיירים .התקיימו שני דיונים
לאחר חתימה על שטר בוררות ,וכן התקבלו כתבי טענות
משני הצדדים,לרבות נימוקים הלכתיים המצורפים לכתבי
הטענות.
להלןחלקא'מפסקדיןבתביעהזו.
נקדיםאתיסודותההלכהעליהםמושתתפסקהדין.
בשולחןערוךחושןמשפטסי'קסאסעיףא'פסק:

"בני העיר כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער לחצר .וכן כל
הדברים שהחצר צריך להם צורך גדול ,או הדברים שנהגו בני
המדינה לעשותם .אבל שאר הדברים ,כגון ציור וכיור ,אינו
כופהו".

"ב"ק קטז ב' ורשאין החמרין להתנות כו' ,ש"מ שכל השותפין
בענייני שותפותן הן כב"ד הגדול ,כמ"ש הר"ח שם דאפילו
בלא קנין איירי".
וכתבהחזו"אב"בסי'ד'סק"ח:

"ואפשר שזו תקנת חכמים ליתן לבני העיר כח בית דין ,וליתן
לכל האנשים בעלי אומנות אחת כח בית דין".
ובסק"יכתב:

"ואם כל בעלי אומנויות הסכימו ,חשיב כתקנת בני העיר כולם,
וזה יש בו כח כתקנת חכמי הדור לכל ישראל".
ועיין ברמ"א סי' ב' ס"א שטובי העיר בעירם הםכבית דין
הגדולומועיללכלמהשקבלואותם,ועייןבסמ"עסק"י.
על כן דיירי בית משותף שבו כמה דירות השייכות לבעלי

מש"כ בשו"ע "בני העיר" ,לאו דוקא ,אלא ה"ה אף "בני

בתים שונים ,נחשבים כבני חצר ,המוסמכים לכפות זה על

חצר" המשותפת לכמהבעלי בתים ,וכפי שמוכח ממקור

זה את ההחלטות שהתקבלו ביחס לדרך ניהול השותפות,

הדיןבמשנהבמסכתבבאבתראדףזע"ב.

ובהתאםלהלכההפסוקהבשו"ע,הנזכרתלעיל.

בביאורהגר"אחושןמשפטסי'קסגס"קט'כתב:

וכתבהרמ"אסי'קסגסעיףא':

עטרתדבורה



"כל צרכי צבור שאינן יכולין להשוות עצמן ,יש להושיב כל
בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו
לשם שמים ,וילכו אחר הרוב .ואם המיעוט ימאנו ,הרוב יכולין
לכוף אותן אפילו בדיני גוים".
אמנם אין כח לרוב ,אלא אם כן נועדו כולם ומתוכם
התקבלה ההחלטה ברוב דיעות ,כמבואר במהרשד"ם חיו"ד
סי'פבהובאבגיליוןהגרע"אלשו"עחו"מסי'רלאסעיףכח.
אך כבר כתב החתם סופר בתשובה חו"מ סי' קיט שאם
הכריזו בפרהסיא שיבואו כולם ,הרי מי שלא בא ,נחשב
כמוסרכוחולאותםשבאו.
ונוסיףבזאתמהשכתבהגרח"פשיינברג זצ"ל בקובץמוריה
)שבטתשמ"ח,עמ'ע'(:

"גם בהני דהלכות שכנים דאזלינן בתר רוב דעות מטעם אחרי
רבים להטות ,הוי המיעוט בטל לגמרי אצל הרוב ,ואין לו שום
זכות להתנגד לרוב ,ונכסיו משועבדים מעיקרא להכרעות הרוב.
וא"כ אי אפשר להתנגד לרוב בטענת קים לי .דטענה זו שייכת
דוקא כשיש כנגדו תביעת ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה,
וספק אם נתחייב ,דאין הולכים בממון אחר הרוב ,ולכן יש לו
לומר קים לי כהמיעוט .משא"כ בהלכות שכנים שכבר התחייב
והשתעבד להתבטל לגמרי לרוב ,כשמעמידים את הנהגת
הציבור על הדין המבואר מהכרעת הפוסקים בחו"מ ,או על
הכרעת רוב דעות המשתתפים".
ובמסקנתדבריוכתב:

"המנהג כהיום בהרבה בניינים לתת את ההכרעות של צורכי
הבנין לוועד הבית ,והם נתמנו לכך על ידי הצבור ,ודינם
כדלעיל מהמרדכי והרמ"א שכל מה שעשו עשוי ,ונכסי
הדיירים משועבדים להכרעותיהם מעיקר תנאי ההשתתפות,
ודעת כל יחיד בטלה אליהם".
אמנם קיים סייג ברור להיקף סמכות "בני העיר" או "בני
החצר",וכדלהלן.
כתבהריב"שסיתעז:

"כל קהל וקהל עושין תקנות וחוקים ,לעצמן ,בענייני המסים
והחובות .וכל שהסכימו בהן הקהל ,הולכין אחר הסכמתן.
שהרי התנו ,ותנאי שבממון הוא .אמנם ,אין הקהל יכולין
לעשות חוק או תקנה ,שלא כדין כנגד שום יחיד מן הקהל,
אא"כ הסכים הוא עמהם .לפי שאין הקהל יכולין להתנות לגזול
אחרים .אבל אם הסכימו כל הקהל ,בתקנה או בחוק ההוא ,אז
מועיל לכולם .ואם לא הסכימו כל הקהל ,מועיל למסכימים,
ולבאים אחריהם ,אבל לא לאותן שלא הסכימו .וכן השיב
הרשב"א ז"ל ,בכיוצא בזה .שנשאל על קהל ,שרצו לעשות
תקנה וחוק ,שכל הדרים בעיר ,יפרעו מס בעיר ,מכל נכסים
שיש להם ,בין בעיר ,בין בשאר מקומות .והיו עושים זה ,כדי
לחייב יחיד אחד ,שהיה דר ביניהם ,שהיו לו נכסים מחוץ לעיר.
והשיב הרב ז"ל ,וז"ל הבא בתוך תשובתו  -והטענה שאמרת
שיש לקהל לעשות דינין וחוקים .בדבר זה ,נראה לי שאין זה,
אלא גזל .ואינן יכולין להתנות על הגזלנות .ומ"מ ,אם התנו כל
בני העיר בכך ,וקבלו עליהם כל הקהל ,תנאם מועיל ,לאותם
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שבאו באותו תנאי ,ולבאים אחריהם .אבל אם היה אחד בעיר,
שלא רצה באותו תנאי ,אינו בכלל תנאם שלא כל הימנו של
קהל ,לגזול ממונו של זה ,ולקחת אותו לעצמם".
וכןכתבהרמ"אבתשובהסי'עג:

"דבר פשוט שאין כח לטובי העיר לתקן דבר כי אם על פי הדין
והמשפט ולא לילך בחזקה עם היחידים ,ואין לרבים כח לגזול
היחיד ,כמו שכתב מהרי"ק שורש א' על מעשה כזה .וכזה כתב
הרשב"א בתשובה והביאו בר ששת בתשובה סי' תע"ז  -ועל
קהל אחד שרצו לעשות תקנה שיפרעו מס מכל נכסים שיש להם
בעיר זו או בעיר אחרת ,והיו עושין זה כדי לחייב יחיד אחד
שדר ביניהם .והשיב ,וז"ל מה שאמרת שיש לקהל לעשות דינים
וחוקים בדבר זה ,נ"ל שאין זה אלא גזל ואינן יכולין להתנות על
הגזילות וכו' ,והאריך שם הרב בזה .ולכן פשוט הוא שאין כח
ביד בני העיר לתקן תקנות רק מה שבידן מכח הדין ולא מה
שתעלה על רוחם ,וזה לא היה ולא יהיה .ולכן נצרך בזו לירד
לעומקא דדינא".
והחזו"אבמסכתב"ב)שם(כתב:

"הא דבהתנו כל בני העיר או כל בעלי האומנין הוא דוקא
בדליכא חבר עיר ,אבל באיכא חבר אין להם כח בית דין בלא
חבר עיר ,וכתב הרמב"ן דהטעם דחיישינן דעושין שלא כהוגן
להוקיר השער  ...אם באמת תנאם שלא כהוגן אין הסכמתם
כלום אף בליכא חבר עיר".
מסקנתהדברים:
א .לאסיפת הדיירים הסמכות לקבוע את הסדרים
להתנהלות כל ענייני השותפות בין הדיירים בבניין
המשותף ,וכן למנות "ועד בית" שינהל את העניינים
השוטפים.
ב .מן הראוי שכל נושא עקרוני יעבור להחלטות אסיפה
כלליתשלכללהדיירים,ובמסגרתזוההחלטותיתקבלו
ברוב דעות .לאחר שהתקבלה ההחלטה ,אין המיעוט
רשאי להתחמק מביצוע החלטות הרוב ,בטענות
ומענות ,לרבות טענת קים לי כדעה אחרת הסוברת
אחרתמהכרעתהרוב.
ג .כל האמור בכפוף לכך שאין בהחלטות אלו גזלרכושו
או זכות ממון או השתמשות המוקנית ליחיד על פי
ההלכה.
כעתנעבורלבירורהמחלוקותביןהצדדיםשבפנינו.
תשלום מס-לפי האמור אין ספק שהנתבע מחויב במלוא
תשלום המס עבור דירה אחת ,ועליו לשלם את המס שלא
שולםעדכה,ללאעיכוב.עלועדהבית להציגבפניהנתבע
את הסכום שעליו לשלם ,ולפרט עבור על איזו תקופה הוא
נדרש לשלם .ואם לא ישלם תוך שלושים יום מיום הצגת
הדרישה הנ"ל ,ניתן לתובעו בכל דרך לרבות בערכאות,
וזאתבהתאםלפסיקתהרמ"אהנזכרת.
גובה התשלום המוטל על כל דייר כבר נקבע בזמנו בעת
שתשלוםזההוטלעלשארהדיירים.מאחרשבזמנוהיהעל
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עטרתדבורה

הנתבעלשלםסכוםזה,איןיסודלטענההמערערתכעתעל

סי' מא )עמ' שמט( פסק שאם הדיירים משלמים מיסי ועד

גובה הסכום שנקבע לתשלום בזמנו .כל טענה על גובה

בית שלא בהתאם לשטח הדירה אלא כל דירה משלמת

ר,מכאן ולהבא יש להגיש ל"ועד
הסכום המוטל על כל דיי 

בשווהלאחרת,ה"הכשהדירהגדולהלאחרשצירפולדירה

הבית" או לאסיפה אם יתעורר הצורך בכך ,והם מוסמכים

אחתדירהנוספת.אךהוסיףשם:

תהעבר ,עליו לשלם כפי שכל
להכריע .אך ביחס לתקופ 
אחד משאר הדיירים חויב בזמנו .כל טענה שעלתה כעת
ביחס לגובה הסכום ,דינהלהידחות .כמו כן כעת אין מקום
לטעון לקיזוז ,עקב השקעה כזו או אחרת בבניין .ביחס לכל
סכום שהנתבע סבור שמוטל על הדיירים לשלם לו,עליו
להציגו בתביעה מפורטת בפניהם ,ואם לא יוסכם בין
הצדדים על התשלום ,הנושא יועבר לבית הדין ,אך אין זו
עילה לקיזוז כעת .אם הנתבע יזכה בתביעתו ,יוכל להיפטר
מתשלוםבאמצעותקיזוזמכאןולהבא,בהתאם.
ביחס לשאלה אם עלהנתבעלשלם מס עבור דירה אחת

"וכל דברינו אלה ,היינו דוקא שכך קנה הדירות מהקבלן ,והיינו
שהשכנים קוני הדירות ידעו שהולכים להשתתף בבנין רק 11
שותפים ולא  .12אולם אם מתחילה קנו  12אנשים דירות בבנין
הזה ,ולאחר שנכנסו לגור קנה אחד את דירת שכינו ,יש מקום
גדול לחייבו בתשלום כפול .דהרי יכולים שכניו לטעון כלפיו -
קנינו הדירה על דעת ששנים עשר איש משתתפים בתשלום
ההוצאות ,ושוב אין אתה יכול להפסידנו ולחלק ההוצאות
לאחד עשר ,דסוף כל סוף הרי יש עדיין  12דירות ,כן היה נראה
מסברא ,וכדאי להתפשר במקרה כזה ולכנס כל הדיירים עד
שיגיעו להסדר".

בלבדאועבורשתידירות,שאלהזואכןטעונהעיוןובירור

בהתאםלאמור ביתהדין פוסק :חיובהנתבעבתשלוםמיסי

הלכתי.

ועד בית כפולים ,יוכל להתבצע בצירוף שני הכוחות,

אין חולק כי הנתבע רכש שתי דירות וחיבר אותם לדירה

החלטת אסיפה הדיירים שיתכנסו לדיון בנושא ,ודעת

אחת.שאלתתשלוםהמסאינהנובעתמדרךרישוםהדירה

הפוסקים הנזכרים .דהיינו מאחר ויש טעם רב בסברת

בחברת החשמל גז וכיוצ"ב ,אלא עלינו להכריע בשאלה

הפוסקיםהנזכרים,שאםמלכתחילה הבנייןנמכרכבנייןעם

העקרונית,האםחיבורשתידירותכפישבמקרהדנן,מחייב

מספר מסוים של דירות ,ועל דעת כן נכנסו הדיירים,

תשלוםמסכפול.

ומלכתחילה לא הותנה עמם ולא נאמר להם שההוצאות

אם על פי ההלכה הנתבע מחויב בתשלום מסעבור דירה

יחולקו כך שלנתבע יהיו שתי דירות שיחשבו כדירה אחת,

אחת,איןסמכותל"ועדהבית"אולאסיפתהדייריםלחייבו

גם אם עדיין היה מקום לשיקול דעת נוסף אם לפסוק כך

בתשלוםכפול,וכפיהמבוארלעיל.

בלא החלטה מוסמכת של אסיפת הדיירים .אך ודאי

והנה הלכה זו כפי הנסיבות שבפנינו אם לחייב תשלום מס

שבצירוף החלטת אסיפת הדיירים ,אין להתייחס להחלטה

כשתי דירות כבר נידונה אצל פוסקי ההלכה בימינו,

כזוכגזלהיחידשאינהבסמכותהדייריםכמבוארלעיל,אלא

וכדלהלן.

החלטהכזוהיאלגיטימיתעלפיההלכה.

בספרשבטהלויחלקט'סי'שוכתב:

הנתבעבסיכומיוטעןשאםהקבלןלאהודיעמראשלדיירים

"בנדון ועד הבית ,כמדומני שאם יש לו שתי דירות נפרדות
ממש משלם כשתי דירות .אבל אם יש לו רק שטח של ב'
דירות ,והוא רק משפחה אחת כשאר דיירים משלם כמשפחה
אחת - .מובן שאם נהוג לשלם לפי החדרים או השטח נשתנה
הדין אם לא שמנהג אצלם לשלם ע"פ ממון של כאו"א כדעת
מקצת ראשונים בטור חו"מ סי' קס"א ,אבל באמת טעם של שם
לא שייך כאן ,וגם קשה לעמוד ע"ז ,וגם אין בודקין לגבות כפי
גולגולת .ותלמידי הגאון ר' משה שאול העירני דדרכי מאז
להורות לחלק בין ניקיון וכדומה דודאי אין לחייבו אלא כבעל
משפחה אחת ,לבין שאר תיקוני הבית דודאי חייב לפי גודל
חלקו בבית".

עלצירוףהדירות,ישלתבועאתהקבלן ,וכיעובדהזואינה
יכולהלפגועבנתבע.
טענה זו אינה מתקבלת .אלא אדרבה ,המצב הבסיסי הוא
שהחלוקהבתכניותהבנייןכפישהוגשולאישורהרשויותהן
המחייבות,והןהקובעות,ועלדעתכןנכנסולגור.אםהיתה
כוונה לחלוקה אחרת ,היה מוטל על הנתבע באמצעות
הקבלן להודיע על כך לכל הדיירים מבעוד מועד טרם
החתימהעלהחוזה.משהדברלאנעשהכן,איןלנתבעאלא
להליןעלעצמושלאעלהעלדעתולהסדירענייןזהבמועד
המתאים.
בהתאם לאמור -הדיירים רשאים להתכנס לאסיפת דיירים

ועייןבספרמנחתצבי)להג"רצבישפיץשליט"א(ח"אסי'יב

שתדון בשאלה העקרונית של גובה תשלום מיסי ועד בית

)עמ'צח(שגםהואהסכיםעםהעיקרוןהנ"לכמסקנתשבט

שיוטלועלדיירשברשותושתידירותשחוברויחדיו כדירה

הלוי בסוף דבריו ,אך הוסיף שאם מלכתחילה הבניין נמכר

אחת) ,בהנחה שעד היום נושא זה לא עלה לדיון( .אין

לדיירים כבניין שיש בו עשר דירות ,ואחר כך אחד רכש

להצביע ללא דיון מקדים במעמד כל המשתתפים האסיפה,

דירה נוספת וצירף אותה לדירתו ,חייב לשלם עבור שתי

וכן ירשם פרוטוקול .האסיפה תתכנס לאחר פרסום מראש

דירות מכיון שמעיקרא השתתפו על דעת כן שיש יותר

בלוח מודעות של הבניין אודות הישיבה והנושא הנידון,

דירותושכלאחדיחויבבהתאם.

והחלטת הרוב תחייב כולם לרבות את הנתבע .הדיירים

וכן בספר עמק המשפט )להג"ר יעקב כהן שליט"א( חלק ג'

רשאיםלהחליטעלהצבעהחשאית.
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האסיפהרשאיתלקבועכיהעיקרוןהמנחהלקביעתתשלומי

נשואהדיוןהנוכחיהואהמבואהשבסמוךלכניסההראשית

המס יהיה על פי מדד של מספר הדירות כפי שהיתה

לבנין,שמצידההאחדהכניסהלבניןומצידההאחרהכניסה

התכניתהמקוריתשלהבנייןוכפישהוצגבפניהדייריםבעת

לחדר המדרגות והמעלית ,ומצידה הנוסף כניסה לבית

מכירת הדירות ,וכי דייר שהוא בעל שתי דירות המצורפות

המגורים של הנתבע ,וכן כניסה נוספת לשטח נוסף השייך

כדירה אחת ישלם מס כפול ,או להחליט להתפשר על

לנתבע,מבואהזותיקראלהלן"-הלובי".

תשלוםחלקיביחסלדירההשניה.כמובןשהחלטתהאסיפה

התקיימו שני דיונים .וכן הדיינים הגיעו למקום נשוא

ביסודהתהיההחלטהעקרוניתשתחייבגםאתהנתבע,אך

הסכסוךלהתרשםמהמקום,עלמנתלהביןהיטבאתטענות

גםכלדייראחרשבעתידיצרףלעצמודירהנוספת.

הצדדים.

בהתאםלאמור-חיובהנתבעבמסעבורהדירההשניה,אם

התבררכיהנתבעפיצלאתהלובילשניחלקים ,ותפסחזקה

כך יוחלט ,תהיה החל מיום קבלת החלטת אסיפת הדיירים

בחלקו של הלובי הסמוך לדירתו ולשטח הנוסף הנ"ל,

אךלאלמפרע.

והתקין וילון-מחיצה של בד ,להפריד בין חלק הלובי

ועדהביתרשאילהעלותלדיוןבאסיפה,גםנושאיםנוספים

שנתפס על ידו והחלק האחר של הלובי ,שכעת הוא בלבד

שעלו בכתבי טענות הצדדים ,ובכפוף לכך שנושאים אלו

משמשאתשארהדיירים.

מתייחסים לסדרי אחזקת הבניין וההתנהלות של דייר או

התובעים טוענים שהלובי במלואו הינו שטח משותף וכי

דיירים בשטח המשותף בתוך המתחם לרבות בקירות

הנתבע לא היה רשאי לתפוס חזקה על חלק הלובי שנטל

החיצונייםשלהבנייןשהםרכושכללהשותפיםוכיוצ"ב.

לעצמו.מאידך,הנתבע טוען שרכש את החלק הזה של

כאמור לעיל החלטות אלו מחייבות את כל השותפים

הלובי מהקבלן תמורת15,000דולר ,למרות שהליך רכישה

והדיירים ,בכפוף לכך שההחלטות התקבלו בהתאם לאמור

זה לא בא לידי ביטוי בחוזה המכר שברשותו .לטענתו,

לעיל.

הקבלן היה רשאי למכור לו חלק מהלובי ,ולאחר שרכש

אמנם ביחס לנושאים שכברהוחלטו במסגרת ועד הביתאו

חלקזהכדין,הוארשאילעשותבוכפישיקולדעתולרבות

אסיפתדיירים,ובמתכונתהאמורהלעיל,איןצורךלהתכנס

הקמת מחיצה המפרידה בין חלק זה של הלובי ליתרת

מחדשלדיוןבנושאיםאלו.

הלובי.

כמו כן כל התחייבות שהצדדים התחייבו בזמנו בחוזה

כמוכןהנתבעטען,כיעקבריבויהנכנסיםוהיוצאיםבבנין,

הרכישה,כגוןהשתתפותבתחזוקת הרכוש המשותףלרבות

היהחייבלהקיםמחיצהלמנועהיזקראיה.

מעלית ,התחייבות זו מחייבת את הצדדים גםללא החלטה

ביחס לטענה המצדיקה אתהתקנת הוילון עקב היזק ראיה,

נוספתשלהדיירים.

ישלדחותטענהזו,וזאתמאחרשבדירתהנתבעקיימתדלת

אם לאחר קבלת ההחלטות,תעלה טענה שהחלטה כזו או

אטומהכמקובל,עלכןאיןהיזקראיהבעתשהדלתסגורה,

אחרת אינה בסמכות ועד הביתאו האסיפה ,או שיש בה

והרי זהו המצב הקבוע בכל דירה שדלת הבית אמורה

משום גזלהיחיד וזכויותיו ,הטענה תוגש לבית הדין ובית

להיותסגורה.עלכןאיןיסודבטענתהיזקראיהמהנכנסים

הדיןידוןויחליט.

והיוצאים בפתח הבניין שלכאורה רואים לתוך ביתו .ואילו

פסק הדין הנוכחי אינו מתייחס לטענות המתייחסות לשטח

ביחס להיזק ראיה ביחס לבני ביתו הנמצאים בחלק הלובי

הלובי .בנושא זה בית הדין יפסוק במועד אחר לאחר ביקור

ם חלק זה אינו של הנתבע כטענת
הסמוך לדירתו ,א 

במקום,שיעשהבמועדקרובבתיאוםעםמזכירותביתהדין,

התובעים ,הרי שירדה מהפרק טענת זו להיזק ראיה .ולהלן

ובנוכחותנציגאחדבלבד,מכלצד.

נבררבעז"האתהמעמדשלאותוחלקבלובי.
בשולחןערוךחו"מסי'קנדסעיףא'פסק:

חלקב'מפסקהדין.
בפני בית הדין תביעה מטעם דיירי בנין מגורים ,שהם בעלי
דירות בבנין משותף המצוי בצפת ,להלן "התובעים"  ,כנגד
אחד הדיירים ,שהוא בעליה של אחת הדירות ,להלן
"הנתבע".
במסגרת פסק דין קודם ,בית הדין התייחס לכמה תביעות
שנידונו,למעטהתביעההמתייחסתללובי,ולהלןפסקהדין
בנושאזה.
הנתבערכשדירהבבניןמשותףבקומתהקרקעבמפלסשבו
הכניסה הראשית לבנין .בכל אחת מהקומות מצוי לובי,
שהואחדר-מבואה,המקשרתאתהכניסהמחדרהמדרגות
ופתחיהדירות.

"אחד מהשותפין בחצר שלקח בית בחצר אחרת ,אינו יכול
לפתוח פתחו לחצר השותפים שלו ,שכל אחד מבני החצר אין
לו רשות לשנות כלל ,אלא כמו שבנאו או קנאו או ירשוהו יש
להם לנהוג בו".
ובספרציץאליעזרחלקטזסי'סטכתבעלדבריהשו"ע:

"למדנו מזה שבשותפין בחצר ,כשאחד מהשותפין רצונו
להכניס איזה שינוי שיפגע ע"י כך באיזה דרך שהיא את חלק
שותפו  ...יסוד האיסור בזה הוא מפני שע"י כך פוגע בבעלות
המשותפת ,וכפי שבאה ההדגשה בשו"ע "שכל אחד מבני
החצר אין לו רשות לשנות כלל ,אלא כמו שבנאו או קנאו" ...
ומההלכה אל חוק בתים משותפים ,ומנהג המדינה .לפי דעתי
בכגון נידוננו יש שפיר להתייחס באופן חיובי אל החוק האמור.
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הן מפני שהוא איננו נוגד דין תורתנו הקדושה ,ועכ"פ לא
מפורש אצלנו דלא כן )יעוין במגיד משנה בפרק כ"ז מה' מלוה
ולוה ה"א ,וש"ך חו"מ סי' ע"ג ס"ק ל"ט ע"ש( ,והן מפני שזה
מעין קבלו עלייהו ונהפך גם למנהג  -המדינה )עיין עוד להלן(.
ומה אומר בזה החוק של בתים משותפים? בחוק מקרקעין
תשכ"ט "התוספת" סעי'  62סק"א כתוב" :אין לקבוע הצמדה
של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת
כל בעלי הדירות" .ובסעיף  46ס"ק  2כתוב" :בעל דירה אינו
רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש
המשותף או שמסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או
עשויים לשנות את ערכו אלא אם כן קיבל תחילה הסכמת בעל
הדירה האחרת".
הרי לנו דברים ברורים ומפורשים בחוק "בתים משותפים" כי
אין לקבוע הצמדה מהרכוש המשותף לדירה פלונית .וכן לא
לעשות שום שינוים אפילו בדירתו הוא העלולים לפגוע ברכוש
המשותף או לשנות את ערכו מבלי קבלת הסכמת בעל הדירה
האחרת ,ולפי הקביעה וההגדרה של סעיף  64ס"ק  1של החוק
האמור ,ושציטטנוהו לעיל בדברינו ,ברור הדבר כי שטח
המריבה של נידוננו הוא בנוגע להצמדת חלק מסוים מהרכוש
המשותף לבעל דירה פלונית ,והשינויים שרוצים להכניס
עלולים לשנות גם את ערכו ,ולכן ברור שהוא מנוע מכך
מבחינת החוק .והרי אין חולק על כך כי הבנין שלפנינו רשום
בפנקס הבתים המשותפים",
עכ"לתשובת ציץ אליעזר ,שנכתבה כפסק דין בבית הדין
הגדול.
על כן גם ביחס ללובי נשוא הדיון ,מלכתחילה הלובי היה
חדרמבואהאחדהמשמשאתכללהדיירים,וכךהואעפ"י
הרישום,אךהנתבע עשה מעשה ותפס חזקה על חלק
מהלובי ,עליו חובת הראיה להוכיח שחלק זה הוא רכושו
הפרטי ,וכל עוד אין בפנינו ראיה ברת תוקף אלא טענה
בלבד ,עלינו להורות לנתבע להחזיר את המצב לקדמותו

כללי השיתוף יכולים להיקבע על ידי הסכם מפורש כתוב
וחתום ,וכן יכולים להיקבע על יסוד אומדן דעת שכוונת
השותפים לנהוג כמנהג המדינה ,הבא לידי ביטוי בחוק,
וזאתגםבהעדרהסכםמפורש.
לכן בנסיבות אלו אין מוטל על בית הדין להכריע בשאלת
התוקף ההלכתי של שיש לחוק המדינה .בלא להיזקק
לשאלהזו,ישלקבועכיבסתמאהשיתוףביןהצדדים,נקבע
עלדעתכןשהשותפיםינהגובנכסהמשותףכפיהנהוג.
יצויין כי במקרה שבפנינו ,בחוזים שהוצגו בפנינו בדף
הנספח,נכתבבראשהעמוד"לפיחוקהמכר)דירות(תשל"ג
."1973תוספתהמוסיפהחיזוקלאומדנאהנזכרת.
ולהלן כמה דוגמאות לעיקרון זה שהאומדנא נקבעת על פי
החוק-
א .בספרעטרתשלמה)להגרש"שקרליץ זצ"ל(ח"אעמ'שפ
שהביא בירור הלכה שברר עם דודו החזון איש ,ובו פסק
החזו"אביחסלחוקהגנתהדייר,שאמנםאיןלחוקתוקףעל
פיההלכה,ואיןלדוןבזהמכחההלכהשל,דינאדמלכותא
דינא' ,אך היינו דוקא ביחס למקרה שהשכרת הדירה
נעשתהבטרםיצאהחוקהנ"ל.אךאםלאחרשנכנסלתקפו
,חוקהגנתהדייר',המשכירהשכירבסתמא,ואם לאהזכירו
דברמהחוק,ישלקבועשבסתמאדעתםהיתהשינהגועלפי
כלליהחוק,כלעודלאקבעובפירושלהיפך.וז"לשם:

"דעת הגאון חזון איש ,מאחר ששכר הדירה כשיש חוק כזה,
א"כ על דעת זה שכר ,דמאחר שיכול להכריח לפי החוק היה
המשכיר צריך לחשוש ,וע"כ השכיר על דעת זה כפי החוק על
כל זכויותיו ועל כל חובותיו ,מדלא התנה שהשכירות תלוי
בדעתו הבלעדית ,אשר לפי זה אין יכול המשכיר להוציא את
השוכר למרות שהשכיר לו לזמן מסויים ,אך לא דיבר בשעת
ההשכרה שזה בלי הגנת הדייר ,ולפי זה לא יכול לדרוש ממנו
דמי שכירות גבוהים לאחר זמן השכירות  ...צריך לשלם לו כפי
מה שנקבע בחוק ,מאחר שעל דעת זה השכיר לו".

ללאכלעיכוב.

יסוד הלכה זו התבארה בחזו"א בספרו חלק חו"מ )ליקוטים

מאחרשהנתבעאינויכוללהביאשניעדים,אוראיהאחרת

סי' טז סק"א( שכתב על מה שכתב הרמ"א בחו"מ סי' עג

המתקבלת ,שחלק מהלובי שלו ,אין מנוס מהמסקנה הנ"ל,

סעיף יד שפסק את דברי המרדכי שכתב שגם בישראל

שאין אחד מהשותפים רשאי לעשות שינוי כלשהוא בשטח

שהלוה לישראל הלואה על המשכון ,אם המנהג שלא יוכל

המשותףהשייךלכללהשותפים.

למכרותוךשנהאזלינןאחרהמנהג,וכתבהחזו"א:

להלן נברר שגם אילו הנתבע היה מביא שני עדים כשרים,
שהעידושהוארכשחלקמהלובימהקבלןכנטעןעלידו,אין
בכךלאפשרלולהחזיקבחלקזהשלהלוביכמבוקשעלידו,
וכפי שיתבאר להלן .ראשית נקדים ונבאר את התוקף שיש
לחוק המסדיר את כללי השיתוף בבית משותף .גם אם לא
נקבלאתקביעתהציץאליעזרבמלואה,שהחוקמצדעצמו
מחייב,עכ"פישלחוקמעמדמחייב,וכפישיבואר.
נקודת המוצא בהלכה זו היא שהבניין הינו בנייןמשותף
המורכב מדירות השייכות לבעלי הדירות ,אך כל בעלי
הדירות שותפים בחלקים מסוימים בנכס ,כגון חצר חדר
מדרגותוכיוצ"ב.

"בדרכי משה סי' עג סק"ו פי' דברי המרדכי דדינא דמלכותא
דינא חשיב כמנהג ,והמלוה סתם ולא פירש זמן ,דעתו כפי
הנהוג עם העכו"ם".
ואח"כ הביא החזו"א מש"כ הש"ך בס"ק לט לחלק בדינא
דמלכותא דינא בין דין המלכות הסותר דבר המפורש
בתורתינולביןכשאיןמפורשבתורה,וכתבעלזההחזו"א:

"ולשון הש"ך ז"ל קשה לכווין ,שאין חילוק בין דין מפורש
לאינו מפורש ,ואין כלל דין שאינו מפורש ,שהכל מפורש
בתורה .אלא שכן הוא הדין ,שאם משכנו סתם ,צריך בית דין
לשקול את האומד עד כמה מחל לו שלא יתבענו‡È„Â ,
„ .„ÓÂ‡‰ ˙‡ ˙Ú¯ÎÓ ‡˙ÂÎÏÓוכיון דמורגל אצלינו דינא
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דמלכותא דינא ,אף שזה רק בתנאים מיוחדים ,מ"מ זה משפיע
על בני אדם לסמוך בסתמא על שיעור שהם דנים בו ,וזו כוונת
הראב"ד בש"ך ס"ק לו ,ונמצא שאנו דנין בדיננו ,ולא
בדיניהם".
ב.כעין סברת החזו"א כתב בשו"ת מנחת יצחק ביחס לחוק
הגנת הדייר ,עיי"ש בחלק ב' סי' פו שכתב":כיון שעדיין
החוק בתוקפו ,וכבר קבלו עליהם החוק מרצונם ,א"כ מי
ששוכר דירה שוכר ע"ד החוק ,וא"כ אם המשכיר לא היה
מרוצהלזה,היהלולהתנותבאופןהיותרמועילשלאיחול
החוק על זה ,וכה"ג איתא בתשובת מהר"ש ח"ו סי' י"ט
עיי"ש".
ג .בפד"רחלקטזעמ'  312הובאפסקדין מביתהדיןהאזורי
בירושלים בהרכבהדיינים נ"עהגר"י עדס הגר"ב ז'ולטי
והגרי"שאלישיב,שכתבו:

"אם השכירות היתה בזמן שהיה כבר קיים חוק הדייר ,הרי
ברור שאדעתא דהכי היתה השכירות ,שהמשכיר לא יוכל
להוציא את השוכר מהדירה גם לאחר תום תקופת השכירות
שכתבו בחוזה השכירות ,כיון שהמשכיר ידע שקיים חוק הדייר
שאינו יכול להוציא את השוכר .ומה שהזכירו בחוזה זמן קצוב
לשכירות היינו במקרה שיתבטל חוק הדירות ,שהשכירות
קיימת עד זמן הקצוב ,אבל כל זמן שחוק הדירות קיים ,אדעתא
דהכי השכיר לו שלא יוכל להוציאו לעולם כפי מנהג המדינה,
ובהלכות שכירות מבואר בהרבה מקומות שהכל כמנהג
המדינה".
ד.באגרותמשהחלקחו"מח"אסי'עבכתב:

"בעובדא זו ,דעשו מדינא דמלכותא שהמשכיר אינו יכול
להוציא את השוכר אף אחר שכלתה זמנו ,כל זמן שרוצה לדור
שם .אין הנידון כאן מצד דינא דמלכותא אלא לאלו ששכרו
קודם שנעשה הדין שאז היתה השכירות בסתם רק להזמן
שהתנו ,והיה רשאי המשכיר להוציאו והיינו צריכין לדון אם יש
בזה דין דינא דמלכותא דינא .אבל לאלו ששכרו אחר שכבר
נעשה הדין מהמלכות ולא התנו בפירוש שכשיבא הזמן יהיה
מחוייב לצאת אלא סתם ,הוי כהתנו שאדעתא דדין המלכות
השכיר לו והשטר שעשו על שתי שנים הוא רק שלא יוכל
השוכר לצאת קודם השתי שנים משום שעל השוכר לא עשו
המלכות שום דין והוצרך המשכיר לעשות שטר שלא יוכל
לצאת ,וכן הוא שלא יוכל המשכיר לרבות בדמיה אף כשיתנו
המלכות רשות להוסיף ,וכן שלא יוכל המשכיר להוציאו קודם
שתי שנים אף אם המלכות תבטל את דינה .אבל באם יהיה עוד
קיים דין המלכות הוי השכירות כהתנו שיהיה הזמן כפי דין
המלכות ,שכל זמן שירצה השוכר לדור שם ידור .וא"כ הוא גם
מדין התורה ממילא כבתוך הזמן .והגע עצמך ,דהא ברור
ופשוט שכל אלו הדינים התלויין במנהג המדינה ,כגון בב"מ דף
פ"ג מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו רשאי
לכופן ,ומקום שנהגו לזון יזון לספק במתיקה יספק ,וכגון בדף
ק"ג במקבל שדה מחברו מקום שנהגו לקצור יקצור לעקור
יעקור לחרוש אחריו יחרוש וכדומה ,א"צ שיעשה המנהג ע"פ
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חכמי תורה וגם אף לא ע"פ יהודים דוקא .דאף שהנהיגו זה
הנכרים ,כגון שהם רוב תושבי העיר ,נמי הוא מדין התורה
בסתמא כפי המנהג ,דאדעתא דמנהג העיר נחשב כהתנו
בסתמא .וכן הוא בענייני מכירה ,מה הוא בכלל המכר ,שאף
שאיכא דינים קבועים בפרקי המכירה בב"ב ,מה הוא בכלל
המכירה ,מפורש ברמב"ם ס"פ כ"ו ממכירה ובש"ע חו"מ סי'
רי"ח סעי' י"ט דהוא רק במקום שאין מנהג ,אבל במקום שיש
מנהג הולכין אחר המנהג .והטעם שבסתמא הוא כהתנו שהוא
כהמנהג ,ולכן אין חלוק מי הם שהנהיגו ,דאף אם הנכרים שהם
רוב תושבי העיר הנהיגו ,נידון בדין התורה בסתמא כהמנהג ...
ולכן ודאי לא גרע דין המלכות ממנהג ,שבסתמא הוא כהתנו
אדעתא דדין המלכות ,וכ"ש שכן נוהגין כדין המדינה ,ונמצא
שגם המנהג כן ונחשב זה ממילא כבתוך הזמן .ובתוך הזמן ,הא
אין יכול המשכיר להוציאו ,אף בנפל הבית של המשכיר שצריך
לעצמו ,כדאיפסק בסי' שי"ב סעי' י"א וכדעת רוב הפוסקים
דלא כתוס' ב"מ דף ק"ב .אך שמעתי שמדין המלכות שאם צריך
המשכיר לעצמו יכול להוציאו ,וממילא יהיה זה גם מדין
התורה דהוי כהתנו כן .וצריך לחקור אצל יודעי דיניהם שהוא
אדם כשר .כי על השופט אין לסמוך שאין להם חזקת כשרות,
ואפשר שיעוות בשוגג או במזיד".
בהתאם לאמורבנידון שבפנינו ,יש לקבוע שהצדדים נכנסו
לשותפות  הנוכחית על דעת כן שכללי השיתוף יהיו כפי
הנהוגבמנהגהמדינההמיוסדבעקבותהחוק.
בהתאם לאמור ,קבלן המוכר דירות בבית משותף קבל על
עצמו והתחייב לייסד את השותפות בין בעלי הדירה
תחלקם בנכס
בהתאם לחוק ,על דעת כן הקונים רכשו א 
המשותף ,ואין הקבלן יכול להותיר בבעלותו שטח שלא
הוצא ,במפורש ובהסכמת כלל השותפים ,מכלל הרכוש
המשותף.
בהתאם לסעיף  6לחוק המכר" ,הוצאת חלק מהרכוש
המשותף" על ידיהקבלן חייב להיות מפורט ומפורש בחוזה
שנערך עם כלל רוכשי הדירות .הדברים מסתברים מאד,
שלאיתכןשרוכשדירהירכושאתהנכסלרבותחלקובבניין
המשותףבהנחהשקבל נכסמסוים,ולבסוףיתבררשהקבלן
גרעחלקכזהאואחרמהחלקהמשותףלטובתדייראחד.
במקרהשבפנינולאנמצאסעיףמתאיםהמאשרגריעתחלק
מהלובי לטובת הנתבע ,ואף בחוזה שברשות הנתבע לא
נכתב דבר מגריעתחלק מהלובי מכל בעלי הדירות לטובת
הנתבע.
ה"רכוש המשותף" בבית מגורים משותף ,מוגדר בסעיף52
לחוק המקרקעין ,תשכ"ט ,1969-כך"-רכוש משותף"-כל
חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות,
ולרבות הקרקע ,הגגות ,הקירות החיצוניים ,המסד ,חדרי
המדרגות ,מעליות ,מקלטים ,וכן מתקני הסקה או מים
וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או
מרביתם,אפילוהםבתחומידירהמסוימת".
אין ספק כי גם-מבואה  /לובי ,שהוא חדר המקשר בין
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הכניסה הראשית למדרגות ולמעלית ,דינו כחדר מדרגות
המיועד לשמש את כל הדיירים בבניין .גםבמקרה הנוכחי,
מתוך בחינת המקום בעת ביקור הדיינים בלובי נשוא
הסכסוך ,נראה ברור שכל הלובי נבנה מלכתחילה כיחידה
אחת המיועד לשמש את כלל הדיירים ,וכן עולה מציפוי
השיש המיוחד שהותקן בכל הלובי ,המותקן בחדר מדרגות
של
המיועדלכללהדירים,ולאלאדםפרטי,וכיאיןהפרדה 
התקנת חשמל נפרדת וכיוצ"ב .בנוסף ,אילו אכן הלובי
הכללי מלכתחילה היה מיועד להיות קטן ומצומצם כפי
שנותר כעת לאחר תפיסת חלק ממנו על ידי הנתבע ,מדוע
מלכתחילה בתוכניות לא נבנתה מחיצה מתאימה באותו
מקוםשהנתבעכעתהתקיןוילון.
שלומהקבלן,וכי
הנתבעטעןשהוארכשראשוןאתהדירה 
באותה עת הקבלן היה רשאי למכור לו חלק מהלובי ,ורק

והמנהג ,הקונה דירה כלול בה גם החלקים המשותפים של
הבנין ,כגון חדר מדרגות ומקלט וגג ,נראה שזכות זו לא נפגעה
גם במקרה שמכר דירה ולא פירש את החלקים המשותפים ,לא
מיבעיא לטעמו של הר"ח שהיה על הקונה לפרש ,במקרה כזה
שזכויותיו של הקונה מובטחות מצד החוק הוא לא דאג לפרש
את הדברים ,אלא גם לטעם הראשון של הרשב"ם שהמוכר לא
התכוין למכור יותר ממה שהיה מוכרח ,כיון שהחוק מכליל את
החלקים המשותפים עם הדירה ,מן הסתם זו גם דעת המוכר אף
על פי שלא פירש ,וכמש"כ הרמב"ם שהולכים אחר לשון רוב
בני המקום ואחר המנהג ,ואפילו תימצי לומר שהמוכר סבר
לתומו שבשטח ירוק אין החלקים המשותפים כלולים בדירה,
ואפשר שיש עוד מיעוט אנשים שסוברים כמותו ,אין זה מגרע
בזכותו של הקונה עפ"י מה שמקובל כמנהג המדינה ובלשון
רוב אנשי המקום לכלול בלשון דירה".

השארנותרכרכוששלכללבעליהדירות.

בהתאםלקביעהזו,גםבטרם נקבעאתכלליהשותפותבין

ביחסלטענהזו,בהתאםלמסמכיםהמצורפיםלתיק,המועד

כלל בעלי הדירות ,בסתמא המוכר מכר לכל הדיירים

המופיעבחוזהשלהנתבעהינו,5.4.05ואילובכתבהתביעה

בהתאם להוראות החוק ,ומאחר שהקבלן ביצע מכירה

מצויחוזהשבוהקבלןחתםחוזהעם פלוניופלוני עודביום

לקונהשקנהעודקודםלנתבע,ואותוקונהרכשאתהזכות

.26.11.03

בכללוביהכניסה,כשארהשותפים,הרישלאחרמכןהקבלן

בנקודה זו נוסיף כי גם לולי העקרונות האמורים לעיל

כבר לא היה יכול למכור לנתבע זכות בלעדית על חלק

המייחסיםאתהשיתוףבהתאםלהוראותהחוק,נצייןלפסק

מהלובי,כנטעןעלידו.

דין של בית הדין לממונות ברבנות ירושליםכרך ה' עמ'

שנית,בנוסףובהתאםלאמורלעילבדברינו,גםאילוהנתבע

ע"א,שכתבוכדלהלן:

"במשנה ב"ב סא .המוכר את הבית לא מכר יציע וכו' ,ושם עא.
בד"א במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולה .ובגמ' שם ,מ"ש
מכר ומ"ש מתנה ,פירש יהודה בן נקוסא לפני רבי וכו' זה היה
לו לפרש וזה לא היה לו לפרש .וברשב"ם כתב שני פירושים,
פירוש א'  -מוכר זוזי אנסוהו ולא מכר אלא מה שפירש ,ור"ח
פירש הקונה היה לו לפרש דכיון שנותן דמים אינו מתבייש מן
המוכר ,ומדלא הזקיק למוכר לפרש לו הכל הפסיד .והסמ"ע
חו"מ סי' רטו ס"ק לח הביא פי' הראשון להלכה.
וברמב"ם מכירה פכ"ו ה"ז וח' :אין כל אלו הדברים וכיו"ב
מעניינים אמורים אלא במקום שאין שם מנהג וכו' ,אבל במקום
שנהגו שהמוכר כך וכך מכר ,ה"ז מכור וסומכים על המנהג ,וכן
מקום שאין קורין בית אלא לבית לבדו או שקורין בית לבית
ולכל שסביבותיו ולכל שעל גביו ,הולכין אחר לשון המקום
וכו' ,וזה עיקר גדול בכל דברי משא ומתן הולכין אחר לשון בני
אדם באותו המקום ואחר המנהג .ובסוף פרק כח שם :במקום
שיש מנהג הלוך אחר מנהג המדינה ואחר לשון רוב אנשי
המקום הידועה להן .ועיין מלבושי יום טוב חו"מ סי' ו' ,הובא
באבן האזל מכירה שם ,ונחל יצחק סי' סא ענף ד ,שאע"פ שאין
הולכין בממון אחר הרוב בענין זה סומכים אחר לשון רוב בני
המקום הידועה להם ,אף על פי שיתכן שיש מיעוט שאינם
קורין לזה כך ,ועיי"ש הטעם .והנה בזמננו שעפ"י החוק

היה רוכש ראשון את הדירה מהקבלן ,אין בכך כל נ"מ
מאחר שהבניין נועד להיות בית מגורים משותף ,והקבלן
התייחס כך לכלל הרוכשים ,היה על הקבלן לנהוג בהתאם
לכללים המחייבים את אותו ואת כלל השותפים ,ולגרוע
מהשטחהמשותףרקעליסודחוזהמפורטומפורשעםכלל
השותפים.בזמנו,גםהנתבע,כאחדמהשותפיםהיהמחוייב
שלא לרכוש חלק מהשטח המשותף אלא בהתאם לכללי
השותפות,ומשלאעשהכן,הפסידלעצמו.
מסקנתהדברים:
אנו פוסקים כי הלובי בחדר הכניסה במלואו הוא רכוש
משותףשלכללבעליהדירות.הנתבעלאהיהרשאילתפוס
חזקה על חלק מהלוביולנהוג במקום זה כאילו הוא רכושו
הפרטי.מוטלעלהנתבעלהחזיראתהמצבבלובילקדמותו
לרבות הסרת הוילון והמתקן המחזיק את הוילון ,וביטול
החורים שהנתבע קדח בקיר הלובי ,באמצעות סתימתם
וצביעהמחדששלהקירבאותומקום.
כל טענה המתייחסת לריבוי הנכנסים והיוצאים בבניין עקב
השכרתדירותוכיוצ"ב,תוכללהיותמוגשתלוועדהביתאו
לאסיפת הדיירים ,וההחלטות יתקבלו בהתאם לעקרונות
שנקבעו בהחלטה קודמת .וכן ביחס לשאר הטענות שעלו
בפנינובעתביקורבנכסנשואהדיון.

עטרתדבורה
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מעמדושלהסכםביןבניזוגשלאאושרבביה"דאובביהמ"ש
הצדדיםהתגרשולפנישששניםולהםדירהבחצור.

בחלקיםשוים,מביעכוונתשיתוףבחלקיםשוים.ובהתאם

ביום...הצדדיםהופיעובביתהדיןוחתמועלהסכםגירושין

לרישום-הנכסיחולקביןהצדדיםבחלקיםשוים,כלעוד

שאושר,ובונכתבכדלהלן:

לאהוכחשכוונתםאינהכוונתשיתוף.

א .הצדדיםמתגרשיםבהסכמה.

לאחד
כיוםשחוקיחסיממוןמוכרלציבורהרחב,ידועלכ 

ה
שמשותף,לאש 
ח'...בחצורתשאררכו 
ב .הדירהבר 

מבניהזוג,כיעקרונית,הנכסיםהרשומים על שניהצדדים

תהיהזכותבלעדיתלמגוריםבהלמשךארבעשנים.

ד
יחולקובחלקיםשווים, ,ובמידהשבכוונתושלבןזוגאח 

ם
הדירהתימכרובתמורתהתחולקביןהצדדיםבחלקי 

להוציאאתהנכסממעמדשלנכסמשותף,עליולרושמו

שוים.

בהתאם לחלקו היחסי במימון הנכס או בדרך אחרת

הכלעודהאשהמתגוררת
ג .הבעלמנועמלהיכנסלדיר 
בה.
א
ד .האשהתשלםלבעל350שקללחדש,כלעודהי 
מתגוררתבדירה.
ה .תכולתהדירהלאשהפרטלטלויזיה,מערכת,כירתגז
וקומקוםחשמלישיעברולבעל.
המוותרתעלכתובתהותוספתכתובתהואין
ו .האש 
תביעותנוספות.

ך
המביעה את החלוקה הבלתי שיוויונית של הנכס ,או לערו 
הסכםממוןמתאים.
בניהזוגדנן,רשמואתהנכסבחצורעלשםשניהם,בכך
נקבעמעמדושלהנכסכרכושמשותף.
המקורותהלכתייםהנותנתתוקףלרישוםולאלחלקהיחסי
בהשקעה
הבימינו
תהידוע 
בפסקיהדיןדלהלןקבעוכן,מאחרשבמציאו 
ם
לזוגהרוכשדירתמגורי 
הביחסלכ 
תאומדנאברור 
קיימ 

לאחרונה ,ולאחר שחלפו ארבעת השנים שבהן ההסכם

ה
סז 
םשנכ 
קכוונת 
אספ 
םשניבניהזו ג,שלל 
לש 
תע 
הנרשמ 

העניק לאשה זכות מגורים בלעדית בדירה ,הוגשה תביעה

ת
ד מימןא 
ם צד אח 
ם א 
א סיי ג ,וזאת ג 
ף לל 
ש משות 
ה רכו 
יהי 

לשינויההסכם.

ם
םהסכ 
אנחת 
לעודל 
ת,כ 
תכלהעלויו 
תאוא 
תהעלויו 
מרבי 

בהחלטה שניתנה לאחר דיון במעמד הצדדים ובאי כוחם

ף.
שמשות 
ברכו 
איחש 
סל 
םשהנכ 
ממוןשבוהוסכ 

נכתב כדלהלן"-התקייםדיוןביחסלמעמדהשלהדירה

בתשובת"ביתיצחק" )חחו"מסי'עב(קבעביחסלנכס

והוצגההסכמהשלאלהתחשבבהוראותהקבועותבהסכם

הנרשם עלשםשניבניהזוג,הצדשמימןאתמלוא

שנחתםבזמנו,אלאיתקייםדיוןאודותמעמדושלהנכס,

הרכישה"נתכווןלמתנהגמורה"בעצםהרישום,וכוונתו

ם
ותינתן הכרעה האם נכס זה הינו רכוש משותף כפי הרישו 

שיירכשנכסשיהיהרכושמשותף.וכןבפד"רח"ועמ'264

או שיש להתחשב במקורות המימון .המבקשת תגיש

בפס"דמביתהדיןהגדולנקבע:

סיכומיםמטעמהוהםיתקבלותוך30יוםממועדהדיון,

"בדירה קנויה שהבעל שילם מכספו והוא רשם בטאבו ע״ש
אשתו ,זוהי הוכחה שהבעל נתן לה במתנה ,שהרישום בטאבו
הוא הקובע את הבעלות".
ובפד"ריאעמ'122מביה"דהאזוריבת"אנכתב":אף שרוב
כספי הדירה שולמו ע״י אבי האשה ,מכל מקום כיון שמחצית
הדירה נרשמה בטאבו על שמו ,יש מקום לומר שהרי זו כמתנה
שנתנו לו .ואף שיש מחלוקת הראשונים אם אנו רואים את הרישום
כמתנה  ...מ״מ מספק אין להוציא ממנו .וכן היא מסקנת
ה״תומים״ בסי׳ ס״ב סק"ה ,וכאשר העלו בפס״ד מבי"ד הגדול
שבכרך ו׳ עמ׳ ."264

ולאחרמכןינתןפרקזמןדומהלסיכומיםמטעםמשיב.
בהתאם למבוקש אנו מאשרים הסכמות אלו" ,עד כאן
מהחלטהזו.
גםכעת,ארבעהחודשיםלאחרשניתנהההחלטההנזכרת,
לא הוגשו מטעםהמבקשת סיכומים המתייחסים לשאלה
הנזכרת בהחלטה ,אלא המבקשת טוענת כי נחתם בין
הצדדים הסכם גירושין חילופי שבו הנתבע ויתר על חלקו
בדירה תמורת50,000שקל,ומבוקש לקבוע שהסכם זה
מחייבאתהצדדים,יצויןשעלההסכםחתומיםשניעדים.
המשיבביקשלדחותאתהתביעה.

ועייןבכעיןזהבפד"רחי"דעמ'22וחט"זעמ'.249

לאחר עיון בחומר שבפנינו אנו פוסקים כי מאחר והדירה

ש"כבעמ'117
וכן בפד"רכרךא'עמ')116-117ובעיקרבמ 

בחצור רשומה על שם שני הצדדים והיא עד היום רכוש

ד"האולם(,פד"רכרךג'עמ'.74-75

משותף,לאיחולשינויבמעמדה,וכלאחדמהצדדיםרשאי

ועייןעודבפד"רכרךט"זעמ',354-358שנטהמדרךזו,

להגישבקשהלפירוקהשיתוףבנכס.

םכפעולה
וסברתואינהמתקבלת,מאחרשתפסאתהרישו 

העולהמפסיקתבתיהדיןהרבנייםלאורךהשנים
ההלכ 

הננקטתמחמתהנוהגואינהמבטאתבעלות.אךמאחרשכל

)וכפי שיפורט להלן( ,היא  -רישום נכס על שםשני בני הזוג

ם
אדםהרושםנכסבחלקיםשויםעלשםבןזוגויודעשרישו 
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עטרתדבורה

מטעם סיטומתא כי מנהג הסוחרים הוא להביא הסכם לאישורו
של בית הדין".

בטאבומבטאזכותקנייןבנכס,כלטענהעלכוונהאחרת
תהיהבגדר"דבריםשבלב"ואינםדברים,כנגדהרישום
המפורש ומפורט בלשכה לרישום מקרקעין ,או ברישום

פסיקה זו מיוסדת על הוראת חוק יחסי ממון הקובעת כי

חילופישהואשווהערךמהבחינההנזכרת.

תנאילתוקףהסכםהממוןהוא,שיהיהבכתבוהואטעון

ביחס להסכם שהתובעת מבקשת לייחס לו מעמד מחייב.
יצוין,איןחולקשהסכםזהלאאושרבביתהדין,ודיבטעם
זהכדישלאלתתלומעמדכלל.
ת
רבבי 
םגירושיןחתוםשאוש 
מעמדוההלכתישלהסכ 
הדין ,מיוסד על ההלכה הקובעת "-סיטומתא קניא" ,דהיינו,
ר
המנהג הרווח לתת תוקף להסכם מסוג זה ,מחייב .עייןפד" 
ד"רכרךד'עמ'198ועמ'289
כרךג'עמודים;363-368פ 
וכרך ה' עמ'  259ועמ'  311בכרך ח' עמודים  ,47-54וכרך ט'
עמ'228ושםצוינוהמקורותבאחרוניםלכך.
בנוסףנצייןלדבריהגמראבמסכתקידושיןדףכועמודא'
ביחסלקנייןכסףהמועיללקנייתקרקע:

"אמר רב :לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר ,אבל
במקום שכותבין את השטר לא קנה" .ופרש רש"י :לא קנה -
"דכיון דרגילין בהכי ,לא סמכא דעתיה דלוקח עד דנקיט
שטרא ,ועיקר דעתו לקנות ,על השטר הוא".

אישורביתהמשפטאוביתדיןדתי.האישוריינתןרקלאחר
שביתהדיןאוביתהמשפטנוכחשבניהזוגעשואתההסכם
בהסכמהחופשיתובהבינםאתמשמעותוואתתוצאותיו.
אישורהניתןעלידיביתהדיןאוביתמשפטלהסכםממון
מהווהתנאילתקפותו-זהוהכלללענייננו)ע"א,490/77
נציה נ'נציה,ל"ב);621(2ע"א,169/83שי)שרעבי( נ'שי
)שרעבי(,ל"ט).(776(3
בשורהשלפסקידיןנקבע,כיהסכםממוןאשרלאקיבלאת
אישורביתמשפט,הינוחסרתוקף)  .ראהע"א169/83
)שרעבי( שי  נ')שרעבי( שי ,ה נ"ל .מ"א )ת"א(  1366/92אסרף
נ'אסרף,תק-מח;664(2)93תמ"ש)ת"א(21021/96שילה נ'
שילה],פורסם בנבו[ .וכאמורקביעהזותואמתלפסקיהדין
שלביתהדיןהשונים.
עלכןבנידוןזהשההסכםשהתובעתהציגה,לאאושרבבית
הדיןאובביהמ"ש,הואחסרתוקף.
מלבד זאת,יצוין כי ניסוח ההסכם בכתב יד הינו מינימאלי

מטעםזההחתימהעלהסכםהגירושיןאינהמחייבתואינה

ואינוברור,והצדדיםאףלאטרחולצייןבציוןכלשהואאת

בתוקף אלא לאחר שבני הזוג מתייצבים בפני ערכאה

זהות הנכס נשואההסכם ואת התאריך לחתימתו .מניסוח

שיפוטיתלאישורההסכם,זאתמאחרשעפ"יחוקיחסי

ההסכם ניתן להבין שכוונתם היתה לתת תוקף להעברת

ממוןאיןתוקףלהסכםמסוגזהבהעדראישורערכאה

הנכס ,שכאמור לא אוזכר כלל ,על ידי הסדרת ההליך

שיפוטית ,וכך הוא מנהג המדינה ביחס לכלל הזוגות

באמצעותעורךדיןכמפורטבהסכם,דברשלאאירעבסופו

המתגרשים,וכמושכתבובפד"רכרךיטעמ'274בסיכום

שלדבר,וכןהניסוחשלויתורעלהביתאינומתאיםלניסוח

פסקהדין:

הראוילהעברתנכס.עלכןאיןלניירזהמעמדשלחוזה,הן

"המנהג הוא שכל זוג המתגרש לא סומך דעתו על הסכם
גירושין עד שבית הדין יאשר אותו ויתן לו תוקף של פסק דין.
לכן הסכם שלא הובא לבית הדין לאשרו אין לו תוקף אפילו לא

עפ"יחוקוהןעפ"יההלכה.
על כן מכל הטעמים הנ"ל אנו פוסקים שתביעת התובעת
נדחית.

סימן יד

חלוקתהרכושביןבניזוגבהתאםלחוקיחסיממון,לאחרקבלתקני ן
בחוקיחסיממון.ועליסודהקנין,ביתהדיןיפסוקאתחלוקת
א
מבו 

הרכושבהתאםלהוראותהחוק.

לעיתיםמופיעיםבביתהדיןבניזוגהמבקשיםלהתגרש,אך

בזמנו,בכנס הדיינים ,ניתן שיעור שמסקנתו היתה שיש

איןהסכמהביןבניהזוגביחסלחלוקתהרכוש,ונחוץלקיים

להמנע מכך מפני איסור ערכאות ,וכי יש בהקנאה מסוג זה

דיוןלבירורהטענות.אךלמרותשאיןהסכםמפורט,קיימת

משוםייקורערכאות,והדברבכללהאיסורשל":אשרתשים

הסכמה עקרונית שהרכושלאיחולקעלפיההלכההפסוקה

לפניהם ,ולא לפני ערכאות".וגם בכנס שהתקיים לפני שנה

בשולחן ערוך .אלאשחלוקת הרכוש וזכויות הממוןיוסדרו

נאמרודבריםדומיםהתומכיםבמסקנהזו.

בהתאם להוראות הקבועות בחוק יחסי ממון .בנסיבות אלו

לפי דרכם ,לכאורה ,על בית דין להימנע מאישור הסכם

מתעוררת השאלההאם ניתן לעשות קנין עם שני בני הזוג,

גירושין שבו הצדדים מסכימים לחלוקת רכוש וזכויות ממון

שהם מקנים זה לזה את הזכויות שנצברו על ידם ,כך

בהתאם להוראות החוק ,וכן להימנע מאישור הסכמה בין

שיחולקו באמצעות בית הדין בהתאם להוראות הקבועות

יורשים לחלוקת רכוש בהתאם להוראות חוק הירושה.

עטרתדבורה
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וכידוע מנהג כל בתי הדין בישראל,לאשר הסכמות כאלו

הוסיףשאמנםאיןממשבהסכמה,בכלהנוגעלהתיראיסור

ולתתלהםתוקףשלפסקדין.

ערכאות ,אך הסכמה זו מועילה ביחס לממון שהוציא

לענ"ד מסקנה זו מוטעה .אין איסור בקנין זה ,ואין מניעה

בערכאות,שאינוגזלבידו,גםאםעלפידיןתורהאינוראוי

בקבלתקניןמסוגזה,ולפסוקלבעליהדיןעליסודקניןכזה.

לקבלו.

זאת מאחר שאיסור ערכאות ,מתייחס להגשת תביעה

בספרברכייוסףחו"מסי'כוהביאמדבריהרמ"ךבחידושיו

משפטיתוניהולהדיוןבפניערכאות,ובנוסף,לדעתהרשב"א

בסוףמסכתגיטין,שכתבבלשוןזו:

בתשובה,נאסרעלינולנהוגעלפיחוקהסותרדיןתורה.אך
אין מניעה לקבל קנין ה נותןתוקףמחייבלהסכמה לחלוקת
הרכוש בהתאם להוראות הקבועות בחוק .וכשם שמתנה
שומר חנם להיות כשואל ,ולהתחייב עפ"י קריטריונים
אחרים מאותן הלכות שנקבעו בפרשת שומרים ,כך יכולים
בני זוג להתנות ,ולהתחייב ולזכות ,בהתאם לחלוקה
הקבועהבחוק.
ת
הסכמתבעליהדיןלדוןבערכאו 
במדרשתנחומאפרשתמשפטיםסי'ג':

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"ם מנין
לבעלי דינין של ישראל שיש להם דין זה עם זה שיודעים
שהעכו"ם דנין אותו הדין כדיני ישראל שאסור להזדקק
לפניהם ,תלמוד לומר אשר תשים לפניהם לפני ישראל ולא
לפני כותים .שכל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני עכו"ם
כפר בקדוש ברוך הוא תחלה ואחרי כן כפר בתורה ,שנאמר
)דברים לב( כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים".
הרמב"םבסוףהלכותסנהדריןפרקכוהלכהז'כתב:

"כל הדן בדייני עכו"ם ובערכאות שלהן אע"פ שהיו דיניהם
כדיני ישראל הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת
משה רבינו שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
לפניהם ולא לפני עכו"ם לפניהם ולא לפני הדיוטות".
וכןפסקבשו"עחו"מסי'כוסעיףא'.
במדרש תנחומא ובדברי הרמב"ם מבואר שהאיסור הוא על
בעלי הדין שיש להם דין זה עם זה"-להזדקק לפניהם",
דהיינולהגישאתהמשפט"לפניעכו"ם",במקום"לפניהם ",
שהם דייני ישראל .ואין האיסור מפני תוצאת הדיון ,על כן
האיסור מתייחסגםלנסיבותשבהםידועמראש"שהעכו"ם

"אע"פ שדיניהם כדיני ישראל ,אי אתה רשאי להזקק להם
ולהביא דין של ישראל לפניהם .וכ"ש אם דין הוא שיצא
בדיניהם זכאי התובע ,ובדיני ישראל יצא חייב ,שאסור הוא
להביאו לפניהם מפני שני דברים .האחד ,מפני שעובר בעשה
דכתיב לפניהם ולא לפני עכו"ם ,ולאו הבא מכלל עשה עשה.
ואחד מפני שגוזלו לנתבע כשנוטל ממנו בדיניהם שלא בדיני
ישראל .ואע"פ שהתנה הנתבע על עצמו בשעת הלואתו שיהא
רשאי להוציא ממנו ממונו בין בדיני ישראל בין בדיני עכו"ם,
אע"פ כן עובר בעשה אם מביא דינו לפני דייני העכו"ם ,והו"ל
מתנה לעקור דבר של תורה .מיהו אינו גזלן ,דכיון דתנאי ממון
הוא שניתן למחילה ,תנאי קיים ,ואע"פ שנטל ממון שלא כדין
ישראל ,אלא כדין העכו"ם ,מה שנטל נטל ואינו חייב להחזיר".
מצינו בראשונים שדנו בשאלה האם ניתן לעשות קנין
להתחייב לדון בפני ערכאות ,כשהמתחייב מקבל על עצמו
בקנין לדון בפני ערכאות ולשלם בהתאם לפסיקתם .האם
עקבהקניןהותרהדיוןבערכאות.
בספרהתרומותשערסבסי'ד'כתב:

"יש לברר למי שקבל על עצמו לדון עם המלוה בפני גוים אם
מועיל לו תנאו  ...על זה השיב הרי"ף ז"ל כך זה טופסו ,מה
ששאלתם המקבל על עצמו בקנין לילך ולדון עם בעל דינו
לשופט של ישמעאל יכול לחזור בו או לא  ...כך ראינו כי זה
יכול לחזור ואינו חייב ואינו רשאי לילך עם בעל דינו אל הגוים,
ולא מבעיא כה"ג דקא עקר מצוה ,וכדאמר רבי טרפון ,אלא
אפילו לדבר הרשות ,מאי דקנו מאיניש במילתא דעבוד ,קנין
דברים הוא ואית ליה למיהדר .אבל ודאי אי מקבל עלויה
סהדותא דגוים וקנו מיניה לאו דברים בעלמא הוא ,כדאמרינן
נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך אינו יכול לחזור ,שאין לאחר
קנין כלום".

דניןאותוהדיןכדיניישראל".

הטורבחושןמשפטסי'כו,הביאאתדינושלספרהתרומות

איסור זה ללכת לדון בפני ערכאותקייםאף כששניהם

בלשוןזו:

מסכימים ,כמ"ש הרמב"ן עה"ת בתחילת פרשת משפטים
)פרק כא פסוק א'( ובתשובת הר"ן סי' עג ,וכן פסק שו"ע
חו"מסי'כוסעיףא'.
ת הדרשה לפניהם ולא לפני
עי"ש ברמב"ן שהביא א 
הדיוטות,ולאלפניערכאותשלגוים,וכתב:

"אע"פ שהזכירו חכמים שתי הכתות האלה כאחת ,יש הפרש
ביניהם ,שאם רצו שני בעלי הדין לבוא לפני ההדיוט שבישראל
מותר הוא ,ובדקבלוהו עלייהו דינו דין .אבל לפני הגוים אסורין
הם לבוא לפניו שידון בדיניהם לעולם ,ואפילו היו דיניהם
כדיננו באותו ענין".
גם הרמ"ך בחידושיו עמ"ס גיטין כתב כדברי הרמב"ן ,אך

"כתב בעל התרומות לוה שחייב עצמו בקנין בכך וכך לילך עם
המלוה לדון בדייני עכו"ם ,אם יש זכות למלוה בכך שיכול
לזכות בדיניהם ולא בדיני ישראל ,אין הלוה יכול לחזור בו.
שאין מועיל אחר קנין כלום והרי זה כמקבל עליו עדות עכו"ם
בקנין שאינו יכול לחזור בו .ומכאן אני אומר הואיל וכותבין
בשטרי חוב שיוכל לגבות חובו בין בדיני ישראל בין בדיני
עכו"ם רשאי להביא לפני דייני עכו"ם בזמן שאינו יכול לכופו
בדיני ישראל ,כגון שעברה עליו שמיטה וכיוצא בזה שהרי קנו
מידו ,אבל בזמן שיכול לכופו בדיני ישראל כמו בדיני עכו"ם
היה אסור להביאו בפני עכו"ם ,והקנין אינו כלום שאינו אלא
קנין דברים  ...אבל א"א הרא"ש ז"ל כתב אף על פי שכתב
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בשטר לדון בדיני עכו"ם אין בכלל זה שלא ישמט .שאין
הכוונה בזה אלא שאם הוא אלם ולא ציית דינא שמקבל על
עצמו שיכריחוהו בדיני עכו"ם ,אבל לא שיעבור על דברי
התורה .וכתב עוד בתשובה ,אע"פ שכתב בשטר לדון בדיני
עכו"ם ,אינו יכול לתובעו שם כל זמן שהוא ציית דינא ,ולא דיין
ישראל רשאי לדונו בדיני עכו"ם".
מעיוןבדבריספרהתרומות,עולותכמהתמיהות-
א.בספרראשיוסף)להג"ריוסףאשקיפאז"ל(סי'כוכתב:

"כתב בה"ת לוה שחייב עצמו בקנין בכך וכך לילך לדון בפני
דיינים וכו' שאין מועיל אחר קנין כלום .ואיכא למידק ,דכיון
דהטעם דאין דנים בפני גוים הוא משום דנקרא מחרף ומגדף
ומירם ידו בתורת משה ,א"כ מה לי קנו מידו מה לי לא קנו ,וכי
גרע זה ממ"ש הרמב"ן בפירוש החומש דאפילו שניהם רוצים
לילך דאין רשאים".
ב.לכאורהדבריספרהתרומותשהביאהטור,אינםתואמים
לדברי ספר התרומות כפי שהבאנו מספר התרומות גופא.
בספר התרומות הביא את תשובת הרי"ף שהקנין לאיסור
יחשב כקנין דברים ,ואילו הטור בשם ספר התרומות ,נתן

תוקףלקניןזהבנסיבותמסויימות,וכתב:
"אם יש זכות למלוה בכך שיכול לזכות בדיניהם ולא בדיני
ישראל ,אין הלוה יכול לחזור בו .שאין מועיל אחר קנין כלום".
ביחס לשאלה כיצד הותר איסור ערכאות  כשיש לו זכות
בדיני גוים ולא בדיני ישראל ,ראנ"ח בתשובה שבספר מים
עמוקיםחלקב'סי'נדכתב:

"קרוב לזה היא סברת בעל התרומות בקבלה ללכת לפני
דייניהם היכא שאין מפסיד זכותו לאו כלום היא .אבל
כשמפסיד זכות הוה ליה כמו "קרית לחברך ולא ענך" שמותר
ללכת בפני דיינים שלהם שלא להפסיד זכותו .ומ"מ כל שקבל
בפירוש לדון כפי דיניהם ויש לו זכות כפי הדין ההוא .י"ל
דלכולי עלמא תנאי ממון הוא ואין לאחר קנין כלום".
דהיינו,כשםשמותרללכתלדוןבפני ערכאותכשבעלהדין
אלםומסרבלהופיעלדיןתורה,ואיןבכךייקורערכאותיהם,
ה"הכשאינויכוללהוציאאתהממוןאלאבערכאותיהם.
ובהתאםלדרךזו,שיטתספרהתרומותהתבארהבספריוסף
אומץ להרב החיד"א ז"ל ,בסי' ד' .הרב החיד"א ז"ל הביא
את תשובת בנו הרב רפאל ישעיה אזולאי ז"ל ,שכתב
כדלהלן:

"איברא שדין זה שכתב הטור ממשמעות דברי בעל התרומות
שהביא לא זכינו להבין כוונתו .דבדברי בעל התרומות שכתב
הוא ז"ל נראה ,דכיון שקבל עליו בקנין ללכת לדון לפני עכו"ם,
אינו יכול לחזור בו ,ואין אחר קנין כלום ,והרי הוא כמקבל
עדות עכו"ם שאינו יכול לחזור בו .ואיך הוציא דינו וכתב
ומכאן אני אומר הואיל וכותבים בשטרי חוב וכו' רשאי להביא
לפני דייני עכו"ם וכו' אבל אם יכול לכופו בדיני ישראל וכו'.
לא ידענא איך משמע זה מדברי בעל התרומות ,ואדרבא
המשמעות הוא להפך דקאמר דאינו יכול לחזור בו ודמי לקבל
עליו עדות עכו"ם בקנין דאינו יכול לחזור בו  ...אמנם בררתי

דרך לעצמי לבוא בכוונת בעל התרומות בתשובת הרי"ף הנ"ל,
והוא  -דטעמא דמחלק הרי"ף בין דיין גוי לסהדותא דגוי הוא
שמי שקיבל עליו בקנין לדון בעש"ג הוא כמו שמקבל עליו
לעבור על דברי תורה ,ואיסורא עביד ,ולכן הוי קנין דברים
ויכול לחזור בו ,ואינו רשאי לילך לדון בעש"ג .אבל בעדות
שמקבל עליו עדותו להוציא ממון על פיו או לקבל ממון על פיו
וכו' ,בזה אמרינן שאינו יכול לחזור בו ואינו קנין דברים ,ואין
אחר קנין כלום ,זה נראה לומר בכוונת תשובת הרי"ף הנ"ל.
ולכן שפיר מחלק בין דיינות גוי לעדות גוי .ועל דרך זה יבואו
דברי הטור בבעל התרומות על נכון ,והוא אומרו  -אם יש זכות
למלוה בכך שיכול לזכות בדיניהם ולא בדיני ישראל ,אין הלוה
יכול לחזור בו ,ודמי למי שקבל עליו עדות גוי בקנין שאינו
יכול לחזור בו .דמשמע דוקא אם אינו יכול לזכות בדיני ישראל
ויכול לזכות בדיניהם אז דמי לעדות גוי ואינו יכול לחזור,
והכוונה שיש חילוק גדול ביש לו זכות בדיני ישראל לכשאין
לו ,דביש לו זכות בדיני ישראל אם כן מה לו לילך בעש"ג כיון
שיש לו זכות למלוה בין כך ובין כך ,ולזה מה שמקבל עליו
בקנין ללכת בעש"ג אינו משעבד נכסיו לזכות המלוה בדין,
דכיון דבלאו הכי המלוה זוכה בדיני ישראל ,וא"כ אם מקבל
עליו בקנין ללכת בערכאות ש"ג ,הוי קנין דברים דאינו הקנין
אלא לעבוד איסורא לבד ,ולא לשום זכות כלל .וכיון דאיסורא
עביד ואינו משעבד לו כלום כי אם ללכת בעש"ג ,קנין אין כאן,
ויכול לחזור דהוי קנין דברים .אבל כשאין לו זכות בדיני ישראל
ויש לו זכות בדיניהם ,והלוה מקבל עליו בקנין לדון בדיניהם
לזכות המלוה אז משעבד לו נכסיו לזכותו ואינו יכול לחזור בו,
ודמי למקבל עליו סהדותא דגוי דאינו יכול לחזור .ועל פי זה
יבואו דבריו ז"ל על הנכון ,דאמר ומכאן אני אומר הואיל
שכותבין בשטר חוב שיוכל לגבות חובו בין בדיני ישראל בין
בדיני עכו"ם ,רשאי להביאו לפני עכו"ם ,בזמן שאינו יכול
לכופו בדיני ישראל דוקא ,ואינו מועיל הקנין אלא דוקא
כשאינו יכול לכופו בדיני ישראל כגון שמטה וכו' ,דאי יכול
לכופו בדיני ישראל כמו בדיני עכו"ם אינו מועיל הקנין ,דאז
אין הקנין אלא ללכת בדיני גוים ואינו משעבד שום ממון ,כיון
שבין בדיני ישראל בין בדיני עכו"ם זוכה המלוה ואז הוא קנין
דברים .אבל אם אינו זוכה המלוה אלא בדיני עכו"ם כגון
שמיטה וכיוצא ,אז מועיל הקנין ואינו יכול לחזור בו .ועיין
בב"י ח"מ סימן כ"ו דפירש הכי בדברי הטור".
וכןבספרכתונתיוסף)להג"ריוסףבירדוגוז"ל(ח"ב)דףטז:
ענףיזדיינים(דןבשאלההבאה:

"שני בעלי דינים שקבלו עליהם בקנין להתדיין לפני דייני
אוה"ע ,ושוב רוצה אחד מהם לחזור ,אי מצי או לא" .והביא
מדברי הטור והסמ"ע בחו"מ סי' כו ושאר הפוסקים ,והעלה
שאם יש לבעל הדין זכות יותר בדיני העכו"ם ,אין לאחר קנין
כלום.
עודנצייןכיאמנםישמהפוסקיםשלדעתםאםהצדדיםעשו
קנין לדון בערכאות שאינן דנות על פי דין תורה ,הקנין
בתוקף ,עיין תשובת רשב"ש סי' שלא )עפ"י הגהת הברכי
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יוסףחו"מסי'כוסוףסק"ח(וכןבתשובתרבייצחקב"רפרץ
שבמהרי"קסי'קפז,אךמהמבוארלהלןעולהשכלהפוסקים
חלקו על שיטה זו ,ועיין בתשובת מהרי"ק )שם( שהעלה
למעשה שלא כדעת רבי יצחק ב"ר פרץ )ונראה שדעתו
כשיטהשהתבארהבט"זשיובאלהלן(.
מחלוקתהסמ"עוהט"זחו"מסי'כו
בשולחן ערוך חושן משפט סי' כו סעיף ג'פסק להלכה את
תשובתהרי"ף,וכתב:

"המקבל עליו בקנין לידון עם חבירו לפני עובדי כוכבים ,אינו
כלום ,ואסור לידון בפניהם".
וכןבסי'כבסעיףב'פסקהשו"ע:

"אם קבל עליו עדות עובד כוכבים ,כמי שקיבל עליו עדות אחד
מהפסולים .אבל אם קבל עליו עובד כוכבים לדיין ,אפילו קנו
מיניה ,אין הקנין כלום ,ואסור לידון לפניו".
כתבהסמ"עסי'כוס"קיא:

"עיין בתשובת הרא"ש ,והטור הביאו ,שכתב ז"ל ,ואף על פי
שכתב בשטר לדון בדיני האומות ,אין בכלל זה שלא ישמט,
שאין הכוונה בזה אלא שאם הוא אלם ולא ציית דינא דישראל
שיכריחוהו בדין האומות ,אבל לא שיעבור על ד"ת כו' .ומשמע
מזה ,דהיינו דוקא כל שכתב סתם שידון בדיני האומות ,ומטעם
שכתב ,דאז אמרינן דלא היתה כוונתו לעבור על ד"ת .אבל אם
כתב בפירוש בשטר שמתחייב נפשו לדון עכ"פ לפניהם ,מודה
להרי"ף ובעל התרומות שכתבו שאם אין להמלוה זכות בזה לא
חל ע"ז הקנין דה"ל קנין דברים .אבל אם יש למלוה זכות בזה,
אין בידו כח לחזור בו ,דהקנין חל על נכסיו שנשתעבדו לו על
אותו זכות שקיבל עליו לדון לפני דייני גוים ,ולא מצאתי מי
שחולק ע"ז .ואף שהר"ן סתם וכתב בתשובה סי' ע"ג דלא מהני
קבלתו עליו לדון בפניהן ,מ"מ יש לפרשו באופן דלא יחלקו על
הבעל התרומות והרא"ש ,ודמיירי כשאין זכות לו יותר בדייני
גוים מדייני ישראל .וא"כ קשה על המחבר שסתם ,וכתב כאן
ולעיל בסימן כ"ב ,ולא חילק לכתוב דביש לו זכות צריך לקיים
קנינו ,וצ"ע".
הט"זכתבעלדבריהסמ"ע:

"תמהני על פה קדוש בעל הסמ"ע במ"ש בזה ,דמשמע
מתשובת הרא"ש שאם כתב בפירוש שמחייב נפשו לדון בפני
גוים חייב לדון בפניהם ,והא כתב בהדיא בכלל ס"ח ,דין י"ג
וכיוצא בזה דנתי על מה שנהגו לכתוב בשטרות בין בדין
ישראל בין בדין אומות ,והא דכתב בשטרות בין בדין גוים ,נ"ל
שלא בא לעבור על ד"ת אלא כגון שהוא אלם כו' .מבואר לך
דמ"ש הרא"ש כאן שאין הכוונה כו' ,לא בא לומר שאם כוונתו
מפורשת בענין אחר דאזלינן בתר דעתיה כמו שהבין בעל
הסמ"ע ,דזה ודאי שאין הב"ד מניחין לילך אל גוים .אלא
הרא"ש אמר דבלשון שכתב בשטר לדון בדיני גוים ,אין בכלל
זה שתהיה עבירה בדבר כגון שלא ישמט ,וא"כ תקשה לך וכי
כולי עלמא רשיעי נינהו שיכתבו לשון שהוא עבירה .לזה תירץ
אלא הכוונה שאם הוא אלם וכו' .וזהו ג"כ ביאור דברי הרא"ש
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בתשובה שהביא הטור סימן ס"א שכתב ,והא דכותבין בשטרות
בין בדיני גוים וכו' ,ר"ל ואם תקשה לך ממנהג העולם שכותבין
לשון זה בשטרות ,לזה תירץ שכוונתם בדרך שאין בו עבירה,
ונמצא שאם ימצא אחד שכוונתו ממש לעקור ד"ת אין שומעין
לו .ומ"ש סמ"ע בפירוש דברי הר"ן דמיירי בדרך שאין בו זכות
בדיני גוים ,הוא תמוה וא"א לאומרו ,דאטו ברשיעי עסקינן
שילך לפני עכו"ם במקום שאין בו ריוח ,וכי יצטרך הר"ן
לכתוב דבר זה בתשובה ,ומש"ה צדקו דברי המחבר בזה שלא
חילק כאן כמו שעלה על דעת הסמ"ע ,וצ"ע .ועוד נ"ל ,דאפילו
אם רוצה זה שידונו לו ישראל באותו זכות שיש לו בדיני גוים
אין שומעין לו ,דהוה מתנה על מה שכתוב בתורה ,דהא כתב
הרא"ש בתשובה כאן שאין הכוונה שלא ישמט שהוא כנגד דין
תורה ,משמע שגם ב"ד ישראל לא ידונו לו בזה בדין עכו"ם,
כנלע"ד ברור ונכון".
והסכיםעמובביאורהגר"אסי'סאס"קכג)בליקוט(.
השאלה העומדת בפנינו ,כיצד לבאר אתדברי הט"ז בסוף
דבריו במה שכתב":אפילו אם רוצה זה שידונו לו ישראל
באותו זכות שיש לו בדיני גוים אין שומעין לו ,דהוה מתנה
עלמהשכתובבתורה".
האםמדבריהט"זהללוניתןלהסיקשבהכרחמוטלעלבית
דין של ישראל להמנע מלדון אותם על פי החוק גם לאחר
הקניןשהתחייבוממוןזהלזהעפ"יהוראותהחוק.
אך הדבר פשוט וברור שמחלוקת הסמ"ע והט"ז היא
בנסיבות שבהם נעשה קנין לקיים את הדיון בפני ערכאות
שלגוים,שדעתהסמ"עשכלעודאיןלמלוהזכותבדיניגוים
יותרמדיניישראל,הריזהקניןדבריםבלבד,אךאםישלו

זכויותיותרבדיניהגוים,הקניןתקף,ולכןהסמ"עכתב" :אם
יש למלוה זכות בזה אין בידו כח לחזור בו ,דהקנין חל על נכסיו
שנשתעבדו לו על אותו זכות שקיבל עליו לדון לפני דייני גוים".
ואילו הט"ז חולק וסובר שהקנין לעשות איסור בטל ,דהיינו
קנין לדון בפני ערכאות ,וכיון שהוא בטל ,אין מקום שבית
דיןשלישראלידונולובאותהזכות.וביטולהקניןהואדהוי
כמתנהעלמש"כבתורה.
אבלכשהקניןאינועל עצם הדיוןבפניהערכאות,וכלל לא
הוזכרה בהתחייבות הצדדיםההסכמה לדון בפני ערכאות,
אלא רק התחייבו לשלם עפ"י פסיקה המקובלת בערכאות
או עפ"י החוק ,פשיטא שהקנין בתוקף.אין ראיה שקיים
איסורבהתחייבותמסוגזה.אילוסברהט"זשישבכךאיסור,
פשיטא שהט"ז היה מבסס את האיסור להתחייב התחייבות
מסוג זה ,על יסוד תשובת הרשב"א שהביא הב"י או מטעם
אחר ,ועל בסיס איסור זה היה מורה על בטלות הקנין .אך
מאחרשהט"זלאכתבלחדשאיסורמחודשזה,הריפשיטא
שכלדבריונסובועלקניןהכרוךבאיסורהידוע,דהיינולדון
בפניהערכאות.
ולמעשההדבריםמבואריםבדבריהט"זגופיהבסי'סאסעיף
ו'.בסי'סאס"והסמ"עחזרעלשיטתו,וכתבהט"ז:

"הסמ"ע מביא כאן ראיה דמהני באם כתב בפירוש שידון בדיני
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גוים .וכבר כתבתי סימן כ"ו דדברים תמוהים מאד כתב בזה.
ומכאן אין ראיה ,דודאי כל שאין כאן איסור ,אם עושין מדעת
שניהם כגון שלא תשמטני בשביעית ,ע"ז חל הקנין כל ששניהם
מסכימים על זה בפירוש ,משא"כ בלילך לפני הדיינים עכו"ם
שיש איסור אפילו אם שניהם מסכימים ע"ז בפירוש ,ודאי הקנין
בטל בזה אפילו יש תנאי בפירוש",
הרימבוארשהאיסורהואהדיוןבפניהערכאות,ואיסורזה
גורראחריואתביטולהקנין.
וכן כתב בספר ברכי יוסף חו"מ סי' כו בביאור דעת הט"ז.
וז"ל:

"הרב ט"ז בסוף דבריו כתב וז"ל ועוד נ"ל דאפילו אם רוצה זה
שידונו לו ישראל באותה זכות שיש לו בדיני עכו"ם אין שומעין
לו דהוי מתנה על מה שכתוב בתורה וכו' עכ"ל .ומשמע
דבמפרש דבכל אופן ידון בעש"ג ,דביה איירי הסמ"ע ,ועמ"ש
הט"ז סי' ס"א דין ו'".
מחלוקתהסמ"עוהט"זתתבארכדלהלן,
הסמ"עבסי'כבס"קטוהוסיףביאורוכתב:

"עיין לקמן סימן כ"ו שם כתבתי דמוכח מדברי הפוסקים באם
יש לאחד מבעלי דינים זכות ויפוי כח במשפט הגוים טפי
מבמשפט ישראל ,דאז מהני הקנין ,ולא אמרו אין אדם מתנה
על מה שכתוב בתורה כי אם בתנאי בעלמא ,אבל אין אחר קנין
כלום ,ואם אין בו זכות לא מחשב קנינו לקנין דהו"ל קנין
דברים ,ע"ש".
בספראולםהמשפטסי'כובארדבריו,וכתב:

"כוונתו דדוקא גבי תנאי דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן בעי
דוקא שלא יהיה מתנה על מה שכתוב בתורה ,כמו דילפינן
משם תנאי כפול ותנאי קודם למעשה ושאר דברים .אבל גבי
קנין מהני אפילו שלא ככתוב בתורה".

דברי הישועות ישראל נסובו על דברי השו"ע שם שכתב
)בסי'כבס"ב(:

"אם קבל עליו עובד כוכבים לדיין ,אפילו קנו מיניה ,אין הקנין
כלום ,ואסור לידון לפניו".
והוסיףהרמ"א:

"אבל אם כבר דן לפניו ,לא יכול לחזור בו".
והש"ךס"קטוהקשה:

"בדברי הבעה"ת וטור לא נזכר שום חילוק בין לכתחילה
ודיעבד .ועוד ,מדכתבו הבעה"ת וטור אין הקנין כלום ,משמע
אפילו דיעבד ,דהא כיון דהקנין אינו כלום במה יתקיים הדין
שלא יוכל לחזור".
עלדבריהשו"עוהש"ךכתבהישועותישראלסק"ז:

"ודאי המתחייב ומשעבד גופו לעבור על דברי תורה לא מהני.
ואם מחייב עצמו לעשות מלאכה ביום האסור ודאי לא מהני.
ודוקא במקח שנעשה באיסור נחלקו הפוסקים דאיסורא דעבד
עבד ,אבל המשעבד גופו לעבירה ודאי לא מהני ,דשעבודא של
התורה קודם  ...ועיקר כוונת הרמ"א נראה שאם נתחייב בקנין
לשלם כפי מה שיאמר הדיין הכותי ,ודאי חל הקנין .אלא דמ"מ
בית הדין כופין את התובע שלא יעבור על דברי תורה ולא ילך
בערכאות של עכו"ם  ...במקבל בקנין שישלם כפי מה שיגזור
עליו שופט עובד כוכבים ,בית דין כופין את הנתבע שלא ידון
עמו ולא יתחיל החיוב על הנתבע ,אבל אם עבר ודן מחוייב
לקיים הפסק דכבר קבל עליו בקנין".
מכל האמור נראה שהט"ז אינו סבור אחרת ממש"כ הרמ"ך
בא דהישועות ישראל ,אלא איירי בכה"ג
והרמ"א אלי 
שהקניןהיהרקלדוןבערכאות,ובזהכתבשהקניןבטלעקב
האיסורשבדבר,ולכןגםבי"דשלישראללאידונולובזכות
שיש לו בדיני הערכאות .אבל אם מלכתחילה הקנין היה

לעומת זאת,דברי הט"ז יתבארו עפ"י מש"כ בתשובת לחם

התחייבותלשלםעלפיפסקהערכאות,הקניןבתוקף.

רב)לבעלהלחםמשנה(בסי'פט,וז"ל:

סיכומושלדבר -דעתהסמ"עהיאשאםהוסכםבשטרשילכו

"טעמא דתשובה הנזכרת הוא משום דכיון שקבל לילך,
ההליכה הוי קנין דברים בעלמא ,ולא חל הקנין עליה  ...ועוד
דאפילו יקבל עליו לדון דייני גוים בקנין ולא אמר לילך לפניהם
אלא אני מקבלם לדיינים בקנין ,דהשתא אפשר לומר דהקנין
חל כמו נאמן עלי אבא וכו' ,מ"מ נראה לי מדברי התשובה
הנזכרת דלא חל ,משום דקא עקר מצוה דרבי טרפון דאמר
לפניהם ולא לפני גוים ,ואפילו ששניהם רוצים בכך אין בידם
לעשות כן".

לדון בערכאות ,ויש לצד אחד זכות בדיני ערכאות שאין לו
זכות זו בדיני ישראל ,הקנין בתוקף ומחייב ,ואף מותר להם
ללכתלדוןבדיניערכאות,והלכהזוהתבארהבדבריהראנ"ח,
שכתבלדוןזאתכהיתרבדינושלבעלדיןאלם.
הט"זחולקולדעתוקניןכזהבטלוהואחסרתוקף,ועלכןגם
בית דין של ישראל לא ידונו לו בהתאם לזכות שיש לו
בערכאות .אך דברי הט"ז נסובו רק ביחס לקנין לדון
בערכאות,ובזהקבעשהקניןבטל,לכןאיןמקוםשביתהדין

לפי זה הדבר ברור שדברי הט"ז נאמרו רק כשההתחייבות

ידוןבהתאםלזכותשישלובערכאות,אךפשיטאשהט"זלא

היא ללכת לדון בפני ערכאות ,ולא התחייב יותר מכך .אך

איירי כשלא התחייבללכת לדון בערכאות ,אלא רק קבל

לאנאמרוכשההתחייבותהיאלתשלוםסכוםהכסףכפימה

קנין להתחייב על פי החוק ,ומאחר שאין בכך איסור

שיפסקו ערכאות .בנסיבות אלו הגם שהקנין אינו תקף ככל

ערכאות,כפישיתבארלהלן.

שהדבר נוגעלהתיראיסורערכאות,אךביחסלממון ,הקנין
בתוקףומחייב,כפישהתבארלהדיאבדבריהרמ"ךהנזכרים

דעתהפוסקיםביחסלמחלוקתהסמ"עוהט"ז.

לעיל.

דעתהש"ך .ראשיתנצייןכיהש"ךבסי'כווכןבסי'סא,לא

ושיטה זו מתבארת היטב בספר ישועות ישראל בסי' כב

חלק על הסמ"ע ,ומשתיקתו מוכח שאינו חולק עליו .וכן

סק"ז.

עולהלהדיאמדבריהש"ךבסי'כבסעיףב' .הסמ"עסי'כב

עטרתדבורה



ס"קטוחזרוכתבאתעיקרישיטתו,והש"ךס"קטולאהעיר
עליו דבר ,ואדרבה מפורש בש"ך ,שדברי הטור בשם ספר
התרומות הן הלכה למעשה ,וכל מגמת הש"ך להתאים
הדבריםעםדבריהמרדכישהביאהרמ"א,ואילוסברשדברי
ספרהתרומותאינםהלכהפסוקה,פשיטאשהיהמצייןזאת.
ומש"כהש"ךשם:

"דוקא התם דמיירי להדיא שקנו מידו סתם לדון בדיני גויים
דהוי אויבינו פלילים שמחזיק ערכותיהם ודתם ,משא"כ בהך
דהמרדכי שקנו על גוי אחד בפירוש ,הרי שגוי זה נאמן
בעיניהם ,ולא משום שמחזיקים משפטי הגויים ודתם ,רק שזה
הגוי נאמן בעיניהם וסמכו עליו ,דמהני כמו קיבלו קרוב או
פסול .וחילוק זה נכון מאד".
הדברפשוטשמש"כהש"ך"שקנומידוסתםלדוןבדיניגויים
דהויאויבינופליליםשמחזיקערכותיהםודתם",היינושקבל
עליולדוןבפניהערכאות,ולאעלהעלדעתולהתייחסלקנין
להתחייב בבי"דעפ"יחוקיהם,שהריהש"ךעשהחלוקהבין
דיון בפני ערכאות לדיון בפני גוי מסויים שאינו שופט
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"אי שיעבד עצמו בפירוש לשלם ככל שיהיה מחוייב עפ"י
דיניהם ,שפיר כתב הסמ"ע בסי' ס"א דבית דין של ישראל
יפסקו לו כל הזכות שהיה זוכה בדיני אומות העולם  ...היכא
שחייב עצמו בפירוש שידון עמו בדיני אומות העולם ,אף
שאעפ"כ אסור לדון לפני דייני אומות העולם ,מ"מ ידונו
הישראל כפי הזכות שיש לו בדיני אומות העולם".
בספר כתונת יוסף ח"ב ,בתשובתו הנזכרת לעיל ,הביא את
מחלוקתהסמ"עוהט"ז,וכתב:

"אמנם ט"ז חלק על הסמ"ע בזה  ...ופירש בדברי הרא"ש
כוונה אחרת ע"ע ,ולקוצ"ד לא שבקינן כל הנך רבוותא ונקטינן
כוותיה .ואע"ג דפשט דברי הר"ן והרמב"ן כוותיה ,מ"מ אחר
שכל הגדולים הללו שזכרנו סוברים כדעת הסמ"ע בפירוש
הר"ן והרמב"ן ,להם שומעים .וגם הט"ז אילו ראה שזוהי דעת
כל הגדולים היה חוזר בו ,והתימא ממנו שלא זכר שדעת הב"ח
ג"כ כדעת הסמ"ע  ...הגם דמר"ן סתם דבריו ,שפיר מפרשינן
דבריו באופן שיהיו מוסמכים אליבא דרוב הפוסקים ,וזה ברור
לדעתי".

בערכאותיהם.אךפשיטאשאיןבדבריהש"ךכלהתייחסות

לעומת זאת,בערוך השולחן חושן משפט סי'כו סעיף ד'

להתחייבותעפ"יחוקיהםללאדיוןבפניערכאות,ודלאכמי

דחה מהלכה את שיטת הסמ"ע ,ואף לא הסכים למסקנת

שטעהבזה.

התומיםוהנתיבות,אלאכשיטתהט"ז,וכתב:

וכן ראיתי בספר שו"ת אבני חפץ )להגאון רבי אהרן לעווין,
נכדו של הבית יצחק( סי' עד בהביאו את דברי הש"ך ,כתב
בלשוןזו:

"ועיין בש"ך שם בסי' כ"ב  ...ודעתו לחלק בין אם קבלו בקנין
סתם לדון לפני עכו"ם עפ"י דיניהם ,דאז אפילו בדיעבד לא
מהני ,ובין אם קנו בפרטות לדון לפני עכו"ם אחד דהוי כקבלו
עליהם קו"פ דמהני".

"המקבל עליו בקנין לדון בפני דיינים גוים אינו כלום ,ואפילו
נשבע דהוה כנשבע שבועת שוא ,ואפילו אם יש לאחד מבע"ד
ויתור זכות בדינם מבדיני ישראל אין זכותו כלום ]תשו' הרא"ש
ואו"ת דלא כסמ"ע[ ,ואסור אף לב"ד שידונו לפי דינם של
הגוים".
אך גם לפי פסיקת ערוך השלחן ,היינו דוקא בנידון
שמלכתחילה הקנין גופו כרוך באיסור ,בכך שקיימת

בספר נתיבות המשפט סי' כו חי' סק"י הסכים לדינא כדעת

התחייבותלקייםאתהדיוןהמשפטיבפני ערכאות,משא"כ

הסמ"ע ביחס לחיוב הממון ולא ביחס להיתר הליכה

אםההתחייבותהיתהרקלקבועמהיהיוזכויותהממון של

לערכאות,וז"ל:

כלצד.

"אבל אם יש למלוה זכות ,אין בידו כח לחזור בו ,דהקנין חל
על נכסיו שנשתעבדו ,לא על אותו זכות שקיבל עליו לדון לפני
דייני עכו"ם ,ודייני ישראל ידונו זכות בזה .סמ"ע".

ק
תוקפושלקניןלהתחייבעפ"יהחו 
לעיל הבאנו מדברי הרמ"ך והרמ"א אליבא דהישועות

דהיינו הנתיבות לא הסכים לדינא עם סברת הט"ז שמאחר

ישראל שנתנו תוקף להתחייבות לדון בערכאות ,ככל

והסכימו על איסור,הקנין בטל מעיקרו ,אלא מלכתחילה

שהדבר נוגעלענייןהממוןבלבד.ולהלןדבריראנ"חשכתב

מפרשיםאתכוונתולהתחייבולשעבדאתנכסיועפ"יהזכות

כן להדיא ,שקנין שאין בו התחייבות לדיון בפני ערכאות,

שיש לו בערכאות ומתעלמים מההתחיבות בקנין לעשות

אלאהתחייבותעפ"י חוקיהם,הקניןבתוקףומחייב,ואיןבו

איסור.וכןהתומים )אוריםסק"י(  פסקשביתדיןשלישראל

איסור.

ידונולו עפ"י הזכות שיש לו בדיני אומות העולם,למרות

ראנ"ח בתשובה בספר מים עמוקים ח"ב סי' נד הביא

שאיןהיתרללכתלדוןשם.

מחלוקתבעלהתרומותוהרא"שהנזכרת,וכתבעלדבריהם:

וע"עבנתיבותהמשפטסימןסוס"קלדשכתבבלשוןזו:

"ולפענ"ד הדברים פשוטין מאד ,דהא אם קיבל עליו בשט"ח
שמקבל עליו כל דין שהוא דין גויים ,שיכולין הישראל לדון כל
זכות שיש בדיני הגויים יותר מדיני ישראל ,כיון שקיבל עליו
לחייב נפשו בזה ,כמ"ש הסמ"ע בסימן ס"א ס"ק י"ד".
וכן בספר שו"ת בית שלמה חלק חו"מ סי' קל הביא מדברי
הנתיבותבסי'סוהנזכרים,והסכיםעמו,וכתב:

"המחלוקת אשר בין הפוסקים במקבל עליו לדון בדיני נכרים.
שכפי מה שכותב הטור דעת בעל התרומות שהמקבל עליו לדון
בדיני ערכאותיהם וקנו מידו אם יש דבר שחברו זכה בו בדין
ערכאות שלהם ולא בדיני ישראל חייב לדון בדינים ההם ,כיון
שכבר קבל עליו כן ,אלא שלא ילך לדון בפני ערכאותיהם.
והרא"ש ז"ל סבירא להו שאין לדון בדיניהם אפילו ישראל
כמ"ש הטור ז"ל בשמו  ...ומ"מ כל שקבל בפירוש לדון כפי

474סימןיד

עטרתדבורה

דיניהם ,ויש לו זכות כפי הדין ההוא .י"ל דלכולי עלמא תנאי
ממון הוא ואין לאחר קנין כלום .והיה אפשר להעמיד גם דברי
בעל התרומות במפרש דבריו בדרך שא"א לומר בהם פירושו
של הרא"ש ,אלא שהטור שנה דברי בעל התרומות ודברי
הרא"ש במחלוקת .ואפשר לדחוק שדעתו לומר שע"י דברי
הרא"ש יובנו דברי התרומות דוקא במפרש .ובין כך ובין כך
י"ל שכשהדבר מפורש בתנאם לדון כפי דיניהם לענין זכות
שאפשר להיות לו על פי דיניהם תנאם קיים".
ובספרברכייוסףסי'כוכתב:

"מ"ש מהראנ"ח בסוף דבריו ובין כך ובין כך י"ל וכו' ,נראה
דכוונתו דאם מפורש בתנאם לדון עפ"י זכות שיש לו בדיניהם
ואינו מוזכר בתנאי ללכת בערכאות של גוים ,אז תנאם קיים
לכל הדברות ולכל האמרות כנ"ל בכוונת מהראנ"ח ,בשגם היה
מקום לפרש דבריו באופן אחר".
א
תשובתהרשב" 
ישלבררהאםתשובתהרשב"א,שהביאהב"יחו"מסי'כו,
עומדתכנגדהמסקנההנזכרת.מעיוןבתשובהזועלינולברר
גדראיסורערכאות.האםהאיסורהוארקבדיוןמשפטיבפני
ערכאות ,או שיש איסור להתחייב בקנין לחלוקת רכוש על
פיהחוק.
מהמקורות שהבאנו לעיל ,מדרש תנחומא ,רמב"ם ושו"ע,
עולה שהאיסור הוא בדיון משפטי שאינו "לפניהם",אלא
לפני ערכאות של גוים .אך לכאורה מדברי הרשב"א עולה
שאיסור זה רחב יותר וכולל את האיסור לנהוג עפ"י חוקי
הערכאות,גםבלאשהתקייםדיוןמשפטיבפניהם.
ובעלכנסתהגדולהבספרובעי חייחלקחו"מח"אסי'קנח,
כתב:

"ההקפדה אינה אלא לדון בפני עכו"ם ,מפני שהוא עילוי
יראתם ,אבל אם קבלו לדון כדין ערכאות לפני דייני ישראל אין
כאן איסור ,כל שבעלי דינין מרוצים בכך או התנו או נהגו כך ...
אבל מדברי הרשב"א ז"ל בתשובה הביאה הרב ב"י בח"מ סי'
כ"ו מוכח דאפילו להתנהג בדיני עכו"ם אע"פ שאינו הולך
לפניהם אסור  ...הנה תשובה זאת קוראה בגרון ,שאפילו שלא
ילכו לפני הערכאות ,לנהוג להתדיין כדין עכו"ם אסור גמור
הוא".
אך עדיין תשובת הרשב"א טעונה ביאור ,וניתן לבארה רק
לאחרעיוןבתשובהבמלואה.
ולהלןתשובתהרשב"אחלקו'סי'רנד:

"שאלת מעשה היה בפירפינייאן בראובן שהשיא את בתו לאה
לשמעון והכניס לו עמה סך ממון בנדוניא וילדה לו בת ,ואח"כ
מתה לאה ,ואחר זמן מתה ג"כ הבת שילדה לו ,ועכשיו עמד
ראובן ותבע בדיני הגוים שיחזיר לו אותו ממון הנדוניא
שהכניס לו עם לאה בתו .ואעפ"י שהבעל יורש את אשתו והאב
את בתו בדיני ישראל ,טוען ואומר שאין לחוש לירושת הבעל
כיון שהכל יודעים שהם הולכים בדיני הגוים והרי כל הנושא
אשה שם כאילו התנה כן .וכמ"ש )כתובות דף ס"ז( גמלי

דערביא אשה גובה פורנא מהם לפי שאסמכתין עליהם ואע"פ
שאין כתובה נגבית מן המטלטלין .ועוד סמכו הגאונים ז"ל
ותקנו שיהא כל בע"ח גובה מטלטלין דיתמי ועל ירושת האב
בנכסי הבת טוען שהמלך חקק בנימוסיו שכל שימות הולד תוך
זמן ידוע שיהא מה שיש לו מצד האם ליורשי האם ודינא
דמלכותא דינא.
תשובה כל דבר שבממון תנאו קיים ,ובאמת אמרו שמתנין
בכענין זה וכדאמרינן בירושלמי הני דכתבין אין מיתת בלא
בנים תהדיר מוהרא לבי נשא תנאי ממון וקיים .ומוסיף אני על
זה שבכ"מ שנהגו להתנות ולעשות כזה תנאי אפי' הנושאים שם
סתם גובין מהם אם מתה בלא בנים שכל הנושא סתם ע"ד
הנוהג שם בישראל נושא וזהו שקראוה בפרק המקבל דרישת
הדיוט .ומ"מ לנהוג כן מפני שהוא משפט גוים באמת נ"ל
שאסור לפי שהוא מחקה את הגוים ,וזהו שהזהירה תורה
לפניהם ולא לפני גוים ואע"פ ששניהם רוצים בכך והוא דבר
שבממון .שלא הניחה תורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם
שייקרו את חוקות הגוים ודיניהם ,ולא עוד אלא אפילו לעמוד
לפניהם לדין אפילו בדבר שדיניהם כדין ישראל .ע"כ אנו פה
תמהים מקום המשפט בעירכם מקום תורה ויתרון דעת איך נתנו
יד לכלל דברים אלו שאסרתן תורה שלמה שלנו .ומה ממון
יתהנה לירש שלא כתורתנו .והמביא ראיה בזה מגמלי דערביא
טועה .דכתובה מן הדין היה לגבות ממטלטלין דמיניה אפילו
מגלימא דעל כתפיה ,אלא ששמעו רבנן דברי ר"מ שאין סמיכת
האשה חזקה עליהם משום שגבייתה לזמן מרובה .ובערביא
שכל עסקיהם בגמלים סמיכתה עליהם שאין קונין קרקע,
אדרבא ימכרו קרקע להתעסק בגמלים .וכן הגאונים ז"ל שתקנו
לגבות עכשיו ממטלטלין דיתמי לפי שראו חכמי ישראל שכן
יפה להם לישראל לפתוח דלת בפני לוה וחכמי ישראל הם
כאביהם של ישראל וחייב לשמוע להם .וגדולה מזו אמרו
שב"ד מתנין לעקור ד"ת וסמכו על מה שאמרה תורה אשר
יורוך וכ"ש למגדר מילתא .אבל ללמוד מזה לילך בדרכי הגוים
ומשפטיהם ח"ו לעם קדוש לנהוג ככה .וכ"ש אם עתה יוסיפו
לחטא לעקור נחלת האב על הבנים וסומך על משענת קנה
הרצוץ הזה ועושה אלה מפיל חומות התורה ועוקר שרש וענף
והתורה מידו תבקש ומרבה הונו בזה בפועל כפיו נוקש .ואומר
אני שכל הסומך בזה לומר שמותר משום דינא דמלכותא טועה
וגזלן הוא וגזלה ישיב .וחס ליה דאפילו גזלה ישיב רשע מיקרי
כדאיתא בפרק הכונס )דף ס' ע"ב( .ואם נאמר כן בטלה ירושת
בנו הבכור דכל הנחלות ותירש הבת עם הבנים .ובכלל עוקר כל
דיני התורה השלמה ומה לנו לספרי הקודש המקודשים שחברו
לנו רבי ואחריו רבינא ורב אשי ילמדו את בניהם דיני הגוים
ויבנו להם במות טלואות בבית מדרסי הגוים חלילה לא תהיה
כזאת בישראל ח"ו שמא תחגור התורה עליה שק .ובמ"ש דינא
דמלכותא דינא יגעתי הרבה שאמרתי אפשר דשמואל אמר כן
כשהמלך רוצה שידינו בארצו חכמי הגוים וע"ז הספרים
שנתחברו להם .והמלוה את חבירו שלא בעדים אינו נאמן לומר
פרעתי ומי שגובה כן ע"י ערכאות הגוים ודאי גזלן הוא .וא"ת
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לומר בזה שהלוה נעשה כמ"ד ליה מהימנת עלי למימר דלא
פרענא הנה בדיניהם שאפילו הלוקח חפץ מחבירו אם יש
למוכר ראיה שהיה שלו מוציאו מיד הלוקח ולא שבקת חיי לכל
בריה .וכך ראיתי שאין הדברים אמורים אלא במה שהוא נעשה
בדיני המלכות ,שכל עם ועם יש לו חוקים ידועים בדיני
המלכות ,ודינא דמלכותא אמרו דינא דמלכא לא אמרו ,וכל מה
שאינו מחוקי המלוכה אעפ"י שיאמר עכשיו המלך כן אינו דין
וכן הסכימו הראשונים ז"ל .וכן אינו דין אלא במה שיש לו
למלך תועלת כאותה שאמרו בפרק הגוזל בתרא )דף קי"ג ע"ב(
אמר שמואל דינא דמלכותא דינא תדע דקטלי דיקלי וגשרי
גשרי ועברינן עליהו .ואקשינן והא לא עבדי מאי דאמר מלכא
מלכא אמר זילו קטולו לכולהו באגי ואינהו קטלו מחד מחד
באגא שליחא דמלכא כמלכא ולא טרח .וכהנהו נמי דפ' ח"ה
)ד' נ"ד ע"ב( בדורא דרעותא דמלכא אמר מאן דיהיב טסקא
ליכול ארעא והני זהרורי דמזבני ארעא לטסקא וכן כל כיוצא
בזה .וא"נ במה שישראל עושה עם ישראל חבירו מדעת עצמו
כאותה שאמרו בפ"ק דגיטין גבי מתני' דכל השטרות העולות
בערכאות שלהן כשרים חוץ מגיטי נשים דאקשינן קא פסיק
ותני כל השטרות ואפילו שטרי מתנה במאי קני בהאי שטרא
חספא בעלמא הוא ופרקינן תני חוץ מגיטי נשים .ואיכא דאמרי
משום דינא דמלכותא דינא ,כלומר אע"פ שמצד דיני המלך
אינו מועיל ,כיון שבמתנה אין בו תועלת למלך ,כיון שזה
מדעתו עשה מתנתו בערכאות הרי קבל עליו לילך בזה בדיני
המלכות שאמר שכל שטר שיעלה בערכאות שיועיל ויקנה.
ובדבר שבממון יכול לשעבד עצמו וליתן משלו שלא מן הדין,
כמ"ש מתנה ש"ח להיות כשואל וכענין ערב דמשתעבד אע"ג
דהוי אסמכתא".
מבוארבדברי הרשב"אשהרחיבאתאיסורערכאות,ו נאסר
לחלקהממוןבהסכמהכפיהחוק,כשהחוקנוגדלדיןתורה,
ולכאורהדבריהרשב"אמתייחסיםגםאםיקבלוקניןלחלק
אתהרכושעפ"יהחוק.
אךמאדקשהלומרכן,מאחרשדבריהרשב"אהובאובב"י
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וכן בספר אולם המשפט חו"מ סי' כו כתב שאין מניעה
שיתחייבלשלםכפיהחוק,וז"ל:

"לא שייך בזה כלל מתנה על מה שכתוב בתורה ,וכמ"ש
התוספות בכתובות נ"ד דודאי יכול אדם להתחייב מה שלא
חייבתו תורה ,וכן יכול למחול מה שזיכתה לו התורה ע"ש,
וה"נ רשאי להתחייב בכל מה שירצה .ומה דהזכיר דיני עכו"ם
אינו כנגד דברי התורה ,אלא מראה מקום על הסכום שרוצה
להתחייב  ...ובזה אתי שפיר דברי הרשב"א בתשובה שהביא
הב"י גבי הנושא אשה במקום שנהגו לדון בדיני עכו"ם ,אע"ג
דקיי"ל בכ"ד דנושא על דעת שנהגו ויכול להתנות על ירושת
אשתו ,מ"מ זה לא מהני דהוה מתנה על מה שכתוב בתורה,
והובא בהגהת הרב סוף סי' שס"ט ע"ש ,ולא הזכיר שהרי"ף
חולק על זה .אבל באמת אין כאן מחלוקת ,דבאמת דברי הרי"ף
דמה שזה מתחייב על כך אין זה כלל כנגד מתנה על מה שכתוב
בתורה ,דלא אסרה תורה להתחייב בכל מה שירצה כמ"ש
התוס' בכתובות הנ"ל ,אלא שלא חייבתו תורה .אבל לעשות זה
מנהג בישראל שידונו תמיד כדיני עכו"ם ,זה ודאי נגד התורה
כמו שהאריך הרשב"א בזה ע"ש".
וכן בספר שמן רוקח ח"ב בהגהות על חו"מ סי' כו כתב
בביאורדברירבינוירוחםבספרמישריםשהביאהב"יבריש
סי'כושכתב:

"אחד מבעלי הדין שרוצה לדון בערכאות אין שומעין לו".
וקשה הרי גם אם שני בעלי הדין רוצים אין שומעין להם
רמב"ןעה"ת.וכתבהשמןרוקחלבאר:
כמ"שה 

"י"ל עפ"י מש"כ הרשב"א בתשובה והביאו הב"י לקמן סוף
סימן זה וכן בשו"ע סי' שס"ט באחד שמתה בתו ורוצה
שיחזירו לו כל הנדוניא כי דיניהם הכי דייני ,וכיון דהכל יודעים
שהולכים בדיני אחרים והנושא אשה ע"ז המנהג הוא נושא והוי
כאילו התנה בהדיא ,אין שומעין לו .ולפי זה אפשר לומר
דאיירי ברוצה לדון בדייני ישראל אלא שהם ידונו עפ"י
הערכאות ,ובכה"ג אפשר בשניהם רוצים שומעין להם ,והגם
דלשון המישרים דחוק ,הא דרכו לקצר".

בסי' כו .ואם אכן לדעת הרשב"א אסור לחלק רכוש עפ"י

הדברים כבר מפורשים בדברי הלבוש חושן משפט סי' כו

קניןכזה ,איךכתבהסמ"עבסי'כובלשוןזו" :דהקניןחלעל

סעיףד'שהביאלהלכהאתדינושלהרשב"אבלשוןזו-

נכסיו שנשתעבדו לו על אותו זכות שקיבל עליו לדון לפני
דייניגוים,ולאמצאתימישחולקע"ז",וכייעלהעלהדעת
שנעלמהמהסמ"עתשובתהרשב"אשהביאההב"יעלאתר
החולק,אלאפשיטאשהרשב"אלאאייריבקבלבקנין ,שאז
מקור הסמכות הוא הקנין ולא החוק ,ואינו מייקר את
הערכאות.
וכן מבואר בתומים סי' כו סק"ד שאם קבל עליו לדון בפני
ערכאותוישלושםזכותשאיןלובדיניתורה,ביתהדיןשל
שם
ישראל ידונו לו באותה זכות מאחר ואין בזה ייקור 
עבודהזרה,וז"ל:

"היה חיוב על בית דין של ישראל לפסוק לו כפי הזכות של
דיניהם ,דזהו הוי תנאי ממון ולא איסור ,דלא אתייקר שם
עבודה זרה".

"הא דאמרינן בכל מקום דינא דמלכותא דינא ואזלינן בתריה,
לא אמרו אלא בדברים שהם מדיני המלכות ואין נוהגין כן
בערכאותיהן ,כי כמו שהיה לנו משפטי המלוכה בזמן מלכי
ישראל כמו שאמר שמואל לישראל כשהושיב להם מלך ,כך יש
בין האומות דינים ידועים למלכים שיש למלך הנאה בהם או
כבוד וכיוצא בזה ,ועליהם אמרו דינא דמלכותא דינא .אבל
דינים שדנים בין הערכאות דנין הם מעצמם כמו שימצאו בספרי
הדיינים שלהם ,ואותם אין לילך אחריהם ,שאם כן בטלת ח"ו
כל דיני ישראל .ואפילו במקום שהולכין במנהגי הערכאות
בהרבה עניינים ,אינם יכולין לכוף לדון כמנהגם בכל דבר מן
הסתם .כגון הנושא אשה במקום שנוהגין בהרבה עניינים לדון
על פי ערכאות ,ומתה אשתו בלא בנים ,לא יוכל אבי האשה או
יורשיה לומר שהכל יודעים שאנו הולכין אחר ערכאות שלהם,
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א"כ כל הנושא אשה פה במקומנו יחזיר הנדוניא אפילו אחר
כמה שנים ,כי כן הוא מנהגי הערכאות פה והוי כאילו התנה
שינהוג גם הוא כן ,חלילה לומר כן לעקור דבר תורה ,שהבעל
יורש את אשתו .ודאי אם הותנה כן מתחלה כל תנאי שבממון
קיים ,אבל לנהוג כן מן הסתם הואיל ונוהגין כן בין הערכאות,
ודאי הוא איסור גמור לפי שהוא מחקה את הגוים וכל כיוצא
בזה ,והתורה אמרה לפניהם ולא לפני גוים ,ואע"פ ששניהם
רוצים בכך .ומנדין אותם אם ינהגו כך מן הסתם ובכל כהאי
גוונא ,שאם כן מה לנו לספרי הקדש המקודשים שחברו לנו
חכמינו זכרונם לברכה אם ילמדו את בניהם דיני הגוים ויבנו
להם במות טלואות בבית מדרשי הגוים ,חלילה חלילה לא תהא
כזאת בישראל".

ואע"פ ששניהם רוצים בכך והוא דבר שבממון .שלא הניחה
תורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם שייקרו את חוקות
הגוים ודיניהם".
אבלבסיוםהתשובהכתב:

"כיון שזה מדעתו עשה מתנתו בערכאות הרי קבל עליו לילך
בזה בדיני המלכות שאמר שכל שטר שיעלה בערכאות שיועיל
ויקנה .ובדבר שבממון יכול לשעבד עצמו וליתן משלו שלא מן
הדין ,כמ"ש מתנה ש"ח להיות כשואל".
דהיינו ברישא של התשובה הבעיה היא שמקור הסמכות
הואדיניהגוים,לעומתהסיפאשמקורהסמכותהואקבלתו
בקניןאתההתחייבות.
לכן כשנעשה קנין לחלק רכוש על פי החוק ,מקור הסמכות

הרימבוארבדבריהלבוששכוונתהרשב"אלאסורלנהוגמן

הואהקניןולאהחוק,עלכןאיןאיסורערכאות.

הסתם כחוקי הגוים ,אבל אם הותנה כן מתחילה ,כל תנאי

דברי הט"ז הנזכרים ,שקבע שאין תוקף לקנין ,היינו מפני

שבממון קיים .ואכן הדברים מפורשים בגוף דברי הרשב"א

שהקנין היה לדון בפני ערכאות ,ולהעניק את הסמכות

בסוף התשובה ,שבדבר שבממון רשאי לשעבד עצמובקנין

לערכאות ,ובקנין זה ,ההתחייבות היא לקבל עליו כמקור

המועיל,כפידיניהערכאות.

סמכותאתהערכאות.וזהוקניןשישבואיסור.לעומתזאת,

לאחרשהקשהעלשיטתהרמ"א
והנההש"ךסי'ע"גס"קלט 

כשבקנין מוגדר היטב מהו היקף ההתחייבות הממונית,

בגדרדינאדמלכותאדינאכתב:

"אבל לפע"ד גם דבריו דלקמן סוף סי' שס"ט צ"ע ,ואנה מצא
זה דמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן דינא דמלכותא דינא
אפילו נגד דין תורה ,והרי בתשובת הרשב"א ]ח"ו סי' רנ"ד[
שמשם מקור הדין דהנושא אשה כו' ,לא כתב בכל התשובה רק
שחלילה שנדון בדין גוים נגד דין תורתינו .ועוד דמי מפיס ,א"כ
בכל דיניהם נימא שהוא לתקנת בני המדינה .ומה שכתב
מהרי"ק לעיל ,היינו דוקא לענין ארנוניות ומנהגות של משפטי
המלכים כו' .הכי קאמר ,היינו דוקא לענין ארנוניות שנוגע
למלך ,דאז כל הדין נוגע למלך עצמו והזוכה בו הוא כבא מכח
המלך ,או במנהגות של מלכים אע"פ שאינו נוגע במלך עצמו,
כיון שהוא משפט המלך במדינה ואינו נגד דין תורה ,אמרינן
דינא דמלכותא דינא ,אבל דין שבין אדם לחבירו פשיטא
ופשיטא דלא ,ואף שיפסקו בדיניהם כן משום תקנת בני
המדינה .ואין להקשות מפרק חזקת הבתים ]דף נ"ד ע"ב[ גבי
מלכא אמר לא ליקני אלא באגרתא ,ונתבאר לקמן סימן קצ"ד
סעיף ב' ,ואע"ג דהתם בדינינו קונה בחזקה .שאני התם כיון
דהקרקע היא של גוי אזלינן בתר דין גוים ואמרינן נמי דישראל
הראשון אדין גוים סמך ,וכן בפ"ק דגיטין ]דף י' ע"ב[ ונתבאר
לעיל סי' ס"ח סעיף א' דשטרי מתנות העולים בערכאות של
גוים כשרים ,היינו נמי כיון שהשטר עשוי בערכאותיהם א"כ
אדינא דמלכותא סמך".
וכן מדברי מהרש"ם במשפט שלום סי' קצד עולה שדברי

הש"ך"אדינא דמלכותא

סמך",זהים למש"כ הרשב"א בסוף

התשובה .ובודאי שהדברים מתיישבים עם עיקר דברי
הרשב"א.
הביאורבהלכהזומפורשבדבריהרשב"אשקבע:

"לנהוג כן מפני שהוא משפט גוים באמת נ"ל שאסור לפי שהוא
מחקה את הגוים ,וזהו שהזהירה תורה לפניהם ולא לפני גוים

והקניןנשאר מקור הסמכות ,אין מניעה לקנין זה ובלבד
שהדיוןישארבפניביתדיןשלישראלולאבפניהערכאות.
תשובתהגאוןהרבזלמןנחמיהגולדברגזצ"ל
ל
לסיוםאביאמתשובתהגאוןהרבזלמןנחמיהגולדברג זצ" 
מיום ז' אב תשס"ב שהודפס בקובץ "ישורון" כרך יא עמ'
תש"בולהלןעיקרידבריו -

"יקרת מכתבו קבלתי ,ובו מעורר על מה שהצעתי ,שכל זוג
יחתמו על שטר בוררות שכל סכסוך שח"ו יהיה ביניהם הם
מקבלים רבנים אלו ואלו ,או בית דין פלוני שידון ביניהם כדין.
אכן מאחר שסיבה עיקרית שנשים הולכות לערכאות,
שבחוקותיהם מקבלת האשה יותר ממה שמקבלת בדיני ישראל.
ולכן הצעתי ,שיכולה אשה לפני הנישואין לבקש תוספת כתובה
בגובה חצי מנכסיו .ואיני רואה בזה חשש ,והרי אדם יכול
להתחייב אפילו מאה מנה לאשה שוטה ,שרצה ליזוק מנכסיו.
ולמה יהיה אסור לעשות כן בנידון דידן ,וכן יכול לפטור אשתו
משבועה שצריכה לישבע וכדומה ,ואם יש עוד זכויות שכרגע
אינו זוכר מה הם ,למה לא יכול להתחייב אותם.
ומה שהביא מתשובת הרשב"א שהביא הב"י בסי' כו .ולענ"ד
נראה שלא אמר הרשב"א רק כשבא להתנות נגד דין תורה ,כמו
לבטל ירושת הבעל ,שאף שלדעת רבי יהודה יכול להתנות על
מה שכתוב בתורה ,והלכה כמותו ולא כרבי מאיר .מ"מ סובר
הרשב"א שהבא להתנות נגד דין תורה בגלל חוקות הגוים ,זה
אסור .וכש"כ כשלא התנה כלל ,אלא נאמר שכל שרגילים לילך
בחוקי הגוים כאילו התנה ,זה אסר הרשב"א .אבל להתנות
דברים שאינם נגד התורה ,כגון שמתנה שיתן לה כתובה מאה
מנה בגלל שכן נוהגים הגוים ,בזה נראה שאין איסור בדבר ,וכך
כל שאר תנאים .תדע ,שהשוכר פועל ומתנה עמו שיקבל
שבועיים חופש בשנה ,או שיקבל פצויים ,לא שמענו מי
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שיפקפק לאסור דבר זה .וביותר שאפילו לא התנה אמרינן
אדעתיה דמנהגא עביד .וכן מה שאמרו בהשוכר את הפועלים
)ב"מ פג א( שמקום שהמנהג ליתן לפועל לאכול או לספק
במיני מתיקה ,אם המנהג כך מפני שכך נוהגים הגוים ,לא
שמענו מי שאוסר .וכן באיזה שעה מתחיל פועל עבודתו ,שאף
שמדין תורה פועל מתחיל מהנץ החמה עד צאת הכוכבים ,מ"מ
אם המנהג בעיר אינו כן ,הולכין אחר המנהג ,שכל זה ,באיזה
שעה מתחיל פועל או אם יקבל מיני מתיקה וכדומה או כמה
שכר יקבל הפועל ,כל אלו אין בהם דין תורה שכך רצון התורה.
ואינו דומה לירושת הבעל ומזונות האשה וכדומה ,כן נראה
נכון לענ"ד ,וכל הקונטרס שצירף איני רואה משם סתירה למה
שכתבנו .וכש"כ שהוא מדבר בלא התנו ונתחייבו בפירוש ,רק
לומר שמנהג מבטל הלכה ,וזה ודאי צ"ע ,אבל לא שמענו
שאסור להתחייב .ומה שהביא מאחד ממחברי זמנינו ,שאסור
לכתוב בשטר שכל הנהגת השותפים בבנין המשותף יהיה כפוף
לחוק המקרקעין ,שאסור לעשות כן ,לבבי לא כן ידמה .שאין
כאן מתנה על מה שכתוב בתורה .וכי רבי מאיר חולק שיכול
אדם להתחייב לשלם כשיזיק בגרמא .והרי מפורש ביו"ד סי'
שלה שהמוכר שדהו לגוי מנדין אותו עד שיקבל עליו לשלם כל
הפסד שהגוי יעשה ,וכי רבי מאיר חולק על זה .ואפילו במתנה
שומר חינם להיות פטור משבועה אמרו בגמרא )ב"מ צד א(
שמועיל לרבי מאיר ,ואין כאן מתנה על מה שכתוב בתורה,
שאין זה רצון התורה ששומר חינם יתחייב בשבועה או ששומר
שכר יתחייב בגניבה .וז"ל תוספות )כתובות נו ב( שאני התם
דחייבתו תורה שומר שכר על שלוקח שכר ושואל שכל הנאה
שלו ומשעבדים עצמם לכל הכתוב כתורה ,הלכך במקום שאין
משתעבדין עצמם פטורים עכ"ל  ...וגם מה שהביא מדיינים
שקבל שדנים בדיני עכו"ם שזה אסור ,זה פשוט שהדיינים אינם
יודעים דין תורה כלל ,רק דנים כגוים ,אבל בנידון שמקבל עליו
ב"ד של ישראל ,רק שמתחייב חיובי ממון ,לא נראה שיש בזה
איסור .עכ"פ כל שכירות פועלים דומה לי שכל בתי הדין דנים
כפי הנהוג בהם ,ולא שמעתי בזה פקפוק .ודברי ק"ו ,שמה
בפועלים שלא דברו בפירוש ,אלא שמסתמא אדעתיה דמנהגא
אף שהמנהג בא מחוקיהם ,כש"כ בנידון דידן שהבעל ברצונו
מתחייב חיובי ממון .עכ"פ נראה שלא יכתבו חוקיהם אלא
באמת יתחייב .ואולי כת"ר יכתוב מה החיובים היתרים
בדיניהם יותר מדיני ישראל ,ואז ננסח זאת בניסוחים אחרים.
ונראה שבמנהג הסוחרים ,ישנם דברים שצריכים להגיע לדינו
של ר' יהודה שבדבר שבממון תנאו קיים נגד התורה ,כגון
לקבל עדים פסולים וכדומה ,אבל בנידון דידן אין אלא
התחייבות ,ולא שמענו בזה איסור" עכ"ל.
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זאת בעתעריכתהקנין ,ובמועד זהטרם ידוע מהו הפירוט
הסופי של הרכוש וזכויות הממון שכל צד יקבל .בנסיבות
אלוחזרנולעיקרהדין,שאיןאיסורלהקנותולהתחייבעפ"י
הוראותהחוק.
מסקנתהדברים
אין מניעה להתחייב בקנין לחלוקת רכוש בהתאם לכללים
מוסכמים ,גם אם אלו כללי חלוקת הרכוש הקבועיםבחוק.
וזאת מאחר שלאחר קבלת הקנין ,הגורם המחייב את
הצדדים הוא הקנין ,בכך אין קבלת סמכות חוק הסותר דין
תורה,אלאקבלתסמכותהקנין.
מאחר שמעשה הקנין תקף עפ"י דין תורה ,בכך מקור
הסמכותלחלוקתהרכוש,הוא-דיןהתורה.
ביחסלנחיצותהקנין,ראיתיאתמש"כידידיהגר"ששפירא
שליט"א בפסק דין מביה"ד הגדול מיוםב' בתמוז תש"ף
)(24.6.2020בתיק1151791/4ולהלןמדבריו:

"לדעתי לחוק יש דין מנהג המדינה והוא מחייב כל מי שנישא
במדינת ישראל ,שנישא על דעת המנהג .מסיבה זו חובה לדון
על פי הוראות החוק ,אין צורך כלל לערוך קניין עם הצדדים
שמסכימים לדון על פי החוק ,ולא ראוי לעשות קניין שכזה
בעת שהצדדים ניצבים לפני בית הדין) .אם נאמר שצריך קניין -
ספק אם יועיל בהתייצבם לפני בית הדין ,כשבית הדין דורש
מהם לעשות קניין כתנאי לחלק הרכוש כפי קביעת המחוקק,
ואין כאן מקום להאריך( ...דא עקא ,כידוע הנהגת הדיינים
עוברת במסורת ומי שהתמנה לדיין לומד דרכיו מהדיינים
שחנכוהו ,ולדידם ההנהגה הרגילה היא כפי שנהגו בעבר,
שערכו קניין )מפני שחששו ואולי סברו שאין תוקף הלכתי
לחוק( ,וכשבני זוג באים לדון לפניהם מושיטים את עטם כמעט
באופן אינסטינקטיבי ומבקשים לערוך קניין .לצערי יש דיינים
רבים הסבורים שללא קניין מן הצדדים לדון על פי חוק ,אין
בית הדין יכול לפסוק דין חלוקת רכוש כקביעת המחוקק .ואף
שברור לי שמי שנוהג כך הוא 'בית דין טועין' ולא כדין נמנעים
מלפסוק ללא קניין .אך מצינו שחז"ל חששו לבית דין טועין
)עיין יבמות קו ,א ובבא בתרא קלח ,ב( ,ולכן כתבנו שחובה
להתנהג באופן המתוקן ,אף שמעיקר הדין לא נצרך התיקון
הלכתית ,חובה עלינו לתקן הדבר באופן שלא תבוא תקלה ע"י
בית דין טועין".
אךדבריואינםברורים:
א.מדועמעשיםבכליוםובכלבתיהדיןשעושיםקניןבתיקי
ירושות לחלוקה עפ"י חוק ,בנסיבות שחלוקת העזבון עפ"י
ההלכההיאאחרת,והקניןתקף,ובמהשונההקניןלחלוקת

מבואר בדברי הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברגזצ"לשמצד

רכושואיזוןמשאביםעפ"יחוק,בהנחהשהקניןנחוץוישבו

הדיןלאמצאאיסורבהתחייבותבקניןעפ"יהוראותהחוק,

תועלת .ויצוין למש"כ הגר"ח איזירר זצ"ל חבר בית הדין

אלא בסיום דבריו כתב ,שלמרות זאת ,קיימת עדיפות שלא

הגדולבדימוס,במאמרובספר שורתהדיןכרךה' עמודש',

להתחייבבחיוביהחוקבסתמא,אלאלצייןלהדיאאתפירוט

שהביאמדבריהביתיוסףחו"מסי'רה,וכתב:

ההתחייבויות וההקנאות בכל מקרה לגופו .אך כידוע
במציאותהמוכרתלנובבתיהדין ,בדרךכלל לאניתןלפרט

"לפי תרוצו האחרון של הב"י נוכל להסביר שכאשר פונים
ליורש ואומרין לו תקנה חלק לפי החוק לאחותך שאל"כ
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אחותך תקח את אותו חלק עפ"י החוק בערכאות והיורש
"האח" מתרצה ומקנה ,אין הקנין בטל מחמת אונס .וה"ה לקנין
שבעל מקנה לאשתו מה שזכאית לפי חוק יחסי ממון ועושה
זאת משום הידיעה שאל"כ יגיע הדיון לערכאות ושם לא יוכל
להנצל למחר או ליומא אחרא".

וע"ע במאמרו של הגר"א שרמן שליט"א חבר בית הדין
הגדול בדימוס ,בספר כנס הדיינים תשע"א ,במש"כ בשם
הגאוןרי"שאלישיבזצ"לשלאנתןמקוםלדעהשהחוקתקף
עפ"יההלכה.
על כן בלא שבמסגרת הנוכחית נביע דעה בנידון זה,הראוי

ב.בירור התוקף של הוראות חוק יחסי ממון עפ"י ההלכה,

לבירור מקיף ויסודי ,אך למען הסרת כל ספק בטרם החל

הינו רחב ומסועף ואין כאן מקומו .אך נציין למש"כ בספר

הדיון לבירור התביעה לחלוקת הרכוש ואיזון המשאבים,

עטרת דבורה חלק א' סי' מח שהקנין המוסדר על ידי

ולהסיר מסדר היום טענת "קים לי" העלולה לעלות בסיום

הצדדים,מסיראתהספקותההלכתייםשבתוקףהחוקעפ"י

ההליך ,הורגלנו בבתי הדין מזה שלושים שנה לפחות,

ההלכה.מאחרשזוסוגיאמורכבת,והמסקנהשלדייןחשוב

להסדיר את הקנין .וכן הורגלו בבתי דין רבים ,כגון בפס"ד

ככל שיהיה ,אינה בהכרח מוסכמת על אחרים ,ואינה

שבפרוייקטהשו"תבמאגרהמקווןפס"דע'ופס"דפא.ויצוין,

בהכרחמחייבתאתכללהציבור,

קשה להיזכר במקרה אחד שבעל הדין התנגד לכך ,לאחר

עיין במש"כ הגר"י אלמליח שליט"א חבר בית הדין הגדול

שהובהר לו שבכך יוסרו הספקות מסדר היום ,טענות "קים

בדימוס ,שהתפרסם בספר שורת הדין כרך ו עמוד סו

לי" וכיוצ"ב.בתי דין אלו,אינם בתי דין טועין הנוהגים כך,
אלא בתי הדין המכירים את ההלכה המורכבת בנידון זה,

במש"כ:

"אם הזוג חילוני ברור שעל דעת החוק שהתקבל נישאו ...אמנם
נראה שקשה מאד לומר שכל זוג נישא על דעת החוק הרי אדם
ששומר תורה ומצוות מסתמא נושא על דעת משפטי התורה
ולא על דעת החוק".

ואת טובת בעלי הדין שלא יימצא מי שיציע לאחד מהם
לטעון טענות "קים לי" ,העלולות להכניסם לתסבוכת .ובית
הדין הנוהג בחכמה ורואה את הנולד ,מסדיר את הקנין
לטובתבעליהדין.

סימן טו

חלוקתדירהלפיההשקעהאוהרישום,טענתמקחטעות
הצדדים התגרשו ללא הסכם גירושין מפורט בנושאים

לרכישתהדירהשנרשמהעלשםהצדדים,לאהיומסכימים

הכרוכיםבגירושין.הגטסודרעליסודהסכמתשניהצדדים

לשידוךולאהיומסכימיםלהשקיעאתהסכוםשהושקעעל

והסכמת האישהלוותר על הכתובה.והתביעה לחלוקת

ידם מתוך ידיעה שהחתן הינו מבחירי ישיבה מובחרת,

הרכושנידונהלאחרהגירושין.

לטענתםהתבררשהידיעההזואינהנכונה.

כעת עם השלמתההליכים והעיון בסיכומי טענות הצדדים,

מאידך ,הנתבע מבקש לדחות את המיוחס לו על ידי

להלןפסקהדין.

התובעת ,וטוען שאדרבה אצל התובעת התגלו קשיים

לצדדים דירת מגורים הרשומה על שם שניהם שנרכשה

שגרמו לו לעזוב אותה ,ובהמשך לפירוד שהביא לתביעות

כארבעה שבועות קודם לנישואין .התובעת מבקשת שבית

הגירושיןההדדיות,ובסופושלדברלגירושיןבפועל.

הדין יפסוק שבעתחלוקת התמורה מפירוק השיתוף בנכס,

עיון בטענות התובעתמעלה שהציגהשתי טענותעיקריות.

כל צד יקבל בהתאם להשקעתו .מאידך,הנתבע מבקש

האחתהיאשישלקבועשמקחטעותבפנינו,וכי עלדעתכן

לקבוע שהנכס הינו רכוש משותף ,ובהתאם לכך יפורק

שיתגלו דברים בעייתיים ביחס לבעל ,לא הסכימו הורי

השיתוףבנכס.

השנייה ,שגם
הלהשקיע סכום גבוה ברכישת הנכס .
האיש 

הדירהנרכשהבזמנובסך  1,850,000שקל.בהתאםלמוסכם,

אםהטענההראשונהלאתתקבלוגםאםנתעלם מהגורמים

הוריהכלהנתנו  900,000שקל,ולאחרמכןנתנועוד 50,000

שהביאולגירושין ,יש לחלק את הדירה בהתאם להשקעה

שקל ,כשהם חלוקים האם סכום זה ניתן כהלוואה או

שכלצדהשקיעבדירה.

כמתנה.סך  700,000נלקחכהלוואתמשכנתאע"שהצדדים,

במסגרתהנוכחיתלאנתייחסלטענתמקחטעותוהיאזכתה

ועוד סך200,000שקל התקבל כהלוואה מגמ"ח ,כשאבי

להתייחסותלעילבחלקאה"עסיטו.

הבעלהיהרשוםבהכלווה.

בטרםנדוןבטענות הרכושיות לגופןנקדיםהקדמהעקרונית.

התקיימו חמישה דיונים לבירור התביעה לחלוקת הרכוש,

הדיוןבביתהדיןהתקייםביןהתובעוהנתבעתבלבד,ואילו

ביתהדיןשמעאתטענותהצדדים,וכןנשמעועדויותמשני

הוריהתובעתאינםצדלדיון,ולאנטלוחלקבדיונים.לפיכך

הצדדים.

כשאנו דנים בשאלת אומדן דעת ,איננו יכולים להתייחס

לטענת התובעת ,לאחר הנישואין התבררו דברים ביחס

לאומדןהדעתשלההוריםשלאעמדוכצדלדיון,ולא נחקרו

לנתבעשאילוידעועלכךהוריהבעתשהשקיעוסכום גבוה

עלאומדןדעתם.
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מאחר והדירה נשוא התביעה רשומה על שם שני הצדדים
בשווה ,בהיעדר הסכם משפטי מכל סוג בין ההורים ובין
הנתבע,לאקודםלנישואיןולאלאחריהם,ובהיעדרתביעה
מטעמם ביחס לנתבע ,הם אינם בעלי דין בדיון לחלוקת
צד
הרכוש .הגם שהדירה נרכשה בסיוע נכבד מאד מ 
ההורים ,ורקבעזרת הוריההבת עמדהבסיכומים שסוכמו
עם החתן קודם לנישואין .אומדן הדעת וכל הטענות
הרלבנטיות בנידון זה יוכלו להתייחס לדין ודברים שבין
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לעיל סי' ס' ס"ק י"ז דאם ריש גלותא טוען הואיל ושטר נכתב
על שמי הייתי זוכה בו ,דיש בו מחלוקת הפוסקים ,אם כן אף
בזו ,דמה בכך דאין לאישה דמי ,מכל מקום כיון דהבעל העלה
בשמה זכתה בו .ולכך הרא"ש )כלל צו סי' ה( דבררתי לעיל
מתוך התשובה דזכה בו ריש גלותא לדעתו ,אף כאן סבירא ליה
דאישה זכתה בו ,משא"כ לדעת בעל התרומות )שער נא ח"ט(.
ולכן דין זה צ"ע ,כי תליא במחלוקת הנ"ל ,ואם כן מי יוציא
מיד אישה מספק".

ה
האיש והאישה בלבד ,ועלינו להתייחס לטענת האיש 

עודישלצייןמש"כבזהבתשובתביתיצחקחלקחו"מסי'

התובעת שהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה ,תחולק

עב,לאחרשהביאמדבריהסמ"עהש "ךוהתומים,כתב:

חלוקה בלתי שוויונית ה נגזרת מהשקעתו של כל אחד
מהצדדיםולאחלוקהשווהעפ"ירישוםהנכס.
מעמדהשלהדירהשנרכשהונרשמהעלשםבניהצדדים
בעתשהדירה נרכשהלפניהנישואין,חוזההמכר נרשםעל
שם שני הצדדים ,וכן הרישום בטאבו .בכך עם השלמת
הרכישה,הדירההי נהרכושמשותף.
מאחר וסוכם ביןההורים ובין הצדדים על רכישת הדירה

"ולפענ"ד דהטאבעלע על שם האישה גם הרשב"א יודה,
דלכאורה איך שייך לגלויי זוזי הוא דבעי ,ובמה סמך עצמו
שכתב השטר על שם האישה ,דילמא לא תרצה להחזיר לו
השטר ,אך שסמך על זה שעפ"י דין תורה יכופו אותה להחזיר
לו השטר או השדה ,ואם שטר הלואה הוא ,יכופו בית דין ללוה
שישלם לו ויכופו אותה להחזיר השטר ללוה .משא"כ
בטאבעלא הנעשה בנימוסיהם והבי"ד לא יהי' בידם לכופה,
ע"כ נתכוין למתנה גמורה".

במתכונתזושלרישוםמשותף,הריבכךהדירהשייכתלשני

כמוכןיצויןלפד"רחלקו'עמ'262-265בפס"דמביתהדין

הצדדים.

הגדולבראשותהגאוןרביי"שאלישיבזצ"לשהביאואת

בהלכהזושלרישוםנכסעלשםשניבניזוגאועלשםאחד

הדיון בפוסקים אודות בעל שרשם את הבית על שם אשתו,

מהם,בהיותםנשואים,דנו הפוסקים בהרחבה .שורש הלכה

ואתהכרעתהתומיםשמספקאיןלהוציאמידהאישה.

ך
זובחו"מסי'סב,בדיןשל"אישההנושאתונותנתבתו 

העולהמהאמור,ביחסלנכסשבשטרהמכרנרשםעלשם

הביתוהיושטרותמקנייתקרקעותועבדיםאושטריחובות

אישה נשואה,כולואומחציתו,והרישוםנעשהעלידי

כתוביםעלשמה"וכתבהסמ "עס"קה':

ףאת
רמכןהבעלטועןשהרישוםאינומשק 
הבעל,ולאח 

"אם ידוע שהבעל עצמו כתב השטר על שמה הרי הוא שלה,
ואם כתבו הבעל על שם שניהם הרי הוא של שניהם ,ומור"ם
איירי כאן בכתבה האישה מעצמה על שם עצמה או על שם
שניהם".

ת
ש"ךכשלדע 
בעלותהאישהעלהנכס,נחלקוהסמ"עוה 
הסמ"עעצםהרישוםמבטאהודאהאואףמתנהמצדהבעל
לאשתו,והש "ךסוברשאיןזוהודאהאומתנהכייתכן
האחרת,כגון
תהרישוםכרישום שנעשהלמטר 
לפרשא 

דהיינולפישיטתהסמ"עכשהבעלבעצמוכתבאתהשטר

לגלוייזוזי.והתומיםהעלההלכהזוכספיקאדדינא.והבית

ף
עלשמהאועלשםשניהם,זוהיהודאתבעלדיןאוא 

ם
יצחקקבעשאםאיןזהרישוםבשטרבלבדאלאגםנרש 

ךס"קז'חולקעלהסמ"עוכתב
ש" 
מתנהמצדהבעל.אךה 

ברשויות ובטאבו ,אין יסוד לטענה שהרישום  נעשה

ש"ך:
א"שוהרשב "א,וסייםה 
שהלכהזובמחלוקתהר 

משיקולים של גלויי זוזי וכיוצאבזה ,אלא בעלכורחך הבעל

"ומ"מ נ"ל עיקר כהרשב"א ,דמה שעשה הבעל השטר על שמה
אין ראיה ,דדילמא לגלויי זוזי הוא דבעי ,וכדאמרינן בפרק
חזקת הבתים ]נ"א ע"א[ ,ונתבאר באבן העזר סימן פ"ה ]סעיף
ט'[ וסימן פ"ו ]סעיף ב'[ ,וכן הוא בתשובת רשב"א שם".
א
התומיםסי'סבס"קה'השאירהלכהזוכמחלוקתלל 
הכרעה,וז"ל:

"מש"כ הש"ך )סק"ז( דנחלקו הרא"ש )כלל צו סי' ד( ורשב"א
)בתשו' ח"א סי' תתקנז( באם הבעל העלה על שם אשתו
בקניין ,להרא"ש הרי היא של אישה הואיל ונכתב על שמה,
ולרשב"א כיון שנושאת ונותנת בבית הכל של בעל .ולענ"ד
נראה כפי מש"כ הרשב"א בתשובה סי' תתקנ"ז ,דאף דהעלה
על שם אישה ,מכל מקום דמי להא דאמרינן בפרק הגוזל )ב"ק
קב ב( דאם העלה בשם ריש גלותא דלא זכה בו ריש גלותא ,אף
בזה לא זכתה בו האישה .ולפי"ז תליא במחלוקת שהבאתי

התכווןלמתנהגמורה.
עודנחלקוהפוסקיםבשאלההאם רישום בטאבו מצד עצמו
ך
מהווהקניין,או רקמנהגהסוחריםומנהגהמדינהשלצור 
ה
השלמתהעסקהכעסקהברתתוקף,העסקהנרשמתבלשכ 
לרישום מקרקעין כדי להבטיח את העסקה ,אך אין כאןגדר
מנהגסוחריםשהרישוםבטאבומצדעצמומהווהקניין,
כקנייןסיטומתא.
יששנתנומעמדלרישוםבטאבו .בפד"רח"ועמ'  383בפס"ד
בי.ש.
שלהרבנים הגאונים נ"עהרביצחק נסיםזצ"ל,הר 
אלישיב זצ"ל והרב בצלאל ז'ולטי זצ"ל לאחר שדנו
במחלוקת הפוסקים אם מועיל רישום בטאבו משום דינא
דמלכותא,כתבובמסקנתהדברים:

"זאת ועוד ,לפי הנוהג כאן בארץ שעל עניני העברות בין איש
לרעהו ,אם הוא מוכר או נותן מתנה ,הכל לאשר לכל מעבירים
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ע"י רישום בספרי האחוזה ,א"כ יש לראות בזה קניין מדין
סיטומתא ,וכ"כ הכנה"ג סי' ק"צ בהגה"ט אות ח' :אפילו אינה
דינא דמלכותא ,אם מנהג פשוט בכל התגרים כשמוכרים חנות
אלו לאלו שאפילו בלי שום אחד מדרכי הקניין אלא בכתיבת
הפנקס )של מלך( לבד מתקיים מקחם ביניהם ,קנה )ת"י סי'
ל"ב(".

משכנתא המוטלת על שני הצדדים ,לכן פשיטא שסך
₪ 350,000ועוד  200,000ש"חשנלקחומגמ"חכשאביהחתן
נרשם כלווה עליהם ,נזקפים לזכות הבעל כמקורות מימון
מטעמו ,הואיל ובאותה שעה הכסף שהתקבל מהגמ"ח היה
שלו)גםאםלאחרזמןהתעוררובעיותבהחזרהחוב(.מצב
זה מבטל את הטענה שכל הדירהנרכשה באמצעות מימון

וכןבפד"רכרךא'עמוד283בפס"דשלביה"דפ"תבראשות

מצד האישה בלבד .ואם בזמנו לא מצאו לנכון לרשום את

הגאוןהרביצחקמאירבןמנחםזצ"להתייחסולהלכה זו,

הנכס בחלקים לא שווים בהתאם להשקעת הצדדים ,הרי

וכתבו שהעברה בטאבו קונה מדין סיטומתא,וכןמכחדינא

בכךהנכסהפךלהיותרכושמשותףלכלדברוענין.

דמלכותאאושטר,עי"ש.

בפד"רחלקא'עמוד117בפסקדיןמביתהדיןבת"אבהרכב

לעומתזאתיששלאהסכימולתתלרישוםבטאבומעמדשל
קנייןמצדעצמו.כןכתבבספרערךשיחו"מסי'ס'סעיףיב:

"ואפילו תמצי לומר דמצד דינא דמלכותא דינא השתא כשר
שטר קניין הנעשה בערכאות כדלקמן סי' ס"ח ,זה אינו אלא
לראיה בעלמא והקניין הוא בשטר שנותן תחילה המוכר ללוקח,
והטאבולציא רק לזכרון וראיה מי קודם ...ואין עושין
טאבולציא רק אם נעשה מקודם שטר בין מוכר ללוקח או נותן
ומקבל ,הרי דאין זה הקניין".
וכן שיטת ערוך השולחן .בחלק חושן משפט סי' ס' סעיף כא
כתב:

"יש לדקדק עתה כשנכתב קרקע על שם האישה בערכאותיהם
צריכים הדיינים להיות מתון בזה ,כי יש לפעמים שהבעל כותב
נכסיו על שם אשתו מפני איזה טעמים ולעולם הנכסים הם של
הבעל ,לכן צריכים לחקור בזה הרבה".
בספרערוה"שחזרושנהדבריובסי'סבסעיףו':

"כבר בארנו בסוף סי' ס' דבזמננו אין שום ראיה מה שנכתבו
קרקעות על שם האישה ואפילו נתקיים בערכאות ,מפני שהרבה
עושים כן מפני איזה טעמים שיש להם ,ואין כוונתם להקנות
להן לכן צריכים הדיינים להיות מתון בזה מאד מאוד".
ם בטאבו
הרי שהיה ברור לבעל ערוה"ש שאין לרישו 
ל
לכשעצמומעמדקנייני,אלאהואמהווהראיהלקניין,כ 
עודלאהתבררשהרישוםאינומשקףאתהבעלות.
אך יובהר ,גם לשיטות אלו ,היינו דווקא כשהתברר בבית
הדין שהרישום אכן אינו משקף בעלות,וכיבזמנו היה
מוסכם שהנכס שייך לאחר מהם בלבד ,אך נרשם בדרך
שונהמשיקוליםאחרים,וכךהיתהכוו נתםמראששהרישום
לאישקףאת בעלות.אולםבנידוןזהפשיטאשבעתרכישת

בראשותהגאוןרביאליעזרגולדשמידטזצ"לכתב:

"לכאורה ,לפי הרשב"א ודאי ולפי בעל שארית יוסף מספק ,אין
לנו להתחשב בקביעת הבעלות על פי הרישום ,אלא יש לברר
מי שלם תמורת הבית.
אולם אין הדבר כן ,כי פשוט הדבר שבכגון דא ,בשאלת הכונה
ברישום ,יש לקבוע לפי הנוהג והרגיל בדרך העולם בכל זמן
וזמן .וידוע שעכשיו נוהגים לרשום רכוש ,וביחוד דירה
למגורים ,על שם שני בני הזוג ,במכוון שלשניהם תהיה
הבעלות על הרכוש .הרישום מורה ,שזה ששילם או שילם יותר,
נתן את היתרה בחלקו במתנה לשני .לכן אין לבטל ,בזמן הזה,
רישום ,המקנה ומחזיק בעלות לזה שנרשם על שמו ,מתוך
ספיקות אולי לא הייתה הכוונה למתנה.
וכן מוכח מתשובות החתם  -סופר חו"מ סימן קמ"ב ,בנדון
בעל בית שנתן בית לאשתו והעלה בערכאות על שמה ,ודן שם
החת"ס בנוגע לבית זה בדבר ירושת הבעל אחרי מיתתה,
ומשמע שתופס הוא בפשיטות שהבית שייך לה.
וכן כתב המהרש"ם בתשובה ח"ה סימן ל"ח ,בענין בית שנכתב
על שם הבעל והאישה ,ומביא שם את תשובת שארית יוסף
הנ"ל ,ומכריע המהרש"ם דמכיון דנרשם על שמה הוי שלה.
לפיכך בנידון דידן ,אין לנו להכנס לבירורים מי שילם את
התמורה כי שילם מי ששילם ,הבית מכיוון שנרשם על שם
שניהם ,שייך הוא לשניהם בחלקים שווים ,וממילא גם כל
הכנסות הבית הן של שניהם בחלקים שווים.
אין אנו קובעים מסמרות בהלכה זו בהיקפה ,מה יהיה הדין
ברכוש כללי ,ומה יהיה הדין אם הרישום הוא על שם אחד מבני
הזוג בלבד - ,באין צורך להכריע בנדון דידן רק בדבר דירת מקום
מגורי הזוג ,ורק כשהרישום הוא על שם שני בני הזוג יחד".

הדירה ובעת רישום הנכס על שם שני בני הזוג ,הכוונה

מסקנת הדברים :בעת רכישת הדירה ,הנכס היה רכוש

הייתה לרכוש עבור הזוג דירה שבה הם שותפים שווים,

משותףבחלקיםשווים.

ואבי האישה הסכים לשלם את התשלוםששולם משיקוליו
הוא .מאחר והאישה ואביה הניחו שהבעל מבחירי הישיבה

טענתאומדנאלבטלאתרישוםהדירהכנכסמשותף

בה למד ,מצאו לנכון לרכושאת הדירה כנכס משותף,

כאמור לעיל ,הטענה שעלתה בתחילה הייתה :מאחר והיו

ופשיטאשבאותהעתלאעלהעלדעתםשהנכסיהיהשייך

אלונישואיןקצריםמאדשהגיעולקיצןבאשמתהבעלשיזם

לאישה בלבד ויחשב כנכסי מלוג שהכניסה האישה ,כנטען

אתהפירודוהגירושין,הרישעלדעתכןלאנתןאביהאישה

בסעיף57לסיכומי התובעת .על כן שיטת ערוה"ש וסייעתו

אתהסכוםהעודףמצדהאישהלרכישתהדירה.

אינהרלבנטיתלנידוןזה.

קשה מאד לקבל טענה זו ,מאחר ותנאי זה ,שלא ניתנה

יתירה מזו מאחר שסכום של700,000שקל נלקח כהלוואת

ההשקעה העודפת בדירה על דעת הנסיבות שהתקיימו

עטרתדבורה



לאחר זמן ,לא נאמר בזמנו והכל נותר דברים שבלב שאינן
דברים.עייןנתיבותהמשפטסי'פהסק"ג:

"דקניין שאני ,דדברים שבלב אינן דברים לבטל קניין ברור
שנעשה לפנינו".
ובספרקצותהחושןסי'ר נס"קה'כתב:

"נראה ביאור הדברים משום דקי"ל )נדרים כח ,א( דברים
שבלב אינן דברים ,והא דמהני אומדן דעתיה שהיה לזה התנאי
אף על גב דלא פירש ,היינו משום דכיון דאומדנא כך הו"ל
דברים שבלב כל אדם דמהני ,וכמ"ש במרדכי )כתובות סי'
רנ"ד( גבי נדרי אונסין באומר בלבו היום ,ועיין מ"ש סימן י"ב
סק"א ע"ש ,וא"כ היינו דוקא אומדנא דברירי הו"ל דברים
שבלב כל אדם ,אבל באומדנא דמספקא אף על גב דהנותן
מחשבתו היה לתנאי ,הו"ל דברים שבלב כיון דאינו בלב כל
אדם".
וסברא זו כבר כתבהתשב"ץחלקאסי'צה ביתר ביאור,
וז"ל:

"על ראובן שהתנית אשתו עמו שלא יכניס לה צרה ואם יכניסנה
שיפרענה כתובתה עיקר ונדוניא ותוספת ...ועכשו רוצה ראובן
לישא אישה אחרת על אשתו מפני ששהה עמה עשר שנים ולא
ילדה ואשתו מעכבת על ידו מפני כח התנאי הנזכר .ודעתך היה
לומר שאין כח בתנאי זה לעכבו מלישא אישה אחרת במקום
מצוה
תשובה ...הוי יודע שאין לילך אחר אומדן דעתא אלא בדברים
שאין לפקפק כלל שלא הייתה כן דעת הנותן או הנשבע ושיהי'
הדבר ההוא מפורש מן הסתם כאלו פירשו ...אף על פי שלא
פירש הרי הוא כמי שפירש ולא הוו דברים שבלב אלא דברים
שבפה ,ושבלב דכולי עלמא סהדי שזהו דעתו אבל אם אפשר
לחלוק בדעתו אם הוא כן או אינו כן אף על פי שיותר נוטה
הדעת למה שבלבו כיון שאפשר על דרך רחוקה לומר שלא הי'
דעתו כן הוו להו דברים שבלב שאינן דברים .והיינו ההיא
דההוא דזבין נכסי' אדעתא למיסק לארעא דישראל ופירשו
המפרשים דגלי דעתי' קודם לכן שהוא רוצה לעלות לא"י .וגם
אחרי כן הוא טורח לעלות דאי לא פשיטא דלאו כל כמיניה
למימר דאדעתא למסק לארעא דישראל זבני' .ואפ"ה כיון
דבשעתא דזבין לא אמר ,אמרי' אפשר דמשום דאצטריכו ליה
זוזי זבין ולא אזלינן בתר דברים שבלבו .ואף על פי שהדבר
קרוב מאד שמפני זה מכר ,כיון שאפשר בדרך רחוקה שלא היה
דעתו כן ,לא אזלינן בתר דברי' שבלבו .דלאו אומדן דעתא הוא
כיון דאפשר למימר הכי ולמימר הכי.
וכיון שכן נראה נדון שלפנינו למי דומה ובודאי אישה זו
כשנתרצית לינשא לאיש זה בתנאי זה בכל ענין התנית עמו
שלא ישא אלא ברצונה דאיהי לא איכפת לה במצו' בעלה ואיהו
כי אתני עליה ההוא תנאה להפיס דעת אשתו התנה ודעת אשתו
בכל ענין הוא .ואדרבה יותר קרוב הדבר לומר שלא היה עיקר
תנאם אלא מפני זה שאין דרך בני אדם להרבות נשים אלא
משום פריה ורביה דאין אישה אלא לבנים ,וגם מה שכתבו
בכתובה שלא ישא אלא ברצונה מוכיח כן ,והיאך תתרצה אישה
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לבעלה להכניס לה צרה אלא משום פריה ורביה כדאשכחן
באמהות ,וכבר רמזתי לך זה ג"כ ואין בזה שכתבתי לך עכשיו
אלא תוספת פירוש.
ומה שאני מוסיף לך עתה הוא שאתה על כרחך תודה בזה שהרי
כתבת דאתתא דלא ילדה מילתא דלא שכיחא היא וכל מילתא
דלא שכיחא לא מסקי אינשי אדעתיהו לאתנויי ,וא"כ אפילו
דברים שבלב לא הוו .ואפילו תמצא לומר דדברים שבלב הוו
דברי' ,הכא לאו כלום הוא שהרי הוא התנה לפרוע לאשתו
כשישא אחרת ולא עלה בדעתו שאשתו לא תלד דמילתא דלא
שכיחא היא וא"כ בדעתו לא היה שיוכל לישא אחרת ולא
יפרענה וא"כ היאך תאמר שנלך אחר אומדן דעת מה שאינו
עולה בלב בני אדם ואין שם הוכחה .בשלמא אי אמרת שזה
דבר פשוט בפי כל העולם ומצוי תמיד שבני אדם נושאין נשים
הרבה כשאין נשותיהן יולדות ,הוה לן למימר אומדן דעתא הוא
ואנן סהדי דבההיא שעתא דאתני הוה ליה כאלו פירש ואמר
אא"כ לא תלד אשתי .אבל לפי דבריך בשעת התנאי אין לנו
לומר זה ,שהרי במילתא דלא שכיחא לא מסקי אינשי
אדעתייהו ,ועכשו שנולד דבר זה תרצה לחלק בתנאי ,אין זו
סברא ולא יעלה על דעת משכיל"
בתשובהזו,נאמרושתיסברות,האחתשדבריםשבלבאינם
דבריםאלאאםהםבלבוובלבכלאדם,ובאותונידוןשקיים
גם צד שני של האשה שלא קיבלה על עצמה כל מגבלה
בהתחייבות ,אין להסכים למגבלה זו בטענה שעל דעת כן
לא התחייב .עוד כתב שבנסיבות שאירע מילתא דלא
שכיחא דלא מסקי אינשי אדעתייהו ,לא ניתן לטעון לאחר
זמןשעלדעתאותןנסיבותלאהתחייב,שהרילאהעלהעל
דעתושיגיעלידיכך.
בנידון זה שתי הסברות קיימות ,האחת שמצד החתן וודאי
אין את האומדנא הנטענת .ושנית ,מאחר והיו אלו נישואין
שהחזיקו פרק זמן קצר מאד ,הוי מילתא דלא שכיחא שלא
מסיק אדעתי' ,על כן לא ניתן לקבועשכך היה בדעת
המתחייב,כפיהנטעןעלידוכעתשעלדעתנישואיןקצרים
לאנתן.
בשו"תרביאליהומזרחי)הרא"ם(סי'טז,כתבבתוךדבריו:

"הוא הדין נמי הכא איכא למימר שאין רגילות לתת מתנה
לחתנו בשעת חיבת הקירוב שדעתו חביבה עליו ,אדעתא
שיחזירם לו .הרי אפילו גבי נדונייא דאיכא הפסד מרובה אם
תמות בתו בלא ולד .אפילו הכי אי לאו תקנה דחכמי טוליטולא
ז"ל הוה אמינא דלא יחזיר כלום ליורשי הכלה ,משום דאומדנא
דדעתא היא דמשום חיבת נשואין אחולי אחיל לה וגמר והקנה,
כדפרש"י בפרק נערה ...וגדולה מזה כתבו התוספות בפרק
נערה ואם תאמר אם כן כל אדם הלוקח פרה מחבירו ונטרפה או
מתה אנן סהדי שלא על מנת כן לקחה ,ויש לומר דהתם אנן
סהדי שבאותו ספק היה רוצה ליכנס ,ואפילו אם היו אומרים לו
אם תטרף יש לך לקבל הפסד היה לוקחה .והוא הדין נמי גבי
מתנות דחתן ,יש לומר דאנן סהדי שבאותו ספק היה רוצה
ליכנס ,ואפילו אם היו אומרים לו אם תמות בתך יש לך לקבל
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הפסד ,היה נותן כדי שלא יפסיד החיתון .וכיון דאנן לא בקיאינן
האידנא בשעור האומדנא כמו שהיו בקיאים בהם חכמי
התלמוד דהוו בקיאי טפי באומד כל דבר ודבר ואיזה מהם הוי
אומדנא דמוכחא ואי זה מהם לא הוי אומדנא דמוכחא ,לא נוכל
אנחנו להוציא ממון מיד המחזיק בו בלא ראיה ברורה אלא או
באומד שנזכר בתלמוד או באומדנא דמוכחא טפי דליכא
למיתלי בה משום מלתא אחריתי ,אבל באומדנא דמתנות דלא
מוכחא מלתא כולי האי ,דאיכא למימר דאנן סהדי שבאותו ספק
של מיתת בתו היה רוצה ליכנס".
ובמסכתבבאמציעאדףקאעמודב:

"ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא ,לא אשכח דוכתא לאותוביה.
אמר ליה לההיא איתתא אית לך דוכתא לאוגרי ,אמרה ליה לא.
אזל קדשה ,יהבה ליה דוכתא לעייליה .אזל לביתיה ,כתב לה
גיטא ,שדר לה .אזלא איהי ,אגרא שקולאי מיניה וביה,
אפיקתיה ואותביה בשבילא .אמר רב הונא בריה דרב יהושע
כאשר עשה כן יעשה לו ,גמולו ישוב בראשו ,לא מיבעיא חצר
דלא קיימא לאגרא ,אלא אפילו חצר דקיימא לאגרא אמרה ליה
לכולי עלמא ניחא לי לאוגורי ולך לא ניחא לי ,דדמית עלי כי
אריא ארבא".
וכתבוהריטב"אוהנמוקייוסף)שם(:

"לדידך לא ניחא לי דדמית עלאי כאריא ארבא .פי' שאף בשעת
השכירות גלתה דעתה שאינה רוצה להשכירה ,וכיון דכן אנן
סהדי כי מה שעשתה מפני הקידושין עשתה וכאילו התנת
בפירוש דמי .הא אילו השכירה לו סתם קודם קדושין ואח"כ
קדשה ,לא כל הימנה לעשות כן ,אטו המשכיר או המשאיל בית
לחברו לזמן ידוע כשהוא אוהבו ואח"כ הייתה מריבה ביניהם,
כלום יכול להוציאו מן הבית שהשכיר או שהשאיל לו ,הא ודאי
ליכא למימר".
ועייןשו"עחו"מסי'שיבסעיףט'ברמ"א,שפסק הלכה זו
וכתב:

"מי ששכר בית לחבירו ,והיה אוהבו ונעשה שונאו ,אין יכול
להוציאו מן הבית .ואם אמר ליה מתחלה שאינו משכיר לו רק
משום שהוא אוהבו ,ונעשה שונאו ,יכול להוציאו".
ובביאורהגר"אסק"כ:

"ואם אמר כו' .גמ' שם ההוא גברא כו' דדמית כו' ודוקא כה"ג
משא"כ ברישא וז"ש שם כאשר עשה כן כו' ול"ל הא בלא"ה
משום דדמית כו' אלא דוקא כה"ג שהטעה אותה".
דהיינו אליבא דביאור הגר"א ממקור הלכה זו בסוגיא בב"מ
עולה שביטולהשכירותמותנהבכךשהנותןהוטעהעלידי
המקבל ,כגון ההטעיה שבסוגיא ב"מ דף קא,ב שהסכימה
להשכירלואםיקדשנה,ומידלאחרשקידשהוהשכירהלו,
נתןלהגט.אךכאןבנ"דאיןמקוםלטענהשהבעלנשאהרק
כדילזכותבמחציתהדירה,וכיהכלנעשהבהטעיהמשיקול
זר של רווחה כלכלי .מעיון בכתב התביעה שהגיש הבעל
עולהשתבעלהתגרשעקבהתנהלותבעייתיתמצדהאישה,
וכן חזר וטען בדיונים ,ואין כאן המקום לפרט את טענותיו,
עלכןאינודומהלנידוןהרמ"אאליבאדביאורהגר"א.

וע"עבקצותהחושןסי'שיט סק"אשלאהסכיםלביטולמקח
ש ,ובקרקע
אומתנהאלאכשנעשומלכתחילהבתנאימפור 
עכ"פבגילוימלתאשנאמרבפירושבעתהקניין,וז"ל:

"כתב הרמ"א בסימן שי"ב סעיף ט' דאם פירש ואמר שמשכיר לו
מפני שהוא אוהבו ואח"כ נעשה שונאו יכול להוציאו ע"ש.
ותמיהא לי טובא כיון דלא התנה בדיני תנאי היכי מהני מפרש
מפני שהוא אוהבו ,דהא כל שאינו כתנאי בני גד בתנאי כפול
המעשה קיים והתנאי בטל .וכ"כ מוהרי"ק בשורש קפ"א ז"ל ,גם
מה שטען האיש הזה כי יסוד החתימה לאהבת השלום והשלום
לא היה מתמיד כו' ,הרי לא נכתב בלשון תנאי והרי שנינו בגיטין
פרק השולח )מה ,ב( המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר,
ואמרינן עלה בגמ' והוא שיאמר לה משום שם רע אני מוציאך,
קסבר טעמא מאי משום קלקולא אי אמר לה הכי מצי מקלקל לה
אי לא לא מצי מקלקל לה .ועל זה כתבו תוס' פרק השולח )מו ,א
ד"ה אי( וז"ל ,דאי אמר הכי מצי מקלקל ,נראה דאינו אלא לעז
בעלמא דהא לא אמר על מנת ,אף על גב דבכמה דוכתי מהני
גילוי דעת הכא ליכא למימר הכי מדבעי לה תנאי כפול כו' .הרי
לך בהדיא דאע"ג דאמר לה משום שם רע ונמצא שאינו שם רע
אפ"ה אין הגט בטל וכל שכן הכא דלא אמר על מנת .ועוד בר מן
דין ובר מן דין אפילו חשבינן ליה הא לא כפליה לתנאיה ע"ש.
וא"כ ה"ה בזה שאומר מפני שהוא אוהבו הא לא כפליה לתנאיה
והו"ל כהאי דמוהרי"ק שכתבו לאהבת השלום והשלום לא היה
מתמיד .והא דפרק השואל דהתם בתחלה כאשר שאל ממנה
דוכתי לאגורי אמרה ליה לא ולבתר דקדשה יהבה ליה זה הוי
גילוי דעת גמור שאין צריך בזה דיני תנאי כלל ,וכמ"ש בתוס'
ופוסקים דהיכא דאיכא גילוי דעת גמור לא בעינן תנאי כלל ,אבל
בזה שאומר בשעה שמשכירו מפני שהוא אוהבו אין בזה גילוי
דעת כלל רק במה שאמר וכיון דלא כפליה לתנאיה ולא אמר כלל
בלשון תנאי אין בזה לא משום גילוי דעת ולא משום תנאי.
ואפשר לומר טעמא דהרמ"א לפי מה שכתב באשר"י פ"ב
דקידושין )סי' ט"ו( במוכר שמפרש בשעת מכירה אדעתא למיסק
ולא עלה דמהני בקרקע ולא במטלטלין ,וכ"כ בטור סימן ר"ז
)סעיף ז'( וברמ"א שם )סעיף ג'( .אמנם נראה לפי טעמא שכתב
הרא"ש שם דבקרקע מהני מפרש בשעת מכירה משום דאין אדם
מוכר קרקעותיו שהוא מתפרנס בהם ומסתמא לא מכר אלא
אדעתא דפירש בשעת מקח ,אבל גבי מטלטלין כיון שדרך
למוכרן לא מהני מפרש בשעת מקח אלא דוקא בדיני תנאי ע"ש,
וא"כ היינו דוקא במוכר קרקעות שהוא מתפרנס ואין דרך
למוכרן ,אבל שכירות קרקעות עבידי בהכי .וכבר כתב הרמ"א
בסימן שס"ג סעיף ו' סתם בתים בזמן הזה קיימא לאגרא אף על
גב דעדיין לא השכירו מעולם ,והוא מדברי מרדכי פרק כיצד
הרגל )ב"ק סי' י"ז( ע"ש .א"כ שכירות בתים לא גרע ממכירת
מטלטלין ,דאע"ג דמפרש בשעת מקח אדעתא דלילך למקום
פלוני ,דלא מהני אלא א"כ התנה בדיני תנאי ומשום דדרך למכור
מטלטלין ,וא"כ שכירות בתים דקיימא לאגרא הרי הוא
כמטלטלין ולא מהני מפרש בשעת שכירות.
ולכן נראה לענ"ד דקשה להוציא השוכר מן הבית תוך זמנו.
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ולשון הטור )סעיף א'( ז"ל ,מי שבקש מחבירו להכניסו ולא
רצה עד שהטעהו וקבל אותו ע"ש .והיינו כמ"ש כיון דלא רצה
בתחלה הו"ל גילוי דעת ואינו בדין תנאי ,אבל מכח אמירה
שאמר בשעת מקח מפני שאוהבו לא מהני וכמ"ש ודו"ק"
עכ"פ בנידון דנן ,הגם שבמקרקעי עסקינן ,ויש שיועיל אם
פרש בעת הקניין ,אך מאחר שמצד הכלה לאנאמר בשעת
הקניין שהעסקה נעשית על דעת נישואין ארוכים ולא
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תשובת האגרות משה מתייחסת למתנה שבה כתב הרמ"א
חו"מסי'רזס"ד":וי"א דבמתנה דברים שבלב הויין דברים".
וכתבהסמ"עס"קי':

"דבמתנה דברים שבלב כו' .הטעם ,דדוקא במכר דקיבל מעות
מסתמא גמר ומקני אם לא דפירש ,משא"כ במתנה דהוא בחנם,
דאומדן דעת כל דהו מבטל המעשה ואמרינן ביה דלא גמר
בדעתו ליתנו לו בחנם".

קצרים,ולורקבדרךשלגילוימלתאללאתנאיגמור,עלכן

משא"כ בעסקה הכוללת שני צדדים ,כגון בעת השידוכין

הכלנותרדבריםשבלב.

לקראת הנישואין ,שכל צד מביא ומכניס עמו בהתאם

ביחס לטענה שיש לדון כאן אומדנא מאחר שהיו אלו

למוסכם כפי שסוכם,ורכישת הדירה במתכונת עליה סוכם

ק
נישואיןקצרים,טענהזונשללהבתשובתחתםסופרחל 

היאחלקמהתחייבויותההדדיותהכוללותהסכמתשני

אבןהעזרח"אסי'קמא,וז"ל:

הצדדיםלנישואיןולתנאיםהנלווים.ועייןבמשנהלמלךפרק

"והנה במתנה שנתנה האישה או קרובי' לבעל לא הוזכר בש"ס
וגאונים ,אבל כתב מהר"א מזרחי בתשובה סי' י"ז אפי' אם
מגרשה לדעתו מבלי שסרחה עליו מ"מ הכל שלו ואינו מחזיר
כלום .ומייתי לי' מק"ו דמנותן לאישה מסתמא דעתי' למיקם
קמי' אפ"ה זכתה במתנה ,מכ"ש דמתנות שנתנום לחתן דמשום
אקרובי דעתיה הוא ,מכל שכן שיהי' שלו .והסכימו כן בתשובת
מהר"א ששון ח"א סי' נ"ד ובסי' נ"ה הגאון מה' צבי והרב
המחבר בלי פקפוק ,ולא הי' צריך לק"ו כי פשוט הוא מאותו
טעם שכתבו הגאונים דאטו מאן דיהיב מתנה למאן דרחים לי'
ערבא שקיל שיהי' אוהבו לעולם ,וה"נ דכוותי' אפי' נושא היום
ומגרש למחר הכל שלו".
הרישהיה פשוט לחתם סופר שאפילונושאהיוםומגרש
למחרתחופתו,איןאומדןדעתלבטלמתנה.אמנם בנידון
שםאין מדובר על מתנה בעלת ערך כה רב כמחצית דירה,
עכ"פ גם ביחס למתנה חשובה שלל החת"ס מבחינה
עקרונית שגירושין למחרת יום הנישואין הן מצד עצמן
אומדנאלביטולמתנהלחתן.
ה
התובעת הציגה אסמכתא לטענתה מתשובתאגרותמש 
אבןהעזרחלקד'סי'ח',שכתב:

"והמתנות שנתנו להם מצד החתונה לא ברור כל כך לענין
מתנות דהאורחים הקרואים נותנים ,דבמתנות שנתנו ההורים
שנותנים מתנות גדולות הוא ודאי דנתנו לשניהם רק אדעתא
דיהיו הנישואין קיימין ,אבל הוא רק כשבזמן קצר נתפרדו ,אבל
כשנתפרדו בגירושין אחר הרבה שנים וכ"ש כשיש להם בנים
ובנות שכבר יש להם התקרבות עצמי ליכא אומדנא זו כל כך,
והוי כספק השקול שיש לחלוק בינייהו ,וטוב שיקחו לזה אינשי
המכירין אותם היטב ,אבל בכל דבר שיהיה ספק להם
בהאומדנא יחלוקו בינייהו ,וגם לגלות להם שיהיו דברים
שיצטרכו לפשר ביניהם בדרך זה"

ו' מזכיה ה"א שכתב בפשיטות שהתחייבות צד הכלה
במסגרת שידוכין אינה כמתנה לחתן אלא כמכר שיש ש ני
ף
צדדיםלעסקה.בזהידועיםדבריהתוס'במסכת כתובות ד 
מזע"ב)ד"השלא(:

"דהואיל ואינו תלוי אלא בנותן יש לנו ללכת אחר דעתו ,וכיון
שבו תלוי ודאי אינו רוצה ליכנס בשום ספק .ולא דמי ללוקח
חפץ ואירע בו אונס דלא אמרינן דאדעתא דהכי לא קנה ומבטל
המקח ,דאינו תלוי בדעת הקונה לבדו ,דהא איכא נמי דעת
מקנה שלא היה מקנה לו לדעתו אם לא יפרש".
ברמ"אחושןמשפטסי'ס'סעיףג'כתב:

"וי"א דהמקבל עליו לזון חבירו סתם ,כל ימי חייו או כל זמן
שצריך משמע".
וכתבעלזההט"ז:

"או כל זמן שצריך משמע .צ"ע ,מאי שנא ממי שקיבל עליו
לזון את בת אשתו דאמרינן פרק הנושא ]ק"א ע"ב[ דאע"פ שיש
לה מזונות אחר כך ,צריך לתת לה דמי מזונות".
וכתבעלזההחכםצביבהגהתהט"ז:

"וכבר היה אפשר לחלק בענין אחר ,דשאני הנושא את האישה
וכו' ,דלאו בדידיה לחוד תליא מילתא אלא ג"כ בדעת האישה,
והיא דעתה אפילו אם לא תצטרך הבת למזונות".
הרישאע"פשקיימתאומדנאברורהאצלהמתחייבלזוןאת
בתאשתוחמששנים,שאיןדעתולהתחייבלנסיבותשהבת
אינה זקוקה למזונות ,כגון שהבת כבר תינשא ובעלה יפרנס
אותה ,אף על פי כן חיובו בעינו עומד ,כי קיים צד שני,
שהיאהאישה,ואצלהאיןאומדנאכזו.
ב,
כעיןזהמצינוגםבספר שו"תשערידעה,קמאסי'קל 
בנידון אדם ששידך את בתו ופסק לה נדוניה וכל צרכי הזוג
ולבסוףנפלהלהירושהמביתאביאמהונישאה,ומירושהזו
ה
קיבלואתכלצורכםשלהזוגוכבראינםזקוקיםיותרלמ 

לאחר העיון בתשובה זו ,אין בה כדי לבסס טענות האישה.

ק להם ,על כן האב מבקש לחזור בו ממה שפסק,
שאביה פס 

ראשית ,נראה שלא דן אומדנא בנ"ד שכבר יש לזוג בת.

ל
וטעןשלאפסקעלדעתשהבתתקבלאתהירושהוכ 

שנית ,דבריו אינם מתאימים לתשובת החת"ס הנזכרת.

צרכיהיסופקומירושהזו,אךהזוגתובעמהאבלקבלאת

שלישית ,גם אליבא דתשובה זו קיימת הבחנה יסודית בין

מהשפסקלהם.ובמסקנתוכתבהשערידעה:

אומדן דעת במתנה ולאומדן דעת במכר וכיוצא בזה,שיש
שניצדדיםלעסקה.

"לפענ"ד הו"ל דוגמא מ"ש התוס' בכתובות )דף מז( דלא
אזלינן בתר אומדנא אלא בדבר התלוי בדעתו לבד ,ולא במה
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שתלוי עוד בדעת אחרים .וה"נ בנ"ד אפשר אם היה מטיל תנאי
זה בשעת הפסיקה לא היה החתן מתרצה על אופן זה .וכל כה"ג
הבא לשנות ידו על התחתונה ומחויב לתת כפי מה שפסק
ונתחייב בזה ,וכל זה ברור לפענ"ד".

ג" .וישדבריםדאפילוגילוידעתאיןצריך,כגוןשטר
מברחת דלעיל פרק האישה שנפלו )דף עט ,(.וכן ההיא
ךבנו
ב"ב קלב.וקמו (:דתניא הרישהל 
דבפרק מישמת ) 
תבנוועמדוכתבכלנכסיו
למדינתהיםושמעשמ 

המל"מפ"ומהלכותזכיהה"א)הנזכר( האריך בהלכה זו

לאחרים ואח"כ בא בנו ,רבי שמעון בן מנסיא אומר אין

שאין אומרים אומדנא כשהיא קיימת רק אצל צד אחד,

ה
מתנתו מתנה בידוע שאם היה יודע שבנו קיים לא הי 

ומבואר במשנה למלך שהגם שאנו מוצאים אומדנא במכר

כותב".

שיש בו שני צדדים ,כגון בזבין ולא איצטריכו ליה זוזא ,או
בכותב תוספת כתובה לארוסה ,אך שם הצד השני אינו
מפסיד כלל מביטול העסקא .ועיין בנתיבותהמשפט שפסק
כןרקבכה"גשהקונהעדייןלאהשתמשבמכר,ולאכשכבר

והרא"שבסי'ט'הוסיףלבאר:

"ויש דברים שאפילו גילוי דעת א"צ ,משום דאיכא אומדנא
דמוכח דאפילו לא גילה דעתו בשעת המעשה לא הוו דברים
שבלב ,משום דבלאו גילוי דעת אנן סהדי דלהכי איכוין".

המקח הגיע לידו ועשה בו שימוש ,עיי"ש בנידון דין תורה

אמדברי
בשו"תצמחצדקחלקחושןמשפטסי'לההבי 

בעסקשלמכירתפשתןשהנתיבותפסקכן.

התוס' הרא "ש והמרדכי שכתבו שלושה חילוקים אלו ,וכתב

בהתאם לאמור ,בנידון זה שיש שני צדדים לעסק ,וכבר

עלדבריהם:

התקיימו הנישואין והמגורים המשותפים בנכס וכתוצאה
מהנישואין נולדהלהםבת,איןבסיסלביטולרכישתהדירה
בשווהבטענתאומדנא.
עדיין עלינו להוסיף ולברר סוגיא זו של אומדנא דמוכח
במכרשישבושניצדדים.
שורשסוגיאזובמסכתכתובותדףצז:.

"איבעיא להו זבין ולא איצטריכו ליה זוזי ,הדרי זביני או לא
הדרי זביני  ...והלכתא :זבין ולא איצטריכו ליה זוזי ,הדרי
זביני".
רש"יבסוגיאזופרש:

"זבין ולא איצטריכו ליה זוזי ,מכר שדהו ואנו יודעים שהיה
חפץ לקנות שדה פלוני או פרגמטיא פלונית באותן מעות .ולא
איצטריכו ליה זוזי  -שחזרו בהן המוכרים".
וכןהביתיוסףחו"מסי'רזהביאשבתשובותהרא"ש כלל
תדאפילוגילוילאבעיא,אלא
פא)ס"א(כתבדישמקומו 
אזלינןאחרדבריםשבלבכיוןדאיכאאומדנאדמוכח,כגון
שטרמברחת)כתובותעח(:וזביןולאאיצטריכוליהזוזי,
וכיוצאבהם".
אךהתוספותשםבסוגיאד"הזבין,וכןהרא"שבפסקיו
בסוגיאזו,כתבושבזביןולאאיצטריכוליהזוזי:

"כגון שגילה דעתו בשעת המכר דאמר דליזבן תורי קא זבין
להו .דאי שתק הוו להו דברים שבלב".
אךגםלדעתהתוספותוהרא"שקיימותשלושחלוקות,והן:
א" .ישדבריםשאינומועילבהםגילוידעתעדשיתנה,

"נשמע מדבריהם דהחילוק הוא בשיקול האומדנות ,אבל אין
מחלקים כלל בין מכר ובין מתנה .דהא גבי זבין אדעתא למיסק
לא"י ובזבין ולא אצטריכו ליה זוזי הוא מכר ,משא"כ כל הנך
שהביאו שא"צ גילוי דעת הם ענין מתנה .אעפ"כ לא מצאו טעם
הא דצריך הכא גילוי דעת ,רק משום דליכא אומדנא דמוכח
כולי האי .משמע ,אבל אם הייתה כאן ג"כ אומדנא דמוכח כי
התם ,לא היה צריך גילוי דעת ,אף על פי שהוא ענין מכר ויש
כאן דעת אחרת".
אמנםכאמורלעיל,המשנהלמלךבפרקו'מזכיהה "אהביא
שתידעותבזה.דעתהפנימשהשבאומדנאדמוכחטובא
איןצריךגילוידעת,ואיןחילוקביןמכרלמתנה.וז"ל
המשנהלמלךבדעתהפנימשה:

"כתב דרך אחרת ליישב דברי הרא"ש והוא בשיקול האומדנות,
דהיכא דהאומדנא היא גדולה עד מאד אנן סהדי לא יבטלנה
המתחייב ,ואף אם דעת שכנגדו לא יתרצה בכך ,מ"מ אנן סהדי
דלא יחוש לדעת שכנגדו ולא נתחייב אלא לדעתו".
לעומתזאתבתשובתמהר"ששםכתב:

"אבל אני הצעיר ,מצד אחר דברי מהריב"ל צריכין לנו תלמוד
ואני אובין ואדון ,שהרי אפילו באומדנות שהוזכרו בתלמוד
דמוכחי טובא ,לימדונו רבותינו בעלי התוס' ז"ל דאין להלך
אחריהם אלא במקום שאין הדבר תלוי אלא בדעת הנותן ,אבל
היכא דאיכא דעת אחרת שלא היה מתרצה אדעתא דהכי ,אף על
גב דגבי אידך איכא אומדנא דלא עבד אלא אדעתא דהכי ,כל
שלא פירש לא מהני האומדנא".

ץ
כגוןאםהיהמוכרמלבושיואדעתאלמיסקלאר 

וכןהסכיםהמל"מ.

ישראל,דזהודברשאיןרגיליןלמכוראדעתאדהכי,

ל"מ,וכתב:
אךהצמחצדקתמהעלתשובתמהר"שומ 

התםודאיאיןמועילגילוידעת,שאםלאתאמרכן
א,
א גילוי דעת בעלמ 
מעכשיו אין צריך לשום תנאי ,אל 
ובכל מקום בעינן דומיא דתנאי בני גד ובני ראובן תנאי
ת
כפול ,אלא ודאי גילוי דעת במילתא שאין רגילו 
לעשותכןלאמהניעדשיתנה".
ב .ישדבריםשאיןצורךיותרמגילוידעת,כגוןסוגיאזו
דזביןולאאיצטריכוליהזוזי.

"איך לא שתו לבם הטהור לדברי התוספת והרא"ש והר"ן
הנ"ל ,שמוכרח מדבריהם שאין מחלקים בין מתנה דליכא דעת
אחרת שהרי בנותן לבד הדבר תלוי ,ובין מכר דאיכא דעת
אחרת ,דאל"כ לא היו צריכים כלל לחלק מחמת דהתם
האומדנא מוכח טפי מכאן ,דה"ל לחלק בפשיטות כמו שחילקו
הרבנים הנזכרים דהתם בנותן לבד הדבר תלוי משא"כ כאן שיש
דעת אחרת".

עטרתדבורה
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ואמנםנראהשכךהיאהדעההעיקריתבשלחןערוך.

עכ"פעפ"יההגדרהשקבעבתשובתארידביעילאיהנזכרת:

בשו"עסי'רזסעיףד'כתבמרןהמחבר:

"בכל עניינים מועיל האומדנא ובאופן שהאומדנא היא בכגון

"אבל המוכר סתם ,אף על פי שהיה בלבו שמפני כך וכך הוא
מוכר ,ואף על פי שנראים הדברים שלא מכר אלא לעשות כך
וכך ,ולא נעשה ,אינו חוזר ,שהרי לא פירש ,ודברים שבלב אינם
דברים .ואף על פי שקודם מכירה אמר שהוא מוכר על דעת
לעשות כך וכך ,כיון דבשעת המכירה לא אמר ,אינו חוזר".
והרמ"אכתב:

"מיהו אי איכא אומדנא דמוכח ,נתבטל המקח ,וי"א דבמתנה
דברים שבלב הויין דברים".

אאמר
שאנובעצמינויודעיםג"כמןהאומדנאאףשל 
כלום",כגוןהאומדנאשלשטרמברחת.ונראהברורשבנידון
זהלאניתןלקבועשאנובעצמינו,אועכ"פהנוכחיםבאותו
מעמד ,כבר באותה עת ידעו מהאומדנא ,כשבעת ההיא,
כשהדירהנרכשהונרשמהעלשםשניהם,לאנאמרדבר.
עוד יצוין לתשובה ארוכה בשו"ת הרד"ם )להגאון רבי דוד
מאירפדר(חחו"מסי'ה'שהשיבאודותחותןשהתחייבלזון
את בתו וחתנו עניים לפרק זמן בעת שהחתן לא עבד ועסק

מ"א,איןלחלקבין
הרישלפיהדעההעיקריתשהביאהר 

בתורה,ובתוךפרקהזמןהחתןעזבאתלימודווהחללעסוק

מקח ומתנה ,אלא "אי איכא אומדנא דמוכח ,נתבטל

במסחר ,ודיין אחד פטר את החותן לזון את הזוג כפי

המקח".ואיןהכרחשמרןהב "יחולקבזהעלהרמ"א.

שהתחייב,וזאת על יסוד אומדנא שעל דעת כן לא התחייב

וכןכתבבספרשו"תאריהדביעילאיחלקאו"חסי'ב':

החותן .והרד"ם קבע שזו טעות בדבר משנה ודינו בטל.

"ובזה ניחא מה שהמחבר והרמ"א בסעיף ג' ד' פסקו בשניהם
בשוה ,דכתבו במוכר אדעתא למיסק וגם בזבין ולא איצטריך
וכיוצא בהם ,שהדין הוא בהם דצריך גילוי דעת בשעת מעשה.
ואי איכא אומדנא אין צריך גילוי דעת בשניהם ...בכל עניינים
מועיל האומדנא ובאופן שהאומדנא היא בכגון שאנו בעצמינו
יודעים ג"כ מן האומדנא אף שלא אמר כלום".
וכןבספרחקרילבחו"מח"אסי'קכהדףרד)טורד'(כתב:

"יש לדון דבאומדנא דלגבי ממון ,גם כי הוי דבר התלוי בדעת
שניהם מהני ,דהא קיי"ל בטור חו"מ סי' ר"ז בזבין ולא
איצטריכו ליה זוזי דבטל המקח מצד האומדנא אע"ג דתלוי
בדעת שניהם"
וכןבשו"תרמ"ץחלקאו"חסי'טוסק"ההעלה:

"עכ"פ שמעינן מהנ"ל לדינא ,דבאומדנא טובה מהני אף דתלוי
בדעת שניהם".
וע"עבמל"מדעתפוסקיםשדנואומדנאהתלויהבדעת
ר
שניהםכשהואלהחזיק.אךלדעתשו"תפנימשהשגםבדב 
התלויבדעתשניהם,אםהאומדנאהיא"גדולהעדמאד"
ה
דניםעפ"יאומדנאכזושלצדאחד,ועייןבנודעביהוד 
קמא חיו"ד סי' סט )ד"ה נמצא( שכתב כסברה זו ,וכן בשו"ת
דבריחייםח"אחאה"עסי'ג'כתב:

"רבים ושלמים ס"ל דבאומדנא גדולה אפילו בדבר התלוי
בדעת שניהם אמרינן אומדנא".

בתשובתוהאריך הרד"ם בגדרי אומדנא ,ובתוך דבריו כתב
לנמקאתדבריו,וחלקמהןנכוניםגםלנידוןדנן,וז"ל:

"המל"מ החולק על רבי יצחק הלוי ,דעתו דגובין ג"כ
ההתחייבות מטעם דשידוכין הוי כמכר ,וכן בתוס' כתובות
הנז' ,הא מיירי לענין שלא לבטל המקח מחמת אומדנא ,ק"ו
בנ"ד שכבר נישאו הזוג ואין להחזיר הדבר לכמות שהיה לפני
השידוכין והנישואין ,דאין לומר מחמת אומדנא שיפטר אבי
האישה מהתחייבותו .והמל"מ מיירי בחיוב מתנות שאין זה
כ"כ עיקר בשידוך ,וק"ו בחיוב מזונות ,דדמי למכר ובפרט
בזמננו מקפידין מאוד בעניני שידוכין בהתחייבות מזונות ונדן,
ולפעמים אין משתדכין מחמת מיעוט התחייבות  ...וכ"כ
ריטב"א ר"פ הנושא הובא במל"מ פי"א הל' מכירה הל' ט"ז
בלשון מתוקן ממ"ש בריטב"א שלפנינו ,ורש"ל בתשובה סי
ט"ז וחכם צבי סי' מ"א ומל"מ הנז' ונוב"י מ"ק חיו"ד סי' ס"ט
והבית מאיר סי' קי"ד שעל הב"ש סקי"א ,דחיובי שידוכין
ונישואין דמי למכר .והגם דכתב ח"צ שם דבטלה דעתו נגד
רשב"א ורא"ש ומהרי"ק שבש"ע יו"ד סי' רלב סט"ז ובאה"ע
סי' נ' ס"ה ובססי' נ"א בהג"ה ובח"מ סי' ע"ג ס"ח לדון אומדנא
בחיובי שדוכין ,מ"מ הא סיים ח"צ דהבו דלא להוסיף אומדנות
אחרות".
ם
תקנתשו" 

וכןהסכיםבשו"תבריתאברהםחחו"מסי'כטסק"י .אולם

התובעת ביקשה שבית הדין יפסוק כבקשתה על יסוד תקנת

בנידוןזהמסתברמאדשאילוהיומעליםהסתייגותבקביעת

שו"םהכוללעידורוקטט,וציינהלאסמכתאמפד"רח"העמ'

רישום הדירה כרכוש משותף בחלקים שווים ,אם יהיו אלו

 225-228וכןהואבציץאליעזרחלקי'סי' נ' .והוסיפהלטעון

נישואין קצרים ,סביר מאד שצד החתן היה מתנגד ,וכמו

שלעניןזהאיןנ"מבזרעשלקיימא.אולםאיןמקוםלטענהזו.

שכתבסבראזובתשובתשערידעההנזכרתבנידוןשם.לכן

הכתב(הביאותקנתרבינו
בתוס')כתובותדףמזעמודא'ד" 

דיבטעםזהכדילהסיראתההנחהשקיימתאומדנאגדולה

ה
תם,שאףאםכברנתןהאבנדוניאלחתנו,אםמתההאיש 

מאד ,שעל דעת כן ניתן סכום הכסף העודף לדירה .מאחר

ל
אוהאישתוך שנהראשונהבלאזרעשלקיימא ,חוזרהכ 

וצד הכלה לא העלו על דעתם לעלות הסתייגות זו זאת

א
לאבאוליורשיהאב.וברמ "א)אהע"זסוףסי' נ"ב(הבי 

ולקבועזאתתנאיברישוםהנכסכנסמשותף,עקבהתנגדות

תקנתשו"םשאףבשנהשני'אםמתהבעלאוהאישה

צפויה מצד משפחת החתן ,וממילא סברו וקבלו שלא

יחזירולהאבחציהנדוניא,ושכןהמנהגהפשוטבמדינות

להתנותתנאיםכאלו.

אלו .אךכלזאתמכחתקנהוגזרהשלאמןהדין.עייןבספר

עטרתדבורה
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הישרלרבינותם)סי'תשפ"ח(מובאתתקנהזושלרבינותם

העולהמהאמור   -ביחסלטענתאומדנא,איןיסודלטענהזו

אשר גזרו ותקנו גדולי צרפת והגלילות בגזירה חמורה

מאחרוקייםצדשנישאצלו איןאתהאומדנא,ונותרלברר

ד
בגזירת יהושע בןנון ,ובספרי תורה ,בגזירת ב"ד העליוןוב" 

האםלפיגדריהתקנהעלהבעללהחזיראתשקיבל.

התחתון.ומסייםשם:

מאחרואיןיסודלטענהשתקנתשו"םנקבעהגםאםישזרע

"אחרי כן נזכרתי מה ששנוי בת"כ ונתתי הודאה למקום שזכינו
לצאת מהיות כראויים לתוכחות ששנינו בפרשת התוכחה ותם
לריק כחכם ויש אדם שמשיא את בתו ופסק לה ונתן ממון הרבה
לא הספיקו שבעת ימי המשתה לצאת עד שמתה בתו נמצא קובר
את בתו ומאבד את ממונו .וכשם שיצאנו מזאת כך נצא מכל
גזירות רעות .ונתבשר טובות שמועות ושלום על ישראל".

שלקיימא,וזאתבהתאםלמבוארבתשובתעבודתהגרשוני,
ולא מצינו מי שכתב אחרת ,לפיכך אין מקום להסתמך
בנידוןזהעלתקנתשו"ם.
התובעת ציינה למנהג בתי דין פרטיים שפוסקים חלוקת
הדירה בהתאם להשקעה ,אולם טענה זו יכולה להתקבל
באותם בתי דין ,שמלכתחילה נהוג בהן שאין יושבין לדין

לאורהאמור,מאחרולתקנהזוגדריםברורים,ובנידוןזהיש

אלא לאחר שבעלי הדין חותמים על שטר בוררות בין לדין

לצדדים זרע של קיימא וודאי שאין נידון זה בכלל התקנה,

ובין לפשרה ,לכן מכוח פשרה ודאי נכון לפשר ,מאחר

ואיןמקוםלהסתמךעלהתקנה.אדרבהממהשנזקקולתקן

והטעם של התקנה נותר בעינו גם כשיצאנו מגדרי התקנה,

זאת כתקנה בנסיבות עליהן התקנה נתקנה ,מוכח שאין זה

וזהטעםראויכיסודלפשרה.

מן הדין ,ולכן אין לך בו אלא חידושו ,ובשאר המקרים
שאינםעומדיםבגדרהתקנה,חזרנולעיקרהדין,וכמושכתב

המסקנותהעולותמכלהאמור:

בתשובתר"אמזרחיהנזכרתלעיל.

א .מאחר וכבר פסקנו שאיןכליסודלטענתמקחטעות

וכן מבואר בתשובת עבודת הגרשוני סי' סח שתקנת שו"ם

לביטולהקידושין,ובהתאם לכךאיןיסודלטענתמקח

אינהאלאכשאיןזרעשלקיימא.ובתוךדבריוהשיבבנידון

טעותביחסלדירהשנרכשה ע"ששניהצדדיםבשווה

שנחלקוהצדדיםהאםהיההזרעשלקיימא,וכתב:

קודםלנישואיןולצורךהנישואין.

"לענ"ד נראה שאין כאן אומדנא כלל ואין צ"ל שאינה מוכחא,
כי התנאים בענייני זיווגים לאו בחד צד תליא מילתא ,אלא
בשני הצדדים כאשר יתפשרו תליא מילתא ,א"כ אין כאן
אומדנא כלל אפי' בנדון דידי' ,מכ"ש בנדון דידן שתליא מילתא
במתקני תקנות השו"ם והם תקנו התקנות משום ותם לריק...
פשיטא אין כאן אומדנא כלל".

ב .אין אומדנא היכולה להביא לפסיקה לביטול רכישת
הדירהכנכסמשותף.
ג .הדירה הרשומה על שם שני הצדדים נותרה כרכוש
משותף לצדדים בחלקים שווים ,והתביעה לקביעת
חלוקתהנכסבדרךשאינהשווה,נדחית.

סימן טז

חזקהבתקיעתשופר
בבית הדין התקיים דיון בין הצדדים ,שהם-התובע ,אחד

על הסמכת הגבאי לקבוע את חלוקת התפקידים בין

מהמתפללים בבית הכנסת האר"י )אשכנזי(בצפת ,והנתבע

המתפללים על פי שיקול דעתו.לטענתו,מאחר שהתובע

הינוגבאיביתהכנסת.

שגם הוא חבר הוועד ,נוכח במקום ושתק ,הרי שתיקתו

התובע טוען שבשנים האחרונות הוחזק בבית הכנסת כבעל

מורהעלהסכמתו.

תוקעותקעבשופרבראשהשנהבשניםאלו,ומבקשלהורות

בדיוןהתקבלועדויותשלשניחבריהוועדומדבריהםעולה

לנתבעשלאלהסירומחזקתו.

שהחלטת הוועד היתה לתת לגבאי את הסמכות הבלעדית

הנתבע בקש לדחות את התביעה ,לדבריו ועד המתפללים

להחליט בכל ענייני בית הכנסת לרבות בכל הקשור לאיוש

הסמיך אותו לחלק את התפקידים בין המתפללים ,ובכך

התפקידים.

בוטלוכלהחזקותשכמה מהמתפלליםהוחזקו.לטענתו,כח

כמו כן יצויין שהנתבע לא הכחיש את טענת התובע שהוא

הציבור גובר על כח החזקות ,ובתוקף סמכותו כגבאי הוא

מוחזקבתקיעתהשופרמספרשנים,וכןהעידאחדמהעדים

רשאי לבטל את החזקות ,ולהנהיג חלוקה חדשה של

על חזקה זו .אמנם הנתבע סייע לתובע בנסיבות שבהם לא

התפקידים,לרבותהתקיעהבשופרבראשהשנה.

עלהבידולהשליםאתהתקיעות.

ביחס לתקיעת השופר בראש השנה הקרוב ,הנתבע הציע

נציין שאין החלטה של הוועד להוריד את התובע מחזקתו

שהתקיעהתחולקבינווביןהתובע,אחדמהםיתקעתקיעות

ואין הסכמה של התובע לכך,אלא שהוועד הסמיך את

דמיושבוהשניתקיעותדמעומד,עפ"יגורל.

הגבאי,אךפשיטאשעלהגבאילנהוגעלפיההלכה.

הנתבע הציג פרוטוקול ישיבת ועד בית הכנסת שבו הוחלט

השאלה העומדת לבירור היא האם הציבור רשאי להסמיך

עטרתדבורה
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את הגבאי למנות בעל תוקע את מי שיבחר,ולהתעלם

והרדב"ז חלק ד' סימן אלף פח )יא(כתב הטעם מפני שאם

מהחזקהשלהתובעאועליולהתחשבבחזקה.

יורידוהו מחזקתו יבואו לידי חשד שסילקוהו מפני שאינו

בשלחןערוךחו"מסיקמ"טסעיףלא,פסקהרמ"א:

"יחיד שיש לו ס"ת ,והחזיק שהציבור קורא תמיד בספר תורה
שלו ,אם היה לציבור ס"ת אחר כשקראו בשלו ,מקרי חזקה
ואסורים לשנות .ואם לא היה להן ספר תורה אחר ,לא מקרי
חזקה .אדם שהחזיק במצוה ,כגון בגלילה או ספר תורה ,וארעו
אונס ונתנו הקהילות המצוה לאחר ,כשעבר אנסו של ראשון
חוזר למצותו .אבל אם נתן המצוה לאחר בלא אונס ,נתבטלה
חזקתו".
ובשלחןערוךאו"חסי'קנגסעיףכבפסק:

"אדם שהוא רגיל בשום מצוה ,כגון גלילה ,ואירעו אונס או
עוני ונתנו הקהל המצוה לאחר ,ואח"כ העשיר ורצה שיחזירו לו
המצוה ,אם בשעה שנתנו הקהל המצוה לשני היה ספוק ביד
הראשון לתת מה שהיה נותן בכל שנה ולא חפץ בה ,ונתרצה
הוא עם שאר הקהל לתת לאחר ,איבד זכותו .אבל אם כשנתנו
לשני לא היה ביד הראשון סיפק לתת מה שהיה נותן ,ועתה
שיש בידו רוצה לזכות במצותו ולחזור וליתן מה שהיה נותן
תחלה ,חוזר למצותו".

הגוןלמצווהזו,וז"ל:

"לענין חזקה אע"ג דלענין שאר חזקות דעלמא כל חזקה שאין
עמה טענה כגון שטר היה לי ונאבד אינה חזקה וכ"ש להחזיק
כנגד רבים ,שאני הכא דהוי חזקת מצוה ולא מידי חסרי .וכיון
שהחזיקה זו כמה שנים להיות מדלקת ההיכל במקום שכל
הקהל רואים אותה ולא מיחו בידה מאז עד עתה אין לך חזקה
גדולה מזו .ולא זו בלבד אלא כל מי שהחזיק בשום מינוי בקהל
אין יכולין לסלקו אלא אם כן אינו מתנהג כשורה במינויו .עיין
במרדכי פרק חזקת הבתים .וגדולה מזו תנן בגיטין פרק הניזקין
נותנין את העירוב בבית ישן מפני דרכי שלום פי' שאם רגילין
לתת את העירוב בבית של אחד מבני החצר אין משנין אותו
מפני דרכי שלום וכתבוה כל הפוסקים .והשתא אם בדבר שאינו
של מצוה שיהיה העירוב מונח בביתו אמרו כך כל שכן
בהדלקת ההיכל שהיא מצוה דכתיב על כן באורים כבדו ה'
דאיכא דרכי שלום  ...אין משנין אותו  ...והכא נמי איכא חשדא
שמא יאמרו מפני שלא היו מדליקין אותו כהוגן סלקוהו".
ובתשובת הגרע"א תניינא סי' יב כתב שאין צורך לטעם

הרי מבואר שאדם שהוחזק במצוה מסויימת אי אפשר

חשדא,אלאמאחרשכברזכהבמצווהזואיןיכוליםלסלקו

להורידומחזקתו.וכןנאמרההלכהזובפירושלענייןתקיעת

ממנה.

שופר.במג"אסי'תקפ"אסק"וכתב:

"נהגו שמי שמתחיל להתפלל או לתקוע ,אין ליתן המצוה
לאחר ,כמו שכתוב סוף סי' קנ"ג".
וכתבהפמ"גא"אסק"ו:

"אפשר חזקה שלש פעמים בעינן".
ובמשנהברורהס"קיאכתב:

"ונהגו שמי שהתחיל להתפלל או לתקוע אפילו פעם אחת אין
ליתן המצוה לאחר .ואם חלה הוא ביד הקהל להעמיד אחר,
ומ"מ כשחוזר לבריאותו המצוה חוזרת אל הראשון".

הדבר פשוט שגם הקהל באמצעות נציגיו המוסמכים ,אינם
רשאים לסלק את המוחזק במצוה .מאחר שהמוחזק זכה
במצוותואיןרשותלקהללסלקו.כפיהעולהמכלהפוסקים
שלא חילקו בין קהל המבקש לסלקו ליחיד המבקש זאת.
ואמנם סתמא דמילתא שהגבאי המוסמך ,הוא המבקש
לסלקאתהמוחזקבמצוה.
עלתהטענהשבנסיבותאלוישלהורותעלחלוקתהתקיעות
בין הצדדים ,ואחד יתקע תקיעות דמיושב והשני תקיעות

אמנם בתרומת הדשן פסקים וכתבים סי' קכח מבואר שיש

דמעומד.אךעייןבספרבתיכהונה)להגאוןרבייצחקהכהן

ת
להתחשבבחזקהזושהוחזקבקיוםמצווה,רקבאותןמצוו 

מחכמי איזמיר( ח"ב סי' י' ששלל הצעה כזו לחלק את

שהמחזיקקנהמהצבור,וז"ל:

התקיעותביןהצדדים,ובמסקנתוכתב:

"ולא דמי למי שהחזיק במצוה כמה שנים דמשמע מלשון
מהר"ם במרדכי פ' חז"ה דאית ליה בה חזקה שלא יוכל אחר
לדחותו בכלום ממנה .דשאני התם דרגילין לקנות חזקה כה"ג
מן הצבור וליהנות צדקות והקדישות על ככה להניח להם
וליורשיהם לחזקה".
אךהרבהפוסקיםדחוסבראזווקבעושישחזקתמצוותגם
אם לא קנאה מהצבור ,עיין בדרכי משה חו"מ סי' קמט
סק"ה,ובהתאםלכךנפסקההלכהזובסתמאבשו"עבאו"ח
וחו"מכנזכרלעיל.
ובפוסקיםכתבוכמהטעמיםבהלכהזו.
הלבושכתבהטעםשאיןלבטלחזקהמשוםדרכישלום,וז"ל
בחלקאורחחייםסי'קנגסעיףיז:

"מי שהיתה בית הכנסת בביתו ימים רבים אין הציבור יכולין
לשנותה לבית אחר ,שכבר זכה הוא במצוה משום דרכי שלום".

"לית דינא ולית דיינא לגרוע שום דבר מהתוקע הראשון".
והטעם מפני שאם המוחזק בתקיעה יקבל לתקוע תקיעות
ב
שמיוש 

"נמצאו גורעין ומסלקין לתוקע ראשון מעיקר המצווה דהיינו
תקיעות דמעומד שהם עיקר כנודע".
ואם יתקע רק תקיעות דמעומד"מ"מ אכתי מבטלין הימנו
לגמרי מצוות תקיעות דמיושב דאסמכוה לברכה".
ומסקנתובסוףהתשובה:

"תורת העולה בנ"ד שהדין עם התוקע הראשון ואין רשאין
זולתו לבוא בגבולו אפילו כמלא נימא".
אךבסיוםדבריוכתב:

"ואם יש את לבב התוקע הלזה לעשות ככתוב בשאלה ,לפנים
משורת הדין הוא דעבד ,ואחוליה הוא דמחיל גביה ליקריה
משום גדול השלום".
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מסקנתהדברים:
א .התובע הוחזק בתקיעת שופר בבית הכנסת האר"י
אשכנזי .גם אם אירע שבעת שהתובע נתקל בקושי
בתקיעה,וביקשסיועמהנתבע,איןבכךביטולהחזקה.
ב .מצד הדין מאחר שהתובע הוחזק לפחות שלוש שנים
כבעל תוקע ,אין רשאים להורידו מחזקתו ,וגם הגבאי
אינורשאי  לנהוג בניגוד להלכה הפסוקה .הלכה זו
מתייחסת הן ליחידים והן לקהל והגבאי המוסמך
לקביעתסדריביתהכנסת.
ג .למרות האמור ,התובע רשאי למחול על חזקתו בראש
השנה הבעל"ט .בית הדין סבור שהתובע ירבה כבוד
שמיםוינהגכמנהגןשלתלמידיחכמיםהמרביםשלום
בעולם ,אם ינהג לפנים משורת הדין ויאפשר לנתבע
לתקועתקיעותדמיושב.
דיוןנוסף
בביתהדיןהתקייםדיוןנוסףביןהצדדיםביחסלחזקתושל
פלונילהמשיךלתקועבשופרבביתהכנסתהאר"יבצפת.
בזמנוביום...ניתנההחלטההקובעתאתחזקתולהיותבעל
תוקע בבית הכנסת ,וכעת עלתהטע נהחדשהשלא עלתה
באותודיון.
עלתהטענה כי הנתבע כבר אינו נמנה עם מתפללי בית
הכנסת,וכיבשנההאחרונהנמנעמלהיכנסלהתפללבמקום
זה.
הנתבע הודה בכך ,והבהיר את הרקע להחלטתו שלא
להמשיךולפקודאתביתהכנסת,ואכמ"לבנימוקיםשעלו.
בנסיבות אלו אנו קובעים כי חזקתו בתקיעת שופר בטלה,
ואיןמניעהשוועדביתהכנסתיעמידבעלתוקעחילופי.
חזקה זו של מי שהחזיק בקיום מצוה התבארה בתשובת
מהר"ם שהביא המרדכי במסכת בבא בתרא בפרק חזקת
הבתים,ונפסקהלהלכההןבשו"עחו"מוהןבשו"עאו"ח.
בשלחןערוךחו"מסיקמ"טסעיףלא,פסקהרמ"א:

"יחיד שיש לו ס"ת ,והחזיק שהציבור קורא תמיד בספר תורה
שלו ,אם היה לציבור ס"ת אחר כשקראו בשלו ,מקרי חזקה
ואסורים לשנות .ואם לא היה להן ספר תורה אחר ,לא מקרי
חזקה .אדם שהחזיק במצוה ,כגון בגלילה או ספר תורה ,וארעו
אונס ונתנו הקהילות המצוה לאחר ,כשעבר אנסו של ראשון חוזר
למצותו .אבל אם נתן המצוה לאחר בלא אונס ,נתבטלה חזקתו".
ובשלחןערוךאו"חסי'קנ"גסעיףכ"בפסק:

"אדם שהוא רגיל בשום מצוה ,כגון גלילה ,ואירעו אונס או
עוני ונתנו הקהל המצוה לאחר ,ואח"כ העשיר ורצה שיחזירו לו
המצוה ,אם בשעה שנתנו הקהל המצוה לשני היה ספוק ביד
הראשון לתת מה שהיה נותן בכל שנה ולא חפץ בה ,ונתרצה
הוא עם שאר הקהל לתת לאחר ,איבד זכותו .אבל אם כשנתנו
לשני לא היה ביד הראשון סיפק לתת מה שהיה נותן ,ועתה
שיש בידו רוצה לזכות במצותו ולחזור וליתן מה שהיה נותן
תחלה ,חוזר למצותו".

ובתשובתמהרי"קשרשקיגכתב:

"בא אלי זה הר' נתן יצ"ו וקיבל עליכם באמרו היותכם מבקשים
להשיג גבול עולם אשר גבלו ראשונים ,על דבר בית הכנסת אשר
עמדה בביתו זה ימים רבים לפי דבריו ,ואם כן הוא בקשתי מכם
שלא לפקפק עוד בדבר .כי לפי הנראה לעניות דעתי אין אתם
רשאין לשנותם ,כיון ששם עמדה מימים הראשונים .ובהדיא
שנינו בסוף פרק הניזקין )דף נט( מערבין בבית ישן מפני דרכי
שלום ופי' רש"י וז"ל בני חצר הרגילין ליתן ערוב בבית אין
משנין את מקומו ליתנו בבית אחר מפני דרכי שלום עכ"ל
ומשמע בגמרא דאפילו היכי שיש קצת טעם לשנות מקום
העירוב אפילו הכי אין משנין מפני דרכי שלום .מדפריך עליה
מאי טעמא אילימא משום כבוד ,והא שיפורא דמעיקרא בי רב
יודא ולבסוף בי רבה וכו' ופירש רש"י וז"ל והא שיפורא של
תקיעת ע"ש דמעיקרא בי רב יודא שהיה ראש ישיבת פומבדיתא
ולבסוף כשנפטר רב יודא ומלך רבה נתנוהו בביתו כו' .משמע
דמניחין הערוב בבית ישן אפילו היכא שיש טענה למערער ,דאי
לא תימא הכי מאי פריך משיפורא והלא היה מנהג לתיתו לעולם
בבית ראש ישיבה וסברא הוא שהיה מזרז חזן הכנסת לתקוע או
לד"א כדקאמר דמעיקרא בי ר"י ולבסוף בי רבה  ...אלא ודאי
צריך לומר דפשיטא ליה לתלמודא דהא דתנן בית ישן כו' דע"כ
איירי דאפילו באים המערערים מחמת קצת טענה אפילו הכי
מניחין שם מפני דרכי שלום וכדמפרש בגמרא משום חשדא דאם
לא כן פשיטא דמניחין שם העירוב כיון שכבר הורגלו ולא היה
צריך לתלותו במשום דרכי שלום דכיון דאין טענה לזה יותר
מלזה ,פשיטא דהיכא דקאי ליקום .ומשום כן הוצרך לפרש
בגמרא משום חשדא .כל שכן הכא שאין לשנות מקום בית
הכנסת אם אין להם טענה כלל דומיא דההיא דשיפורא
כדפירשתי ואפילו היה להם טענה מ"מ נראה לע"ד דאין בידם
לשנותם דהכא נמי איכא טעמא דחשיב כמו חשדא".
וראנ"חבתשובתמיםעמוקיםחלקב'סי'ע'כתב:

"מכלל דבריו ז"ל יש ללמוד דמי שזכה באיזה ענין של כבוד או
מצוה אין מעבירין ממנו אותו זכות .אם לא בהיות איזו טענה
למערער ,ואפילו בהיות שם טענה ,אם תהיה שם טענה שלא
לשנות הדבר ההוא ,אין משנין".
ובמגן אברהם סימן קנג סק"מ הביא בקצרה את דברי
מהרי"קוכתב:

"מוכח גבי עירוב דאפילו במקום שיש קצת טעם לשנותו ,אין
משנין מפני חשדא .וה"נ איכא חשדא שיאמרו שבני ביתו אינן
מהוגנין ,גם יכול לומר שאין רצונו לילך למרחוק לבה"כ אף
ששכרו יותר )מהרי"ק(":
ובס"קמטהביאהמג"אאתדבריראנ"ח:

"אין לשנותו אפילו מע"ה לת"ח ]ראב"ח ח"ב ע'[ אם לא שיש
טענה למערער ,ואפ"ה אם יש טענה שלא לשנותו אין משנין
]שם[".
ובספר פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן קנג סק"מ
כתב:

"עיין מ"א .ובאות מ"ט הביא דברי ראב"ח דביש טענה משנין,
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ולכאורה סותרים  ...וי"ל דקצת טענה אין משנין משום חשדא,
כמו בעירוב )גיטין ס' ב' ובתוספות ד"ה אלא משום חשדא,
יע"ש( ,הא טענה רבה משנין ולא חיישינן לחשדא".
וכןהואבלבושישרדעלהמג"אבסוףסי'קנג:
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למילף מיניה היכא דיש לשניהם טענה ,זה טוען שלו הזכות וזה
טוען טענת מחילה שמחלו לו ,אז אזלינן בתר חזקה ,כל זמן
שלא נשתנה הענין לגמרי".
אובשדיחמדכרךח'
בכנסתהגדולהאו"חסי'שסוהבי 
ע 
וע" 

"ואין לשנותו אם לא שיש טענה למערער ,ר"ל טענה רבה,
משא"כ בקצת טענה אין משנין כמ"ש המג"א סק"מ".

סי' א' אות מ' שגם גבי עירוב שהנחוהו בבית ישן ,אך התנו
שיוכלו להעבירו למקום אחר ,מהני התנאי ,ואין לחוש מפני

וכןהואבמג"אסי'שסוסק"ז:

דרכישלום,וכןהסכימועודפוסקיםכפישהביאהשדיחמד.

"אי איכא טעמא רבה משנין".

ולפי זה גם כשקיימת סברא שהשתנה העניין ואדעתא דהכי

העולה מכל האמור הוא שבחזקה זו שהוחזק במצוה ,מוטל

מחזיק,ממילאהויכתנאי,
שתהיהמציאותחדשהלאמחלול 

עלביתהדיןמהוהטעםהעולהכנגדהמוחזק,האםזוטענה

ואיןלחושמשוםדרכישלום,והיינוהמבוארבמהרי"קשאם

קלהאושקייםטעםרצינילבטלאתהחזקה.

ק ,איןלחושלדרכישלום,מכיוןשלאיחשדוהו,
קייםטעםחז 

בנוסףנצייןלדבריהדרכימשהחו"מסי'קמטשכתבשחזקה

טלההחזקהמפנישהשתנההענין.
ב
אלאיבינוש 

זוצריכהשתהיהעמהטענה,והביאוהסמ"עסי'קמ"טסק"נ,

העולהמכלהאמור:

ועיי"ש בתומים ובנתיבות שאין צריך טענה שקנה חזקה זו,

חזקה זו שזכה המחזיק במצוה ,נובעת מהסכמה של הקהל,

אלא די בטענה שהיה בהסכמת הקהל ולא נעשה באקראי
ללאתשומתלב.

ולענייןזהגםהסכמהשבשתיקהמועילהלהיחשבכמחילה.
וחזקה זו צריכה טענה ,וגם הסכמת הקהל שניתנה בזמנו

ובתשובתמהר"םשיקחאו"חסי'עדכתב:

"מבואר בדרכי משה שני תנאים כי היכי דלהוי חזקה ,אחד
שתהיה חזקה הבאה מחמת טענה ,דהיינו שנתנו לו או מחלו
כנגדו .ותנאי שני דיש לו חזקה שיקראו בס"ת שלו היינו אם
היה להם ס"ת אחר ,אבל אם לא היה להם ס"ת אחר אין כאן
חזקה דהא דהניחו אותו מעיקרא משום דלא היה להם ס"ת
אחר עיי"ש ,והיינו דאדעתא דהכי לא מחלו".
ובהמשךכתבמהר"םשיקכמהנ"ממביאורזה,שהכלנובע
מהמחילהדמעיקרא,והוסיף:

"בדבר שיש לחבירו טענה וזכות וחיוב כמו לחבירו ,כמו ס"ת
ושאר צרכי ציבור המחוייבין כולם ,ובני העיר כופין זה את זה
כדאיתא בחו"מ סי' קס"ג וה"ה שארי מצות ,וכשאחד עושה
כאילו מוציא את כולם ,וכאילו הוא שליח של כולם ,ושליח
בעל כורחו לא אשכחן ,לכך צריך לחזקה כזו טענה .וא"כ נכון
הראיה שאם אין לאחד טענה ,ושווין ,אין לשנות .ה"ה נוכל

תוכל להיחשב כטענה ,שיש לה כח לעמוד כנגד טענה כל
דהו העולה כנגדו .אבל כשיש טענה רבה ,ונשתנה העניין
לגמרי,בכה"גאנוקובעים,שעלדעתכןשישתנההעניין,לא
ניתנהלוהסכמתהקהל.
עלכן גם בנידון שבפנינו ,מאחר שבאותו מועד שהקהל
העמידו אתהנתבעכבעלתוקע,הנתבעהיהממתפלליבית
הכנסתהקבועים ,וכעת הנתבע פרש עקב טענות שהעלה
בדיון ,ואינו מתפלל בבית הכנסת ,יש לקבוע שהמצב
הבסיסישהיה נכון בזמנו השתנה ,ומעיקרא הנתבע קיבל
את הזכות לתקוע בשופרמפני שהיה מתפלל קבוע במקום,
איןמקוםלחזקהזוכעת,כשכבראינומתפללבביתהכנסת.
סביר מאד שמתפללי בית הכנסת לא יתנו את זכות תקיעה
בשופר למישעזב אותם עקב טענות שיש לוכנגדם ,ועל
דעתכןלאניתנהזוזכותזו.
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פרשנותהסכםממון
הצדדיםהיו בני זוגנשואיםשהתגרשו ,ולהם ילד אחד.

ברכושו של הבעל .בנוסף ,סעיף12א בהסכם קובע כי כל

הצדדים התגרשו בהסכמה ,אך בלאהסכםגירושיןבשאר

אחדמבניהזוג מנועמלתבועכלתביעתממוןמכלסוגבעת

הנושאיםהכרוכיםבגירושין.

פקיעתהנישואין.למרותזאתנכתבבסעיףזהכדלהלן:

הצדדים חתמו על הסכם ממון בסמוך לנישואין ,להלן
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לג 
הכול 
םז 
תהנישואין.סכו 
פקיע 

האשההנובעותמהסכםזה.

םאלה ".
לסכומי 
תלקב 
הזכאי 
התהי 
ה,אםהאש 
לכתוב 
בנסיבותאלו,בהחלטה קודמתביה"דמצאלנכוןשלאלדון

תביעהלתשלום₪180,000המסתמכתעלסעיף12א

בשאלת זכאות האשה לתשלום הכתובה בעת הגירושין,

בהסכם

מאחר שהסכום הנ"ל של180,000שקל אינו כפוף לגדרי

ההסכם קובע הפרדה רכושית ,והיעדר זכויות ממון לאשה

זכאותלכתובה.
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בעקבות הגירושין ,האשה טוענת שיש לחייב את הבעל
לשעברבסכוםהנ"לכפיהמתחייבמההסכם.

"יש מי שאומר שתנאי שאדם מתנה עם חבירו אין הולכים אחר
הלשון הכתוב ,אלא אחר הכוונה".

במענה לתביעה השיב הנתבע ,ולהלן מדבריו כמפורט

קי(
םנתיבכגחל 
הזוהואברבנוירוחם)מישרי 
מקורהלכ 

בפרוטוקול:

וכךלשונו:

ש"ח לטעמנו הסעיף הזה במקרה הזה א "א
"לעניין  180אלף 
לאכוףאותוכיהואנוגדתקנתהציבור.
ך
ביתהדין:הסעיףמחייבבזמןשחתמועלההסכםאיןל 
ש"ח.
בעיהשהואהתכווןלחייבעצמו180אלף 
החוסרצדקזהזועקלשמיים
ב"כהאיש:א "אלאכוףז 
ה
אהלכהוהפיל 
רהנישואין,הי 
במקרהשלנוזמן קצרלאח 
עליותיקשלאונס.עכשיוסוגריםלואתהתיק".
יש לציין כי בניגוד לסעיף13בהסכם)שאליו נתייחס להלן(

"כתב הרשב"א בתשובה כי אף על פי שכתב לה במתנה לחוד
שתגבה האשה בין בחייו בין במותו ואפילו בשלום ,ודאי יראה
שאין נזקקין לדינא ואין מגבין אותה בחיי הבעל כלל ,דלא כתב
לה רק להיות קיום וחיזוק שלא יוציאנה כאחת הקלות ושתבטח
נפשה בו  ...וכלל גדול בידינו בכל תנאי שאדם מתנה עם חבירו
שאין להלך אחר לשון הכתוב ,אלא אחר הכוונה לבד .וראיה
דעל מנת שאראך מאתיים זוז דהאיש מקדש דלא נתכוונה זאת
אלא להראות משלו".

שבו ההתחייבות המפורטת בהסכם הותנתה בכך שיהיו

תשובתהרשב"אהיאהאסמכתאלרבנוירוחם,שדןבמי

לצדדים ילדים ,הרי שבסעיף 12א אין כל התניה כזו.

הלגבותאת כתובתהגםבעודו
שכתבלאישהכיהיא יכול 

התשלום הוגדר כ"דמי הסתגלות ומחיה" ,על כן התחייבות

בחיים ,וזה נוגד את ההלכה שאין מגבין כתובה בחיי בעלה,

זושרירהוקיימת,ואינהמחייבתאתביתהדיןלדוןולהכריע

אשאיןמגביןאותהבחיי
וכותברבנוירוחםבשםהרשב" 

במידת האשמה של כל אחד מהצדדים במשבר שהביא

ה
הבעל ,אף על פישלשוןהכתובה מפורש בפשטות שכןגוב 

לגירושין ,וכפי העולה מסעיף12א הנזכר ,המתייחס גם

בחייו.

לנסיבותשנשללהזכאותהאשהלכתובתה.
ביה"ד דוחה את הטענה שהתחייבות זו נוגדת את תקנת
הציבור,ואיןלהבנידוןזהכלאחיזהבמציאות.מאחרוסביר
מאד שאדם בעל יכולת כלכלית גבוהה ,כמו הנתבע דנן,

ועייןבביאורהגר"א)ס"קלט(שכתב:

"דדין לשון השטרות כדין לשון הנדרים",
וכןכתבהסמ"ע)ס"קכו(:

"וכן הדין בנדרים ,וכמ"ש ביו"ד בסימן רי"ח ע"ש".

יתחייב בתשלום זה כתחליף לכתובה שעליו לשלם בעת

דיןהנדריםשהולכיםאחרכוונתהנודר,מבוארבשולחן

הגירושין ,בלא כל זיקה לנסיבות שבהן הם מתגרשים.

ערוך)יו"דסי'ריחסעיףא(,וז"ל:

הטענהשהזוגהיהנשויתקופהקצרהשלשנהורבעבלבד,
אינה רלבנטית לעניין ,בפרט כאשר הצדדים ניהלו חיים
משותפיםבמשךכמהשניםלפנישנישאו.
תביעהלממשאתסעיף13בהסכם
בסעיףזהנכתבכדלהלן:
"בכפוף לאמור בסעיף12לעילאםבמועד פקיעת הנישואין
יהיולבניהזוגילדים משותפים,שיהיובמשמורתהוחזקתה
הבלעדיתשלהאשה,מתחייבהאישלדאוגלאשהולילדים

"כל הנודר ,או נשבע ,רואין דברים שבגללן נשבע או נדר,
ולומדים מהם לאיזה נתכוון .והולכין אחר הענין ,ולא אחר
משמעות דבור .כיצד ,היה טעון משא של צמר או פשתים,
והזיע והיה ריחו קשה ,ונשבע או נדר שלא יעלה עליו צמר או
פשתים לעולם ,הרי זה מותר ללבוש בגדי צמר או פשתים
ולהתכסות ,ואינו אסור אלא להפשילן לאחוריו .היה לבוש בגדי
צמר ,ונצטער בלבישתו ונשבע או נדר שלא יעלה עליו צמר
לעולם ,אסור ללבוש ,ומותר לטעון עליו ומותר להתכסות בגיזי
צמר ,שלא נתכוון זה אלא לבגד צמר .וכן כל כיוצא בזה".

לקורת גג בכך שיאפשר להם להמשיך ולהתגורר בדירת

ראחרכוונתהנודר,ומתוךכך
כשםשבנדריםעלינולחקו 

המגורים שבה הם גרו ערב הגירושין לתקופה של שלוש

ם
באד 
םכאשרמתחיי 
לפרשאתנדרוואתהכלולבו,כךג 

שנים ,והאשה תקבל לבעלותה את המחצית של דירת

בשטר,וכפישכתבבערוךהשולחן)סי'ס"אסעיףז(:

המגורים הרשומה על שם האיש ברח'  ,...והאשהתישא
מחצית של כל התשלומים והחובות שיהיו באותה עת על
הדירהלרבותתשלומימשכנתא".

"אין הולכין אחר לשון הכתוב ,אלא אחר הכוונה לפי נושא
הענין ...וצריכים הדיינים להבין עומק העניין ויבואו על
האמת".

התובעת מבקשת לממש סעיף זה ולקבל מחצית מהדירה

בהתאםלכךעלינו לקבוע שאםהיה ברורלביתהדין בנידון

המפורטת בהסכם .ואילו הנתבע טוען שההתחייבות

זה,שכוונת הבעל בעת החתימה על ההסכם הייתה לתת

הותנתה בכך שיש לבני הזוג "ילדים" ,ובמקרה זה יש ילד

הגם אם
לאשתו זכות מגורים לשלוש שנים ומחצית דיר 

אחדבלבד.

הבין
יהיהלהםילד אחד בלבד,אכן היתה קיימתסתיר 

נקדים ,בנסיבות בהן קיימת סתירה בין נוסח שטר

נוסחהשטרלכוונתהמתחייב,וההכרעה בזה היאשהכוונה

ההתחייבות ובין כוונת המתחייב הידועה לנו ,פוסקים

גוברתעלהניסוח,כאמורלעיל.

בהתאםלכוונה,וכפישיבואר:

אולםבנידון זה אין אומדנאדמוכח שאכןיש לחרוג

בשולחןערוךחו"מסי'סאסעיףטזפסק:

מהנוסחהדווקניהמפורטבהסכםשבופעמיים נזכר "ילדים"

עטרתדבורה



השומעים ,אבל אם אינו מוכרח כל כך שכל השומעים יבינו
הפך כוונתו בזה לא אמרינן ה"ל לפרש דהא כשרובא קורין
לחביתא חביתא ולכדא כדא ומיעוטא קורין לכדא חביתא
מסתמא הבנת השומעים יותר נוטה שמכר לו חביות שמשמעו
גדולה )כמו שמשמע מדברי רש"י ודו"ק( ממה שנאמר שיבינו
השומעים כדא ,אפ"ה אמרינן המוציא מחבירו עליו הראי'".

בלשון רבים ולא "ילד" ,הואילויתכן מאד שהתחייבות
נדיבה כזוהמפורטת בסעיף ,13שמצד הדין אינוחייבבה,
לא באה לעולם אלא אם יהיו לצדדים"ילדים"דהיינו
לפחותשניילדיםולארק"ילד"אחד.
נציין עוד לתשובת הרשב"א חלק ב סי' רסט שהביא הב"י
חו"מסי'מבוהובאהלהלכהברמ"אשםסעיףישכתב:

"כלל גדול אמרו )ב"ק מו (.המוציא מחבירו עליו הראיה
ולפיכך כל מוציא שטר ידו על התחתונה .ופעמים שיד בעל
השטר על העליונה בזמן שהלשון שאמר כולל לפי דעת
השומעים ולפיכך מי שכתב סתם על דעת משמעות השומעים
הוא בוטח שאילולי כן הוה ליה לפרושי כיון שהוא יודע
שסתמן של דברים משמע בהפך כוונתו".
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סיכומושלדברבנידוןזה,אםלפידעתהשומעיםאתניסוח
ההסכם ,הכוונה היא שהבעל התחייב רק אם יהיוילדים
דווקא ,או שהכוונה הייתהשאכןדי בילד אחד ,דעה זו
מחייבת את הצדדים .אולם אם יששיפרשו שהכוונה ילד
אחדויששיפרשושניילדים,איןהולכיםבממוןאחרהרוב.
לאורהאמור,בנידוןזהאיןלחייבאתהנתבעבמימושסעיף

ובתשובת עבודת הגרשוני סי' ג הביאאתתשובתהרשב"א,

13מאחר וקשה מאד להניח שדעת השומעים כולם תהיה,

וכתב:

למרות שנכתב בהסכם "ילדים" ,גם ילד אחד כלול

"היינו דוקא בכה"ג שהבי' הרשב"א ראי' מהם כגון ההיא דבר
סיסין דכ"ע קרו לההוא שדה דבר סיסין אם הי' בדעתו שלא
למכור לו אותו השדה ה"ל לפרש ,וכן בההיא אתרא דלא מסגי
פריטי דכספא כלל אם היה דעתו אפריטי דכספא ה"ל לפרש,
אבל אם אין הדבר מוכרע כל כך ,ודאי יש לשמוע לנתבע לפרש
דבריו אף על פי שהשומעים לא הבינו כמו שפי' הוא .ונראה
לע"ד להביא עוד ראי' נכונה מהא דאיתא בפרק המניח פתח
בכד וסיים בחביות כו' אר"פ היינו כד היינו חביות למאי נ"מ
למקח וממכר כו' )ופי' רש"י שביד המוכר לתת לו איזה שירצה
ואפי' התנה עמו חביות שהיא גדולה נותן כד שהיא קטנה( ה"ד
אלימא באתרא דלא קרי לכדא חביתא ולחביתא כדא הא לא
קרי להו לא צריכא דרובא קרו לכדא כדא ולחביתא חביתא
ומיעוטא קרו לחביתא כדא ולכדא חביתא מ"ד זיל בתר רובא
קמ"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב .הרי מפורש באתרא דלא
קרי כלל לחביתא כדא אף על פי שהמוכר מוחזק אינו יכול ליתן
לו כד ולומר שלכך כוונתו כמו שקורין באתרא אוחרא ,כיון
שבאתרא הדא לא קרי לי' הכי .אבל לענ"ד משם ראי' דלא
אמרי' הכי אלא דוקא היכא שרוצה לפרש היפך כל דעת הבנת

בהתחייבותשבסעיףזה,ולכןמאחרוסבירשיש שיפרשוכך
ויששיפרשואחרתאיןלהוציאממוןמהנתבע,אלאידבעל
השטרעלהתחתונה.
עד כאן מהחלטתנו בבית הדין האזורי.לאחר זמן התקבלה
החלטת בית הדין הגדול המציינת מקורות שבהן נכתב
"בנים" והכוונה גם לבן אחד .אך דבריהם אינם מחוורים,
מאחר שלשון מקרא ולשון משנה לחוד ,ולשון בני אדם
בימינו לחוד ,ואין מלשון המקרא או המשנה להוציא
מהאפשרות שבנידון זה ההתחייבות התייחסה לילדים
ולפחות שני ילדים ,כמו שחלק מקוראי ההסכם יפרשו,
בהתייחס ללשון בני אדם בימינו ,שהיא בלבדהקובעת את
התחייבות הבעל בזמנו ,ולעניין זה אין טעם במקורות חז"ל
המתייחסיםללשוןהתורהוהמשנה.
מסקנה:
א .עלפיסעיף 12אלהסכם,הנתבעחייבלשלםלתובעת
סך180,000שקל.
ב .איןלחייבאתהנתבעבגיןסעיף13להסכם.
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תביעהלביטולהסכםגירושי ן
הצדדים נישאובחו"קביום ,...לאחרתשעהחודשיםהופיעו

ביצוע של ההליכים בהוצל"פ לגבייתסכומי הכסףשחויבה

בבית הדין עם הסכם גירושין חתום,וההסכם אושר בבית

עפ"יההסכם.

הדין וקיבל תוקף של פסק דין.בהתאם להסכמת הצדדים

התקיים דיון שבו התברר כי לאחר הדיון הנ"לובמשך

זומןמועדלסידורגט,אךבדיוןהאשהחזרהבהמהסכמתה

שנתיים וחציהצדדים גרו יחד וניסו לחזור לשלום־בית,

להתגרש.להלןקטעמפרוטוקולהדיון:

אולם מזהכשנהוחודששהםבנפרד.כעתשניהםמבקשים

"הבעל:אנימבקשלהתגרשכמוסכם.

להתגרש ללא דיחוי ,אלא שהתובעת דורשת להורות על

האשה :אני חוזרת בי ,ומעוניינת שלא להתגרש אני עדיין

ביטולההסכםעקבחזרתםלשלום־ביתלאחראישורהסכם,

אוהבתאתבעליומבקשתלשקםאתהנישואין".

ובכללזאתלבטלאתהוויתורעלהכתובה.

בנסיבותאלוובהעדרהסכמה,לאסודרהגט.

הנתבעמבקשלדחותתביעהזוולהורותכיהסכםהגירושין

כעתבפנינובקשתהתובעתלביטולהסכםהגירושיןולעיכוב

שריר וקיים ,וכי התובעת מחויבת בהתחייבויות הקבועות
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בהסכםהגירושין,וכןהנתבעמבקשלהתגרשבכפוףלמילוי

דיכובסקישליט"אהרה"גאריההורביץזצ"לויבל"אהרה"ג

התחייבויותאלו.

שלמהבןשמעוןשליט"א,שכתבו:

יצוין כי מכל צד עלו טענות הדדיות ביחס להתנהגות הצד
השניואשמתושהגיעולגירושין,אךבמסגרתהנוכחיתשבה

"בהעדר החלטה מפורשת המבטלת את ההסכם ,אין לראות את
ההסכם כבטל".

נדרשת הכרעה בתביעה הנזכרת ,ובהעדר תביעת גירושין

וכן הובא שם מפסק דינו של בית הדין בתל אביב שקבע

ותביעה לתשלום הכתובה או תביעה לשלום־בית ,טענות

בנסיבות הדומות לנידון שבפנינו,שהסכם הגירושין אושר

אלולאעמדולבירור.

אך הצדדים חזרו לשלום־בית ,ולאחר זמן התברר

השאלה העקרונית שעלינו להכריע בה היא ,האם בנסיבות

ששלום־הביתלאעלהיפה.ביתהדיןפסקשאיןלשנותאת

המתוארות הסכם גירושין בטל עקב הניסיון לחזרה

ההסכם ,ועל הצדדים להתגרש עפ"י התנאים שנקבעו

לשלום־בית ,וכן האם ויתור האשה על הכתובה בטל ,וכי

בהסכםהגירושיןשאושר.

כתוצאה מכך יש מקום לדון בשאלת זכאות האשה

אך בפסק דינו של בית הדין הגדול שדן בערעור על פסק

לכתובתהבנסיבותהמקרההנוכחי.

הדין הנזכר מבית הדין בתל אביבהוחלט ברוב דעות לקבל

יצוין כי בזמנו במועד הדיון לאישור ההסכם ,הצדדים גרו

אתהערעור,וכתבוכדלהלן:

יחד תחת קורת גג אחת וביקשו לאשר את הסכםהגירושין
לאלתר ,ולבקשתם ניתן לאלתר פסק דין המאשר את
ההסכםונותן לו תוקףהחלממועד פסק הדין ,וזאת למרות
שכאמור,עדייןגרויחדוטרםהתגרשו.

"הסכמת הצדדים לשוב לחיי שלום ללא תנאי ,כמוה כהסכמה
לביטול ההסכם ...הסכם הגירושין בוטל ברגע שהסכימו לשוב
לשלום־בית ,לפיכך ברור כי ההסכם בטל ומבוטל ואין
להתחשב בו כלל".

עוד יצוין כי הסכם הגירושין בעיקרו ,מתייחס להסכמה

א לבססאת הקביעה הנזכרתכי
נראה לחרוגמפסיקהזואל 

להתגרש ולהסכמת הצדדים ולהודאתם אודות חוב כספי

"בהעדרהחלטהמפורשתהמבטלתאתההסכם,איןלראות

שהאשה חבה לבעל בגין סכומי כסף שהבעל העביר לה

אתההסכםכבטל" .

למען רכישת דירה שנרשמה על שמה ,וכןנקבע שהאשה

תוקפושלהסכםגירושיןחתוםשאושרבביתהדיןמיוסדעל

תשלם לבעלהסך225,000ש"ח בגין החזר הלוואה שנטלה

ההלכה הקובעת",סיטומתא קניא" ,דהיינו ,המנהג הרווח

למימון רכישת הדירה ,וסכום זה יוחזר תוך עשרה ימים

לתת תוקף להסכם מסוג זה,מחייב .עיין פד"ר כרך ג'

ממועד חתימת ההסכם .בנוסף ,בסעיף מס'  3להסכם

עמודים ;363-368פד"ר כרך ד' עמ'198ועמ'289וכרך ה'

הגירושין נכתבכדלהלן" :בכפוףלקיוםכלהמוסכםבהסכם

עמ'  259ועמ'  311בכרךח'עמודים ,47-54וכרךט'עמ' 228

זה ולאישורו ולמתן הגט בפועל ע"י הבעל ,מוותרת בזאת

ושםצוינוהמקורותבאחרוניםלכך.

האשהעלמזונותיהעלכתובתהותוספתהכתובה".

בנוסף נציין לדברי הגמרא במסכת קידושין דף כו עמוד א'

ובסעיף6הצדדים מבקשים לאשר את ההסכם ושיינתן לו

ביחסלקנייןכסףהמועיללקנייתקרקע:

תוקף עפ"י חוק יחסי ממון ,והוסיפו" :כל ההסכמות
האמורות בהסכם זה תלויות ושלובות זו בזה למען סידור
הגטביןהצדדים" .

"אמר רב :לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר ,אבל
במקום שכותבין את השטר לא קנה" .ופרש רש"י :לא קנה,
"דכיון דרגילין בהכי ,לא סמכא דעתיה דלוקח עד דנקיט
שטרא ,ועיקר דעתו לקנות על השטר הוא".

דיון

מטעםזההחתימהעלהסכםהגירושיןאינהמחייבתואינה

השאלה העקרו נית העומדת להכרעה בנידון זה ,היא:

בתוקף אלא לאחר שבני הזוג מתייצבים בפני ערכאה

בנסיבות המתוארות שהסכם הגירושין אושר כמקובל,

שיפוטית לאישור ההסכם ,וזאת מאחר שעפ"י חוק יחסי

ולאחר מכן הצדדים לא התגרשו עקב התנגדות האשה,

ממון אין תוקף להסכם מסוג זה בהעדר אישור ערכאה

וחזרו לניסיון לשלום־בית ,אך כעבור קרוב לשלוש שנים

שיפוטית ,וכך הוא מנהג המדינה ביחס לכלל הזוגות

התברר שהניסיון כשל ,וכעת שני הצדדים מבקשים

המתגרשים ,וכמו שכתבו בפד"ר כרך יט עמ'274בסיכום

להתגרשוהאשהמבקשתלהורותעלביטולההסכם ,לרבות

פסקהדין:

ביטול הוויתור על הכתובה והבעלמתנגד ,האם בנסיבות
אלוישלפסוקביטולההסכםכמבוקש.
נפתח בהתייחסות לשאלה האם הסכם הגירושין שנחתם
ואושרמתבטלמעצמועםהחזרהלשלום־בית.
בספר "סדר הדין בבית הדין הרבני" של פרופ' אליאב

"המנהג הוא שכל זוג המתגרש לא סומך דעתו על הסכם
גירושין עד שבית הדין יאשר אותו ויתן לו תוקף של פסק דין.
לכן הסכם שלא הובא לבית הדין לאשרו אין לו תוקף אפילו לא
מטעם סיטומתא כי מנהג הסוחרים הוא להביא הסכם לאישורו
של בית הדין".

שוחטמן )מהדורת תשע"א  (2011-עמ'1194הביא מפסק

גם בנידון שבפנינו ,בהסכם הגירושין הצדדים ביקשו

דינו של בית הדין הגדול בהרכב הדיינים הרה"ג שלמה

שההסכם יאושר בהתאםלחוק יחסי ממון ,ובכך הצדדים

עטרתדבורה
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קשרו בפירוש את ההסכם ותוקפו ,להוראות החוקיות

עודיובהרכיבעתהדיוןבבקשהלביטולההסכםעקבחזרת

הקבועותבחוק.

הצדדיםלניסיוןלשלום־בית.היסודלביטולההסכםבנסיבות

סעיף1לחוק יחסי ממון בין בני זוג מגדיר "הסכם ממון",

אלו הוא על פי אומדנא שההסכם נחתם על דעת כן

כ"הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם" .תנאי

שיתגרשו ,ולא על דעת חזרה לשלום־בית .לכאורה ,מאחר

לתוקף הסכם הממון הוא כי יהיה בכתב והוא טעון אישור

שלהסכם הגירושין שותפים שני צדדים ,היה מקום לטעון

ביתהמשפטאוביתדיןדתי.האישוריינתןרקלאחרשבית

שאיןמקוםלדוןדיניאומדנאביחסלהתחייבותשקיימיםבה

הדין או בית המשפט נוכח שבני הזוג עשו את ההסכם

שני צדדיםהמתחייבים זה לזה בהתחייבויות הדדיות ,וכי

בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

בהתחייבות כזו אין די באומדן דעת של צד אחד בלבד

אישור הניתן על ידי בית הדין או בית משפטלהסכם ממון

הטוען לביטול ההסכם .אך להלן מספר מקורות המוכיחים

מהווהתנאילתקפותו,זהוהכלללענייננו)מההיבטהמשפטי

כיעפ"י ההלכה ניתן לבטל התחייבות באומדנא מוכחת

יש מקורות רבים לקביעהזו ולהלן מקצתם -ע"א,490/77

ושאין בה ספק ,גם כשההתחייבות היא במסגרת הסכם

נציה נ' נציה ,ל"ב ) ;621(2ע"א ,169/83שי )שרעבי( נ' שי

הדדי:עייןבמשנהלמלךפ"ומהלכותזכיהה"אבשםשו"ת

)שרעבי( ,ל"ט ) ,(776(3מ"א )ת"א(1366/92אסרף נ' אסרף,

פני משה שגם בדבר התלוי בדעת שניהם ,אם האומדנא

תק־מח ;664(2)93תמ"ש )ת"א(21021/96שילה נ' שילה,

"גדולה עד מאד" דנים עפ"י אומדנא של צד אחד ,ועיין

]פורסםבנבו[(.

בנודעביהודהקמאחיו"דסי'סט)ד"הנמצא(שכתבכסברה

על כן בנסיבות המתוארות ,גם ביטול ההסכם או שינוי

זו ,וכן בשו"ת דברי חיים ח"א חאה"ע סי' ג' כתב" :רבים

ההסכם ,יהיו חסרי תוקף בהעדר פסיקה מתאימה של

ושלמים ס"ל דבאומדנא גדולה אפילו בדבר התלוי בדעת

ערכאה שיפוטית .וזאת לאחר שסעיף2לחוק יחסי ממון

שניהם אמרינן אומדנא ".וכן הסכים בשו"ת ברית אברהם

קובע:

חחו"מסי'כטסק"י.

)א( הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה
)להלן  -בית המשפט( או בית הדין הדתי שלו סמכות
השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג )להלן  -בית
הדין( ,וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.
)ב( האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או
בית הדין ,שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי
בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.
בהתאם למבואר ,אם לאחר החתימה על הסכם הגירושין
ואישורההסכם,הצדדיםחזרולשלום־בית,לכאורה,קיימת
אומדנא ברורה שעל דעת נסיבות אלו לא נחתם ההסכם.
ואםאחדמהםיפנהלביתהדיןבבקשהלבטלאתההסכם,
יהיה מקום לדון בבקשה ולבחון את הנסיבות החדשות,
ויוטל על בית הדין לבחון בכל מקרה לגופו האם על יסוד
האומדנאהנזכרתדינושלההסכםלהתבטל.
אבל בהעדר בקשה מתאימה מאחד הצדדים לבטל את
ההסכם ,ובהעדר פסיקה מתאימה ,ההסכם שריר וקיים ,גם
בעת שהצדדים במהלך ניסיון לחזרה לשלום־בית .זאת
מכיוון שעפ"י המבואר ,ההסכמה לביטול ההסכם ,כמו
ההסכמהלתתלהסכםתוקף,לאקיבלומעמדברתוקף,גם
עלפיההלכה,בהעדרפסיקהמתאימה.
יצוין כי פסק הדין הנזכר של בית הדין הגדול ,שקבע ברוב
דעות שהסכמת הצדדים לחזור לשלום־בית מבטלת את
ההסכם בלא צורך בהחלטה אחרת ,ניתן בשנת תשמ"ה,
השנים
וייתכן שביחס לאותו נידון שהתרחש כאחדעשר 
בלבד לאחר שחוק יחסי ממון נכנס לתוקף ,טרם היה ברור
מנהגהמדינהשלאלתתמעמדלחתימהעלהסכםהגירושין
ולביטולו,בהעדראישורערכאהשיפוטית.

בהתאם לכך אין מקום לקביעה הגורפת שבכל מקרה
"ההסכם בטל ומבוטל ואין להתחשב בו כלל" )כניסוח
שנכתב בפסק הדין הנזכר( ,אלא ביחס לכל מקרה לגופו
ולכל סעיף בהסכם יש לבחון האם קיימת אומדנא ברורה
שאין בה ספק ,שלא הוסכמה הסכמה ספציפית זו על דעת
חזרה לשלום־בית ,ובמסגרת דיון ופסיקה מתאימה ניתן
להביאלביטולההסכםאוחלקו.
בהתאם לכך בנידון שבפנינו ככל שהדבר נוגע להסכמת
הצדדים המאשרים כי הבעל העביר לאשה סכומי כסף
כהלוואהלמימוןרכישתדירה,ולהסכמתהאשהלהחזירלו
סכוםמסויםשנקבעבהסכם,החזרשיבוצעתוךעשרהימים
לחתימתההסכם,סעיףזהאינובהכרחמותנהבגירושין,מה
עודשהוסכם על ביצועו עוד טרם יסוד הגט ,אלא כאמור,
כעבור עשרה ימים בלבד ממועד חתימת ההסכם .על כן
ביחס לסעיף זה אין אומדנא השוללת תוקפו בנסיבות של
ניסיוןלשלום־בית.
אךביחסלסעיףמס'  3הקובעאתהוויתור עלהכתובהעם
מתן הגט ,קיימת אומדנא ברורה שהסכמה זו מותנית
בגירושין שיוסדרו במועד קרוב ,אך אם הצדדים חזרו
לשלום־בית ולפרק זמן משמעותי זנחו את רצונם להתגרש,
ביחסלנסיבותאלואיןויתורעלהכתובה ,ובהעדרהסכמה
אם הצדדים יתגרשו בלא הסכם או על יסוד חיוב הבעל
בגירושין,ישמקוםלדיוןמחודשבתביעהלתשלוםהכתובה.
אומדנא זו שהוויתור מותנה בגירושין במועד קרוב,נקבעה
בכמהפוסקיםוכפישיבואר.
עייןבפסק דין שבספר עטרת דבורה ח"א סי' ס' ,ושם בעמ'
379ובו התייחסנו למקרה שנחתם ואושר הסכם גירושין
והצדדים חזרו לשלום־בית ,או על כל פנים הצד המתנגד
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למימוש ההסכם מבקש שלום־בית ואינו מעונייןלהתגרש,
ולהלןהמקורותהעיקרייםלהלכהזו.
בשו"תהרדב"זחלקא'סימןשסדכתב:

"היכא דאמרה סתם מאיס עלי וגם בשעת ההמלכה לא אמרו
לה שהפסידה כתובתה ואין כופין ליתן גט בזה יש לדון אם
חזרה בה אם הפסידה או לא .ומסתברא דבכה"ג לא הפסידה
כתובתה ...סופה הוכיח על תחילתה כיוון דחזרה בה משמע
דמתחילה לא אמרה כן אלא שחשבה שיגרשנה מיד".
ובספרמשפטיםישריםחלקב'סי'סד,כתבוז"ל:

"שאלה .מעשה שהיה באשה אחת שנתקוטטה עם בעלה
ומחלה כתובתה בקניין כראוי רק שיגרשנה ,ושוב עשו שלום
ביניהם כמה חדשים סתם ,ויום מיומים הוציא שטר המחילה
ורצה לפוטרה בלא כתובה על סמך המחילה הנזכרת.
תשובה .נראה דאין במחילה ההיא ממש ,דלא מחלה אלא אם
יגרשנה סמוך למחילה ,דאנן סהדי דלא מחלה לעולם .דלא
מחלה אלא אם לא עשו שלום ,והו"ל כמוכר נכסיו לעלות לא"י
וכיוצא דגלוי דעת כי האי מהני בהם כתנאי ואומדנא רבתי דלא
מחלה אף אם יעשו שלום והו"ל כמחילה על תנאי ,וצריך
עיון".

"נראה לי שאשה זו מחלה כתובתה מחילה גמורה ללא שום
התנאה ,ואינה יכולה לחזור בה ,ואינה זכאית למזונות ,ואם
ירצו לשוב ולחיות יחד חיי שלום צריך לכתוב לה כתובה אחרת
כדמו"י".
אךיצויןשדעהזו,הייתהדעתמיעוטבאותופסקדין.
העולה מדברינו:הרדב"ז ופוסקים נוספים קבעו שקיימת
אומדנא ברורה שהמחילה על הכתובה נעשתה על דעת כן
שיסודר גט במועד קרוב כפי שסוכם .אך אם חזרו
לשלום־בית ולא התגרשו ,המחילה בטלה .והיינו גם אם
לאחרפרקזמןארוךחזרוונפרדוומבקשיםלהתגרש.
בהעדר כל זיקה הקושרת בין הוויתור על הכתובה לסכומי
כסף כאלו אואחרים ,הנתונים להסדרה בין הצדדים בגין
חוב האשה לבעל ,אין מקוםלהתייחס לוויתור על הכתובה
במקרה זה בדרך שונה מכל מקרה אחר שבו הזוג מחליט
להתגרש במועד קרוב והאשה מוותרת על הכתובה ,ואנו
קובעים שהוויתור על כתובה מותנה בגירושין שיוסדרו
בהקדם וכפי שסוכם .בהעדר אמירה מפורשת בהסכם ,או
לכל הפחות רמז ,המבטא שלמעשה האשה לא ויתרה על
הכתובה ,אלא קיבלה תשלום בגין הכתובה בדרך אחרת,

וכן בשו"ת דבר אמת )להג"ר ידידיה מונסונייגו( חלק אה"ע

איןלכךמקום,ואיןלקבועזיקהביןתשלוםהכתובהלהסדר

סי'קלחכתב:

ממוניאחרשהקבעבהסכם.

"נהגו העם להקל במוחלת כתובה לבעלה ,כשעושים שלום
ביניהם אין מחדשים כתובה אחרת וסומכים על כתובה
הראשונה .עם היות שיש לפקפק בדבר ,מ"מ הני מילי במוחלת
כתובתה לבעלה ונתחייב לה לגרש ביום פלוני ,בזה אנו אומרים
דהוי כמחילה בתנאי שאם לא קיים התנאי ולא נתן הגט ,אין
מחילתה כלום ,שאם היות שלא היה התנאי מפורש אין אומרים
סתמו כפירושו ,וכאילו היה התנאי מפורש ,ואין צריך לחדש
כתובה אחרת".
וכןפסקבשו"תשושניםלדוד)להג"רדודצבאח(חלקאה"ע
סי'ע',ובתוךדבריוכתב:

"בפרט שכבר העיד אדוני הארץ מנ"י אי"ש הצרפתי זלה"ה
שמעשים בכל יום שעושים שלום ואין כל חדש לחדש כתובה
אחרת ,א"כ מעשה רב ...גם אלה אזכרה שבימי חורפי ארע
מעשה כזה בה"ר אברהם אלמאליח ואשתו במדינתנו עי"ת
ארבט יע"א ,שרצה הרה"ג כמוהר"י צבע זלה"ה לדון לחדש
כתובה אחרת ולא הודו לו חבריו רבני אתרא ,כך דנין והולכים
בכל יום".
ואמנם כאמור בתשובה זו ,הובאה דעת הסובר שיש לחדש
כתובה אחרת ,אך הרב המשיב פסק הלכה למעשה לדחות
דעהזו,והעידשכןהמנהגהפשוט.וע"עשםבשושניםלדוד
סי'עושחזרעלהדבריםכפישפסקבסי'ע'.

לפי האמור ,מאחר שהוויתור על הכתובה מבוטל ,הבעל,
האמור להיפגע מביטול סעיף זה,רשאי להודיע כי בנסיבות
אלושסעיףמרכזיבהסכםהתבטל,דהיינוהסעיףהקובעאת
הוויתור על הכתובה ,דינו של ביטול זה להביא לביטול
ההסכם כולו ,ויוכל לבקש לבטל את ההסכם כולו ,ולשוב
ולתבועשתינתןפסיקהביחסלחלוקתהרכושולכתובהכפי
שהיה נכון בהעדר הסכם ה גירושין ,וזאת בטענה שהוויתור
שהוסכם על ידו במסגרת ההסכם היה מותנה בוויתור על
הכתובהובטלבהעדרו.
אך אם הבעל אינו מעוניין לבטל את שאר סעיפי ההסכם,
ביטול הסעיף של הוויתור על הכתובה אינו עילה לדרישה
מטעם האשה לביטול ההסכם כולו ,מאחר שהיא אינה
נפגעתמהביטול.
אין אנו מקבלים את עמדת האשה הטוענת שהסכימה
להודות בחובות שאינה חייבת בהם ,רק כדי שהבעל יסכים
להמשיך בטיפולי ההפריה .מעמדה של טענה כזו כטענת
"משטה אני בך" של האשה כלפי הבעל .בעניין כעין זה,
נפסקבשו"עחושןמשפט,סימןפאסעיףו:

"אם כשתבעו הודה בפני ב"ד ...שוב אינו יכול לומר :משטה
אני בך".
במקרה שבפנינו שהודאת האשה נעשתה בפני בית הדין,

אמנם בספר משפטי שאול סי' כח בפסק דיןשל הג"ר יוסף

אינהיכולה לטעון שהדברים לא נאמרו ברצינות ואינם

קאפח זצ"ל שכתב בנידון שנערך הסכם גירושין ואחד

מחייבים.

מסעיפיההסכםקבע  -כיבזאתהאשהויתרהעלכתובתה,

ויצוין לפסק הדין בספר עטרת דבורה ח"א סי' ס' )עמ' (383

אךלמעשהלאסודרהגטעקבהתנגדותהאשה,וכתבהגר"י

שנשללה דעת הסוברים שכל הסכם גירושין יקבל מעמד

קאפחזצ"ל:

בר־תוקף רק עם הגירושין ,אלא מאחר שהצדדים ביקשו

עטרתדבורה
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שההסכםיקבלתוקףשלפסקדיןלאלתר,ואכןניתןפסקדין

למנוע הגשת התביעה לביטולו .עליה להודיע על עמדתה

כזה ,הרי שלבקשתם נקבע מעמדו של ההסכם כמסמך

בכתבתוךעשריםיום.

משפטיברתוקףומחייב,לאלתרעםמתןפסקהדין.

במסגרתהנוכחיתובהעדרתביעהמתאימה,איןאנוקובעים

מסקנת הדברים :סעיף מס'  3בלבד מבוטל .אך מכיוון

דבר ביחס לשאלת זכאות האשה לתשלום הכתובה וביחס

שביטולזהמאפשרלבעללתבועביטולההסכםכולו,האשה

לשאלת חיוב הגירושין ,ושני הצדדים רשאים להגיש

רשאית לחזור בה,ולבקש קיום ההסכםבמלואו על מנת

תביעותבשנינושאיםאלו.

סימן יט

ביטולהסכםגירושיןפיקטיבי
בפני בית הדין תביעה מצד התובע עו"ד אלמוני ,כנגד שני
הנתבעים פלוני ופלונית בתביעה לביטול פסק דין לאישור
הסכםגירושיןשניתןבביתהדיןביום...

ב .המזונותשולמולילדיםולאלנתבעת,ואיןלפגועבהם,
כימזונותהילדיםקודמיםלגביהלפנישארהנושים.
ג .ההסכםאינוקנוניה,אלאנחתםבכנות.הרקעלגירושין

התקיים דיון שבו הופיעו התובע וכן הנתבעת פלונית ,אך

היה הסתבכות של בעלה לשעבר בחובות רבים שהיא

הנתבעפלונילאהתייצבלדיוןכנדרש.לאחרהדיוןהנתבע

ערבה להם ,שגרם למתח רב ביניהם ,ולכן התגרשו.

פלוניהגישכתבהגנהמנומק.

אחרי הגירושין האב עבר לעבוד לגור בדרום הארץ,

התובע ,עו"ד אלמוני ,במסגרת תפקידו כעו"ד ,תובע בתיקי

ובשבתות מגיע לכמה שעות כדי לראות את הילדים,

הוצאה לפועל נגד הנתבע פלוני ,סכום כולל של.₪25,000

ואינו ישן בבית האם .עם זאת האב מכיר בחובתו

כמו כן התובע מייצג לקוחות נוספים בהוצאה לפועל,

לילדיו ולכן הסכים לשלם את מזונותיהם בסכומים

בתביעותנגדהנתבעפלוניבסךכוללשל.₪315,000

נכבדים ,וכן להחזיר לאם את ההוצאות שהוציאה

הנתבעים ,הם בני זוג עם שני ילדים ,שחתמו עלהסכם

לבדהעבורהילדיםבשנים.1997-2000

גירושין ,שקיבל תוקף של פסק דין בביה"ד ביום ...בהסכם

הנתבע פלוני)הגרוש(טען בכתב ההגנה כי דמי המזונות

זה נקבע ,שהנתבע ישלם מזונות לשני ילדיו בסך.₪4000

נקבעו לרווחתם של הילדים ולא היתה מניעה שהוא יחייב

וכןהוסדרובהסכםזהשארהנושאיםהכרוכיםבגירושין.

עצמובהםבמסגרתההסכם.

מאוחר יותר בתאריך...הנתבעים שינו את תנאי ההסכם,

ישלבררשתישאלותמקדמיות:

וחתמובביתהדיןעלהסכםחדש,שבוהאבהתחייבבסכום

האם התובע מוסמך לתבוע את ביטול החוזה שנעשה בין

של₪6000לשניילדיו,ובוביוםהצדדיםהתגרשובביה"ד.

הנתבעים בלבד ,בעוד התובע הינוצד ג' שאינו שותף

ביום...הצדדים הופיעו בבית הדין והציגו בביה"ד הסכם

להסכם .והאם יש סמכות חוקית לבית הדין לדון בתביעה

חדש ,שבו האב התחייב לשלם ₪5000לחודש ,עבור חוב

החורגת מנושא המעמד האישי ,העוסקת בתביעה ממונית

ישן של מזונות ילדים מלפני13שנה ,שלא נפרעו החל

שביןצדג'וביןהנתבעים.

מתאריך2/1997ועד .2/2000וכן נכתב בהסכם זה כי האב

ביחסלשאלההראשונהאנוקובעיםכדלהלן:גםאםהתובע

ישלםלאםתשלוםחדפעמישל  55,000שקלעבורהוצאות

אינו שותף להסכם שנחתם בין הנתבעים ,מאחר שההסכם

מיוחדותבהןהיא נשאהבמהלךהשנים,וכיהסכוםישולם

ביןהנתבעיםפוגעבתובעשהואצדג',עומדתלוהזכות,הן

ב55-תשלומיםשויםשל1000שקלכדמימזונות.

מהפןההלכתי,והןמהפןהחוקי -לתבועאתביטולההסכם

את ההסכם הזה התובע מבקש לבטלו .לטענת התובע,

הפוגעבו.

ההסכם אינו אלא פיקציה ונחתם למראית עין ,וכי כל

ביחס לנושא הסמכות יאמר כדלהלן :אמנם הבקשה

מטרתוהברחתכספיהנתבעפלונימנושיובאמצעותהסכם

שבפנינו ,הבאה על ידי צד שלישי להליך הקודם בענין

זה.לטענתהתובע,ההסכםהוצאבמרמהתוךשימושלרעה

הגירושין ,חורגת ממקרה רגיל שבו לאחר הגט בא אחד

בהליכיביתהדיןוהטעייתו,וכןנוגדאתתקנתהציבור.

הצדדים ,ומבקש לבטל את הסכם הגירושין .על פי המצב

מצד הנתבעים הופיעה הנתבעת פלונית)הגרושה( ,והגיבה

המשפטי הקיים ,בית הדין מוסמך לדון בבקשת בעל-דין

עלהתביעהבאופןעצמאיללאקשרלנתבעפלוני.טענותיה

לבטל פסק דין שניתן בעבר על ידי בית הדין ,כשם שלכל

נטענוהןבכתבההגנהוהןבעלפה,וכדלהלן:

טריבונלשנתןפסקהדיןמקורי,נתונההסמכותלדוןבביטולו

א .יש לדחות את התביעה על הסף ,משום שהתובע הוא

אובשינויו.ראודבריושלהנשיאשמגרבע"א  442/83קםנ'

צד ג' שאינו שותף להסכם ,ואינו יכול לבטל את
ההסכםשנחתםמרצונםשלשניהצדדים.

קםשבונכתב-

"גם משניתן פסק-דין המאשר הסכם ,הרי אם הוכח ,שמאז הינתנו חל
שינוי מהותי בנסיבות ,וכי יהיה זה בלתי צודק להשאירו על כנו ,ניתן

496סימןיט
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לפתוח את העניין מחדש .פסק הדין מבוסס על מערכת נסיבות
מסויימת ,הקיימת בעת הינתנו ועם שינוי הנסיבות באופן מהותי
עלול המשך קיומו של פסק הדין להפוך לבלתי צודק  ...כשם שניתן
לפתוח מחדש פסק-דין רגיל למזונות ,שניתן על יסוד הכרעתו
העניינית של בית המשפט ,כשמשתנות הנסיבות שינוי מהותי ,כן
ניתן לפתוח פסק-דין ,גם אם הוא ניתן בהסכמה .פסק-דין ,שניתן
בהסכמה ,אין לפתחו אלא במקרים נדירים ,וזאת בשל אופיו
ההסכמי .ודאי שניתן לפתחו ,אם הצדדים השאירו פתח לכך,
במפורש או במשתמע ...אך גם אם לא היתה זו כוונת הצדדים ,מכוחו
של בית משפט לקרוא תניה כזו לתוך ההסכם ,וזאת מאחר שיש
לראות את ההסכם כמכוון למערכת עובדות ונסיבות מסוימת ,כפי
שהיתה בעת כריתת החוזה ...מגמת היסוד היא האיזון בין שני
אינטרסים ,הינו בין אינטרס הסופיות של פסק הדין לבין האינטרס,
שלא ישאר על כנו פסק-דין ,שאכיפתו הפכה ,עקב שינוי נסיבות,
לבלתי צודקת לחלוטין".

בחובות כבדים מאד העולים לסך של כמה מיליוני שקלים.
באותודיוןהצדדיםהיוחייביםלהודיעלביתהדיןכיאישור
הסכםזהמבוקשבנסיבותשבהםלבעלחובותכבדים,והיה
עליהםלבקשמביתהדיןלדוןבאישורההסכםלאורנסיבות
האמתשהיו ידועות באותומועד,ולבחוןאתתוקףההסכם
ךביחס לנושים.
למרות המשמעות הקשהשההסכם משלי 
אךנסיבותאלוהוסתרומביתהדין.אמנםאיןמניעהשאדם
יתחייב בהתחייבות נדיבה מאד לטובת ילדיו או גרושתו,
לרבות תשלום מזונות עבור שנים רבות למפרע ועוד סכום
חד פעמי גדול בסך55,000שקל ,אך כשהצדדים מבקשים
מבית הדין לאשר התחייבות מסוג זה ,בלא לעדכן את בית
הדין במשמעות המיידית של אישור ההסכם ,בכך הצדדים
ניצלולרעהאתהליכיביתהדין,ביודעםשחובמזונותקודם
לחובותאחריםובכךימנעומבעליחובותלגבותאתחובם.
אמנם כשהצדדים מבקשים מבית הדין לאשר הסכם גירושין

עלפסקדיןזהחזרהשופטחשיןב-בג"צ  6103/93סימהלוי

שבונקבעיםדמימזונותבסכוםמקובל,איןמניעהשביתהדין

נ'ביה"דהרבניהגדולבירושליםפ"דמח).591,(4

יאשראתההסכם,תוךהשארתהזכותלגורםהנפגעמההסכם

אילו היתה שאלה דומה עולה בבית המשפט האזרחי ,ברי

לבקשלבטלו.אךכשההסכםקובעתנאיםמשופריםומופלגים

שבית המשפט היה מוסמך לדון בבקשת צד שלישי לבטל

מאד למזונות הילדים כמפורט ,לא יתכן להסתיר מבית הדין

הסכם בעניני משפחה שניתן לו תוקף של פסק דין ,ובלבד

אתהתמונההמלאהשלמצבםהכלכלישלהצדדים.

שהיא תוגש בתובענהעצמאית )כפי שנעשה כאן( ,וה"ה

במקרה זה חוסר תום הלב של הנתבעים בדיון הנ"ל בולט

ביחסלביתהדיןהרבניבנושאיםהנתוניםלסמכותו.

מאדואיןבוספק.

יצויין ל-ע"א701/76צבי עפרון אח' נ' חב' הכשרת היישוב

נכוןלצטטבמסגרתהנוכחיתאתפסקדינושלביתהמשפט

בישראלבע"מ,פ"דלא),79(3שבופסקביתהמשפטהעליון:

העליון בתיק בש"א4796479/06בנק דיסקונט לישראל

אדם שלא היה צד בהליכים שבהם ניתן פסק-דין ,אשר

בע"מנ'משהשנפ ]פדאור)לאפורסם( ,[873 (1) 07עמוד ,3

לטענתו פוגע בזכויותיו ,יכוללתבוע את תיקון המעוות רק

שבונכתבכדלהלן:

עלדרךשלתובענהעצמאית.
וכךגםכתבד"רזוסמןבספרו"סדרהדיןהאזרחי",מהדורה
שביעית,1995,עמ':787

"כגון דא הגשת תביעה היא הדרך היחידה לביטול פסק דין ,ואף מי
שלא היה בעל דין ,אך פסק הדין פוגע בו ,יכול להגיש תביעה
לביטול פסק הדין ,על פי העילה שההסכם היה פגום  ,כגון שהיה
נגוע באי חוקיות".
העולה מתוך הנ"ל כי לבית הדין סמכות לדון בבקשת צד
שלישי לבטל פסק דין אשר לטענתו פוגע בזכויותיו .יש
לראותסמכותזוכסמכותטבועהשלביתהדיןהרבני,שלא
להותיר על כנו פסק דין אשר בדיעבד מתברר שהוא פוגע
שלאכדיןבזכויותצדשלישי.
לגופהשלתביעהדנן  -ביתהדין נוכחכיהנתבעיםהופיעו
בבית הדין במועד הנזכר ,והציגו הסכם חדש ביניהם.
בפרוטוקול הדיון נכתב בקצרה כדלהלן":הצדדים הופיעו,
ומציגים הסכם לקביעת גובה דמי המזונות עבור העבר של
שני הילדים מאור ושני .ושני הצדדים מבקשים לאשרו
ושינתן להסכם תוקף" .באותו מעמד הצדדים לא מצאו
לנכון לציין בפני בית הדין את המשמעות שיש להסכם על
גורמים אחרים ,האמורים להינזק מאישור ההסכם,
כשבאותו מועד הצדדים ידעו כי הנתבע פלוני הסתבך

עקרון תום-הלב מהווה עקרון-על בשיטתנו המשפטית "אשר מצודתו
פרושה ...על כלל המערכת המשפטית בישראל"  ...מעקרון זה נגזר
כי על בעלי הדין להפעיל את הזכויות והחיובים המעוגנים בכללי
הפרוצדורה האזרחית בדרך מקובלת ובתום-לב .עליהם לפעול באופן
סביר והוגן במסגרת ניהול הליכי המשפט וזאת בהתחשב במכלול
נסיבות העניין ...
מחובת תום-הלב הדיוני נגזר האיסור על ניצול לרעה של הליכי
משפט .תכליתו של איסור זה כפולה :במישור הציבורי ,מטרתו
לשמור על התקינות והטוהר של ההליך השיפוטי ולמנוע מבעל-דין
להשתמש לרעה בבתי-המשפט ובכך לפגוע בהשלטת הצדק .במישור
הפרטי ,מטרתו למנוע תוצאות בלתי הוגנות בין בעלי-הדין
המתדיינים בפני בתי-המשפט ...
השאלה מהו שימוש לרעה בהליך השיפוטי ,אינה ניתנת לתשובה
אחידה וממצה .קשה להגדיר מראש מתי תעלה התנהגות של בעל-
דין כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי; קל יותר לזהות את הפסול
שבהתנהגות זו כאשר נתקלים בה .בדומה לעקרון תום-הלב ,אף
האיסור על ניצול לרעה של הליכי-משפט מבוסס בעיקרו על אמת-
מידה אובייקטיבית ,הנבחנת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו.
כוונותיו הסובייקטיביות של בעל-הדין והשאלה האם פעל בזדון
עשויות להשליך על המסקנה האם עשה שימוש לרעה בהליכי
משפט; עם זאת ,עיקרו של המבחן בעניין זה הינו סבירות והגינות,
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קרי -כיצד היה נוהג בעל דין סביר והגון בנסיבות העניין .התפיסה
שבבסיס אמת-המידה האמורה הינה כי השמירה על האינטרס האישי
של בעל-דין צריכה להיעשות תוך התחשבות בציפיות הדיוניות
המוצדקות של הצדדים האחרים להליך ,ותוך מילוי חובותיו של
בעל-הדין כלפי בית-המשפט; זאת ,על-מנת לאפשר דיון והכרעה
במחלוקות שהובאו בפני בית-המשפט ,תוך הבטחת הליך שיפוטי
תקין והוגן לפרט ולציבור בכללותו".
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ביה"ד אינו נזקק להכנס לעובי הקורה ,כדי לברר מי
משוםשגםהנתבעתהודתההןבכתב
מהצדדיםדובראמת ,
ההגנה ,והן בשעת הדיון ,שהבעל הסתבך בחובות גדולים,
סיבוך שלדבריה גרר בעקבותיו מתח בין בני הזוג ,והיווה
עילה לגירושין .כיוון שאין עוררין על העובדה ,שבשעת
עריכת ההסכמים השונים שנחתמו ביניהם ,הנתבע היה
שקוע בחובות גדולים ,אם כן לאהיה בסמכותו להפריש

נחזור למקרה שבפנינו-אין ספק,במקרה דנןבהתנהגותם

סכומיםמופרזיםלצורךמזונותילדיו,מעברלמקובל,ועלידי

המתוארת ,שניהנתבעיםפעלובחוסרתוםלבקיצוניומנעו

כךלפגועבזכותםשלנושיםאחרים.

מביתהדיןלפסוקדיןאמתבבואולאשראתההסכםשהוצג

יתרעלכן,מלבדהקביעהכיהצדדיםפעלובחוסרתוםלב,

בפניו.

כאמור ,יש יסוד לקבל את טענת התובע ,שבין הנתבעים

מטעםזהבלבדדינושלפסקהדיןלהתבטל,והצדדיםיוכלו

נעשתה קנוניה ,כדי להבריח כספים מהנושים ,משום

לבקש שיזומן מועד לדיון נוסף לאישור ההסכם ,ובדיון זה

שה נתבע התחייב למזונות ילדיו בסכומים מופרזים מאד,

יציגו בפני בית הדין את כל המשמעויות הנגזרות מאישור

מעבר למקובל :סכום של ₪4000לפני עשר שנים לשני

ההסכם ,וכן בית הדין יאפשר למי שעלול להיפגע מאישור

ילדים ,וסכום של6000ש"ח בשנת תשס"ב! בנוסף לכך,

ההסכם ,לבוא ולטעון את טענותיו ,לרבות התובע דנן .ורק

בשנת תשס"ט -אחרי שהילדים הגיעו לגיל ,18הנתבע

לאחרשהתמונההמלאהתהיהבפנינונשקולאםלאשראת

התחייב לפרוע חובות ישנים שנוצרו לפני13שנה ,בגלל

ההסכםכמבוקש.

מזונות ילדיו .ההסכמים הנ"ל נראים תמוהים ,כיצד הנתבע

מהפן ההלכתי -ההסכם אינו חל ,משום שאין אדם יכול

שפשט את הרגל ,ומשכורתו מעוקלת ,נוהג בנדיבות רבה

לעשות פעולה בממונו המחייבת אחרים והמסבה להם נזק

כלפי ילדיו ,ומתחייב להם בסכומים כבדים מעל ומעבר

ישיר.הלכהזוברורהומבוארתבכמהמקומות,כגוןבמסכת

למקובלביןבניזוגשהתגרשו?

כתובות דף יט,א :אם חל על המלוה "שעבודא דרבי נתן",

כאןהמקוםלברר-האםעפ"יההלכהאמנםמזונותהילדים

אין המלוה נאמן לומר על שטר שבידו אמנה הוא ,כיון

קודמיםלשארהחובות ?

שבהודאהזוהמלווהמחויבמלוהאחרשהלוהלו.הר"ןשם

הרמב"ם)מלוהולוהפ"א,ה"ח(פסק:

כתב ,שהמלוה גם אינו יכול למחול ללוה ,כיוון שבמחילתו
ללוה מפסיד את הנושים של המלוה .הלכה זו גם נפסקה
בשולחןערוךחו"מסי'פו סעיף העלשמעוןשלווהמראובן
ואחרכךהלווהללוי:

"אין שמעון יכול למחול ללוי ,ולא להרויח לו זמן) ,שהרי( פקע
השעבוד שיש לשמעון על לוי ,ונשתעבד לראובן .וכן אם אמר:
שטר אמנה ,או :פרוע הוא ,אינו נאמן להפסיד לראובן".

"מלוה שבא להפרע שלא בפני הלוה ,כגון שהיה הלוה במדינה
רחוקה ,ותפסה האשה מטלטלין מנכסי הבעל ,כדי שתזון מהן,
מוציאין אותן מידה ,ונותנין לבעל חוב ,שאפילו היה בעלה
עמה לא היה יכול לזון את אשתו ובניו ,עד שיפרע לו כל
חובו".
הכסף משנה )מלוה ולוה פרק א' הלכה ח'( ביאר הלכה זו
בשם בעל התרומות שער א' :כשם שהחוב לערכין קודם

גם לפי טענת הנתבעת ,שמזונות הילדים קודמים לשאר

למזונות אשתו ובניו כך גם דין שאר חובות .גם בשולחן

הנושים,דברשאינופשוטעלפיההלכה,כפישיתבררלהלן,

ערוך)חו"מסי'צ"ז,סעיףכ"ד(נפסק:

יש מקום לתביעה על ידי צד ג',לבטל למפרע את ההסכם.
כי אם יתברר שנעשתה קנוניה בין הנתבעים ,באמצעות
הסכם פיקטיבי המעניק מזונות מופרזים לילדים ,ונועד
להבריחכספיםמהנושים,איןתוקףלהסכם.אילוביתהדין
היה יודע שהאבחייב סכומים גדולים לנושים ,ואין בידו
לפרוע להם ,היה ביה"ד פוסק מזונות לילדים בסכום
מצומצם ,לצורך כלכלתםבלבד ,כדי לצמצם את הפגיעה
בנושיםהאחרים.

"אין צריך לומר שלא תטול אשתו ממזונותיה להבא ,אלא
אפילו תפסה מנכסי בעלה ,כגון שהלך למדינת הים ותפסה
מנכסיו שתזון מהם ,מוציאין מידה ונותנים למלוה ,שאין לאשה
מזונות ,לא מקרקעי ולא ממטלטלי ,עד שיפרע המלוה ,אפילו
היתה קודמת ואפילו הלך בעלה למדינת הים ולותה בשטר
ואכלה ,אעפ"י שקדמה הלואת מזונותיה בשטר להלואתו של
בעל השטר ,אין הלואת המזונות נגבית עד שיפרע בעל השטר
תחלה".

לגופה של תביעה דנן :לטענת התובע ההסכם הוא פיקטיבי

הש"ךשםס"קי"זכתבשהלכהזו נאמרהלשיטתהפוסקים

ולדבריומצוייםבידודו"חותשלחוקריםשלפיהםהגירושין

שעבודאדאורייתא,כיוןשהחובלנושיםחלמהתורה,ואילו

נעשו רקלמראית עין ,והנתבעים חזרו לחיות כבעל ואשה

מזונותאשהמדרבנן.אבללמ"דשעבודאדרבנן,איןעדיפות

לכל דבר .לעומתו ,הנתבעת מכחישה מכל וכל עובדה זו,

לשאר בעלי חוב לעומת מזונות האשה .לעומת זאת לדעת

לדבריה האב גר ועובד בדרום הארץ ,ובא לבית הנתבעת

קצוה"ח)שם,יב(גםלמ"דשעבודאדרבנן,השעבודאינוחל

בשבתותרקלביקורשלכמהשעות,כדילשהותעםילדיו.

מהתורה ,אם המלוה גובה מלקוחות ויתומים ,אבל
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כשהמלוה בא לגבות מהלווה ,לכל הדעות השעבוד חל

בציבור ,ואינם לפי עיקר דין תורה ,שיש להם תוקף של

מהתורה.

מנהגהמדינה,וכתב:

"כיוון דמורגל אצלנו דינא דמלכותא דינא אף שזה רק בתנאים
מיוחדים ,מכל מקום זה משפיע על בני אדם לסמוך בסתמא על
שיעור שהם דנים ,וזו כוונת הראב"ד בש"ך ]חו"מ סי' ע"ג[
ס"ק ל"ו ,ונמצא דאנו דנין בדיננו ולא בדיניהם".

לפיזהלכאורההיהמקוםלבטלאתחיובהמזונותבהסכם
הגירושין רטרואקטיבית לחלוטין ,כיוון שעל פי ההלכה אין
לגבותמזונותילדיםמהאב,במקוםשישנושיםאחרים.
אלא שבאופן עקרוני יש מקום לדון שהתחייבות האב
במזונותילדיובסכוםמינימאליתחול,גםאםישעליוחובות

העולה מדבריו ,שגם אם על פי עיקר הדין ,דינא דמלכותא

אחרים,משנינימוקים:

אינו מפקיע דין תורה ,אבל אם הציבור מתנהג על פי אותו

ראשית,התחייבתהאבבמזונות,אינהפעולתגבייה,אלאזו

חוק,הרילחוקתוקףשלמנהגהמדינה.

עה
התחייבות עקרונית שעל האב רובץ חוב ,וגם אם לפי ש 

כיוון שדרכם של נושים לפנות להוצאה לפועל לגביית

לאניתןלממשאתגבייתהחוב,בגללהעדיפותשישלשאר

חובותיהם ,ובהוצאה לפועל נותנים עדיפות למזונות ילדים,

הנושים ,ההתחייבות חלה באופן עקרוני ,קיימת משמעות

ישלכךתוקףשלמנהגהמדינה.

מעשית להתחייבות עקרונית ,שאם בתקופה מאוחרת
ישתפר מצבו הכלכלי של האב יהיה ניתן למממש את

מסקנתפסקהדין

ההתחייבות.

לאור כל האמור-ניתן בזאת פסק דין לביטול פסק הדין

שנית ,יש מקום לדון ,שגם אם לפי דין תורה ,אין זכות

לאישור הסכם הגירושין שניתן ביום...הצדדים רשאים

קדימה למזונות הילדים לעומת שאר הנושים ,מכל מקום

לבקשלקייםדיוןמחודשבנושא.כמוכןבנסיבותשהתבררו

במצב של פשיטת רגל ,כל בעלי החובות פונים לממש את

בפנינו,אנומעכביםביצועפסקהדיןלאישורהסכםגירושין

חובותיהםבאמצעותההוצאהלפועל,גםבעליחובותשזכו

קודם ,אם עדיין ניתן מכאן ולהבא לגבות סכומי כסף

בדין תורה ,ובהוצאה לפועל ניתנת עדיפות ראשונה

בהתאם לאותם פסקי דין ,יש לפנות לבית הדין בבקשה

למזונות הילדים ,לכן יש למציאות זו תוקף של מנהג

מנומקת לביטול עיכוב הביצוע הנוכחי ,יצוין כי ילדי

המדינה ,כשכל בעלי החובותנוהגים בדרך זו .החזון איש

הצדדים כבר עברו את גיל ,25ואינן זקוקים כעת לדמי

)חו"מ ליקוטים סי' ט"ז( כתב על מנהגים שהשתרשו

מזונותמהאב.

סימן כ

ביטולהסכםגירושין
הצדדים היו זוג נשוי ,והתגרשו ביום  ,...קודם לגירושין ,ביום ...
ניתן פסק דין לאישור הסכם גירושין .כעת בפנינו תביעת הבעל
לשעבר ]פלוני[ לביטול הסכם הגירושין ,וכן הוגשה תביעה שכנגד
לחיוב בתשלום הכתובה ,אם יבוטל ההסכם ,והתקיים דיון
בתביעה לביטול ההסכם.
עיקרה של התביעה נסוב על יסוד הטענה שמצבו הנפשי
הרעוע של הבעל בעת חתימת הסכם ,מצדיק את ביטול
ההסכם ,מאחר שהבעל לא היה כשיר לשקול כראוי את
ההסכםומשמעויותיו.
לאחרהדיוןניתנההחלטהשבהנכתבכדלהלן:

"בבית הדין התקיים דיון ראשון בתביעתו של ]פלוני[ להורות על
ביטול פסק הדין לאישור הסכם הגירושין.
כעת עם השלמת הדיון ,ובטרם בית הדין יתייחס לטענות הצדדים,
בית הדין מאפשר לתובע להשלים את כתב התביעה באמצעות הצגת
חומר המבסס את טענתו ביחס למצבו הרפואי נפשי במעמד הדיון
לאישור ההסכם.
החומר יוצג לבית הדין תוך  30יום".
וכןיצויןשביום...ניתנהההחלטההבאה:

"כעת בפנינו בקשות משני הצדדים ,ועותק מכל בקשה יועבר לעיון
הצד השני.
לאחר עיון בחומר שבפנינו הוחלט  -אין מקום לעיכוב נוסף
בהשלמת ההליך לבירור התביעה ,ועל התובע להעביר לבית הדין עד
ליום  ...כל חומר רפואי שהתקבל אצלו ,וכן עד למועד זה יורשה
להציג סיכומי טענות מטעמו ,וכעבור שבעה ימים הצד השני רשאי
לסכם את טענותיו ,ולאחר מועד זה יינתן פסק דין.
אם יוצג חומר רפואי המחייב דיון נוסף ,תבוטל הוראה זו ,והמשך
ההליך ייקבע בהתאם .מאחר שלא הוגש כל חומר רפואי כמתחייב,
והתקבלה בקשה מטעם הנתבעת ניתן בזאת פסק הדין על יסוד
החומר שבתיק".
נקדיםונצטטקטעיםמפרוטוקולהדיון.הבעלבאמצעותב"כ
טען:

"ההסכם נחתם על ידי הצדדים ביום  ...הטענה שלנו היא ,שביום זה
ועוד קודם לכן ,מרשי היה מאושפז בבית החולים  ...הוא היה
מאושפז שם מיום  ...ושוחרר ביום  ,...הנסיבות על פניו תמוהות
מאוד ,כיצד הוא חתם על ההסכם ,אם הוא היה כשיר ,מרשי לא זוכר
שהוא חתם על ההסכם ,מה שבטוח הוא לא הבין על מה הוא חותם,
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זה ברור שאדם המאושפז בבית חולים ,ועוד ב"]א'[" הוא לא אדם
כשיר.
ביה"ד :הצדדים נכחו בדיון שלושה חודשים לאחר השחרור שלו
מהאשפוז.
ב"כ התובע :הוא עדיין היה תחת השפעה של כדורים ,הוא לא היה
מיוצג ,הוא היה במצב נפשי קשה ,עד היום הוא לא במצב נפשי
תקין ,כל זה מביא לנו את החשש כיצד ההסכם נחתם? וכיצד הוא
חתם?...
ב"כ התובע :הוא היה גם אז במצב נפשי קשה ,ובוודאי שגם אם הוא
אישר את ההסכם ,הוא לא הבין את המשמעות של ההסכם ,מעיון
בפרוטוקול לא ברור אם הוא נשאל על ידי בית הדין באשר להסכם,
אם הוא הבין את תוכנו של ההסכם.
השאלות שעולות הן לאופן ההתנהלות של ההסכם ,בהסכם יש
התחייבות שלו לתשלום מזונות גבוהים בסך  6000שקל עבור
שלושה ילדים ,עם תוספת של  5אחוז .השאלה אם ההסכם נחתם
כדין? אם הוא בכלל יכל לחתום על כזה דבר? בייחוד שהוא היה
בבית החולים ]א'[ ,לא מדובר באדם שהיה בבית חולים רגיל
ושוחרר.
ביה"ד :מה היתה הכנסתו באותו עת?
ב"כ התובע :הוא לא עובד היום והוא גם לא עבד אז ,האם זה נשמע
סביר שאדם שלא עבד ונמצא במצב נפשי קשה ,יחתום על הסכם
כזה? ובנוסף גם יתחייב שהוא לבדו ישא במלוא ההוצאות
הרפואיות? שהוא מעביר לה את כל הזכויות בבית? מעבר לכך ,עוד
נקבע בהסכם הזה שהוא לוקח על עצמו את כל החובות והוא משחרר
את האשה מחובות אלו .מכל ההתייחסויות האלה אין שום סיכוי
שאדם שפוי יחתום על הסכם כזה .כשקבלתי את מרשי מי שליוותה
אותו זאת אחותו...
ביה"ד :בעבר לפני האשפוזים במה עבדת?
התובע :בניהול קיבוצים.
ביה"ד :מה היה גובה המשכורת שלך?
התובע :בערך  10,000שקל.
ביה"ד :האם כשהתחייבת בהסכם על הסכום שנרשם ,זה היה על
סמך ההכנסה הזו?
התובע :הייתי במצב שקבלתי קצבת נכות וזה לא הספיק ,ביום
החתימה על ההסכם לא היה לי שום הכנסות גם לא קצבת נכות .צריך
להבין שאני לא הבנתי את מהות ההסכם ,במשך שנתיים ההסכם לא
היה אצלי ,לא עבדתי .הייתי בבית ,מידי פעם עבדתי בעבודה
מזדמנת ,לא יכולתי לשלם  6000שקל ,היא עיקלה לי את קצבת
הנכות.
ביה"ד :לאור האמור מה מבוקש?
ב"כ התובע :אנחנו נבקש לבטל את הסכם מעיקרו ,מכיוון שההסכם
לוקה בספק רב".
מאידךגיסא,הנתבעתבאמצעותב"כטענה:
"כל התביעה נולדה בעקבות עיקול של קצבת הנכות למזונות
הקטינים ,וזאת לאחר שנתיים שהסכם הגירושין אושר ,עד היום לא
שמעתי שום טענה שהלקוח לא היה בצלילות הדעת ,ושהוא לא היה
כשיר לעמוד לדין ,היא טוענת שהיא לא פסיכולוגית ושהיא לא
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יודעת אם הוא היה כשר לעמוד לדין ,אני אפנה את ביה"ד למכתב
השחרור של בית החולים "]א'[" ,שממנו לא עולה שום אינדיקציה
לכשירות מצבו.
ביה"ד :לטענתם ההסכם נחתם בזמן שהוא היה מאושפז?
ב"כ הנתבעת :בזמן החתימה הוא היה מאושפז ,אבל בכתב השחרור
נכתב שהוא משתף פעולה ואין לו הזיות ,בוחן המציאות שלו תקין,
מה גם שהוא בכתב ידו תיקן את ההסכם וטענה זו לא הוכחשה,
בסעיף  7.2להסכם ,בכתב ידו הוא מתקן את ההסכם לטובתו ,אפי'
אם נניח שדעתו השתבשה עליו ,הוא מוסיף בכתב יד' ,אין באמור
לעיל כדי להוות ויתור של הבעל על זכויותיו ככל שהן קיימות'.
ביה"ד :האם זה נכתב על ידו?
ב"כ הנתבעת :כן.
ביה"ד :בניסוח של מי זה נכתב?
ב"כ הנתבעת :בניסוח שלו...
ביה"ד :לטענתו בזמן החתימה לא היתה לו הכנסה ,והוא גם לא קיבל
שום קצבה ,באותה שעה איך היא ציפתה שהוא ישלם כזה סכום?
ב"כ הנתבעת :הוא ידע שחלק מתשלום המזונות זה כפרת עוונות,
הוא הכניס אותה לפשיטת רגל ,הוא רצה להביא אותה למצב של
מעורבות בחובות ,הוא הבין שהוא פותח דף חדש לטובת הילדים
ולכן הוא הסכים לסכום הזה.
ביה"ד :אבל מאיפה הוא יביא את הכסף?
הנתבעת :הוא עבד ,מחובתם של הורים לפרנס את ילדיהם ,זו
אחריות של כל הורה לדאוג לילדיו.
ביה"ד :זה נכון ועל זה אין חולק ,אבל אחרי הכול מדובר על
התחייבות בסכום גבוה.
ב"כ הנתבעת :הם חיו ברמת חיים גבוהה .כל האשפוז שלו זה היה
במטרה להעמיד פנים ,הוא הכניס את החשבון המשותף ליתרת חובה
של  400אלף שקל ,זה לא שנוצר יתרת חובה על הימורים או על
בילויים של האשה ,הוא זה שמשך כסף כדי לתחמן את הנושים שלו,
כשהיא נקלעה לפשיטת רגל ,הוא רצה לכפר על מה שהוא עשה ולכן
הוא לקח על עצמו את כל החובות.
ביה"ד :אתה טוען שהוא אשפז את עצמו למראית עין?
ב"כ הנתבעת :כן .הטענה שלנו שכל התביעה שלו נולדה רק בגלל
שהתחילו לגבות ממנו את המזונות ,עד אז לא היה אכפת לו גם אם
היה רשום  10אלף שקל ,עד אז לא הייתה לו שום טענה".
עדכאןקטעיםמפרוטוקולהדיון.
מהחומר שבפנינו עולה שאמנם בעת החתימה על הסכם
הגירושיןהבעלעדייןהיהמאושפזבביתחוליםלחולינפש,
ולאחרארבעה ימיםהשתחררמבית החולים .אך חלפו
שלושה חודשים מיום השחרור מבית החולים ועד למועד
שבו הבעל התייצב בבית הדיןעם אשתולאישור ההסכם
ולאחר מכן לסידורהגט .איןספק שבמעמד הדיון בית הדין
קיבל את הרושם הברור שהבעל במצב תקין .שאם לא כן
בית הדין היה נמנע מלזמן את הצדדים לסידורהגטלמועד
קרוב .לאחר שכידועאיןתוקףלסידורהגט ,כשמצבוהנפשי
שלהבעלאינותקין.ללאספק בזמנו בעתהדיוןהנ"ל ,בית
הדין בחן ונוכח שהצדדים מודעים להוראות ההסכם והן
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מקובלות עליהם ,וזאת כפי המקובל בכל דיון לאישור

במעמד הדיון כאמור ,כדי שיינתן תוקף להסכם על יסוד

הסכם.

הדיון,ובלאש נזקקלבררכעתאתכשירותושלהבעלבעת

ביחס לטענה שבעת החתימה על ההסכם הבעל היה

החתימהעלההסכם.

מאושפז ייאמר כדלהלן :מאחר ובפנינו הסכם גירושין בר

בספרשו"תציץאליעזרחלקיבסי'עדכתב:

תוקף עם פסק דין המאשרו ,נטל הראיה להעדר כשירות
הבעל בעת חתימת ההסכם מוטלת עליו .מהתיקונים
שהבעלביקשלבצעבכתבידובגוףההסכםבמועדחתימת
ההסכםנראהשבאותהעתהבעלהיהכשירוידעלעמודעל
זכויותיו .וכן ממכתב השחרור שהוצג בפנינו ביחס לאשפוז
הנ"לאיןהכרחלקבועשבאותהעתהבעלהיהחסרכשירות
לחתוםעלהסכםגירושין .אךגםאםכנטעןעלידו ,ובאותו
מועדשלחתימתההסכםאכןלאהיה כשיר,עדייןאיןיסוד
לביטול פסק הדין ,מאחר שהמועד הקובע לבחינת כשירותו
הוא המועד שבו הצדדים הופיעו לבית הדין לאישור
ההסכם,וזאתמפנישניטעמים:

"אין לבוא לטעון לביטול ההתחייבות מכח זה שלא קיבל בזמנו
קנין על התחייבותו ,דעל כן הדגשתי להזכיר העובדא שההסכם
סודר בזמנו בפני בית הדין ,והיינו מפני דאז נראה לי דדינא הוא
שאינו טעון לקנין .ואמינא לה ממה שמצינו ברמ"א בחו"מ סי'
קס"ג סעי' ב' שפוסק ,דכל דברי הקהל אינם צריכים קנין.
ומסביר הלבוש שם ,דלכן דברי הקהל אינם צריכים קנין משום
דהוי כאילו נעשו בבי"ד ומה שנעשה בפני בי"ד אין בו חזרה
ע"ש .הרי לנו ,שדבר ברור הוא ,שמה שנעשה בפני בית דין אין
בו חזרה ולא צריך קנין ,ולא עוד אלא דמזה נובע מקור הדין גם
מה שדברי הקהל נמי אינם צריכים קנין ,מפני דהוי ליה זה
כאילו נעשו בבית דין".

ראשית ,כידוע חתימה על הסכם גירושין אינהמחייבת

ועיין בספר עטרת דבורה ח"ב חלק חו"מ סי' כד בפסק דין

ואינהבתוקףאלאלאחרשהצדדיםמתייצביםבפניערכאה

מבית הדין בטבריה שבו כתבנו לבסס פסיקה זו של הציץ

שיפוטית לאישור ההסכם .נציין לאמור בספר ציץ אליעזר

אליעזר,והעלנושהסכמותשהוצגולביתהדיןובקשתבעלי

חלקטזסי'נגשכתב:

"מנהג המדינה הוא שעריכת הסכם בין צדדים וחתימתם עליו
מחייב את הצדדים שלא יוכלו לחזור בהם ,ומכל שכן שהוא כן
כאשר מקבלים עליו גם אישור בית דין ,או בית משפט ,ואם כן
הרי חתימה על הסכם כזה הוא כעין סיטומתא ,שנפסק על זה
בחו"מ סי' ר"א סעי' א' שנחשב זה קנין גמור ואין אחד מהם
יכול לחזור בו".

הדין לאשר את ההסכמות ושיינתן להן תוקף של פסק דין,
עם מתן תוקף של פסק דין להסכם ,ההסכמות אלו קיבלו
תוקףללאקנייןנוסף.
עלכןבנידוןדנן,גםאםבמועדהחתימהעלההסכם ,הבעל
נעדר כשירות לחתימה על הסכם ,כפי טענתו ,עכ"פ גם
בהעדר החתימה ,לאחר שהצדדים הציגו לבית הדין את
ההסכמותוביקשושהןיאושרוושיינתןלהסכמותאלותוקף

וכןהעלובפד"רח"געמ' 363שגםהסכםגירושיןללאקניין,

שלפסקדין,עםמתןפסקהדין,ההסכםבתוקף.

ישלקייםאתההסכםמדיןסיטומתא,וכןבפסקידיןנוספים.

בעקבות טענות שעלו מצד התובע בכתב התביעה ובמהלך

וכןנצייןלאמורבפד"רכרךיטעמ'274בסיכוםפסקהדין:

הדיון,שעיקרןהבעתטרוניהעלביה"דשאישראתההסכם,

"המנהג הוא שכל זוג המתגרש לא סומך דעתו על הסכם
גירושין עד שביה"ד יאשר אותו ויתן לו תוקף של פס"ד .לכן
הסכם שלא הובא לביה"ד לאשרו אין לו תוקף אפילו לא מטעם
סיטומתא כי מנהג הסוחרים הוא להביא הסכם לאישורו של
ביה"ד".

למרות המחיר הכבד שהבעל שילם במסגרת ההסכם,
שעיקרו דמי מזונות בסך6000שקל חודש לשלושה ילדים
וויתורעלהדירהבקיבוץותכולתה -הטענהנדחיתעלהסף
וביה"דאינונכנסלבחינתטענהזו.
יובהר:הליךאישורהסכםגירושיןבפניביתהדיןאינוהליך

על כן מאחר שההסכם אינו מקבלתוקף בעת חתימתו על

בעל אופי אדוורסרי ,אינו הליך שנועד להכריע בהכרעה

ידי הצדדים ,אלא רק עם התייצבות הצדדים לדיון בבית

שיפוטית בין שני יריבים המתעמתים ביניהם .אישור הסכם

הדין לאשרו ,המועד של ביצוע קניין ה"סיטומתא" הוא

הממון הוא הליך פורמאלי שאינו מצריך דיון מהותי לגופן

מעמדהדיוןואישורההסכםע"יביתהדין,ודישבמעמדזה

של הסוגיות הנכללות בהסכם )בג"ץ8578\ 01חליווה נגד

ברור לבית הדין שההסכם מקובל על שני הצדדים,ובכך

חליווה( .ונוסיף ונצטט מפס"ד של ביהמ"ש העליוןע"א

באותו מעמד ההסכם מקבל תוקף על יסוד קניין סיטומתא.

189/95שבונכתבכדלהלן:

עלכןהמועדהקובעלבחינתכשירותושלהתובעהואמועד
הדיוןבביתהדין,ולאמועדהחתימהעלההסכם.
עלכןבהעדראסמכתאלהעדרכשירותהתובעבעתהדיון,
איןלנואלאלדחותאתהתביעה.
שנית ,גם בלא הטעם של קניין סיטומתא ,מטעם נוסף יש
לקייםאתפסקהדיןלאישורההסכםוזאתעליסודהסכמת
הצדדים בבית הדין והבקשה שההסכם יאושר ושיינתן
להסכםתוקףשלפסקדין.וזאתמפנישגםבהעדרקניין,די

"הרי שכאן מדובר באישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני
זוג .אישור כזה איננו "פסק-דין" .אין הוא מכריע במחלוקת שבין
הצדדים .אין בית-המשפט בודק את תוכנו של הסכם הממון המובא
בפניו לשם אישור תוכנו ואין הוא אמור לאשר את תוכנו .כל שעושה
בית-המשפט הוא מתן אישור להסכם ,לאחר שנוכח שבני-הזוג עשו
אותו בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו )סעיף
) 2ב( לחוק יחסי ממון בין בני זוג(".
עלכןאיןמתפקידהשלהערכאההשיפוטיתהמאשרתאת

עטרתדבורה



ההסכם להתערב בהסדרים הרכושיים הקבועים בו מתוך
ניסיון לשנותו או להשיג איזון רכושי אחר ממה שהוסכם
בהסכם בטרם הצדדים הופיעו לאישור ההסכם .אלא קודם
לאישור ההסכם יש לוודא שהצדדים הבינו את פרטי
ההסכם ומשמעותו ,וכי ההסכם נחתם ברצון חופשי ,ואינו

סימןכ501

כדלהלן:

"לכאורה נראה מדברי הרמב"ם ז"ל בפט"ו מהלכות מכירה
דכל שלא נשתמש במקח אחר שידע המום ,אפילו שהה כמה
ימים הרי זה מחזירו ,ולא אמרינן כיון דידע ושתק הרי זה
נתרצה דחזקה אין אדם מתפייס במומין".

פוגעבתקנתהציבור.

ולפי זה דווקא במקום שקיימת חזקה שאינו מוחל ,כגון

יתכן שצד אחד להסכם הסכים להתחייב בהתחייבויות

במקחשנמצאבומום.אבלכשאיןחזקהכזו,כגוןבנידוןזה,

מרחיקותלכת,עלמנתלהשיגיעדמסויםהחשובלובאותה

בסתמא נידון כמי שמחל.על כן בדין אונאה מעל שתות,

שעה ,ולשם השגתו הוא מסכים לשלם מחיר כבד ,וזאת

לאחר פרק הזמן שיראה לתגר או לקרובו ,כבר אינויכול

לאחרשהפעילשיקולדעתבטרםחתםעלההסכם.בנסיבות

לחזורבו,כיאיןחזקהשאיןאדםמתפייסבאונאהכזו.

אלו ,בית הדין יאשר את ההסכם בכפוף לתנאים הנ"ל,

וכןהאריךלבארבספרגליאמסכתחלקחו"מסי'ד')דףיד

ובכפוףלכךשההתחייבויותשבהסכםבתוקףעפ"יההלכה.

מדפיהספר(וכתבשבאונאה-

כמוכןאיןמקוםלטענה בדברהעדרייצוגהבעלבעתהדיון
לאישורהסכם,מאחרוההסכםנחתםשלושהחודשיםקודם
לדיון בבית הדין לאישורו ,ובפרק הזמן שחלף משחרורו
מביתהחוליםועדלמועדהדיוןלאישורההסכם,לאהייתה
מניעה לבעל להתייעץ עם כל אדם שיחפוץ .בנוסף ,מאחר
שאין מדובר בהסכם מורכב וסבוך ,אלא הסכם פשוט,
כישוריו של הבעל אפשרו לו להבין את מהות ההסכם ,או
לקבלאתההסבריםהנאותיםמכלגורםשיבקש.
מאחרוההליךלאישורההסכםבביתהדיןאינוהליךשיפוטי
הדורש הצגת טענות וראיות ,וכמבואר לעיל ,בנסיבות
המתוארות-העדר עורך דין במעמד אישור ההסכם בבית

"שפיר אמרינן מדשהה זמן משנודע לו ולא תבע ,ואין מדרך
בני אדם להשהות תביעה שאינה ברורה כל כך ,ומסתמא מחל,
משום חיבת המקח אין מקפיד על דמיו שהוסיף  ...דוקא
בתביעת דיני אונאה אמרינן כך מהני תרי טעמי דאמרן בהן,
חדא דיש כמה בני אדם שאין מקפידין על שווי של הקניה אחרי
שחשקה נפשו בגוף עסק המכר ,ועוד דתביעתו אינה ברורה
מאי קתבע אי דמי אונאה או ביטול מקח או אפשר נשתנה
השער ,ותביעה כזו אין מדרך להשהות ,ומוכח מזה שזה האיש
הוא מבני אדם שאין מקפידין על דמי שיווי המקח ,וא"כ מאי
דשהה ולא תבע אונאתו הווה ראיה שמחל תביעתו ,ואינו חוזר
אחרי זמן לתבוע אחרי שמחל".

הדין,אינהעילהלביטולו.

משא"כ בתביעה לביטול מקח עקב מום במקח ,אין אדם

יתירה מזו ,טענה מסוג זה ,הייתה אמורה לעלות במועד

מתפייסבמום,ובנוסף,התביעההיאברורה,לכןבטרםהחל

הסמוךלאישורההסכם,ולאלאחרשנתיים.ונצייןלסעיף20

להשתמש במקח ,גם שהייה ארוכה עד להגשת התביעה,

לחוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג1973המחייב הודעה

אינהמוכיחהמחילה.עדכאןמתשובתגליאמסכת.

מתאימהתוךזמןסבירלאחרשנודעהעילתהביטול.

לפיזהבנידוןדנןשהתובעטועןשמצבוהנפשיהרעועשל

נראה שבנידוןזהשהטענה לביטול ההסכם היא כמפורט

בעת חתימת ההסכם,מצדיק את ביטולו ,מאחר שטענה זו

לעיל,גםעפ"יההלכהלכלהדעותלאתתקבלטענהלביטול

מעצם טיבהאינה ברורה ודורשת מאמץ רציני להוכחתה,

ההסכם לאחר זמן סביר מהמועד שנודעה עילת הביטול.

וכלללא ברור שהסכם אכן לא היה מקובל עליו ,לאחר

ונבהיר את דברינו .הרמב"םבהלכות מכירה פרק טו הלכה

שכבר אושר בבית הדין בהסכמתו .בנסיבות אלו אם

ג',ביחסלטענתמקחטעות,כתב:

התובע השתהה פרק זמן ניכר בהגשת התביעה ,והתביעה

"הלוקח מחזירו אפילו לאחר כמה שנים שזה מקח טעות הוא,
והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום ,אבל אם נשתמש
בו אחר שראה המום ,הרי זה מחל ואינו יכול להחזיר".

לא הוגשה לאחר שחזר לבריאותו,כשעילת הביטול כבר
היתהידועהלו ,מקרה זה אינו דומה לטענת מקח טעות
שבה קיימתהחזקה שאין אדם מתפייס במומין,ולכןאנו

וכן פסק בשו"ע חו"מ סי' רלב סעיף ג' .הרי שרק אם ראה

קובעים שהעיכוב בהגשת התביעה נובע מפני שתביעתו

המום ולא השתמש במקח ,אין דנים אותו כמי שמחל ,גם

ברורה ,אבל במקרה דנן יש מקום להניח שמחל על

אםשההזמןרב.

תביעתו,ולאחר מחילהכזו ,כבר אינויכוללחזורבוולשוב

אך עיי"ש במגיד משנה שם במש"כ ויש מי שכתב וכו'

ולתבוע.

ובסמ"עסק"יובפתחיתשובהסק"א.
והנה דברי הרמב"ם מתייחסים למקח טעות ,ובספר מחנה
אפרים דיני אונאה סי' ד' כתב בביאור דעת הרמב"ם

סיכומו של דבר:התביעה לביטול פסק הדין לאישור הסכם
הגירושין,נדחית.

עטרתדבורה
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סימן כא

מהוריהאשההאםמתנהאוהלוואה
סכוםכסףשניתן 
הצדדיםהיונשואיםעשרשניםולהםשניילדים.

מתחילתן,ונבהירקביעהזו.

הסכם הגירושיןשבין הצדדים אושר בפסק דין,ובהסכם

אילו היה מבוקש לקבל עדות בלבד ,ולהעבירה להשלמת

נקבעכידירתהצדדיםתימכר.עודהוסכםכדלהלן:

 .31יתרת התמורה ...תחולק בין הצדדים שווה בשווה ,למעט סך של
) ₪ 322,000שיקרא להלן" :כספי המחלוקת"( אשר יישארו בחשבון
נאמנות שייפתח בידי באי כוח הצדדים...
 .32לבקשת אחד מהצדדים ידון בית הדין הרבני באופן חלוקת כספי
המחלוקת בין הצדדים ,והכרעתו תחייב את הצדדים  -בכפוף לזכות
ערעור לביה"ד הרבני הגדול
הצדדיםפעלו בהתאםלסעיף ,31הדירהנמכרה,וסכוםשל

הפסיקה בבית הדין הראשון ,לא הייתה התנגדות להליך
כזה ,ובהתאם להלכה הפסוקה בשו"ע חו"מ סימןכח סעיף
יז,שאיןמניעהלקבלעדותבבית דין אחרשיעביראתשטר
קבלת העדותלבית הדין הדן בתביעה .אך מאחרשבמקרה
הנוכחישההרכבהראשוןכבראינוקיים,ובהכרחהיהנחוץ
שבעקבות העדותשתתקבל,הפסיקה לגופה של תביעה
תינתןבבית הדין בהרכבו הנוכחי,איןאפשרות שהפסיקה
תינתןבאמצעותאימוץהפסיקהשכברניתנהבלאשביתדין

 322,000שקל שהתקבל מהתמורה נותר בנאמנות עד

זהמסכיםשזואכןהייתההפסיקההנכונה.

להשלמת הדיונים באשר למחלוקת שבין הצדדים .לאחר

זאת מאחר שכלל יסוד בפסיקת בית הדין ,שבית הדין אינו

הגירושיןנידונו טענות הצדדיםבפני הרכב אחר ,ולאחרונה

רשאילאמץפסיקהשלדייןאחרכשהואסבורשאיןהאמת

הועברו לדיון בפנינו .התקיים דיון אחד שבו השמיעו

כמותו.

הצדדים את טענותיהם ,בית הדין שמע את אבי האישה,
והתקבלהעדותושלהרבפלוני.כעת,לאחרשהוגשוסיכומי
טענותהצדדים,להלןפסקהדין.
התייחסותלטענתמקדמיתשלהנתבע
הןבדיוןהאחרוןוהןבסיכומיהטענותעלתהטענהמקדמית
מצדהנתבע.לטענתו ,כברביום  ...ניתןפסקדיןבביתהדין
בהרכבאחר,ובמסקנתפסקהדיןנכתב:

 .1ביה"ד דוחה את תביעת הורי האישה ,כי אין להן כל סימוכין
בכתב.
 .2כל כספי תמורת הדירה יתחלקו בין הבעל והאישה שווה בשווה
כולל הכספים המופקדים בנאמנות )לאחר קיזוז המשכנתא וכו'( ועל
הצדדים להחזיר את הכספים לשני הצדדים בחלקים שווים.

בספרהמצוותלרמב"םמצותלאתעשהסימןרפגכתב:

שהזהיר הדיין מהטות לדעת דיין אחר על צד ההשען אליו
בחיוב החייב או זכוי הזכאי מבלתי שיהיה הדבר מובן אצלו
לפי הקשו ושכלו מהקדמות התורה .והוא אמרו )שם( לא תענה
על ריב לנטות .ירצה בזה לא תבקש בריב הנטיה לבד והוא
שתטה עם הרוב או עם הגדולים ותשתוק ממה שיש בנפשך
בדין ההוא.
וכןבספרהחינוךמצוהע"זכתב:

שלא ילך אחד מן הדיינים אחד דעת דיין אחד גדול ,מבלי שיהיה
הדבר מובן אצלו בשכלו  ...שנאמר לא תענה על ריב לנטות
ורצה לומר לא תאמר על הריב דבר לנטות ,כלומר מצד הנטייה
לבד אחר דברי דיין אחד גדול או אחר הרוב ולא מצד הבנתך
ועי"שבמנחתחינוךשה"הבדיניממונותכן.

לטענתהנתבע,מאחרשביתדין בתר ביתדיןלאדייקי,אין

ועייןבדבריהרא"שבמסכתסנהדריןפרקד'סימןו'שכתב:

לביתהדיןבהרכבוהנוכחיאלאלהשליםשמיעתעדותהרב

היכא שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה ,לא יאמר הדיין אפסוק
כמי שארצה ואם עשה כן ,זהו דין שקר.

פלוני,אךאינורשאילשנותמהפסיקהשכברניתנהבהרכב
הקודם.

ר
דבריהרא"ש הובאובטורחו"מסימןכהוברמ"א.בספ 

בטרם בית הדין יפסוק בתביעה לגופה ,עלינו להתייחס

פלפולאחריפתאעלהרא "ש )אותצ'(כתבלבאראתדברי

לטענהמקדמיתזו.

הרא "ש:

סעיףע"אלתקנותהדיוןקובע:

הועבר משפט ,אחרי שהחל הדיון בו ,מהרכב בית-דין אחד
להרכב בית-דין אחר או שבא שינוי בהרכב בית-הדין  -יחליט
בית-הדין בהרכב החדש ,לאחר שמיעת דברי הצדדים בעל-פה
או בכתב לפי החלטת בית-הדין ,אם להמשיך את הדיון מאותו
השלב שבו נפסק הדיון בהרכב הקודם או להתחיל את המשפט
מהתחלתו או מאחד השלבים הקודמים.

כשזה הדיין פוסק כאחד מהם בלא דעת עצמוÔ‡Î ÔÈ‡ Î"‡ ,
„ .ÏÏÎ ÔÈומכאן שגם שלשה שישבו בדין ושנים מהם חלוקים,
לא יאמר השלישי ,אף אני כמוהו של אחד מהם בלא ראיית
טעמו ,אלא לפסוק כמי מהם שירצה ,¯˜˘ ÔÈ„ ‰Ê Ì‚˘ ,והוא
פשוט) .ההדגשה אינה במקור(.
וכןבערוךהשלחןחו"מסימןיחסעיףטכתבשאםהדיין
אומראניפוסקכדעתפלוניבלאלהביןדבריו,וקלוחומר

במקרה זה,בית הדין בהרכבו הנוכחי לא הסכים לקבל את

בלאלהסכיםעםדבריו,אלאמבטלדעתולדעתאותופלוני,

התיק לשמיעת העדות בלבד אלא לשמיעת הטענות

אינודייןכלל.

עטרתדבורה



על כן לאהייתהאפשרות שבית דין זה יקבל את העדות,
יקבע את המשקל שיש לעדות זו ,ולאחר מכן יקבל את
הפסיקה הקודמת ויאשרה כחותמת גומי בלא להסכים עם
הפסיקהלגופהעלכלפרטיה.אםביתהדיןהיהנוהגכךלא
היהזהדיןכללאלאדיןשקר.
יצוין ,בית הדין הגדול קיבל את ערעור התובעת על פסק
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פסק דין של ביה"ד האזורי ,חדא מכח תקנות הדיון ואדעתא
דהכי הצדדים מתדיינים ,שביה"ד לערעורים יבדוק מחדש את
הבעיה אם יש כאן פס"ד בטעות ,ואין כאן דין של בית דין בתר
בית דין לא דייקי ,ומכיוון שנשפטים מחדש ניתן פס"ד מחדש.
ושנית שמכיון דכך נתקנו תקנות הדיון לכתחילה ,י"ל דבית
הדין פסק אדעתא דהכי שלא יעורער בבית הדין הגדול.

הדיןמיום  ...והחזיראתהתיקלהשלמתהבירורבאמצעות

לפי זה ,מאחר שהתיק הועבר לבית הדין בהרכבו הנוכחי

שמיעתעדותושלהרב פלוני.בכךביתהדיןהגדולקבעכי

בהתאם להחלטת נשיא בית הדין הגדולבעקבות הערעור

פסק הדין הנ"ל טרם הושלם,וכי השלמתו תוכל להיעשות

שהוגשעלפסקהדיןהקודם,וביתהדיןפועלעלפיסמכותו

לאחרשמיעתהעדות.

שנקבעהבתקנהע"אלתקנותהדיון,עלכן,גםביחסלמקרה

אך כאמור התיק לא חזר להרכב הראשון שכבר דן בתיק

שלנו ולפסקהדיןהשנישל ביתהדיןהאזורי ישליישםאת

לאחר שהאב"ד שישב בראש ההרכב פרש לגמלאות.

הכלל הנזכר ,שפסק הדין הראשון של ההרכב הקודם

הראב"דהעבירו להרכב זה.בנידון זה,החלטת בית הדין

מלכתחילה ניתן על דעת כן שאם יוגש ערעור ובערעור

להתחיל לדון בתביעה מתחילתה על פי סעיף עא הנזכר,

ייקבע שפסק הדין כבר אינו חלוט והתעורר אילוץ להעביר

אושרהעלידינשיאביתהדיןהגדול.

את המשפט לדיון בפני הרכב אחר הנוהג כדין על פי סעיף

הנתבע ,בסעיף  18לסיכומיטענותיו ,קובלעלהחלטתנשיא

ע"א לתקנות הדיון ,הרי שאדעתא דהרילא ניתן פסק הדין

בית הדין הגדול ,שכביכול ניתנה בסתירה להחלטת בית

הראשון,מאחרשאותופסקדיןניתןעלידיביתדיןשתקנות

הדין הגדול בחתימת שלושה דיינים .אך עמדתו אינה

הדיוןמחייבותאותו.

מתקבלת .אילו התיק היהחוזר להרכב הראשון ,כפי שהיה

על כן לא היה נכון לטעון שנשיא בית הדין הגדול החליט

צפוי בעת החלטת בית הדין הגדולהנזכרת ,אכן לא היה

בניגוד להחלטת בית הדין הגדול .מאחר שביתהדין הגדול

מקום אלאלהשלמתקבלתהעדות.אךלאחרשאותוהרכב

כלל לא התייחס למקרה של העברת המשפט להרכב אחר.

כבראינויכוללדוןבתביעה,והתעורראילוץלהעבירובפני

נשיא בית הדין הגדול בהחלטתו הנזכרת רק מצא לנכון

הרכב אחר ,הרי שסעיף ע"א לתקנות הדיון מאפשרלבית

לאשר לבית דין זה לפעול על פיתקנה ע"א לתקנות הדיון,

הדיןבהרכבוהחדשלדוןבתיקמתחילתו.

המאפשרתלדון במשפט מתחילתו בלא להתחשב בהליכים

לכאורה ,עדיין קיימת בעיה של שני פסקי דין שונים

שכברהתקיימובפניההרכבהקודם.

וסותרים ,פסקהדין שניתן בהרכב הראשון ,שלא בוטל בית

מסקנה :מאחר שהן ההרכב הראשון והן ההרכב השני

הדין הגדול,לעומת פסק הדין שניתן בהרכב השני ,ומדוע

פועלים במערכת בתי הדין שתקנות הדיון מחייבות אותן,

פסק הדין השני יגבר על הראשון.אך המענה לכך מצוי

פסק הדין שניתן בהרכב הראשון ניתן על דעת כן שאם

ביסודהסמכותשניתנהלביתהדיןהגדוללבטלפסקדיןשל

התיק יועבר עפ"י תקנות הדיון להרכב אחר ,אדעתא דהכי

ביתהדיןהאזורי,ושאיןמקוםלטענהשל"ביתדיןבתרבית

לא פסקו ,אלא פסק דינו של ההרכב השני מחייב את

דיןלאדייק".

הצדדים ,וכפי שסברא זו קיימת ביחסי הגומלין שבין בית

הגאוןהרבי"אהרצוגזצ"לבתשובה)פסקיםוכתביםכרךט'

הדיןהגדולוביתהדיןהאזורי.

סימןיג(,כתבעלסמכותביתהדיןהגדולביחסלביתהדין
האזורי:

תיקון או ביטול פסק דין על ידינו אין זאת אומרת שאנו גדולים
מאלו שפסקו ,אלא שכך הוא תקנת הקהילות בארץ ישראל ,ועל
מנת כן מתדיינים ועל מנת כן דנים ,ועל מנת כן ניתנה הסמכות.
וכברקדםלוהגאוןרבידודפיפאנוזצ"לבספרוחושןהאפוד

המחלוקתשביןהצדדים
בזמנו,הוריהאישנתנולזוגסך  30,000דולר,וכנגדסכוםזה
ניתן סך של30,000דולר מהורי האשה ,וכן נלקח סך של
30,000דולר משכנתא.המגמה הייתה לרכוש דירה בבית
שמש .לאחר מכן הצדדים החליטו לרכוש דירה בירושלים,

ה
)חלקחו"מחלקהתשובותסימןמב(,ביחסלמסגרתדומ 

בקרבתמגוריהוריהאשה.

הנהוגהבמקומו,בבולגריה,וזה
תערעורשהיית 
שלערכא 

מאחר שהיה חסר סכום כסף להשלמת המחיר של הדירה

לשונו:

בירושליםשהיאיקרהיותר,נתןאביהאשהסךשל322,000

כל כי האי גוונא דנידון דנן דמעיקרא הכי תקינו שרי וראשי
הקהילות  ...שיהיה לו רשות לבוא ולדון לפני בית דין הגדול ...
אין כאן זלזול לבית דין הראשון ,ומעיקרא אדעתא דהכי נחתי.

שקל שבזמנו היה סךשל70,000דולר על פישער יציג של
 4.6שקל לדולר ,להשלמת יתרת התשלום ,סכום כסף
ששולםישירותמאביהאשהלמוכר.

וכןהגאון רבי אברהם שפירא זצ"ל ,בפסק דין )פד"ר חלק י'

הצדדיםנחלקוהאםסכוםזהניתןכמתנהאוכהלוואהשיש

עמ'(180שניתןבשבתובביתהדיןהגדול,כתב:

להחזירה ,האשה טוענת שהסכום ניתן כהלוואה שיש

בכל פס"ד יש שני יסודות שעל פיהן בית דין לערעורים מבטל

להחזירה לאביה ,והאיש מכחיש טענה זו .עוד יצוין ,שלא

א
504סימןכ 

עטרתדבורה

נחתםהסכםהלוואהוכיוצאבזה,אלאהכולנאמרבעלפה.
אביהאשההופיעלדיוןוטעןשהעבירסכוםזהלמוכרלאחר
שסכום זה היה אמור להישאר אצלו כהשקעה ,והוסכם
שבמקום השקעה בבנק ,הכסף יושקע בדירת הצדדים
במתכונת של הלוואה ,ויוחזר אליו .וכן הופיע העד הרב
פלונישהעיד שהאיש שוחח עמועלהשאלהאם עליו

האיש :אני לא זוכר אם הוא אמר תנו מתנה ,לא היה שום עניין מתי
תחזירו איך תחזירו המקום היחיד שהיה זה כשהתחלנו לדבר על
גירושין .אולי הוא אמר מתנה.
בית הדין :אתה לא זוכר שהוא מתנה? והוא גם לא אמר מפורש
הלוואה?
האיש :הוא נתן את זה ואני לא זוכר מה אמר.

להחזיר את הכסף בהתאם למספר השקלים שקיבל או סך

דהיינו ,לטענת האיש ,הוא אינו זוכר שאבי האשהאמר

70,000דולר כערכן כיום ,ובתוך הדברים למעשה האיש

שהכסףיינתן כהלוואה ,ומבחינתו מכיוון שאבי האשהלא

הודה שקיימת הלוואה ,אלא רק יש לברר את שאלת גובה

אמרבפירוש שהכסףניתןכמתנה,אלאהכסףניתןבסתמא

ההחזר ,האם עליו להחזיר את השקלים שקיבל או70,000

ללא אזכור הלוואה או מתנה ,יש להתייחס לסכום זה

דולרכערכןכיום.

כמתנה.

האישטעןשבמסגרתניסיונותפשרהלהגיעלהסכםגירושין
כולל עמדההצעהלהחזירלאביהאשה אתהכסףשהעביר

דיון

בזמנו ,ולכן בירר את השאלה הנזכרת ,אך אין בכךהודאת

בהתאם לאמור ,אין בפנינו טענה מצד הנתבע שהכסף ניתן

בעל דין שהכסף אכן ניתן כהלוואה ,וכן באשרלמסמך של

בפירוש כמתנה ,אלא מאחר שאינו זוכר שנאמר שהכסף

טיוטת ההסכם שבו מודה בצורך להשיב את הכסף לאבי

הלוואה ממילא הכסף מתנה .אך זו מסקנה הלכתית

האשהשנכתב במסגרת בחינת הסדר פשרה שבסופו של

שהנתבעאינומוסמךלקבועומסורהלביתהדין.עלכןעלינו

דברלאיצאלפועל.

להגדיר את המחלוקת שבפנינו כדלהלן :התובע טוען

בנוסף ,טען שעדות הרבפלוניהייתהמתואמת מראש עם

ששילםחלקממחירהדירהישירותלמוכרבמטרהשייחשב

צד האשהכפי הנראה ממה שבעדותו זכר פרטים שכעד

כהלוואה לזוג ,והנתבע טוען שאינו זוכר אמירה כזו ,אלא

המוסרעדותעלשאלתרבשנשאל,לאהיהאמורלזכור.

הכסףניתןללאכלאמירה.

ה
איןחולקשבזמנו,בטרםהליךמכירתהדירה,הדירה היית 

באשרלכסף שניתן למוכר ,אין לדון זאת כדין הפורע חובו

רכוש משותף בהיותה רשומה עלשםשני הצדדים ,לאחר

של חברו שלא מדעתו דקיימאלןבחו"מסימןקכח ס"א

שנרכשה בשותפות מלאה .על כן הכסף שהתקבל בתמורה

ששם מעותיו על קרן הצבי ,מאחר שאין מחלוקת שהכסף

לדירה הוא בשותפות שווה של שני הצדדים .למרות זאת

ניתןמדעתושלהנתבע.ובזהפסקהרמ"אסימןקכטס"א:

עלינו לברר האםהסכום שאבי האשהנתן בעת רכישת
הדירהניתןכהלוואה כטענתו,אוכמתנה.בנידוןזה,באשר
למחציתהסךשל322,000שקל התובעת מוחזקת ואילו
ביחס למחצית השנייה הנתבע מוחזק והמוציא מחברועליו
הראיה.

"אם פרע למלוה בציווי הלוה ,חייב לשלם לו מה שנתן
למלוה".
ובתומיםסימןקכטכתבעלדבריהרמ"א:

"הו"א דהו"ל כפורע חוב שלא מדעתו דפטור ,וקמ"ל הרמ"א
דמ"מ חייב דהא אמר שלם והו"ל פורע חובו מדעתו ורצונו".

האישה טועניםשהסכוםשל 322,000שקלניתן
אביהאשה ו 

וכן הוא בתשובת רשב"שסימןתקעג שהפורע חובו של

כהלוואה שדינה להיותמוחזרת למלווה .להלןחלק מדברי

חברובידיעתחברו,שלאאבדומעותיו.

אביהאשהבפרוטוקולהדיון.במענהלשאלתביתהדיןמה

ובחידושירבישמעוןשקופבקונטרסהשעבודסימןד',כתב:

היההסיכוםהשיב:

"שכל אחד נותן מתנה  30אלף דולר לזוג ,ולוקחים משכנתא של 30
אלף דולר ,בשעת קניית הדירה מצאו דירה ב 160-אלף דולר אמרתי
להם אני מוכן לתת בתור הלוואה השקעה למקום דיברתי גם איתה
וגם איתו ,זה כנראה היה בבית".
לעומת זאת ,האיש מכחיש את הטענה שהכסף הינו
הלוואה,ולהלןמדבריובדיוןהאחרון:

בית הדין :אתה זוכר את המעמד הזה?
האיש :שהוא הביא את הכסף אני זוכר טוב מאוד הוא אמר מה
שיהיה חסר אני אעזור לכם ,זה לא היה בואו אני אתן מתנה ,זה היה
מה שיהיה חסר לכם אני אשלים.
בית הדין :הוא אומר שהוא העביר ישירות למוכר.
האיש :כן אנחנו היינו שם.
בית הדין :כשהוא נתן את הכסף למוכר מה הוא אמר?

"דאף דפורע חובו של חברו פטור ,זהו רק בפורע שלא מדעתו
אבל מדעתו חשוב הנאה".
ובשו"תדבריחייםחושןמשפטחלקב'סימןיאכתב:

"ודאי לא יכחיש אדם דהוי גילוי דעת מר' זנוויל דניחא ליה
שישלמו להבעל חוב שלו ובגילוי דעת לחוד סגי דצריך לשלם
להפורע חובו דניחא ליה בתשלומין וכהאי גוונא מבואר גבי
מקיף חברו וגדר שלא מדעתו בחצר ]בסימן קנ"ח סעיף ו'[
ובכמה מקומות כנ"ל".
ה ,הנתבע
האש 
על כן אם היה מתברר כטענת אבי האשהו 
היהמחויבבהחזרההלוואה.אךעלינולדוןהאםגםלאחר
שהנתבעטועןכאמור,ישלחייבו.
ה
נחלקוהשערמשפטוהאמריבינה בדין תובע מחברו בטענ 
ת
המשיבשאינויודעאםקבלובתור 
שהלווהומנה,והל 
מלווהאובתורתמתנה.

עטרתדבורה
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בספרשערמשפטסימןעהסק"והוכיחדבכה"גאינונפטר

בשקלים או בדולרים ,היא עדות המתקבלת,לאחר שגם

בשבועתהיסת,וחייבלשלם.וכתב:

הוצג תמליל שיחה המאשר את העדות .גם אין הכחשת

לפי מה דמשמע מדברי הש"ך בסימן עה ס"ז דטענת נתתו
לי במתנה אינו נאמן אלא במיגו ,משום דאין דרך ליתן
מתנה ,א"כ בכה"ג נראה ברור דחייב לשלם ,דכיון שאינו
יודע אם במתנה אתא לידיה אמרינן שבודאי בהלוואה
אתא לידיה.

העד ,אלאטענהשאיןבכך הודאהבחובאלאבירורהלכה
לנסיבות שיוסכם על החזר החוב במסגרת הסכם גירושין
שבוהסדריפשרהעליהםהוסכם.
אין בעדותזוהתייחסות לאירוע נשוא המחלוקת,מאחר
שהעד לא נכח באותו מעמד ,אלאזועדות כיצד הנתבע

אבל בספראמריבינה)דיניטו" נסימןז'(חולקעלהשער

התייחסלחובלאביהאשה.

משפט,והעלהדבכה"גשהממוןהגיעלידיוכדיןוהמקבל

עדות זו שאין עליהחולק ,מערערת את הטענה שהנתבע

ל
טועןשמאבתורתמתנהקבלם,אמרינןהממע"ה,כמובכ 

אינו זוכר שנאמר שהכסף ניתן כהלוואה .מאחר שאם אכן

אומראינייודעאםהתחייבתי.ולהלןמדבריהאמריבינה:

"בספר שער משפט האריך בזה דבאומר איני יודע אם במתנה נתת
לי חייב לשלם מטעם דבו"ש ברי עדיף בזה ממילא אם היה ב'
עדים הי' חייב לשלם כשיש עד א' הוי מתוך שאילו"מ ועיקר
ראייתו מבעה"ת )שמ"ז( שכ' בהא דאמרינן פ' א"נ מכדי שאין
הדעת טועה דמתנה בעלמא יהיב ליה הוא דוקא כששתק ולא תבע
אבל אם אמר אחר כך טעיתי ותובע ממנו אעפ"י שהוא בכדי שאין
הדעת טועה ויש לנו לומר דמעיקרא מתנה יהיב ליה וזכה בהן
והשתא הוא דקא בעי למיהדר ביה אפ"ה מחזירין ליה דאיהו ברי
ואידך שמא ובו"ש ברי עדיף .הרי היכא דידוע שבא ממון חברו
לידו אך שא"י אם במתנה בכה"ג לכ"ע בו"ש ברי עדיף .וה"נ כיון
שהתובע טוען ברי שבהלוואה אתא לידיה ברי עדיף:
ולדעתי אינו ראיה משם דע"כ לא כתב הבעה"ת שם דבכה"ג
בו"ש ברי עדיף רק כ"ז שהמעות היתרון שמצא הוא בעין וזה
תובע שיחזור לו מה שבא לידו בטעות ושלא כדין בכה"ג ברי
עדיף ודומה למ"ש רמב"ן ב"ב )דף ל"ד( והריטב"א ריש ב"מ
דבב' אוחזין בטלית אמרינן בו"ש ברי עדיף הואיל דל"ה
להמוחזק מר"ק .אבל אם כבר הוציא המקבל המעות והנותן בא
להוציא ממנו שישלם לו בזה לא מהני הברי שלו נגד שמא
להוציא ממנו כיון דיש חזקה דמעיקרא דלא נתחייב לו".
ה
אך עדיין יש לדון שמחלוקת שער משפט ואמרי בינ 
כשהנותן נתן למקבל סכום כסף וטוען שניתן כהלוואה
והמקבל אומראיני יודע אםהכסף ניתן לי כהלוואה ,וכעת
הכסףכבראינובעיןונותרדיוןעלהחוב,ובזהכתבהאמרי
בינהלדוןאתהנתבעכטוען"אינייודעאםהתחייבתי".אבל

לטענתו אין כל חובת תשלום ,אין טעם לפלפל בשאלה
ההלכתית האם יש להשיב את הכסף בשקלים או בדולרים
ולברר האם איסורריבית מונע ההחזר בשקלים .מאחר
שנקודת המוצא של הנתבע שאין כל חוב ,ואםהוא מעביר
כסף ,הכסף ניתןכפשרהשאינהעלפיהדין,דהיינוכמתנה
שאינומחויבבה.אםכן ,כיצדמלכתחילהיכולהלהתעורר
שאלה הלכתית ביחס למתנה ,שהיקפה הוא בשיקול דעת
של הנותן ולא מכוח חובה .על כן התנהלותו של הנתבע
שטרח לברר שאלה זו כשאלת רב מוכיחה שידע את
העובדות לאשורן,שהכסף ניתן כהלוואה ושלא כטענתו
בדיון.
מעמדושלהמסמךשהוצגבדיון
עלינולהתייחסגםלמסמךשהוצגבפנינושבונכתב:

טיוטת הסכם
הצדדים מסכימים לגבי הדירה  ...שהדירה תימכר ומסכום המכירה
תשולם המשכנתא והחזר כספי לד' הסכום שאותו נתן במהלך קניית
הדירה בעץ הדר .הסכום האמור הינו  $ 70,000ארה"ב שלפי השער
באותו זמן היינו ) (₪ 320,000ובשאר הכסף נקנה דירה חדשה
שתהיה רשומה על ...
לאחר מכן כל כסף שכירות שייכנס מהדירה שתיקנה יעבור לידי
האישה ,ואביה לא יוכל לערער או לדרוש חלק מדמי השכירות עד
שהילדים יגיעו לגיל  .18בתוך מן זה יוסיף האיש עוד סך  2000שקל
כדמי מזונות ומדור.
) (-האשה
) (-הבעל

בנידון זה שהחוב של הזוג למוכר הדירה היה ברור על פי

אין ספק שאין למסמך זה מעמד של הסכם מחייב ,לאחר

חוזה שנחתם בינו לזוג ואין חולק בכך ,ואבי האשהפרע

שהצדדים חזרו בהם מההסכם והוא לא הוגש לאישור בית

עבורם ובשליחותם סך של  322,000שקל ,הרי שעצם

הדין .למרות זאת ,מאחרשבעת החתימה על ההסכם היה

הפירעון מחייב את הזוג בהחזר הסכום שנפרע .ובנסיבות

ברור לשניהצדדיםשקיימתחובתהשבהשלהסכוםשאבי

אלו אם לאחר מכןהנתבע טוען שלא ידוע לו שהכסף ניתן

האשהשילם .אילו סבר הנתבע שהכסף אכן ניתן במתנה,

במתכונת של הלוואה ,בכך טענתו הופכת לטוען איני יודע

לא היה מקום לקבוע דווקא החזר של320,000שקל שהם

ח
אםפרעתיך המחויב בתשלום כמבואר בבבא קמאדף קי 

70,000דולר לפי השער של מועד התשלום בזמנו .אלא

שגם הוא מודה שהחיוב וודאי ,והספק הוא
ע"א ,מאחר 

לקבועהחזרסכוםכלשהואשהיהמתאיםלצדדים.

האםאירעאירועהמבטלאתהחיובשבפירעוןהחוב.

על כן גם שאלת הרב של האיש ו גם ההסכם מערערים את
ה.
האש 
הטענהמצדהנתבעשאינויודעעלחובהלוואהלאבי 

העדותשנמסרהבביתהדי ן
העדות שלהרבפלונישנשאל האם יש להשיב את הכסף

מהרי"טחו"מסימןנבכתב:

"ועוד דהשטאה לא אמרינן אלא באומר דברים בע"פ אבל

עטרתדבורה
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בכתב חשיב טפי מאתם עדי כדמוכח מתוך תשובה להרא"ש
וזה לשונו שאם הודה בכתב ידו שחייב לפלוני מנה או כתב יד
אחר והוא חתום עליו אינו יכול לטעון שלא להשביע את עצמי
הודיתי ,דכולי האי לא עביד שלא להשביע עד כאן .למדנו דכי
היכי דמועיל אתם עידי לבטל טענת שלא להשביע את עצמו כך
מועיל כתב ידו".

אומר שאפי' הרשב"א יודה בנדון שלפנינו שאפילו אין כתב ידו
יוצא ממקום אחר אין טענתו טענה ,לפי שהוא מודה שכך התנה
עמו בפרק ,אלא שבלבו לא היה אלא כדי להפיס דעתו והוו
דברים שבלב ואינם דברים ,וזה פשוט בתלמוד".
ובשו"עחו"מסימןפאסעיףיזפסק:

"הודה בכתב ידו שחייב לפלוני מנה ,או שהודה בקנין או
במעמד שלשתן ,אינו יכול ליפטר בטענת השטאה ולא בטענת
שלא להשביע .הגה ,ודוקא כתב ידו שביד חברו".

ובשו"ת שערי רחמים ח"ב אה"עסימןכח הביא מדברי
מהרי"טוהסכיםעמו.
והרשב"א בתשובהחלק ג' סימן כד,הביאוהב"יחו"מ סימן

אמנם הנתבע טען שהסכמתו להודות בחובהייתהבכפוף

סט,כתב:

להסכמה על מכלול הסכם הגירושין שעמד בזמנו על הפרק

"עוד אמרת שראובן טוען הנה האלכראן שכתוב בו בכמה
מכרתי סחורתי ובכמה קנית והוא כתב ידך ועולה יותר ממה
שהודית לי .השיב שמעון לא כתבתיו רק להתעסק לא להיות לך
לראיה וגם לא כתבתי שמי בו ולא בא לידך מידי וגם לא
שלחתיו לך ונגנב ונאבד ונפל ממני ומצאתו.
תשובה בזה אני רואה דברי ראובן התובע ואין בטענות אלה של
שמעון כלום ...גם מה שטען להתעסק כתבתיו אין בו ממש ,חדא
דאין אדם מתעסק וכותב בכדי להפסד .ואינו דומה לסמפון
היוצא מתחת ידי מלוה דהתם טעמא רבא איכא כדאיתא
במציעא .ועוד דכל שבא ליד התובע אין חוששין לכלום וכמו
שאמרתי ,וכל שכתב ידו זה יוצא ממקום אחר אינו נאמן".
ובשו"תמהר"יבירבסימןכג הביא דברי הרשב"א ,ובאר
דבריו,וזהלשונו:

ואישורו ,אך לאחר שטיוטת ההסכם לא הבשילה להסכם
מאושר,איןממשבהודאתו.
השאף על פישההסכם אינו מסמך משפטי
למרות זאת נרא 
המחייב אתשני הצדדים ,אך עכ"פ הודאת בעל דין מצויה
ה .אמנם כעת
האש 
במסמך זה שבו האיש מודה לחוב לאבי 
הנתבע חוזר בו וטוען אמתלא להודאת בעל הדין וטוען
הבעתשסברשיגיעולהסכםגירושיןהמקובל
שהסכמתוהיית 
ה
החזר 
םמועיל 
םא 
תהאחרוני 
הבמחלוק 
עליו.ושאלהזותלוי 
חושןסימןפ'
תקצות ה 
א,שלדע 
באמתל 
תבעל דין 
מהודא 
ללדעתהחלקת
א,אב 
האמתל 
שהלוימועיל 
ר " 
ם 
אבש 
סק" 
א
ה אמתל 
ד איןמועיל 
ק כ 
ס " 
ש 
ב" 
ב וה 
ק כ 
ס " 
ק סימןקטו  
מחוק 
בסימןפא
ע "ד,וכןהיאמסקנתקצותהחושןשםו 
ת ב 
בהודא 
ס"קכאובספרשבשמעתתאבשמעתאו'פרקיג,וכןהעלה

"גם מה שטען להתעסק כתבתי אין בו ממש .חדא דאין אדם
מתעסק וכותב בכדי להפסידו .ואינו דומה לסמפון היוצא
מתחת ידי מלוה ,דהתם טעמא רבה איכא כדאיתא במציעא.
ועוד דכל שבא ליד התובע אין חוששין לכלום וכמו שאמרתי
וכל שכתב ידו זה יוצא ממקום אחר אינו נאמן עכ"ל .נראה
מלשונו בהדיא שאם כתב ידו יוצא ממקום אחר אף על פי שלא
היה שמו כתוב בו אלא פנקס לבדו ,שאינו נאמן בשום טענה
שיטעון לפטור עצמו אם הגיע ליד השותף פנקסו .אלא שאני

בספרנחליצחקסימןפ'אותא'.
עלכן ,משניטעמיםאיןלקבלאתעמדתהנתבע.טעםאחד
מפני שטענתו היא "איני יודע אם פרעתיך".השני ,מפני
הודאת בעל דין שהודה לטענת התובעת ,ואינו נאמן

באמתלאלחזורבומהודאתו.

לאור כל האמור ,ביה"ד מחליטשעל הנאמנים להעביר
להורי האשה את כל הסכום של₪322,000המוחזק בידם

בנאמנות.

סימן כב

חלוקתרכושומעמד"הערתאזהרה"והסכם"זיכרוןדברים "
הצדדים התגרשו וללא הסכם המסדיראת חלוקת הרכוש.

בלבד מיום ,5.11.2003והשני הסכם מכר מיום25.12.2003

כעתבפניביתהדיןתביעהלחלוקתרכוש,ולהלןפסקהדין

שבין המוכרת מצד אחדומהצד השני הבעל והאשה גם

המתייחסלביתהמגורים.

יחד.

בית המגורים מצוי במושב פלוני .המגרש נרכש מהמוכרת

יצוין כי בסעיף מס'15להסכם זיכרון הדברים הצדדים

גב' פלונית ,ועליו נבנה בית המגורים ששימש למגורים

התחייבולחתוםעלהסכםסופיעדליום.25.11.2003

הצדדיםוילדיהם.

שהוא מימן מכסף השייך לו בלבד את
התובע טוען,מאחר 

הנכסעדייןרשוםבטאבועלשםהמוכרת,עםרישוםהערת

רכישתהנכס,ובהתחשבבהערתהאזהרההרשומהעלשמו

אזהרה שנרשם על ידי הבעל בלבד והמסתמך על הסכם

בלבדוכןבהסכםזיכרוןהדבריםששמו בלבדמופיעכקונה,

זיכרוןדבריםלמכירתהנכס,הסכםשנתייחסאליולהלן.

יש לקבוע שהנכס נמצא בבעלותו .הבלעדית .מאידך,

לבית הדין הוצגו שני הסכמים שנחתמו עם המוכרת,

הנתבעת מבקשת לקבוע שהנכס בשותפות שווה וזאת

האחד הסכם זיכרון דברים שנחתם בין המוכרת לבעל

בהתאםלעולהמההסכםהשני.

עטרתדבורה


ה
הערתהאזהר 

כאמור,התובעטעןכימאחרובטאבונרשמההערתאזהרה
עלשמובלבד,הרישרישוםזהמבטאאתבעלותוהבלעדית
בנכס .מאידך ,הנתבעת טענה שאין ראיה מרישום ההערה
בדרך המתוארת ,מאחר שההסכם נעשה עם שני הצדדים.
בנוסף נטען כי העדר חתימת האשה באותם ימים נבע מכך
ששהתהבחו"ללצדאביההחולהונבצרממנהמליטולחלק
פעיל בהליך ,עד שנחתם ההסכם השני שבו השתתפה
כשותפהשווהלבעלה.
טענת התובע המבקש לתת להערת האזהרה מעמד של
רישוםנכסבטאבו,אינהמתקבלת.
הערת אזהרה נרשמת לטובת הקונה בלשכת רישום
המקרקעין על פי סעיפים126ו127-לחוק המקרקעין .יצוין
לע"א205/83חובני נ' דקלה בע"מ) ,פ"ד מא) (96(3שבו
נקבע כי אין לראות בהערת אזהרה זכות קניינית .מאחר
שהמשותף לזכויות הקנייניות הוא יכולת הניצול ,ההנאה
והמימוש .אך הערת האזהרה היא זכות חוזית ,שימת
מחסום בלבד ,שנועדה למנוע רישום עסקה הסותרת
התחייבותשניתנה.
לרישום הערת אזהרה שתי מטרות עיקריות :הראשונה,
כשמהכןהיא,להזהירולהודיעלכלמישמתענייןבמקרקעין
שלגביהםנרשמההערתהאזהרה,כיקיימתכברהתחייבות
מצדבעלהמקרקעין)אובעלהזכותבמקרקעין(לעשותבהם
עסקה ,או להימנע מלעשות בהם עסקה .השנייה ,למנוע
בפועל,מבעלהמקרקעין)אומבעלהזכותבמקרקעין(,שכבר
התחייב לעשות עסקה במקרקעין עם קונה מסוים ,לעשות
עסקהעםאדםאחרלגביאותםמקרקעיןללאהסכמתושל
האדם שלטובתו נרשמה הערת האזהרה ,או ללא קבלת צו
מביתהמשפט.
בסעיף ) 127א( לחוק המקרקעין נכתב" :נרשמה הערת
אזהרה וכלעודלאנמחקה,לאתירשםעסקההסותרתאת
תוכןההערהאלאבהסכמתהזכאיאולפיצוביתהמשפט".
מכל הנ"ל עולה שאין להערת האזהרה מעמד של רישום
בטאבוהקובעאתבעלותהנכסבהתאםלרישום.
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"בט"ז כתב בסי' זה אם כתבו ראשי פרקים ועשאו ק"ס ,אף על
גב דלא אמרו ע"מ שיכתוב השטרות ,הוי כאומר בפירוש ע"מ
שיכתבו כי בוודאי כוונתם לזה ,כי כן מנהג פשוט אחר כתיבת
ראשי פרקים כותבים התנאים .לכן יכול כל אחד לחזור אחר
כתיבת ראשי פרקים ,ויכול למחות שאל יכתוב התנאים ופטור
מקנס".
עלפישיטתהט"זוהב"ש,סברהרבאריההורביץזצ"לשגם
לשטר זיכרון דבריםאין תוקף ,אלא דינם כשני צדדים
ֵחתם
שהסכימו שהתוקף המחייב יהיה להסכם המפורט שי ָ
לאחרמכן.
אך דבריו אינם מחוורים .ראשית ,רבו החולקים על הט"ז
והב"ש ,עיין בספר בית שמואל אחרון חלק אה"ע סי' יב
שכתב שבטלו דברי הט"ז והב"ש כנגד רוב הפוסקים ,וזאת
בהיעדרהתנאהמפורשתשתוקףראשיהפרקיםהואבכפוף
להסכם נוסף שיחתם .וכן האריך בזה בספר מנחת פתים
אה"עסי'נ'סעיףו'כסברתספרביתשמואלאחרון.
וכן מסתבר ,מאחר שתוקף זכרון דברים הוא מכח המנהג
שנהגו שחותמים על זכרון דברים ,וכותבים בו את שם
המוכרשםהקונהמקוםהנכסומחירהנכס,ומשלמיםסכום
מסויםכדילבטאבכךשהעסקהברתתוקף,ומאחרשבמקום
שיש מנהג למכור באופן מסוים ,מועיל הדבר מדין קנין
סיטומתא,כמבוארבשו"עחו"מסימןר"א,ושםבש"ךסק"א
כתב דגם בקרקע מהני סיטומתא ,והוסיף דאפשר דלכו"ע
אפילו לדעת הב"ח במקום שיש מנהג לקנות קרקע
בסיטומתאמהני.
וכןבספרפתחיחושןקנייניםפרקד'הערהד'עמ'קיזכתב:

"במה שנהוג היום לכתוב זכרון דברים בעצם הקנין ומתנים
לכתוב חוזה להשלים הפרטים ,ויש צורך בחוזה רשמי לשם
העברה בטאבו ,אין התנאי לכתיבת החוזה מבטל הקנין שיש
בזכרון דברים".
וכן העלה בספר עמק המשפט )להגאון רבי יעקב כהן
שליט"א(ח"אסי'א'.
מעמדדמיקדימה
בעת חתימת זיכרון הדברים מקובל לתת סכום כסף כדמי

מעמד"שטרזיכרוןדברים"

קדימה ,וגם בעת החתימה על שטר זיכרון הדברים הנזכר,

מקובל שנחתם שטר זכרון דברים שבו מפורטים רק עיקרי

הקונהשלםדמיקדימהבסך10,000דולר.

תנאי העסקה ,ובדרך כלל בגוף שטר זיכרוןדבריםמוסכם
ֵחתםשטרשבו יֵפורטוכלתנאיהעסקה,וכן
שבמועדקרוב י ָ
אירעבנידוןדנן.
בספר לב אריה להגאון הרב אריה הורביץ זצ"ל בסי' מא
סברשאיןלשטרזכרוןהדבריםתוקףמחייב,וז"ל:

"נראה בזה לומר שאין ליחס להנ"ל דין שטר ובודאי לא כשטר
ראיה הואיל ובעיקרו נעשה כדי שעורך הדין ידע את התנאים
והפרטים של החוזה שעליו לערוך ,וכעין זה איתא בט"ז וב"ש
אה"ע סימן נ' סעיף ו'".
וז"להב"שסי'נ'ס"קטו:

על פי ההלכה לדעת רוב הפוסקים ,לתשלום זה מעמד של
קניןכסףשבאמצעותוהנכסנרכשלקונה.
אמנם בפתחי תשובה חלק חו"מ סי' רז ס"ק יג הביא מספר
מיםחייםחו"מסי'ה'שדמיהקדימהמשולמיםרקכבטוחה
להבטחתרכישתהנכסעלידיהקונה ,אךאינםמהוויםקנין
כסף ,אך רוב הפוסקים חלקו על דעתו .בשו"ת בית שלמה
יו"דח"בסי'קפזבסיוםתשובתוכתב:

"ולא ראיתי לפקפק אדם מעולם על אדראף )דמי קדימה( שלא
יועיל בתורת קנין כסף ,ואנו דנים כן בכל יום".
וכןהסכימובספרתשורתשיקמאסי'ע',ובספראמרייושר

508סימןכב

עטרתדבורה

ח"בסי'ט'אותיבביחסלעסקתמקרקעין.

אךבנידוןדנןשהנכסטרםנרשםבטאבועלשםהקונה,אם

ובתשובת מהרש"ם חלק ה' סי' לז התייחס לנסיבות שניתן

יתברר שהתובע אכן מימן את מלוא רכישת הנכס מכספו,

סכוםכסףכמקדמה,דראןבלע"ז,וכתבבלשוןזו:

"והן אמת שלענ"ד יש לדון בזה"ז באדראן עם שליס צעטיל
דקנה מכח סטימותא שכן מנהג הסוחרים ...לשון דראן חקרתי
והגידו לי כי פירושו לשון חלק שנותן חלק מהמעות על המקח,
וא"כ בודאי הוי כנותן דמי המקח וקנה ממילא נגד הכל אי לא
עייל ונפיק אזוזי ,וא"כ אין הדראן מוחלט בסתם ,רק דינו כקנין
כסף בעלמא ,וכבר כתבתי בחיבורי דנגד המעות יש לדון דקנה
בכסף לבד מכח סיטומתא ועל המותר יקבל מש"פ ,ואם עשה
גם שליס צעטיל קנה הכל מכח סיטמותא".
דהיינולפידרכושלמהרש"ם,דמיקדימההניתניםבמסגרת
חוזהכמנהגהסוחרים,מהוויםיחדקניןעלהנכסבמלואו.
היחסשביןשניההסכמים
מאחר והסכם זכרון הדברים היה הסכם מחייב ,ולאחריו
לאיכולאחדמהצדדיםלחזורבומהעסקה,עלכןמידעם
חתימת הסכם זה ,הנכס במלואו נמכר לתובע בלבד .כיוון
שכן,ההסכםהשניאינויכול לזַּכותאתהנתבעתבמחצית
הנכס ,כשהנכס במלואו כבר שייך לתובע ,כל עוד לא
הוסדר הליך בר תוקף להעברת מחצית מהנכס מהתובע 
לנתבעת.
אמנםהנתבעתמבקשתלראותבהסכםהשניהסכםהקובע
את חלקה בנכס כשותפה שווה לתובע .אך שותפות בנכס

כנטען על ידו ,המימון מבטא בעלות הגורם המממן ,ועדיין
חסרהיסודהראשוניהנחוץ לקביעתהשותפות .זאת מאחר
שבנסיבות אלו החתימה על ההסכם השני,שכבר לא היה
נחוץ לקיומו של המקח ,אינה מבטאת בהכרח הסכמה
לשותפות ,כל עוד הדברים אינם ברורים ואינם נאמרים
בפירוש .אלא בסתמא ,הנכס ממשיך להישאר בבעלות
הגורםהמממן.
ולהלןמש"כבפד"רחלקיאפס"דעמוד:119

"אלא שיש לעורר כאן נקודה אחרת .ההלכות האמורות לעיל
עוסקות בדרכי יצירת השותפות .והיינו ,כשהצדדים גילו דעתם
שרצונם להשתתף ,ורק אינם יודעים כיצד לבצע זאת ,וכדברי
הרמב"ם שם :כשירצו השותפין להשתתף ,במה יקנה כל אחד
מהן ממון חבירו להשתתף בו ,או כדברי הטור והשו"ע:
השותפין שבאין להשתתף .ברור ,איפוא ,שיש תחילה צורך
בהסכמה הדדית לשיתוף ,ואז יש לדון בדרכי הביצוע של
השותפות .בנידוננו ,לא ידוע לנו כלל שהיתה הסכמה בין
הצדדים ליצירת קופה משותפת שממנה ימומנו הוצאות
החתונה והדירה .יתר על כן ,מסתבר שצד האשה שנתן את רוב
הכספים לא היה מסכים ליצירת קופה משותפת ,וכפי שאמרו
בביה"ד ,על כן ,אין מקום לדון בדבר שותפות גם לדעת הט"ז,
היות וחסר כאן הרקע היסודי לשותפות והוא :כשירצו
השותפין להשתתף".

חייבתלהיותברורהלרבותהכרזהמפורשתאו אומדןדעת

משום כך אין כלל מקום לטענת ב"כ הבעל לראות בנידוננו

הברור לכל ,שהצדדים מבקשים להיות שותפים .עיין בטור

את ההלכה בשו"ע )חו"מ קע"ו ה'( בדבר השותפין שהטילו

ושו"עבתחילתסי'קע"וששותפותחייבתלהתחילבאמירה

לכיס זה מנה וזה מאתים וכו' .כי הלכות אלו אמורות

ברורה של השותפים שכוונתם להיות שותפים ,ורק לאחר

במקום שיש הסכמה להשתתף ,או כשמעשיו מוכיחים על

מכן דנים ביחס לדרך הקנין הקובע את מעמדם כשותפים.

כוונתו,כמו שנים שהטילו לכיס אחד .בנידוננו ,לא הושמו

אךבלאהכרזהעלשותפותוכיוצ"ב,איןהתחלהלשותפות.

הכספיםלכיסאחד,כלאחדמןהצדדיםפעלבעצמובכספיו

במקרהדנן,אםאכןהמימון במלואוהגיעמסכומיכסףשל

שלו ,ועל כל פנים לא הובאה בפנינו כל ראיה שהיתה

התובע ,כנטען על ידו ,בנסיבות אלו החתימה על ההסכם

הסכמה לשותפותאו הטלת מעותלכיס אחד-כך ,שאין

השני אינה מבטאת בהכרח שיתוף ,או אומדן דעת ברור

מקוםלראותאתהצדדיםכשותפים,לגביההלכותהללו.

לשיתוף,אלאאםתוצגאסמכתאראויהלכך.

למרות האמור ,אם יתברר שבעת החתימה על ההסכם

אמנם נכס הרשום בטאבו על שם שני בני זוג ,הוא של

השני ,שני הצדדים ביקשו להיות שותפים שווים בנכס,

לא להתייחס למקורות המימון,
שניהם בשותפות שווה ב 

וקיימת אסמכתא ראויה לכוונת השיתוף לקראת החתימה

)המקורות הלכתיים לקביעה הנ"ל הנותנת תוקף לרישום

עלההסכםהשניובעתהחתימה,הנכסיקבל מעמדשלנכס

ולאלחלקהיחסיבהשקעההם  -פד"רכרךא'עמ' 116-117

המצויבשותפותשווהביןהצדדים.

)ובעיקרבמש"כבעמ'  117ד"האולם(,פד"רכרךג'עמ' 74-

על כן מזכירות בית הדין תקבע לצדדים מועד לדיון

 ,75פד"ר כרך יא עמ' .120-128אמנם בפד"ר כרך ט"ז עמ'

להוכחות ,האם ההסכם השני נעשה בכוונה לשיתוף או

 ,354-358נטה מדרך זו ,מאחרשתפס את הרישום כפעולה

בכוונה אחרת .וכן יתאפשר לנתבעת להציג ראיות אודות

הננקטת מחמת הנוהג ואינה מבטאת בעלות .אך שיטה זו

הליך השיתוף שהוסדר בין הצדדים ביחס לנכס .אם טענת

אינהמתקבלתמאחרשכלאדםהרושםנכסבחלקיםשווים

התובע תתברר והטענה לשיתוף לא תוכח ,יינתן פסק דין

עלשםבניזוגויודעשרישוםבטאבומבטאזכותקנייןבנכס

שהנכסבמלואושייךלתובע.

ובכך בעת הרישום נוצרת השותפות .כל טענה על כוונה

המסקנות האמורות לעיל מוסכמות על שלושת הדייניםאך

אחרת ,תהיה בגדר "דברים שבלב" ואינםדברים ,כנגד

ביחס להנמקה הנזכרת ,האמור נכתב לדעת הרוב ,אך דעת

הרישוםבלשכהלרישוםמקרקעין,(.ועייןלעילסי'טו.

אחדמחבריביתהדיןהיאכדלהלן:

עטרתדבורה
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אין לתת עדיפות מכרעת לזיכרון הדברים ולקבוע שהמכר

דהיינו ,העסקה נגמרת רק ברישום וזיכרון הדברים כמו גם

חל לטובת הקונה בזיכרון הדברים .הדרך המקובלת היא

הסכם המכר הם התחייבות ואינם גמר הקנין,לכן מסתבר

שאף שעושים זיכרון דברים על מנת לחייב את הצדדים

שישלתתיותרמשקללהתחייבותשבאהבאחרונה.

להשלמתביצועהעסקה,אחריזיכרוןהדבריםעושיםהסכם

אף לפי פוסקי ההלכה שראו בזיכרון הדברים מעשה קנין,

מכר מפורט ובו משלימים את שאר הפרטים הנדרשים

כמובאלעילבדבריקודמיואףאםלדבריהםנגמרההעסקה

להשלמת תנאי העסקה ועל פיו נרשמת העסקה .יצוין

בטרםהרישום,הדעתנותנתשמכיווןשעורכיזיכרוןהדברים

שבסעיף מס'15להסכם זיכרון הדברים הצדדים התחייבו

ביקשולערוךהסכםמפורט,גמירותהדעתעלפרטיהעסקה,

לחתוםעלהסכםסופיתוךפרקזמןקצר.

כוללזהותהקוניםהםכפישגובשובהסכםהמכר.לאיפלא

נוסף על כך ,כיוון שהסכם המכר הוא המאוחר מבין

לומר ,שמתחילה כוונת התובע הייתה לבצע את הרכישה

ההסכמים,הדעת נותנת שיש לתת לו עדיפות בקביעה של

אף לטובת הנתבעת ,כפי שבאוהדברים לידי ביטוי בהסכם

זהותהקוניםבמכר.איןלקבלאתהקביעהשהמכרהושלם

המכר,ומכיווןשלאהייתה נוכחת נרשםזיכרוןהדבריםעל

עםזיכרוןהדבריםכאשרברורשכוונתהחותמים עליוהיא

שמובלבד.

ליצור התחייבות לביצוע המכרולערוך הסכם מכר מפורט

אמנם בזאת אני מסכים אם חברי,שמכיוון שהעסקה לא

שהואבסופושלדברהמסמךהמחייב.

הושלמה ברישום יש מקום לבחון את כלל הנסיבות ,כולל

קביעה זו מסתברת במיוחד לפי ההבנה העולה מסעיף.7

מקורההשקעהברכישהוהאםיתכןשבהסכםהמכרנרשמה

לחוקהמקרקעיןבונקבע:

הנתבעתמסיבותצדדיות,יתכןאףלקבועשישלהעדיףאת

) .7א( עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת

קביעת הבעלות בהתאם לזיכרון הדברים מחמת הסיבות

ברישום ,ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה

החיצוניות.
עדכאןדעתהמיעוט.

לרישום כשעת הרישום.
)ב( עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות

מסקנה:ביתהדיןפוסקכאמורלעילבדעתהרוב.

לעשות עסקה.
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חזרהמהסכםמתנהבטענהשנעשהלמראיתעי ן
כעתעםהשלמתהדיוניםוסיכומיטענותהצדדיםניתן פסק
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הדין.

הצדדים התגרשו ללא הסכם גירושין ,וחלוקת הרכוש נידונה
לאחר הגירושין.

יצויןכיהדיוניםבביתהדיןהאזוריובביתהדיןהגדולנסובו

המאבק המשפטי המרכזי בין הצדדים מתייחס לבית
המגורים.הנכס רשום על שם שני הצדדים ,אך הנתבעת
אוחזת בחוזה העברת זכויות מהתובע לנתבעת ולפיו
זכויותיובנכסעובריםלנתבעתללאתמורה.החוזהשהוסדר
באמצעותעו"דפלוני,יקראלהלן":הסכםהמתנה".
מעמדו של הנכס נידון בבית הדין האזורי בהרכב שקדם
להרכבהנוכחי,ובפסקדינומיום  ...קבעשהנכסהינורכוש
משותףבהתאםלרישום,וכיאיןמקוםלהורותעלהעברתו

בעיקרן סביב השאלה האם הסכם המתנה בטל בהיותו
הסכםפיקטיבישנועדלהבריחמנושיםבלבד.
בפסק דינו של בית הדין האזורי הנזכר ,נכתב בדעת הרוב
שהסכםהמתנההינופיקטיביולכןדינולהתבטל.ואילודעת
המיעוט הייתה שלאהתבררשהמתנההייתהפיקטיבית,אך
מחמת הספק יש להשאיר אתהממון ביד המוחזק ,דהיינו
האיש שמחצית הדירהעדייןרשומה על שמו והוא מוחזק
בהמכוחזה.
האשה ערערה על פסק הדין בטענה שלא ניתנה לה

במלואולאשהעליסודהסכםהמתנה.

ההזדמנות בביה"ד האזורי להוכיח את טענותיה ,וכשנה

ביום...ניתנה החלטת בית הדין הגדול שבה הוחלט ברוב

לאחר שניתן פסק הדין הנ"ל הוצגה בפניביה"ד האזורי

דעות להחזיר את התיק לבית הדין האזורי לקיים דיון נוסף

החלטתושלביה"דהגדול.

שבו ייחקרעו"ד פלוני על תצהירו,לבחוןהאםלהזמין את

בביה"דהגדולנחלקוהדעות:דעתהרובהייתהשישלהחזיר

אם הנתבעת לעדות ולחקירה,ולתת החלטה נוספת שבה

אתהתיקלביה"ד האזורילצורךההשלמותהנ"ל,כשעלתה

ייקבעאםלהשאיראתפסק הדיןנשואהערעורעלכנואם

הטענהשעדותושל עו"דפלוני נחקרהבפניהרכבקודם,וכי

לאו,אולהשהותמתןהחלטהסופיתתוךהקפאתפסקהדין

ביה"דשנתןאתההחלטהלאחקראותושובאלאהסתמך

נשואהערעורעדשתתבררהחלטתביתהמשפט.

על תצהיר שלו בלבד ועל קבלת העדות שנעשתה בפני

בעקבותהחלטתביתהדיןהגדול,התקיימוהדיוניםבפנינו.

הרכבקודם,ולפיכךיש לשמוע את עדותו .וכן התקבלה
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הטענה שלא נשמעו דברי אם האשהבעניין ההסכם אודות

דיסקונט דברזהמוכיחשאכןהיהחששלגורלהנכסים

תשלומיהמשכנתא)שיפורטלהלן(,וכילאניתנההתייחסות

ולכןנעשופעולותאלולמראיתעין.

לענייןזה.דעתהמיעוטבביתהדיןהגדולהייתהשלאהוכח
באופן חד משמעי שההסכם נעשה למראית עין ולכן יש

ב .ראיותשהאםלאשילמהאתהמשכנתאשלהזוג ,דבר
המוכיחשרישוםהערתהאזהרההיהפיקטיבי:

לבטל את החלטת ביה"ד האזוריולתת לאשהאת הבית

בכתב ההגנה שהגישה האשהלביה"ד הרבני נגד תביעת

המשותף כפי ההסכם .הוחלט כדעת הרוב ,וכך חזר התיק

פירוקהשיתוףלאנאמרדברבאשרלחובכלשהוכלפי

לפתחושלביה"דהאזורי.

האםבגיןתשלוםהמשכנתא.

במסגרתהנוכחיתהושמטוכלפרטיטענותהצדדיםשנכתבו

בכתב התביעה שהוגש לביהמ"שביום ...בעניין מזונות

בפסק הדין המקורי ,ועיקרי הטענות מתבארות בפסק הדין

ומדורתבעואתהאישלהמשיךולשלםאתהמשכנתא

גופוונכתבורקתמציתהטענות:

כפישעשהבעבר.

טענותהתובע
א .האישנקלעלמשברכלכלי חמורבשנים  ...בשלקריסת
עסק שלו ,חברת פ ,.שמניותיה היו בבעלותו וגם היה

בכתבהתביעהזהגם נכתבשהאישמשתכר 35,000-40,000
 ₪לחודש .אם כך למה הייתה האם צריכהלשלםאת
המשכנתאשלהזוג?!

ערבבאופןאישילהתחייבויותיה.כתוצאהמכךהיולו

ג .גם בעניין רכישת תכולת הדירה ושחרורה מידי בנק

חובות רבים לנושים שונים ,בנקים ,ואנשים מהשוק

ר
דיסקונט התנהלה האם באופן פיקטיבי בלבד :כך אמ 

האפור.

עו"ד פלוניבדיון שהתקיים ביום ...גם האשהאמרה

ב .כדי למזער את הנזקים נעשו כמה צעדים פיקטיביים,

בדיון מיום...שהאיש אמור היה לשלם על התכולה.

למראיתעיןבלבד.1:העברתכללהמ ניותבחברהע"ש

יש גם תכתובת של מסרונים שמוכיחה דברים אלו.

אם האשה .2.שינוי שם החברה .3.פתיחתחשבון

לראייההביאגםמכתבששלחועוה"דשלהאישדאז,

בבנק...ע"ש אם האשה ,שבו התנהלו כספי הצדדים.

לכונסהנכסיםעו"די.

 .4רישום הערת אזהרה ברישומי הדירה לטובת אם

ה :באותה עת בה
ד .הסכם העברת זכויות האיש לאש 

ה,שהיאכביכולמשלמתאתתשלומיהמשכנתא
האש 

נחתם ההסכם היו הזוג ביחסים טובים .האיש ביקש

שעל הדירה .5.עסקת מתנה ללא תמורה בה נותן

לקבוע מנגנון הגנה משפטי שיבטיח את חלקו ,ולכן

ה .עסקה זו
האיש את חלקו בדירה המשותפת לאש 

סוכם שתירשם הערת אזהרה לטובתו ,אך היות

נחתמה ביום...ע"י הצדדים באמצעותעו"ד פלוני

שההסכם לא בא לכלל מימוש בגלל התנגדות הבנק

עסקהזולאהתממשהמפנישהבנקלמשכנתאותסירב

לפיכךלאנרשמהההערה.

לתתאתהסכמתולעסקהזו.


צעדים אלו נעשו בזמן ששרר שלום בין הצדדים ולא
היומסוכסכים.

ג .מבוקשמביה"דלתתפס"דהצהרתיכיהערתהאזהרה

להבריח מנושים של הבעל ,והוסיף שבאותו זמן היה
נראה כי היחסים ביניהם תקינים ,ולא היה ידוע לו על

שניתנה לטובת אם האשה בטלה .כמו כן מבוקש

קרעביניהם.עדותושלעו"דפלונינמשכהכשנהלאחר

מביה"דלקבועכיהסכםהמתנההמעביראתחלקושל

מכן,ביום ,..וגםשםחזרעלדבריודלעיל.דבריםאלו

האישבביתהמשותףלאשה,בטל.בסיכומיומבקשב"כ

רעו"ד פלונילביה"ד לפי
נאמרו שוב בתצהיר שמס 

האיש להוכיח שההסכם נעשה למראית העין בלבד,

בקשתם,תצהירשבוהואמסכםאתעדותו.

והוסיףלטעוןשגםאםהייתההתחייבותגמורהלמתנה

טענותהנתבעת

עדייןקיימתלנותןהזכותלחזורבומההתחייבות,וזאת

א .קיים הסכם מתנה חתום ,ולפיכך על האיש נטל

עליסודסעיף)5ב(לחוקהמתנהשבהקיימתהאפשרות

ההוכחה להוכיח שנעשה למראית עין בלבד ,וכל עוד

לחזרה כל עוד לא שינה המקבל את מצבו בעקבות

רק התעורר ספק בדבר-ההסכם קיים ,וכפי שנכתב

המתנה .וכן לפי סעיף)5ג(  המאפשר חזרה מחמת
התנהגות מחפירה של המקבל כלפי הנותן או הרעה
במצבוהכלכלישלהנותן.
ד .חלוקתרכוש:


ה .עדותושל עו"דפלוני:ביום  ...נחקר העד פלוני בעדות
זו הסבירעו"ד פלוני שעשה את עסקת המתנה כדי

מבוקש לפרק את השיתוף בבית המשותף הנ"ל ע"י
מינויכונסנכסיםשימכוראתהדירה.

ראיותהאישלדבריו:

בדעתהמיעוטבפסה"דבביה"דהגדול.
ב .הסכם העברת חלק האיש ע"ש האשהנעשה לא לשם
הברחה מנושים ,אלא בעקבות גילוי מסכת חייו
הכפולים והבגידות שבגד באשתו ,וכדי לרצות את
האשה נתןלהמתנהזו.ואכן,שבועימיםלפניההסכם
הנ"להגישהאישתביעתגירושיןנגדהאשה.
האשההיא זו ששילמה את המשכנתא לאורך
ג .אם 

א .לטענתו שלושה שבועות לאחר רישום הערת האזהרה

השנים ,כפי שעולה מהמסמכים שהוגשו לביה"ד ביום

לטובת האם הוטל עיקול על הדירה לטובת בנק

 ...לפיכך ללא ספק ההסכם שנעשה עם האם לא היה

עטרתדבורה



פיקטיבי .גם האיש עצמו טען כך בהליכי המזונות

ה
דיוןוהכרע 

שהתנהלובביהמ"ש,שםנאמרבכתביםשוניםשהוגשו

ה
מעמדוההלכתיוהמשפטישלהסכםהמתנ 

עלידושלאהייתהלויכולתכלכליתואםהאשה היא

בענייןמעמדושלהסכםהמתנה,וההכרעהבמחלוקתהאם

זו ששילמה את המשכנתא .גם האיש עצמו הגיש
תביעהלביהמ"שלאכיפתההסכםעםהאם.
ד .האישהעביראתחלקובדירהע"שהאשה מפנישהבין
שיש לו חוב גדול לאם האשהמחמת ההסכם שלהם
עמה ,שהיא תשלם את המשכנתא והם יחזירו לה
בסופושלדבראתמהששילמה.
ה .עסקת המתנה קיבלה את אישורן של כל הרשויות
המוסמכות לכך ,המ נהל ,רשויות המס ועוד ,ונרשמה
ה ,אלא שהבנק לא אישר
הערת אזהרה לטובת האש 
אתהמתנהולכןהמתנהלאבאהלכללמימוש.
ו .טענת האיש שהמתנה נעשתה רק כדי להבריח מנושים
אינה עולה בקנה אחד עם מה שאמר שרצו שתיכתב
הערת אזהרה לטובתו .מלבד זאת -לא היו אלו אלא
דברים בעלמא שלא הוכחו .טענה זו גם לא נאמרה
בתביעתו לביטול הסכם המתנה מיום  ...גם דברי עו "ד
פלוני אודות סיכום שתירשם הערת אזהרה אינם
מתקבלים על הדעת ,שאם כן למה הדבר לא נכתב
בפירוש .גם אם טענתו שהיתה הסכמה לרישום לטובתו
תקפותהמתנה,כפישנכתבבנימוקי
נכונה,איןזהמגרעמ 
דעתהמיעוטבביתהדיןהגדול,שרצהלהבטיחאתמדור
הילדים,שלאתמכוראתהדירהויישארוללאקורתגג.
ז .בכתב ההגנה שהגיש האיש לבית המשפט בתיק
המזונותנימקאתהמתנהבגלללחץשהפעילועליואם
הוהאשהשאםלאיחתוםעלהסכםהמתנההאם
האש 
תפסיק לשלם אתהמשכנתא .דבר זה תואםאת גרסת
האשה בדיוןשהתקיים ביום ...שלפיהבעקבותתביעת
הגירושין שהגיש האיש ביולי החליטה האם ,על מנת
למנועאתהגירושין,לאייםשאינהממשיכהלשלםאת
המשכנתא אא"כ ייתן את המתנה ,וגם האיש הבין
שהצדקעמה,היותשהיאשילמהכ"כהרבה.


גם בתביעה הרכושית בביה"ד חוזר האיש על הטענה
הנ"ל ,שהמתנה נעשתה בעקבות ניסיון של אם האשה
והאשהלסחוטאותו,וכךגםאמרב"כהאישבדיון.
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רקלאחר זמן רבעלתה הטענה שהמתנה נעשתה כדי
להבריחמנושים.

ח .כבר בשנת ...ניתן פס"ד נגד החברה של האיש ,ומונה
גם כו נס נכסים ,ואם כן מדוע רק לאחר שלוש שנים
חששהאישלביתווניסהלעשותאתהסכםהמתנה ?
ט .הדירהכברהייתהמוגנתמפנינושים,ואםכןלמההיה
צורךגםלתתמתנהבנוסף?!

ההליךנעשהלהבריחמנושיםבלבדאושהסכםזהברתוקף
ומחייבאתהצדדיםֵ,י ָאמרכדלהלן:
כידועביתדיןזהאינויושבכערכאתערעורעלהרכבאחר
של בית הדין ,אך בית הדין קיבל את סמכותו לשוב ולדון
בתביעהמכוחהחלטתביתהדיןהגדולהנזכרת.
ביחסלהכרעהבשאלהאםהסכםהמתנהאכןהיהפיקטיבי
ונועד להברחה מנושים בלבד,נתייחס בהמשך הדברים.
תחילהנקדיםלקבועאתזכותושלהתובעלחזורבומהסכם
המתנהגםאםטענתושנעשהלהברחהלאתתקבל.
לאחרעיוןבחומרשבפנינו,ביה"דמחליטשישמקוםלטענת
התובע המבקש לבטל את הסכם המתנה מהטעמים
שיפורטו:
בבואנו לדון בשאלת מעמדו של "הסכם המתנה",מתייחס
ביתהדין לשניהיבטים.האחדהואההיבטההלכתי,והשני
הואהיבטהחוקי.
בהיבטההלכתינצייןלסעיףהראשוןבשו"עבהלכותמתנה,
בחלקחו"מסי'רמאסעיףא'

"הנותן מתנה לחבירו בין קרקע בין מטלטלין ,אין המקבל זוכה
בה אלא באחד מהדרכים שהקונה זוכה בהם ,וכיון שקנה באחד
מהדרכים ההם ,אפילו שלא בפני עדים ,קנה ,אם שניהם מודים.
אבל בדברים לא זכה המקבל ,אלא כל אחד יכול לחזור בו"
כידועקרקע נקניתבכסףבשטראובחזקה.במקרהשבפנינו
הוצהרבפירושבשטרובתצהירשהנכסהועברכמתנהללא
תמורה ,כך שלא נקבעה תמורה שתוכל להיותקנייןכסף
לנכס .כמו כן אין יסודלהניח שבזמנו הבעל אמר לאשתו
שתזכהבנכסבחזקה,דוגמת"לךחזקוקני"שבש"סופוסקים,
מאחרולאעלהעלדעתםשישלהסדירק נייןבדרךזו.
ביחס לקניין שטר,עלינו לדון האםישלמסמך שהצדדים
חתמומעמדשלשטרקניין .הצדדיםחתמוביום  ...עלשני
מסמכים .האחד נושא את הכותרת"-שטר העברת זכות
שכירות" שבו נכתב"השטר הזה מעיד שע'מעביר בזאת
ללא תמורה למ'את כל זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י חוזה
החכירההמפורטתבאותושטר".
ביחסלשטרזה,יצויןלפסקהשו"עסי'קצאסעיףא':

"בשטר כיצד ,כתב לו על הנייר או על החרס או על העלה שדי
נתונה לך שדי מכורה לך ,כיון שהגיע השטר לידו ,קנה ,אף על
פי שאין שם עדים כלל".
אולם,קיימיםתנאיםלתוקף קניין זה,האחדשהשטריימסר
מהמקנה לקונה כמבואר בשו"ע .ועיין בקצות החושן סי'

שיתכשתבעגירושיןבפעם
י .האישלאהגישתביעהרכו 

קצא סק"א שנייר השטר צריך להיות שייך למוכר ועליו

השנייה,אלא רק מזונות וילדים ,וזה מורה שהמתנה

להקנותו למקבל ,וכן הסכים עמו בנתיבות המשפט סק"א.

הייתה שרירה וקיימת ולא היו לו זכויות ,ורק מאוחר

בנידוןזהנראהשהצדדיםלאידעולהסדיראתההליךבדרך

יותרהעלהאתטענותיובדברבטלותהמתנה.

הנכונהעפ"י ההלכה ,אלא חתמו על מסמכים שעורך הדין

512סימןכג

עטרתדבורה

הלשםקניין ,וללא
החתימם ,בלא מסירתו מהבעל לאש 

באישור וחתימת עו"ד ,ואינו יכול להתכחש לחתימתו,

הקפדהעלקנייןהבעלאתהניירשלהשטר.

ייחשבקנייןאודיתאגםבלאשניעדים.

בכל מקרה נראה ששטר זה שהוסדר על ידי עורך דין

אולם בנידון זה עדיין לא יהיה ניתן לקבוע את מעמדו של

שתחום התמחותו היא בהיבט החוקי בלבד ,הרי שהשטר

התצהיר כקניין אודיתא ,מאחר ובהודאתו הבעל חב

נחתם בכפוף לכך שיחולו עליו הוראות ומגבלות החוק

לאחרים ,שהם בעלי החובות הרבים שהיו לו באותה עת,

ויקבלמעמדברתוקףעלפיהוראותחוקאלו,שהןגםמנהג

לרבותהחובותלבנק.

המדינה.והוראותאלויתבארולהלן.

בספרקצותהחשןסי' צט סק"בכתבשלאיועילאודיתא

המסמךהשנישנחתםהינותצהירבחתימת עו"דפלונישבו

במקום שחב לאחרים ,והטעם התבאר בדברי הגאון רבי

נכתבבסעיף2לתצהיר"בתאריך  ...העברתי לאשתימ'...

שמעון שקופ זצ"ל הנ"ל ,מפני שאיןקנייןאודיתא במקום

אתכלזכויותיבדירהבהעברהללאתמורה".

שלא יכול להיות נאמן בבית דין ,והודאת בעל דין במקום

לכאורההיהמקוםלקבועביחסלתצהירזהשמעמדוכקניין

שחבלאחריםאינהמועילה.

אודיתא.

וכןכתבהחזו"אבחלקחו"מעמ"סב"קסי'יחסק"ו:

ד
עייןבספר קצותהחשןסי'לדסק"ד,סי'מ'סק"א,סי'קצ 
סק"ד ,סי' פא ס "ק יט וסי' צט סק"בשהאריךלבארסוגיאזו
לקנייןזה נקבעו כמה תנאים.האחד,
שלקניין אודיתא .
שיודה בהודאההמועילה בהלכות הודאת בעל דין ,ולכן
נוסח הודאתו צריך להיותדווקאבלשון עבר ולאיועילאם
יאמרשמודהשישלםלפלוני  כמבוארבקצותהחושן סי'מ'
תהקצותהתבארהבחידושיר "ששקופעמ "ס
סק"א .סבר 
ב"בסי'כושכתב:

"קניין אודיתא הוא רק דכיון שהועילו דבריו לגבי בי"ד משום
נאמנות ,מה"ט חשבו חז"ל ענין זה כהקנאה שגומר ומקנה
שיודע שדבריו יועילו שאם ירצה חבירו יזכה הדבר בבי"ד,
אבל אם אינו נאמן ,לא הועילו דבריו כלום ואין כאן שום
הקנאה".
בנידוןדנןתנאיזהאכןהתמלא.
א
תנאי נוסף הוא שיודהבפניעדים,אע"פשבכלקנייןל 

"נראה דההודאה מהני אפילו בדבר שאינו ברשותו .דהודאה
אינה קניין ,אלא כח הדין לדון ע"פ הודאתו כל שאינו חב
לאחרים אלא לעצמו וממילא כל התוצאות קובע הדין כפי
הודאתו ,וזהו שקראוהו הפוסקים קניין אודיתא ,וא"כ הדין נותן
דמהני אפילו בדבר שאינו ברשותו ,והראוני שכן הוא בהדיא
ברמ"ה ב"ב דף קמט .בסוגיא דשכיב מרע שהודה) ,ובקצות
החשן סי' קצד סק"ב לא כתב כן("
הרי שגם החזו"א קבע תנאי לתוקףקניין אודיתא-שאינו
חב לאחרים אמנם דבריו אלואינם מתיישבים עם מש"כ
החזו"אבעצמובחחו"מסנהדריןסי'יזס"קיגבלשוןזו:

"ונראה דהודאה חשיבא קניין אף שחב לאחרים ,וכמ"ש תוס'
בב"ב דף מד :בשם ר"ת דע"י הודאה שיש לו קרקע משתעבד
מטלטלין אגב קרקע אע"פ שאין לו קרקע ,והתם ענין שעבוד
הוא לגבות מיורשים ומלקוחות ,דמיניה אין צריך שעבוד ,ומ"מ
מהני הודאה".

א
איברוסהדיאלאלשקרי,מ "מבאודיתאלאחלקנייןבל 

לאורהאמור,עפ"ישיטתקצותהחושן,והחזו"אב"קסי'יח,

עדים,וכןמבוארבחידושיהריטב"אעלמסכתב"מדףמו.

בנידון זההאודיתאהינהבגדר"חבלאחרים" ולאניתןלתת

וכןברעק"אשם,ובמהרש "אעמ"סגיטיןדףיג:ובשו "ת

להמעמדשלקניין.

ה"עסי'סבסק"ט,ובקצות החשן סי' מ'
חמדתשלמהחא 

סיכומו של דבר ,לא ניתן לקבוע את מעמדם של שני

ת
סק"א כתב שגם צריך שיאמר "אתם עדי" .ודלאכנתיבו 

המסמכים שנחתמו בזמנו ,כמסמכים ברי-תוקף על פי

ם
המשפטסי'מ'סוףסק"אשהוכיחמתוס'שהקנייןחל ג 

ההלכה כקנייןשטר או אודיתא .אולם ,מאחר שמסמכים

בלאעדים.

אלו נהוגיםכהליךמקובלוברתוקףעלידיהסוחריםושאר

םקנייןאודיתאאינומועיל ,מבוארת
הסבראשבלא עדי 

העוסקיםבהעברתנכסיםמאדםלחבירו,יהיהמקוםלדונם

בספרמעדניארץשביעיתסי'יטוז"ל:

כמסמכיםבריתוקףמכחקנייןסיטומתא.עייןבפד"רכרךד'

"כל שלא הודה בפני עדים נמצא שלא נעשה עדיין שום פעולה
מוכחת על בעלות אחרים ,כיון דאי ליכא סהדי ,לא יוכל כלל
הלה לתבעו לדין ולזכות בממונו מחמת ההודאה ,ומשום הכי
אין זה חשיב כלל קניין".

ל
עמ',198ועמ'304-302כילחוזהחתוםישתוקףש 
"סיטומתא"המהוהקנייןמצדהסכםהסוחרים,וכן בפסקי
דין רבים נוספים ,ועלכןישלראותבחתימהעלתצהיר
ההעברההנזכרכקנייןלכלדבר.

אמנם בשו"ת בית שלמה חאו"ח סי' עב  -עג ,כתבשגם אם

מאחר וזוהי המסגרת לתוקף ההליך,עדיין צריך לברר מהו

איןעדיםאלאהמוכרהודהבכתבידומהני,דכתבידו

מעמדו של תצהיר ההעברה עפ"י החוק ,מאחר ומנהג

כמאה עדים .לפי המבואר ,טעמו הוא מפני שבנסיבות

הסוחריםנקבעבמגבלותהקבועותבחוק,וככלשעפ"יהחוק

ה בבי"ד ואינו יכול לטעון טענת
שאפשר להוכיח את ההודא 

ההליך של חתימת הסכם המתנה אינו חלוט וניתן לחזור

ה או שלא להשביע את עצמי כמבואר בשו"ע סי' פא
השטא 

ממנו,ה"הבנידוןזה,עלינולברראתמעמדםהחוקישלשני

סי"ז,ישבזהמעשההמוכיחהקנאה,וגמרומקנה.

המסמכים.

לפיזהבנידוןזהשההודאהנחתמהעלידיהתובעבתצהיר

בחוק המקרקעין נקבע כיצד לבצע עסקה במקרקעין,
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והדברים אמורים בין בעסקת מכר ובין בעסקת מתנה,

מהחוק ,נציין אסמכתא לדברים אלו מפסיקת בית המשפט

כדלהלן:

העליוןבע"א6369/98גרינברגנ'גרינברג,פ''דנד):409(4

"עסקה במקרקעין
 .6עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת
במקרקעין לפי רצון המקנה ,למעט הורשה על פי צוואה.
גמר העסקה
) .7א( עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום,
ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת
הרישום.
)ב( עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות
לעשות עסקה.
צורתה של התחייבות
 .8התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב".

"בית-משפט קמא אף קבע ,כי היות שהעסקה הנ"ל לא
נסתיימה ברישום ,אין היא מתנה מושלמת כי אם התחייבות
לעשות מתנה.
סבורני שקביעתו זו של בית-משפט קמא בדין יסודה.
במקרה הרגיל עוברת המתנה אל מקבלה ברגע מסירת
המתנה או מסירתו של כתב המתנה לידיו .כשמדובר
במתנה במקרקעין ,חלות הוראות סעיפים  6ו -7לחוק
המקרקעין ,שמגדירים מהי עסקה במקרקעין ומציינים כי
פעולת העברת הבעלות במקרקעין מסתיימת רק בעת
רישום הבעלות על שם מקבל הזכות.
פעולה של הקניית מקרקעין במתנה ,אשר לא נסתיימה

ע"פ האמור בסעיף)7א( עסקת מקרקעין נגמרת באמצעות

ברישום ,איננה מתנה מושלמת כי אם התחייבות לעשות

הרישום בטאבו ,וכל זמן שלא היה רישום דין העסקה

עסקת מתנה במקרקעין .סיטואציה משפטית זו איננה

כהתחייבות בלבד .לפיכך הוא הדין במתנה ,כל זמן שלא

נובעת מרצונם של הצדדים ליצור עסקה בלתי מושלמת,

נרשמה העסקה לא באה המתנה לידי מימוש ,ודינה

אלא מקורה הוא במיזוג תוכנן של הוראות חוק המקרקעין

כהתחייבות בלבד .בנדון שבפנינו לא בוצע הרישום בפועל,

והוראות חוק המתנה".

ונותרהכהתחייבות בלבד .אמנם הרישום לא בוצע עקב

וכן בפסק דין נוסף מביהמ"ש העליוןע"א 8622/06מיום ז'

התנגדותהבנק,אךאיןלכךמשמעותשהריבסופושלדבר

באדרתשס"ט).(3.3.09

הרישום לא נעשה ,העסקה לא נגמרה ואין לפנינו אלא

ולהלןמסעיףכ"טלאותופסקדין:

התחייבותבלבדלתתמתנה.

"יסוד נוסף בהכרעת בית המשפט קמא היה אפשרות

מהדיןהתחייבותלתתמתנה?בחוקהמתנהנכתב:

החזרה מן המתנה .המנוחה העניקה למערערת במתנה את

"התחייבות לתת מתנה
) .5א( התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.
)ב( כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על
ההתחייבות ,רשאי הנותן לחזור בו ממנה ,זולת אם ויתר בכתב
על רשות זו.
)ג( מלבד האמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי הנותן לחזור בו
מהתחייבותו אם הייתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של
מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה
ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן".

הבעלות בדירה בכפוף להגבלות הנזכרות .ברם" ,כבר
נפסק כי פעולה של הקניית מקרקעין במתנה ,אשר לא
נסתיימה ברישום ,איננה מתנה מושלמת כי אם התחייבות
לעשות עיסקת מתנה במקרקעין" )ע"א  6277/95התאחדות
עולי רומניה נ' קרן ,פ"ד נג) - 820 ,817 (1המשנה לנשיא
ש' לוין; ע"א  588/81ציזיק נ' הורוביץ ,פ"ד מ);323 ,321 (1
ע"א " 6439/99טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ'
פרח ,פ"ד נח) .(106 (2ממילא ,כפופה המתנה  -שלא
נרשמה בטרם הודיעה המנוחה על חזרתה ממנה  -לזכות

הרישעפ"יהחוקקיימותשתיאפשרויותלחזורמהתחייבות

החזרה שבדין )להבדיל מזכות החזרה המוסכמת ,שאינה

לתתמתנה.

חלה כנטען על זכות המגורים(".

לגביהאפשרותהקבועהבסעיףג'לאברוראם ניתןליישם
אותה בנדון זה בגין התנהגות מחפירה ,שככל הנראה הצד

העולהמדברינו:

שהתנהג בצורה שלילית כלפי השני הוא דווקא האיש ולא

בנידוןזהשעוסק בהסכםמתנה,הרי שבהיעדררישוםהנכס

ה  -הואבגדבה,וטבעיהדברשתבקשלהתגרשממנו.
האש 

על שם מקבלת המתנה התובע הנותן רשאי לחזור בועפ"י

אולם האפשרות הקבועה בסעיף ב' ,נכונה בענייננו:

סעיף  5לחוק המתנה הקובע שבהיעדר הסתמכות על

משמעות סעיף זה היא שההתחייבות לתת מתנה אינה

המתנהרשאיהנותןלחזורבו.

חלוטה,עדשיעשההמקבלמעשיםבהסתמךעלהמתנה,כך

כאמור ,בנידון זה לאהייתה הנתבעת יכולה להסתמך על

שאם יחזור בו הנותן יפסיד המקבל ,ונמצא שהנותן הזיק

ל
המתנהמאחרועלהביתרבצהמשכנתאשל1.6מיליוןשק 

אותו .במקרה שלנו בכל הזמןהתנהלו הליכים סביב מתנה

מת
ולא ניתןלבצעשינויברישוםזכויותבדירהזוללאהסכ 

זו ,ועדיין לא הוכרע מעמדו המשפטי של הבית המשותף,

הבנק למשכנתאות .בנוסף לכך ,בסמוך לחתימה על הסכם

הלאעשתהמעשהולאהייתהיכולהלעשותדברעל
והאש 

המתנה ,הבנק למשכנתאות הטיל עיקול על הבית ,כך

סמךמתנהזו,שטיבהטרםהוכרעמשפטית.

שהנתבעת לאהייתהיכולה להסתמך על הסכם המתנה

למרות שדברים אלו פשוטים ומשתמעים בצורה ברורה

ביודעהשהנכס עדיין רשום על שני הצדדיםומצוי בדיונים

514סימןכג
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משפטיים.כברמיוםהגשתתביעתהגירושין ובדיוןהראשון

בפנינו,התובערשאילחזורבו מהסכםהמתנה,והביתנותר

בתביעהעלו חילוקי הדעות ביחס למעמדו של הנכס נשוא

כנכס משותף .בהתאם לכך ,יש לבטל את הערות האזהרה,

הדיוןשבפנינו.

והנכסיועברלהליךשלפירוקשיתוף.

לפיכך ,מאחר שעפ"י הוראות החוק התובע רשאי לחזור בו
מהסכם המתנה ,התייתר הצורך לברר את טענותיו שהנכס

ההתייחסותלטענהשהסכםהמתנהפיקטיבי

הועברלמראיתעיןבלבדכדילהבריחמהנושים.

בהתאםלהוראתביתהדיןהגדול הוזמן עו"דפלוני לחקירה
על התצהיר שלו לביה"ד ,וכתוצאה מחקירתו עלינו לקבוע

ה
הערתהאזהר 

אםהסכםהמתנההיהפיקטיבי.

מעיון בנסח הטאבו המצורף לתיק עולה כי נרשמו שתי

עדותונשמעהבדיוןשהתקייםביום...ולהלןמדבריו:

הערותאזהרה ,האחת עוד קודם להסכם המתנה ,ביום
...לטובתאםהאשה,והש נייהלאחרהסכםהמתנה,ביום ,..
לטובת הנתבעת .ועלינו לקבוע את מעמדן של הערות

"הבעל אמר לי שהוא מעביר לאשה זכויות ,אך דורש להגן על
הזכויות שלו .הוא אמר שהוא לא רוצה שתהיה לה האפשרות
למכור את הנכס ,וההליך היה כדי להגן מפני הנושים".

אזהרהאלו.

עדותזו,הגםשישבהאמירה מורכבתביחסלאופיהעברת

ת לטובת הקונה בלשכת רישום
הערת אזהרה נרשמ 

הזכויות ,תואמת לאמור בתצהירו שלעו"ד פלונימיום...

המקרקעיןעלפיסעיפים126ו127-לחוקהמקרקעין.יצוין

שבעתהחתימהעלהסכםהמתנהלאהיהמודעלמשברבין

לע"א  205/83חובני  נ' דקלה בע"מ),פ"ד מא) ,(96 (3בו נקבע

בני הזוג ,וכי באמצעות "הסכם המתנה"" :ביקש הבעל

ר
כי  אין לראות בהערת אזהרה זכות קניינית ,מאח 

להעביר מחצית מהזכויות בבית על שם האשהעל מנת

ה
שהמשותףלזכויותהקנייניותהואיכולתהניצול,ההנא 

שייקשה על הנושים להגיע לנכסיו" ,וכי "בעת עריכת

והמימוש ,אלא"הערתהאזהרה" תיחשב כמחסוםוהגנה

התצהיר שוחח איתי הבעל וביקש ליצור מנגנון הגנה כך

בלבד,שנועדהלמנוערישוםעסקההסותרתהתחייבות

שעם סיום ההעברה לא תוכל האשהלמכור את הזכויות

שניתנה.

בביתללאהסכמתו.לצורךכךהוסכםכיעםרישוםהזכויות

לרישוםהערתאזהרהשתימטרותעיקריות:הראשונה,

עלשםהאשה,ירשוםהבעלהערתאזהרהלטובתועלמנת

כשמהכןהיא,להזהירולהודיעלכלמישמתענייןבמקרקעין

שהאשהלאתמכוראתהביתללאידיעתואוהסכמתו".

ת כבר התחייבות
ה הערת האזהרה ,כי קיימ 
ם נרשמ 
שלגביה 

כמובןשקיימת מגבלה הלכתית ביחס לעדות זו ,בהיותה

מצד בעל המקרקעין או בעלהזכות במקרקעין לעשות בהם

עדותעדאחדבלבד,וכפישצויןבנימוקידעתהמיעוטבבית

עסקה,אולהימנעמלעשותבהםעסקה.השנייה,למנוע

הדיןהגדול,אךייתכןשגםאםעדותותתבררכעדותאמת,

ר
בפועל,מבעלהמקרקעיןאומבעלהזכותבמקרקעין,שכב 

וזאת על יסוד ראיות נוספות המצויות בתיק,אין זו עילה

התחייבלעשותעסקהבמקרקעיןעםקונהמסוים,לעשות

לביטולתוקףהסכםהמתנה.וזאתכפישיבוארלהלן.

ל
עסקה עם אדם אחר לגבי אותם מקרקעין ללא הסכמתו ש 

הרכוש נעשתה להברחה מנושים,
גם אם יתבררשהקנאת 

האדםשלטובתונרשמההערתהאזהרה,אוללאקבלתצו

עדיין אין די בכך כדילהביא לביטול המקח ,אלא אם

מביתהמשפט.

מתברר שבפנינוקנייןשנעשה למראית עין בלבד .אך אם

מכלה נ"לעולהשאיןלהערתהאזהרהמעמדשלרישום

הקנייןאינו למראית עין בלבד אלא נועד להבריח מנושים

בטאבוהקובעאתבעלותהנכסבהתאםלרישום.

באמצעות ההקנאה לצד ג' ,הקנייןבתוקף לכל דבר וענין,

לפיכך ,בנידון שבפנינושאין זו עסקת מכר הגוררת אחריה

וכמושיבוארלהלן.

התחייבות ,אלא עסקת מתנה בלבדהכפופה להוראות חוק

בשו"ע)חושןמשפטסימןצטסעיףו(פסקעלפישו"תהרא"ש

המתנה ולמגבלות שהחוק הגביל את מעמדו של הסכם

שאם נתן הלווה כל אשר לו לאחר כדי להפקיע החוב "-לא

המתנהכמפורט לעיל .ככל שהדבר נוגע לזכותו של נותן

תועיל ערמתו" ,והמלווה מוציא ממנו כל מה שקיבל אחר

המתנהלחזורבומהסכםהמתנה,איןמעמדלרישום"הערת

שיישבעהמקבלכמההייתההמתנה.והוסיףהרמ"א:

אזהרה" בלבד כרישום הנכס בטאבואו כהתחייבות בלתי
ניתנת לחזרה להשלים עסקה ,אלא הנותן יכול לחזור בו
בכפוףלמגבלותהקבועותבחוקהמתנהכאמורלעיל.
מסקנתהדברים:
בהחלטת בית הדין הגדול נקבע ,שעל ביה"ד האזורי "לתת
החלטהנוספתאםלהשאיראתפסקהדיןהמעורערעלכנו
אם לאו" .בהתאם לאמור ועוד בטרם נתייחס לטענה
שהסכם המתנה היה פיקטיבי ,גם אם תתקבל טענת
הנתבעת שהסכם המתנה אינו פיקטיבי ,בנסיבות שהתבררו

"מיהו אם נראה לבית דין שלא כוונו לערמה רק למתנה גמורה,
קנה המקבל אף על גב שהייתה כוונתו להבריח".
וביארנתיבותהמשפט)ביאוריםשםס"קו(:

"לכאורה הלשון תמוה ,דאם לא כיון לערמה האיך הייתה
כוונתו להבריח .ונראה פירושו ,דכל שטר מבריח הוא שיהיה
רשות בידו לחזור ,וזה המתנה נקרא שהיא רק להערמה בעלמא,
אבל אם הייתה כוונתו למתנה גמורה שלא יהיה יכול לחזור בו,
כגון שכתוב בו מתנה חלוטה מתנה עולמית ,דאז הוי מתנה
גמורה כמו שכתב הר"ן בכתובות שם )לז ע"ב מדפי הרי"ף(,

עטרתדבורה



אף על גב דנתן מתנה זו רק כדי שלא יגבה ממנו הבעל חוב,
שידוע שאם לא היה חייב לאחרים לא היה נותן מתנה זו ,מכל
מקום כיון שאין לו רשות לחזור ממתנה זו ,יצאה מרשות הנותן
וקונה המקבל ולא הבעל חוב ,ודווקא במקום שרשות ביד
הנותן לחזור קנה הבעל חוב מטעם שכתב הרא"ש בכתובות
)פרק ח סימן ג( דכיון שיכול לחזור לא יצא מרשות הנותן ,מה
שאין כן הכא".
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התוקף של הסכם המתנה ,בהיותו הסכם שנועד להברחה
מנושים.
מסקנות
לאורכלהאמורביה"דמחליט:
א .הנכסנותרכנכסמשותףבבעלותהצדדיםבחלקים
שווים ,ובכךלמעשהמחליטביה"דלהותירעלכנואת
פסקהדיןשלההרכבהקודם.

בהתאם לכך ,בנידון שבפנינו,אםהסכם המתנה היהקניין
חלוטשבחתימתוהנכסעברלבעלותהמקבלתבדרךחוקית

ב .יינתןצולמחיקתהערתהאזהרהלטובתהנתבעת.

בלתיהפיכה,היהמקוםלטענהשבכךבוצעההקנאהגמורה

ג .ביה"ד מורה עלפירוקהשיתוףבנכס,ושניהצדדים

ה ,הנכס יימלט מנושי הבעל ,אך גם יישאר בבעלות
לאש 

ם
יודיעולביתהדיןתוך15יוםמהיהדרךהרצויהלה 

ה.
האש 

דמהצדדיםמבקשלרכוש
לפירוקהשיתוף,והאםאח 

אולם מאחר וההליך שבפנינו לא היה הליך חלוט ואינו

אתחלקושלהצדהשני.

מתנה גמורה במתכונת המתוארת בדברי הר"ן שהביא

ה .אם אם האשה לא תיתן הסכמתה לביטול הערת

נתיבות המשפט כפי שהתבאר לעיל,הרי שבנסיבות אלו

האזהרהלטובתה,ביה"דייעתרלבקשהלמינויכונס

מאחר וללא ספק היו לתובע חובות ,והצדדים סברו

נכסים שיפנה לערכאה המוסמכת לביטול הערת

שבאמצעות הסכם המתנה יינצלו מנושים .הרי בכך נחלש

האזהרה.

סימן כד

תביעהכנגדסופרסת"םשלאעמדבהתחייבותו
המוכן ,ושכל אחד מהם ינסה למצוא קונה אחר לספר
ה
המקרהבקצר 

שהתובע כותב .התובע ערך הכנסת ספר תורה באלול

בפני בית הדין תביעה שהוגשה על ידי התובע הרבפלוני

תשס"ג ,וסרב לקבל את הספר שהנתבע כתב ,וזאת מפני

כנגד הנתבע הרבאלמוניהצדדים חתמו על שטר בוררות

שלאעמדבהתחייבותולסייםאתהספרכמסוכם.

כמקובל,והתקייםדיוןבוהשמיעואתטענותיהם.

התובע טען":לא אמרתי לו שאני מבטל את המקח ,רק

התובעראשישיבה,והנתבעסופרסת"ם.הוריהתובעבקשו

אמרתי שזה ישאר השקעה ,ומתי שנמכור שיחזיר את

להכניס ספר תורה לישיבה עבורם .התובע טוען כי בחדש

הכסף".

שבט תשס"ב עשה עסקה עם הנתבע בה סוכם כי הנתבע

לבסוף ,הנתבע מכר את הספר לאדם אחר תמורת20,000

יכתוב עבורו ספר תורה ,והכתיבה תסתיים עד לחג הפסח

דולר .המכירה נעשתה שלא בידיעת התובע ,ובמחיר מוזל

תשס"ג .לדבריו סוכם כי יקבל את שכרו לאחר השלמת

מהערךהריאלישלהספר.

כתיבת ספר התורה .לטענתו סוכם שהנתבע יקבל עבור

התובע דורש מהנתבע החזר סכומי הכסף ששולמו לו,

כתיבת הספר סך20,000דולר ,שהם שכר עבור הכתיבה

דהיינו אתשכרהעבודהשכברשולםבסך  10,000ש"חואת

בלבד .התובע קנה בנפרד את הקלף,וכן היה אמור לשלם

הסכום ששולם על ידו עבור הקלף ,דהיינו14,570ש"ח,

בנפרדעבורהגהתהספר.

סה"כ24,570ש"ח.

למרות שמלכתחילה סוכם על תשלום השכר רק בסוף

הנתבע טען שמלכתחילה הודיע לתובע כי הוא מתחייב

העבודה,התובענענהלבקשתהנתבעושלםלו  10,000ש"ח

לסייםאתכתיבתהספרתוךשנהוחצי,ושיעשההשתדלות

באמצעהתקופה.

לסיימו תוך שנה .לטענתו הוא אכן סיים לכתוב את הספר

לטענת התובע,בסמוך לחג הפסח תשס"ג ,התקשר לנתבע

לפני חדש אב תשס"ג ,דהיינו בפרק הזמן שנקבע מראש,

לברר האם סיים עבודתו ,ולדבריו הלה השיב כי סיים רק

לטענתו.

שניים או שלשיריעותבלבד,והתובעבקשלקבלאתהספר

לדבריו,גםבזמןשהתובעכברקנהספראחר ,הואאמרלו

עדל"גבעומראועדחגהשבועותלכלהמאוחר,וזאתמפני

להמשיךלכתוב,ושיעשהמאמץלמכוראותולאדםאחר.

שרצהלערוךהכנסתס"תבחגהשבועות.

לדבריהנתבע,התובעבקשממנולמכוראתהספרולכןמכר

בל"ג בעומר התובע התקשר לנתבע ,וכשהתברר לו שהלה

אותו .לשאלת בית הדין מדוע מכרו במחיר מוזל ,ענה

כתב רק עד ספר ויקרא ,ונוכח שאינו עומד בלוח הזמנים

הנתבע":הוא אמר ,אם יש לי מי שהוא שאמכור ,ולא נקב

שסוכם עם הנתבע ,הודיע לו שהוא קונה ספר אחר מן

סכום .לשיטתי הוא ביטל את העסקה ולכן הפסיד מכל
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העניין" .לדבריו ,מחירו הריאלי של הספר26,000דולר ,אך
מכיווןשהיהלחוץמכראתהספרבעשריםאלףדולר)סכום
זה כולל את כל הספר ,כולל הגהה ונרתיק ששולמו על ידי
הנתבע(.
נחלקו הצדדים בטענותיהם האם סך20,000דולר שסוכם
היה עבור כתיבה מלאה ,כטענת התובע ,או עבור כתיבה
בלא תיוג ,מאחר ואת התיוג סוכם לתת לאדם אחר ושכרו

"אם התנאי אינו דבר עיקר כל כך ,ואירע אונס שלא יוכל
לקיימו באותו הזמן ,ודאי לא בטיל המעשה בשביל זה ...
משום הכי נמי באיש ואשה שעשו שבועה לישא זה את זו,
והגבילו זמן לנישואין באותה שבועה ,ואירע אונס באותו זמן
שלא יכול אחד מהם לעשות הנישואין ,ודאי לא בטלה עיקר
השבועה לישא זה את זו ,כיון שאין עיקר הזיווג תלוי בזמן
ההוא".

עומדעלסך800דולר.

לפידרכושלהט"זישלומרבנידוןדידן,שהזמןאינומרכיב

סיכומושלדבר.מוסכםכיהנתבעהתחייבלעבודהקבלנית

מהותי בעסקה .עיקר כוונת התובע לרכוש ספר תורה עבור

של כתיבת ספר תורה .נחלקו בטענותיהם,האםפרק הזמן

הוריו ,המבקשים שיכתב עבורם ספר תורה ,מפני המצוה

לסיום העבודה היה שנה וחודשיים עד לפסח תשס"ג או

הגדולהשבדברזה.מצוהזו נשארתבמעמדה,גםאםיחול

שנהוחצי.לטענתהתובע,המועדלסיוםהעבודההיהפסח

עיכוב במסירת הספר .פשיטא שעיכוב נישואין גרע טפי,

תשס"ג ,והנתבע לא עמד בהתחייבותו .לעומת זאת הנתבע

ואפ"הבעיכובנישואין,איןמרכיבהזמןגוררביטולהעסקה,

טועןשההתחייבותהיתהלסייםאתהעבודהתוךשנהוחצי,

ובלבד שהעיכוב לא נעשה במכוון אלא מחמת אילוץ,

וכיהואעמדבהתחייבותזו.

"אונס"בלשוןהט"ז.

יצויןכיהעסקהביןהצדדיםסוכמהבעלפהולאנכתבדבר,

ועיי"ש בש"ך בנקודות הכסף ,שסבר שדבריהט"ז נאמרו גם

עלכןהתעוררוחילוקיטענותביחסלתנאיהעסקה.

במקרה בו נעשה תנאי מפורש ,ולכן הש"ך חלק על דברי

אין חולק שהספר נמכר במחיר מוזל ,וכי בעת העסקה

הט"ז .אך מסתבר ,כפי שהש"ך בעצמו כותב בסוף דבריו-

התובע לא ידע על כך דבר .התובע טוען שאמנם בקש

"ואפשר דגם בעל הטורי זהב מיירי בענין כזה שלא נתפרש

מהנתבעשימכוראתהספר,אךללאספקשלאהיהמסכים

מתחילהשעושהכן עלתנאיזה".אמנםהש"ךסייםשפשט

למכורבמחירמוזלכפישנמכר.הנתבעהודיעכימצאלנכון

דבריהט"זמשמעדמייריאףבתנאימפורש,אךעייןבחזו"א

לעשות כך ,ולא חש להפסדו של התובע ,מפני שלטענתו

חלק חו"מ ,ליקוטים ,סוף סי' טז ,שנראה שמסכים שהט"ז

הלהאשםבכלהעניין,בכךשסרבלשלםלובסוףהעבודה,

איירי בלא התנו בפירוש .אך מסתימת האחרונים שנקטו

ורצהלמצואמקוםלגבותאתשכרו.

דברי הש"ך והט"ז כמחלוקת ,עיין פת"ש חו"מ סי' רז סק"ב
ובביתשלמהשיובאלהלן,נראהשהבינובדבריהט"זדאיירי

האםהעיכובבביצועהעבודהגוררביטולהעסקה

אףבתנאימפורש.

יש לדון ,אליבא דטענת התובע שהנתבע לא עמד בלוח

אמנם אליבא דשיטת הש"ך חו"מ סי' כא סק"ג ,גם במקום

אם עיכוב השלמת כתיבת ספר
הזמנים שסוכם מראש ,ה 

אונס בטלה העסקה "אם פירש מתחילה התנאי כן בשעת

התורה בשלשה וחצי חדשים בקירוב ,גורר אחריו ביטול

המעשה שעל מנת כן הוא עושה כן" .אךאם לאפירשו

העסקה.

להדיא לתלות קיום העסקא בזמן ,והזמן אינו מרכיב עיקרי

מעיון בדברי הפוסקים עולה שאם שני הצדדים התנו

בעסקא,הןלדבריהש"ךוהןלדבריהט"ז,איןמקוםלבטלה

בפירוש שיש לבצע את העסקה בפרק זמן מוגדר מראש,

עקבעיכוב,כלעודהזמןאינומרכיבעיקריבעצםהעסקא.

ושעיכוב בביצוע העסקה יביא לביטולה ,הרי שהעסקה

וכןבשו"תביתשלמהחחו"מסי'צהכתב,וז"ל:

מבוטלתאםאמנםאירעעיכוב בביצוע.אךאם הדבריםלא
נאמרו בפירוש ,שביצוע העסקה בזמן הקבוע מראש ,הוא
תנאי לקיום העסקה ,אין לבטל את העסקה עקבהעיכוב,
אלאאםיתבררשקיימתאומדנאדמוכח,שאכןהיתהכוונה
לתלותאתקיוםהעסקה,בעמידהבזמןשנקבע.
דוגמאלמקרהבוקיימתאומדנאדמוכחלביטולעסקהעקב
איעמידהבלוחהזמנים,מצינובט"זיו"דסי'רלוס"קיג:

"כגון מי שעושה מקח עם חבירו שיעמיד לו סחורה פלונית
ליריד ,שאז זמן מכירתה ולא בתר הכי ,וארעו אונס להמקבל
שלא יוכל להעמידה לאותו זמן ,אלא לאחר זמן ,פשיטא
שפטור אחר כך מלקבלה  ...זה העושה מקח גם כן לא התקשר
אלא אם יבוא לאותו זמן ,כיון שהזמן גורם זה ,והוא עיקר בו".
לעומת זאת ,כדוגמא למקרה בו העיכוב אינו גורר ביטול
העסקה,כתבהט"ז:

"גם הש"ך מודה דאם עשו תחילה המקח בסתם ,ואח"כ עשו
תנאים ביניהם ,ואירע אח"כ אונס למוכר שאינו יכול לקיים כפי
התנאי ,אין המקח מתבטל בכך .ומכ"ש בנ"ד שנראה שהזמן
הקצוב ביניהם לא נעשה בדרך תנאי גמור ,דפשיטא דאף הש"ך
מודה להט"ז דבכל ענין ,אף אם נאנס המוכר ולא יכול להעמיד
הסחורה ליום המוגבל ,דאם לא היה הזמן עיקר שהכל תלוי בו,
לא נתבטל המקח בשביל זה ,כמו שהביא הט"ז ראיה מהאי
דסי' ק"צ דעייל ונפיק אזוזי ,והש"ך בנקודות הכסף דחה
ראייתו משום דהתם לא פירש שמכר על תנאי זה ,משא"כ הכא
שמפרש כן ע"ש ,אבל אם לא פירש ,גם הש"ך מודה .דהא גם
בהך דעייל ונפיק אזוזי ,אף שקצב זמן לפירעון בשעת המכירה,
כל שלא ידעינן בירור דלא זבין אלא משום דצריך לדמי ,לא
נתבטל המקח ,אף שלא נתן המעות לזמנו ,ואין יכול המוכר
לבטל המכירה .ה"ה להיפוך ,דאם לא נתן המוכר ללוקח המקח
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לזמן המוגבל ,דאין יכול הלוקח לבטל המקח בשביל זה ,אם
לא היה הזמן עיקר שהכל תלוי בו ,כמו בענין שכתב הט"ז
שיעמיד לו סחורה על יריד פלוני שאז זמן מכירתה ולא בתר
הכי".
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התרה הלוקח במוכר בזמן האונס ,שאינו מוחל על הזמן
ומבטל המקח" ,בכך התבררה האומדנא שלא התרצה
להמתין בעל כרחו פרק זמן נוסף,והמקח בטל .אבל בלאו
הכי ,בלא שנכתב תנאי מפורש ,לא ניתן לבטל את המקח

ובשו"תביתאפריםחלקחו"מסי' נו)הובאבקצרהבפת"ש

מפניהעיכוב.מאחר שאיןאומדנאדמוכחלדוןכאילוהתנו

סי'רזסק"ב(כתבבגדרהחילוקביןמקרהבוהזמןהואעיקר

להדיאלבטלאתהמקחמפניהעיכוב.

אולא,כדלהלן:

"ולענ"ד נראה שהחילוק הוא היכא שהתחייב איזה דבר נגד
חבירו ,כגון פירעון או הזמנה לנישואין ,שבאמת עיקר הצורך
לחבירו הוא הפירעון או הנישואין ,אלא שהוסיף לה גבול איזה
זמן ג"כ לזה .אז אמרינן דבשביל שבטלה השבועה על הזמן לא
בטלה השבועה על גוף הענין ,וכמ"ש הט"ז שם סי' רל"ו.
משא"כ היכא שנשבע על דבר לעצמו ,כגון שנשבע להתענות
ביום פלוני ,אז שפיר אמרינן שהכוונה על היום  ...החילוק לפי
הענין ,שאם הענין שנשבע לעשותו ,עשיה זו נמשכת גם אחר
הזמן ,כגון בפירעון חוב ,שעל ידי פריעה זו נפטר מזמן ההוא
והלאה לדורותיו ,או הזמנה לנישואין שעל ידי הזמנה זו שייך
לומר שפטור להבא מן עשיה זו ,ואם אינו עושה עדיין יש עליו
חיוב זה להבא .משא"כ בנשבע לעשות דבר שאין הדבר עושה
רושם רק ביום ההוא לבד ,כגון בנדר להתענות יום זה ,שאין
ענין העשיה נמשכת לימים שאחריו כלל ,רק ליום זה לבד".

דבריהחזו"אמיוסדיםעלדבריהט"זהנזכרים,וכן עלדברי
הש"ךיו"דסי'רלובנקודות הכסףשם,וחו"מסי'כאסק"ג,
בהנחה שאין מחלוקת אלא גם הט"ז איירי בלא התנו
להדיא ,וכמ"ש לעיל בדעת החזו"א .ובזה חידש החזו"א
שקיימתאומדנאדמוכחלקיומושלתנאי"אםהתרההלוקח
במוכר בזמן האונס ,שאינו מוחל על הזמן ומבטל המקח".
אבל בלא"ה ,מאחר ועשו עסקה בלא תנאי מפורש ,אף
שסיכמופרטילוחהזמניםוכיוצ"ב,איןהכרחשקביעתלוח
זמנים יחשב לתנאי מהותי לעצם קיום העיסקה .וזאת
בהעדראומדנאדמוכחלקיומושלתנאי.
בדברי החזו"א התחדשה הלכה שלא הוזכרה באחרונים
שדנובדבריהט"זוהש"ךוהיא,שאםשהלוקחהתרהבמוכר
בזמןהאונס,שאינומוחלעלהזמןושמבטלאת המקח,בכך
מתבררת למפרע האומדנא דמוכח לקיומו של התנאי,
והעסקהבטלהאםהצדהשנילאעמדבחלקוהעסקה.ואף

לפיזה,בנידוןדידן,גםאםנקבלאתטענתהתובעבמלואה,

אםהעיכובנבעמחמתאונס.

ואכןהנתבעלאסייםאתכתיבתהספרבזמןשנקבעמראש.

במקרה שלפנינו ,התובע טען שאכן לא הודיע בפירוש

אילו הצדדים היו מסכמים מראש בתנאי מפורש שאם

לנתבע שהוא מבטל את העסקה ,על כן גם לפי דרכו של

הסופר אינו מסיים את כתיבת הספר במועד ,העסקה

החזו"א ,בהעדר תנאי מפורש ,אין מקוםלטעון לאומדנא

תתבטל ולאיהא זכאילשכרו,היהמקוםלבטלאתהעסקה

דמוכח.

עקב אי עמידה בזמן שנקבע .אך מאחר ולא נטענה טענה

בהתאם למבואר ,אין צורך להכנס לבירור מי מהצדדים דובר

שנעשה תנאי מפורש כנ"ל ,הרי שברור שקביעת הזמן אינו

אמתבשאלתפרקהזמןשנקבעלהשלמתכתיבתספרהתורה,

דברעיקריבעסקה.הדברהעיקריבעסקההוא עצםכתיבת

וגםאליבאדטענתהתובע,איןלדוןכאןדיןביטולמקח.

הספר והכנסתו לבית המדרש .מאחר והנתבע עשה מאמץ

עלכןבנסיבותאלו,היהמוטלעלהתובעלשלםלנתבעאת

לסיימו ועקב אילוצים אחרים שהיו מנת חלקו ולא הצליח

מלוא שכרו עם סיום עבודתו ,ולא היתה הצדקה להלנת

לעמודבמועדהמוסכם,איןהעסקהמבוטלת,והתובעמחויב

השכר.

בתשלוםמלואשכרוכפישנקבעמראש.

גםאילוהעסקההיתהמבוטלת,כטענתהתובע,עכ"פמאחר

החזו"א )חלק חו"מ ,ליקוטים ,סוף סי' טז( נקט שאף אם לא

והקלף היה שייך לתובע ,הרי שדינו של הנתבע ביחס

התנולהדיאאלאשמתוךהעניין נראהשכךהיתהכוונתם,

לכתיבתהספרלאגרעמדינושליורדלשדהחברוברשות.

נידוןכתנאימפורש.וז"להחזו"א:

שהרי גם לאחר שהתובע קנה ספר חדש אמר לו שימשיך

"בזמן הכתוב בחוזה לקיום המקח ולא נכתב בלשון תנאי ,אלא
פרטי הפסיקה .ונאנס המוכר ולא כתב לו בטאבו בזמן הפסיקה.
אם התרה הלוקח במוכר בזמן האונס שאינו מוחל על הזמן
ומבטל המקח ,המקח בטל ,דאע"ג דלא נכתב בלשון תנאי
חשיב אומדנא דמוכח שלא נתרצה הלוקח להמתין על כרחו.
אבל אם כבר עבר האונס ושתק ,וכשהלוקח בא לבטל המקח
המוכר מוכן לכתוב לו בטאבו ,כל שלא נכתב בלשון תנאי אין
כאן תנאי ,ואין זה אומדנא דמוכח שהוא תנאי ,דהרבה אינן
מקפידין בכך".

בכתיבתו ,והיה דינו ליטול כאריס ,דהיינו כשכר המקובל
לכתיבת ספר תורה ,וכפי הנראה היה מעט פחות מהשכר
שנקבעבמקרההנוכחיביניהם.
אין מקום לקבל את טענת הנתבע שיש להטיל על התובע
את הנזקים שנגרמו עקב ביטול העסקה .למרות שהעסקה
בוטלה ע"י התובע שלא כדין ,היה מוטל על הנתבע לפנות
לבית הדין ולתבוע את הצדהשני .ולא לעשות דין לעצמו
ולמכורספרשאינושלובמחירהפסד.
אמנם ביחס לשאלה אם התובע עבר על איסור "בל תלין"

הרימבוארבדבריהחזו"א,שגםאםלא נכתבתנאימפורש

הדבר שנוי במחלוקת ראשונים והפוסקים .דהנה בשו"ע

שהמקחמותנהבהשלמתהרישוםבטאבוביוםמסויים",אם

חו"מסי'שלטסעיףו'פסק:
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"נתן טליתו לאומן לתקנה בקבלנות ,וגמרה ,כל זמן שהטלית
ביד האומן אינו עובר .נתנו לו אפילו בחצי היום כיון ששקעה
עליו חמה עובר משום בל תלין ,שקבלנות היא כשכירות
לפורעו בזמנו".
ובכה"גשהאומןסייםמלאכתוובקשלקבלשכרו,אךעדיין
לא השיבו לבעה"ב ,כתב השטמ"ק ב"מ דף קיב בשם רבינו
יהונתן,דכלעודהחפץבידהאומןהויכמשכוןבידו,ובעה"ב
אי נועוברבבלתלין.וכןסתםבמשנהברורהבביאורהלכה
סי'רמ"ב,שכתב:

"דוקא אם כבר הביא הפעולה לבית בעה"ב וקבל ממנו דאל"ה
יש לבעה"ב עצה אחרת שלא לקבל ממנו ואז אינו עובר אפילו
אם אמר לו הפועל בא וטול החפץ ממני ואיני רוצה לעכבו תחת
השכירות ,וכמו שכתוב בשטה מקובצת בב"מ דף קי"ב בשם
הר"ר יהונתן ע"ש".
וכןפסקבספרקיצורשו"עסי'קפהסעיףג:

"אבל כל זמן שהטלית ביד האומן אף על פי שנגמרה וכלתה
מלאכתו ,אין הבעל הבית עובר אפילו היא אצל האומן כמה
ימים ,ואפילו הודיעו שיביא לו מעות ויטול את שלו מכל מקום
אינו עובר".

אמנםבמקרהזה ,התובעלאאמרבפירושבכמהלמכוראת
הספר ,אך בודאי היתה כוונתו למחיר הקרוב למחיר
האמיתי.
וכתבבספר נתיבותהמשפטסי' קפהסק"בעלדבריהשו"ע
הנזכרים:

"משלם החמשים .קשה ,דהיה לו לומר שוייה ,דלא יהא אלא
מזיק גמור דאינו משלם רק שוויה .ודוחק לומר דמיירי ששוה
מאה ,והוא באופן שאי אפשר להחזיר המקח מצד האונאה.
ולכן נראה דהטעם הוא ,כיון דכל המשנה מדעת בעה"ב נקרא
גזלן ]ב"מ ע"ח ע"ב[ ,לכך אמרינן מסתמא היתה כונת השליח
לתקן העיוות בכדי שלא יקרא מזיק וגזלן ,מה שאין כן בגזלן
ומזיק גמור דודאי כיון להזיק ולגזול ,אינו משלם רק כשעת
הזיקו וכשעת הגזילה  ...וכשלא יתקן העיוות ממילא הוא כגזלן
במה ששינה מדעתו של בעל הבית ,לכן תלינן שבודאי היתה
דעתו לתקן העיוות כנ"ל".
על כן מסתמא הנתבע לא רצה להחשב כגזלן על כן עליו
לשאתבהפרשהמחירשהוזילאתהספרלקונה.
ביחסלחילוקיהטענותבשאלההאםשכרושלהנתבענקבע
עבור כתיבהכוללתיוגאובלאתיוג.נראהשדינםכנחלקים

אך במאירי במסכת ב"ק )שם( כתב להדיא שאם השכיר

בקציצה ,ובזה אין אומרים בעה"ב טרוד בפועליו ,אלא

תובע שכירותו ואינו מחזיר הטלית מפני שמתיירא שלא

קציצהמדכרדכיר,וכןבשו"עסי'פטסעיףט'פסק:

ישלם לו ,הבעה"ב עובר על בל תלין למרות שעדיין החפץ
בידהאומן.וכןפסקבספרערוךהשלחןחו"מסי'שלטס"ח
ובספרדברימשפטסי'שלט.

"בעה"ב אומר שתים קצצתי לך והשכיר אומר לא קצצת לי
אלא שלש ,לא תקנו חכמים שישבע השכיר כאן אלא המוציא
מחבירו עליו הראיה".

ישלצייןעוד,שאםהשכיראינותובעאתשכרו כאשרסיים

וכתבבשו"תהרשב"אח"אסי'תתפאמישנתןלחבירועסק

את העבודה-אין בעה"ב עובר בבל תלין )שו"ע חו"מ סי'

אוקרקעלתתלובכלשנהושנהבשכרטירחאמאהדינרין,

של"טס"י(.

והמקבל לקח מאתים ואומר מאתים קצצת לי והוא אומר
מאה,אחרשאיןעדיםלאלזהולאלזהכלשהכסףבידוידו

ה
דינושלהנתבעביחסלספרהתור 

עלהעליונה,ושכירהואשתפסנאמןונשבעהיסתונפטר.

כל עוד התובע לא שילם לנתבע את שכרו ,היה הנתבע

על כן בשאלת התיוג הנתבע דינו של הנתבע להשבע

רשאי להשאיר את ספר התורה ברשותו ,והטעם"-דתפיס

ולהפטר ,אך בית הדין נוהג שלא להשביע ,אלא לפשר

ליה אאגריה"כמבוארבמסכתבבאמציעאדףפ.:אךלאהיה

במקום השבועה .ונציין כי טענת התובע מתקבלת כטענה

רשאילעשותדיןלעצמוולמכרובפחותמערכו,עייןבמסכת

אמינה יותר מטענת הנתבע ,על כן כדי להיפטר משבועה

לך",ולפירוש ריב"ם

הנתבעיחויבבתורתפשרהבמחציתשכרהתיוגשעלה 800

כתובות דף צח".דאמרי לה מאן שם

והריטב"א היינו מפני שיש חשש לטעות בשומא .וע"ע

דולר.

בשו"עחו"מסי'קגס"ח.

סיכומו של דבר ,התובע חייב להשלים לנתבע את מלוא

התובע בקש מהנתבע שיעשה מאמץ למכור את ספר

שכרו כפי שסוכם ביניהם ,ובכך יצא ידי חובתו בתשלום

התורה ,על כן מכירת הספר נעשתה ברשות התובע ,שהוא

שכרו.וכןעליולשלםעבורשארההוצאותשהוציאהנתבע

בעל הספר .אך הנתבע לא היה רשאי למכור את הספר

עבור ספר התורה .פרט לשכר התיוג שיחויב רק במחציתו

במחיר מוזל.בנסיבות אלו נראה שהנתבע מחוייב לשלם

כאמורלעיל.

לתובעאתההפרשביןהמחירהאמיתישלהספרלמחירבו

מאחרוהנתבעהשקיעבספרהתורה  11,000ש"ח)שמתוכם

הספרנמכר.

800דולר עבור תיוג( עבור כל ההוצאות הנלוות,ומאידך

בשו"עחו"מסי'קפהסעיףא'פסק:

"הסרסור ,שליח הוא ,אלא שנוטל שכר שליחותו .לפיכך אם
שינה דעת הבעלים ,משלם מה שהפסיד .כיצד ,ראובן שנתן
חפץ לשמעון הסרסור ואמר ליה מכור לי זה ואל תמכור בפחות
ממאה ,והלך ומכרו בחמשים ,משלם החמשים מביתו".

קיבלמראשע"חשכרומהתובעסכוםשל  ,₪ 10,000לפיכך
זכאי הוא לקבל בנוסף לשכר עבודתו סך1000ש"ח .ואולם
מאחרועבורהתיוגזכאיהואלקבלרק50%כאמורלעיל,יש
לחייבובסכוםשל400דולר,שהםמחציתמשכרהתיוג.
כאמור הנתבע זכאי לשכר של20אלף דולר ועליו למסור

עטרתדבורה
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לידי התובע את מחיר הספר הריאלי שהוסכם ע"י שני

העסקה יש לחייבו אף בסכום גבוה יותר ,מכיוון ששכר

הצדדים שהוא26,000דולר .ההפרש בין שני סכומים אלו

עבודתוצריךלהיותנמוךיותרכאמורלעיל.

הוא6,000דולרלחובתהנתבע.

מאחרוהתובעלאתבעסכוםכהגדול,לפיכךיחויבהנתבע

לסיכום :במקרה של אי ביטול העסקה יחויב הנתבע

לשלםלפיסכוםהתביעהבלבדדהיינו24,470ש"ח.

בתשלום6,400דולר פחות1,000שקל ,ובמקרה של ביטול

הנתבעישלםסכוםזהתוך30יום.

סימן כה

ל
הקדשהרביעקבחיזריהןזצ" 
ביה"ד טבריה תיק 886373/1

הרלוונטייםלפסקדיןזההם:שטרהצוואהשלהרביעקבחי

הנידון שבפנינו מתייחס לנכס שהיה בזמנו ביתו של הגאון

זריהןזצ"לויפוי־כוחשנחתםבטרםהוסדרההצוואה.

הרביעקבחיזריהןזצ"ל,אב"דטבריהורבלעדתהספרדים

הרב יעקב חי זריהן זצ"ל נלב"ע ביום כ"א אב תשי"ג,

בטבריה .הנכס מצוי ברח' אהל יעקב בטבריה ,ורשום

וכשנתיים וחצי קודם לכן ,ביום ג' שבט תשי"א ,חתם על

בלשכת רישום המקרקעין בגוש15002חלקה ,28להלן

שטר צוואה .צוואה זו אושרה וקיבלה תוקף חוקי בפסקדין

"הנכס".

שניתן בבית הדין האזורי בצפת ביום כ' חשון תשי"ד

כמהשניםלאחרפטירתהגרי"חזריהןזצ"להוקםבנכסבית

).(29.10.53

הכנסת"אהליעקבולאה"עלשםהרבוהרבניתנ"ע,אךעד

בראשהצוואהנכתב:

היום טרם הוסדר רישום הנכס בטאבו .בית הדין בהחלטתו
מיום א' אב תשמ"ו ),(6.8.86מינה את ר' עמנואל שטרית
כאפוטרופוסעלהקדשהרבזריהןזצ"ל.
הדיוןבתיקשבפנינוהחלבבקשהשהגישר'עמנואלשטרית
לאפשרלולייפותאתכוחםשלארבעהבנימשפחה,להלן
"המבקשים" ,לפעול כבאי־כוחו בכל הקשור לאפוטרופסות
על הנכס .התקיימו שלושה דיונים .לאחר הדיון הראשון
הוחלט כי הרב שמחה בונם וורנר הוא בעל דין בנדון,
והתבקש להשיב לבקשה בשם יורשי אביו המנוח ,הגאון
הרבאשרזאבוורנרזצ"ל.
הרב שמחה בונם וורנר ביקש לקבוע את זכותם של יורשי
אביו המנוח בנכס ,וביקש לשלול את זכותו של ר' עמנואל
שטרית בנכס זה .לטענתו ,אין להכריז כי הנכס הוא הקדש,
ואיןליתןצולרישומוככזה-שלאכפישנקבעבהחלטתבית
הדין הגדול ביום כ"ב חשון תשע"ג ) ,(07/11/2012החלטה
שעוכבתוקפה.כמוכן,הרבשמחהבונםוורנרביקשלבטל
אתההחלטההנזכרתמיוםא'אבתשמ"ו).(6.8.86
עודיצויןכילאחרונהר'עמנואלשטריתהעבירולביתהדין
חומר הכולל עותק מכמה מסמכים ,ובהחלטת בית הדין
מיום כ"ד אב תשע"ד ) (20/08/2014הרב שמחה בונם וורנר
התבקש להגיב על החומר הנ"ל ,וכעת בפני בית הדין
תגובתוהמפורטת,ועותקממנהיועברלעיוןהמבקשים.
לאחר עיון בתגובה ובחומר שבפנינו הוחלט כי אין הכרח

"היות ואין אדם יודע את עתו ,אמרתי לכתוב את רצוני האחרון
בתור צואה שהאפוטרופסים שלי יוציאו לפועל אחרי אריכות
ימי ושנותי".
בסעיףג'לצוואהנכתב:

"היות והבית שבניתי בקרית שמואל עם המגרש השייך אליו
מכרתי במכירה גמורה ומוחלטת להרב אשר זאב וורנר שליט"א
ראב"ד עיה"ק טבריה ונתתי כבר יפוי כח בלתי חוזר להעביר לו
כל הרכוש הנ"ל ,והיות והרב הנ"ל החליט למסור הרכוש הנ"ל
לבית מדרש וישיבת אהל יעקב ולאה לנצח את שמי ושם אשתי
לאה תחי' ,אני מצוה למסור למטרת בית המדרש הנ"ל כל
הספרים שלי ושני ספרי התורה שיש לי אחת בקרית שמואל
ואחת בבית הכנסת בעיר העתיקה להיות מוקדש לתורה
ולתפלה בבית מדרש וישיבה הנ"ל".
בסעיףה'לצוואהנכתב:

"כל הנשאר אחרי אריכות ימים של אשתי עובר הכל לידי
האפוטרופוסים שלי וימכרו מה שצריכים למכור והכסף עם יתר
הכספים שישארו יהיה בידם לעשות בזה כפי שיקבע הרב אשר
זאב וורנר כי מסרתי לו בע"פ מה לעשות בזה והוא נאמן אצלי.
באחרונה אני מודיע כי האפוטרופסים שלי הם הרב אשר זאב
וורנר והרב מאיר ועקנין וחכם יוסף שטרית כולם מטבריא ואם
יתפטר מי שהוא מהם ,אז הנשאר יש לו זכות לבחור באחר
במקום המתפטר ,או להמשיך לבדו בעבודה הנ"ל ,ואני פוטר
אותם מלתת אחריות ,כי הם נאמנים אצלי בהחלט".

לזמן דיון נוסף לשמיעת הטענות הנוספות שעלו בתגובה,

שלושה ימים קודם לחתימת הצוואה הנזכרת ,ביום כ"ט

אלאיינָתןפסקדיןעליסודהדיוניםשכברהתקיימווהחומר

טבת תשי"א ) ,(7.1.51חתם הרב יעקב חי זריהן זצ"ל בפני

שבפנינו.

נוטריוןעליפוי־כוחבלתיחוזרלהגאוןהרבאשרזאבוורנר
זצ"ל,ובונכתב:

הצוואהויפוי־הכוחשהוצגובפניביתהדין
הוצגו בפנינו כמה מסמכים .שניים מהמסמכים העיקריים

"הואיל ואני הח"מ יעקב בן חי חביבי זריהן מטבריה הנני
הבעל הרשום על חלקת אדמה מירי בשכונת קרית שמואל

ה
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בטבריה והידועה בתור חלקה מספר  [...] 56הואיל והסכמתי
מרצוני הטוב ובנפש חפיצה למכור את החלקה הנ"ל וכל מה
שנמצא עליה וקשור אליה להרב אשר זאב וורנר בסכום
שהוסכם ביננו ,והואיל ואת התמורה קבלתי עד סוף פרוטה
אחרונה ,לפיכך אני הח"מ ממנה בזאת את ה"ה חכם מאיר
וועקנין והחכם יוסף שטרית ,שניהם ביחד או כל אחד מהם
לחוד להופיע בשמי במשרדי ספרי האחוזה ...לעשות את כל
הפעולות הדרושות לשם העברת חלקת האדמה הנ"ל ומה
שנמצא עליה וכל הזכויות הקשורות אליה לשם הקונה הרב
אשר זאב וורנר ] [...אני מצהיר כי מסרתי לרשותו ולהחזקתו
המוחלטת של הרב אשר זאב וורנר הוא או מי שיבוא במקומו
את חלקת האדמה הנ"ל ] [...כל מה שנזכר ביפוי כח זה חל עלי
ועל יורשי אחרי".

על ההקדש הנ"ל ,אנו נענים למבוקשו ,וממנים בזה במקומו את
בנו ר' עמנואל שטרית שיהיה מעתה האפוטרופוס במקום אביו,
על ביתו ורכושו של הקדש הרב זריהן זצ"ל".
על החתום הדיינים :הגאון הרב אברהם דוב אוירבך שליט"א,
הגאון הרב ציון בוארון שליט"א והגאון הרב שלמה עמאר
שליט"א.
יודגש,בהחלטה השנייה ,הנזכרתצייןביתהדיןאתמעמדו
שלהגאוןרביאשרזאבוורנרזצ"לכאפוטרופוסבלבד,ולא
ניתןלומעמדאחרבנכס,לבדממעמדשלאפוטרופוס.
כאמור ,בשתי ההחלטות האחרונות ,משנת תשכ"ד ומשנת
תשמ"ו,קבעביתהדיןשהנכסבמעמדשלהקדש,ובשלכך
החליטלמנותאפוטרופסיםלניהולההקדש.
בהתאם לכך ולאחר שבזמנו ניתנו ההחלטות הנ"ל בלא

יפוי־הכוחקיבלאישורנוטריוניכחוק.

שהתעורר ספק בהיבט העובדתי או ההלכתי ביחס למעמדו

שני מסמכים אלו עומדיםביסוד טענות הצדדים .על סמך

של הנכס כהקדש ,על כן גם כעת עלינו לקבל את הקבוע

יפוי־הכוחוהצוואהביקשהרבשמחהבונםוורנרלקבועאת

בהחלטות אלו ככתבן וכלשונן .אין לקבל טע נהבעלמא על

זכותםשליורשיאביוהגאוןרביאשרזאבוורנרזצ"לבנכס.

טעות שנפלה בהחלטות בית הדין ,כמ"ש הרמב"ם בהלכות
עדותפ"וה"ה:

שלשהחלטותקודמותשלביתהדין
בפני בית הדין שלוש החלטות של בית הדין בעניין הנכס

"ולעולם אין בית דין בודקין אחר בית דין אחר ,אלא מחזיקין
אותן שהן בקיאין ולא יטעו".

הנזכר:

וע"ע בתשב"ץ ח"א סי' א' )ד"ה ואחר שהוכחתי ,מהדורת

א.צוואתו של הרב יעקב חי זריהן זצ"ל אושרה וקיבלה

מכוןירושליםעמ'ל'(.יתירהמזו,גםכעתלאחרשביתהדין

תוקףחוקיבפסקדיןשניתןבביתהדיןהאזוריבצפתביוםכ'

עיין בכל החומר שבפנינו ולאחר שמיעת טענות הצדדים,

חשוןתשי"ד).(29.10.53בפסקדיןזהנכתבכדלהלן:

בהתאם למבואר להלן ,אין יסוד לטענה שנפלה טעות

"אנו החתומים מטה בית הדין דפה צפת מאשרים בזה ששטר
צוואה זה של המנוח הרב יעקב חי זריהן ז"ל שנפטר בטבריה
בכ"ב אב תשי"ג ) (3.8.53נחתם על ידי הרב המצווה המנוח
הנ"ל מרצונו הטוב והגמור .והיות והרב המנוח הנ"ל לא חזר
משטר צוואה זה ולא הוסיף כל שנויים ,אי לכך שטר צוואה זה
הנזכר לעיל הוא סופי ומוחלט ויש לכל האמור בו תוקף חוקי".

בהחלטת בית הדין משנת תשכ"ד שקבעה שהנכס במעמד
של הקדש ,וכן בהחלטה משנת תשמ"ו שהתבססה על
קודמתה.
דיון
איןחולקכיהנכסהיהרכושושלהרביעקבחיזריהןזצ"ל,

ב .החלטת בית הדין מיום כ"ט תשרי תשכ"ד בתיק

ופרק זמן מסוים לאחר שנלב"ע ,המקום הפך להיות בית

תשכד32/הנושאת את הכותרת "צו למינוי מנהל הקדש".

כנסת "אהל יעקבולאה" המנציח את הרב והרבנית ,וזאת

בצונכתב:

בהתאם לצוואתו .גם אין חולק כי צוואה זו אושרה וקוימה

"היות ובצואתו של המנוח הרה"ג הגרי"ח זריהן זצ"ל ,מינה
אפוטרופסים על ביתו ורכושו ,ומכיון שאחד האפוטרופסים
ה"ה הגרא"ז וורנר זצ"ל נלב"ע ,ובהתאם לסעיף ק' מהצוואה
הנזכרת מינו האפוטרופסים את מר ציון בהלול נ"י במקומו של
הרב האפוטרופוס המנוח הנ"ל .לזה החליט בית הדין בישיבתו
מיום הנ"ל לאשר את המינוי הזה".

בביתהדיןבהסכמתכלהנוגעיםבדבר.
אמנם אפשר לקבוע כי ניסוח הצוואה ויפוי־הכוח ייחשב
כקניין אודיתא שהיה בכוחו להקנות את הנכס לרב אשר
זאבוורנרזצ"ל,אךלמרותזאת,הןהרביעקבחיזריהןזצ"ל
והןהרבאשרזאבוורנרזצ"ל,שניהםכאחדהסכימושהנכס
נמסר ונועד למטרה ברורה ומוגדרת-בית כנסת ובית

והחתומיםעלצוזההםהדייניםנ"ע:הגאוןהרברפאלקוק

מדרש .הדברים מפורשים בסעיף ג' לצוואה ,שבה נכתב:

זצ"ל ,הגאון הרב משה הכהן זצ"ל והגאון הרב שמואל

"הרבהנ"להחליטלמסורהרכושהנ"ללביתמדרשוישיבת

שפיראזצ"ל.

אהל יעקב ולאה לנצח את שמי ושם אשתי לאה תחי'".

ג.בהמשך להחלטה זו ,ביום א' אב תשמ"ו ) ,(6.8.86ניתנה

ההחלטהלמסוראתהרכושלביתמדרשוישיבתאהליעקב

החלטהנוספתשלביתהדיןובהנכתב:

ולאה כנזכר בצוואה אכן התממשה והתקיימה הלכה

"בתאריך כ"ט תשרי תשכ"ד ניתן על ידינו צו למינוי מנהל
הקדש על רכושו של הרב זריהן זצ"ל )תיק מס' תשכד.(32/
לבקשתו של הרב יוסף מ' שטרית להשתחרר מן האפוטרופסות

למעשה .וכן גם בדיונים שהתקיימו צוין כי הרב אשר זאב
וורנרזצ"לאכןהסכיםשהמקוםישמשכביתכנסת,ובזהאין
מחלוקת בין הצדדים .נסיבות אלו מוכיחות כי לא היה זה
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קניין ללא תנאי ,אלא הקנאת הנכס הוסדרה כדי שהקונה

והתפרסםבספר עטרתדבורהח"בחו"מסי' נו,ובוהארכנו

יעביראתהנכסלציבורלצורךביתכנסתוביתמדרשבמועד

להוכיחממקורותרביםשביתהכנסתשלכפריםהוארכוש

מתאיםלפישיקולדעתו.

בני העיר השותפים בנכס זה ,וכבר אינו רכוש המקדיש את

בנסיבות אלו עלינו לקבוע כי לאחר שבהתאם לצוואתו

ביתהכנסת.

המפורשת של הרב יעקב חי זריהן זצ"ל המקום אכן נמסר

לכן גם אם בתחילה הנכס היה בבעלות פרטית ,הרי

לציבור לצורך בית הכנסת ,אמנם בפרק זמן מסוים הנכס

שממועד הקדשתו לצורך בית הכנסתאף בטרםמסירתו

אכן היה בבעלותו של הרב אשר זאב וורנר זצ"ל ,אך מיד

לרבים,אין אפשרות לבעליו לשנות את ייעודו,והנכס הפך

לאחר העברתו לצבור לצורך בית כנסת,פעולה שנעשתה

לרכושהציבור.

ללאספקעלפירצונםשלשניהרבניםזצ"ל,הנכסכבראינו

המרדכיבמסכתמגילהבפרקבניהעירכתב:

נכס פרטי .בהתאם לכך מתפרשות שתי ההחלטות של בית
הדין בטבריה הנזכרות ,שבהן לא צוין כי לרב אשר זאב
וורנרזצ"לאוליורשיוזכויותממוןבנכס.
קביעה זו מיוסדת על ההלכה הפסוקה שלאחר שאדם
מתחייבלהעביר את רכושו לרשות הציבור לצמיתות כדי
שישמשכביתהכנסת,פקעהזכותובמקוםזה,וכפישיבואר.
במסכתמגילהרישפרקבניהעיר)דףכו,א(נידונההשאלה
האם אפשר למכור בית כנסת ,כשהדיון מתייחס לשאלת
קדושת בית הכנסת וכן לשאלת הבעלות על בית הכנסת.

"נשאל לרבינו מאיר על ראובן שאמר קרקע זו אני נותן לבנות
עליה ביהכ"נ ,ואחר הזמן נתרצו הקהל לבנות עליה ,והיו
הנוצרים מעכבים על ידו ,ועכשיו אומר הקהל נבנה עליה בית
התלמוד ,וראובן השיב אדעתא דהכי לא נתתיו .והשיב דודאי
ראובן לא מצי הדר ביה דנעשה נדר מכי אמר קרקע זו
לביהכ"נ ...ראובן נמי לא מצי לשנות ולמיהדר דלא גרע
מהאומר אתן לפלוני עשיר אם היה דעתו שיהיה נדר דנעשה
נדר ,כ"ש הכא דאיכא נמי עניים בעיר דנעשה נדר ולא מצי
מיהדר ביה".

והתבאר בגמרא החילוק בין בית הכנסת של כפרים לבית

וע"ע בתשובת חתם סופר חלק יו"ד סי' רמב במה שהוסיף

הכנסתשלכרכים.ביתכנסתדכרכיםאיאפשרלמכרו,

ביאורבדבריהמרדכי.

"כיון דמעלמא אתו ליה לא מצו מזבני ליה דהוה ליה דרבים".
אבלביתהכנסתדכפריםאפשרלמכור)במגבלותמסוימות(.
עייןרש"יד"ה'אבל'שכתב:

"אבל של כרכין הוו להו בתי כנסיות דרבים והכל בעליהן ואין
בני העיר לבדן בעלים להם".
ורבינויהונתןמלונילעמ"סמגילה)שם(,כתב:

"לא שנו חכמים מכירת בית הכנסת אלא בשל כפרים ,שאינן
רגילין בני העולם לבא להתפלל בתוכה ,אלא בני הכפר לבדו
והם לבד הם הבעלים ,משום הכי יכולים להמלך למכרו אם
יעלו הדמים .אבל בשל כרכים הוו להו בתי כנסיות דרבים
שהרי מארבע רוחות העולם באין שם לסחורה ונכנסין להתפלל
שם וכולם הם בעלי בית הכנסת שעל מנת כן נבנה בית הכנסת
זה ,שאינו שלהם לבדם ,שיהיו הסוחרים והבאים לדון יהיה
להם חלק בבית הכנסת על כן אין כח בבני הכרך למכור דבר
שאינו שלהם".
וכןבספראורזרועח"בסי'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 הכנסת ,הילכך כולהו בעלים
נינהו ואין בני העיר לבדם בעליהם".
ובשו"תדבריחייםח"באו"חסי'טזכתב:

"בהדיא משמע בראשונים דזכו בהו ממש והוי שלהם ,מ"מ
כמו שותפים".
ועיין בפד"ר כרך ז' עמ',207-212ולענייננו ,אין הבדל בין
בית כנסת של כרכים או של כפריםוגם בית כנסת של
כפריםהואבבעלותמשותפתשלבניאותויישוב,וכן נציין
לפסקדיןשכתבנובביתהדיןבצפתלפניתשע־עשרהשנה,

ובשולחןערוךאו"חסי'קנגסעיףח'פסק:

"בנו בית סתם ,והקדישוהו אחר כך לבית הכנסת ,דינו כבהכ"נ
אבל אינו קדוש עד שיתפללו בו".
ובסעיףידנפסק:

"ראובן שאמר קרקע זו אני נותן לבנות עליה בהכ"נ ,ולא רצו
עובדי כוכבים להניחן לבנות בהכ"נ ,והקהל אומרים לבנות
עליו בית לת"ת ,וראובן אומר אדעתא דהכי לא נדרי ,לא מצי
ראובן הדר ביה".
ובארו המג"א ס"ק לד והמשנה ברורה ס"ק פא דנעשה נדר
מכי אמר קרקע זו לביהכ"נ ,וכדאמרינן בפיך זו צדקה.
ובמשנהברורהס"קמטכתב:

"יחיד שבנה ביהכ"נ אף שעדיין לא התפללו בו ואין לו קדושת
ביהכ"נ מ"מ אינו יכול לחזור בו דהוי כאלו נדר צדקה לרבים",
ובשערהציוןס"קמזכתב:

"משמע מלשון זה דאפילו לא אמר בהדיא ,הרי עלי מקום
לבנות בית הכנסת ,רק שבנה סתמא הבנין לשם בית הכנסת,
הרי הוא גם כן בכלל נדר ,וכן משמע בב"ח ,ודלא כעולת תמיד
שמשמע שם היפוך זה".
ובשערהציוןס"קמחהוסיף:

"נראה לי הטעם בפשיטות ,דבבנין בית הכנסת כיון דסתמא
הוא לצורך רבים ,ממילא הוא כנדר אף שלא אמר בפירוש בפה.
מה שאין כן בספר תורה אין מהעשיה ראיה דלרבים הוא ,דיהא
על ידי זה כנדר ,אבל אם אמר בפיו ,מטפחת זו אני מנדב
לקדושת ספר תורה ,לא גרע מדבר מצוה בעלמא שאמר
שיעשה ,שמחויב לקים דבריו".
ובספראורזרועח"בסי'שפהכתב:

"יחיד שבנה ביהכ"נ בכפר או בכרך ונתנו לבני העיר להתפלל
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ונתנו לגמרי לרשות הקהל שגם יש להם רשות לחזק בדק הבית
או להוסיף על הבנין ,ואין לא הוא ולא יורשיו יכולין למחות
בידם ,הרי היא של קהל ,ויש לו מכר ע"פ ז' טובי העיר .אבל
אם נתנו להם להתפלל שאין כח בידו למחות בידם שלא יבואו
לתוכו להתפלל ,אלא ששייר לעצמו שאין רשאים לחזק הבדק
או להוסיף על הבנין כי אם הוא או יורשיו ,אין לו מכר כי אם
על פי הקהל ועל פיו או ע"פ הקהל וע"פ יורשיו".
ובשו"עאו"חשםבסעיףז'פסקהרמ"אהלכהזו,וכתב:

"יחיד שבנה בהכ"נ ונתנה לקהל ,דינה כבהכ"נ של קהל ,אבל
אם שייר לעצמו בה שום כח ,אין לה מכר כי אם על פי הקהל
ועל פיו או יורשיו".
ובשו"תביתשלמהאו"חסי'כ'כתבבדבריהרמ"א:

"מבואר דכל שלא נתנה בפירוש לקהל ,אין דינה כבית הכנסת
של קהל".

"הנה מבואר מכל דברי הפוסקים ז"ל שבית הכנסת של יחיד
אין עליו דין בית הכנסת ,ויכול למוכרו ולעשות בו מה שירצה
ולסתרו ולשנותו כחפצו ורצונו ואין מי שיעכב על ידו ,ואין
להאריך בזה ,דמבואר וברור הוא כביעתא בכותחא .וא"כ בנדון
דידן אין המקום ההוא מוקדש עד שיקדישנו בעליו לצמיתות
לדורותיו .ואין לטעון עליו שהוא הקדש מצד הצבור שהם
מתפללים בו היום כמה שנים ,אחר שהם מודים שלא ירדו
למקום ההוא רק דרך שאלה ,ואינם טוענים עתה שיעקב
הקדישו לצבור או מכרו להם ,וא"כ אין כאן חזקה דהא קיימא
לן דכל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה".
המבואר מכל האמור ,שאם המקום הוקדש בפירוש לרבים,
לבית הכנסת ובית מדרש ,ובלא כל הגבלת זמן או הגבלה
אחרת,איןדינוכביתכנסתשליחיד.
העולה מדברינו :מאחר שהן הרב יעקב חי זריהן זצ"ל והן

אך אם המקום נמסר בפירוש לקהל ,פקעה זכותו של

הרב אשר זאב וורנר זצ"ל שניהם היו בדעה אחידה

המקדיש,וכמ"שבספרזרעאברהםלמוהר"ראברהםיצחקי

ומוסכמתשהנכסיועברלציבורליעודשלביתהכנסת,ואכן

ז"לאו"חסי'ז'ביחסלדבריהאו"ז:

רצונם זה התממש הלכה למעשה ואין ידועה כל הגבלה

"הרי לך בהדיא דאף לפי' זה אם נתנו לבני העיר לגמרי ,דהרי
הוא של הקהל ,ואין ליחיד רשות בו כלל".
וכןבספרערוךהשולחןסי'קנגסעיףכדכתב:

"יחיד שבנה בהכ"נ ומסרה לציבור ,דינה ככל בתי כנסיות
שבעיר שאין ליחיד שום דיעה במכירתו .אבל אם שייר לעצמו
בה שום כח אין לו מכר כי אם ע"פ שניהם והיינו ע"פ דעת
הציבור וע"פ דעתו או דעת יורשיו כשמת .ואם קודם מיתתו נתן
כל כחו לציבור ,א"צ דעת יורשיו".

שהותירה למקדיש זכויות בנכס ,על כן דינו של המקדיש
כאדם הנודר רכושו לצדקה שאינו רשאי לחזור בו ,ומיד
לאחרשהנכסהוקדש,פקעהזכותושלהמקדיש,וגםבנידון
זההנכסכעתבבעלותהציבורבלבד.
אמנם בין הצדדים התגלו חילוקי דעות ביחס לזהותו של
בעל הנכס בתקופה החל מהחתימה על יפוי־הכוח הנזכר
ועד למועד העברתו לציבור ,אך אין נפקא מינה בהכרעה
בשאלה זו .אין חולקשכל הנוגעים בדבר החליטו להעביר

ובתשב"ץ ח"ד חלק חוט המשולש ח"א סי' ז' מבואר שגדר

את הנכס לציבור כבית כנסת ובית מדרש ,ופרקזמן מסוים

החילוק הוא בין נידון שהמקום נמסר לרבים לצמיתות,

לאחר פטירת הרב יעקב חי זריהן זצ"ל הנכס אכן הועבר

לעומת נידון שהמקום ניתן בהגבלת זמן עקב צורך כזה או

לציבורבמתכונתהמתוארת ,בהתאםלהסכמתםזו ,וכמוכן

אחר.בתשובתחוטהמשולשכתבבלשוןזו:

במשךחמישיםהשניםשחלפוממועדהקמתביתהכנסתלא

"לעניין שאלתכם מה יהי' בקרקע המשכן אם חל עליו דין
הקדש וכו' .כי הנראה לנו בזה לפי הדין אחר אשר אתם מעידים
שיעקב הנזכר כשהוציא המקום ההוא לשם בית הכנסת לא
הקדישה לרבים לצמיתות ,רק עשאה להיות לו בה יד ושם
להתפלל הוא בה עם סיעתו ,ולהיות הוא הש"ץ המתכנסים
בתוכה .נמצא שאין על המקום ההוא דין בית הכנסת של רבים
לדון אותה כדין בית הכנסת של כפרים או של כרכים כדאיתא
התם בפרק בני העיר )כ"ו ע"א( ,רק היא בית הכנסת של יחיד
דיכול הוא לעשות בשלו מה שירצה למכרה לכל מילי ,למשתי
ביה שכרא או למשתי בי' חמרא כדאיתא התם )שם ע"ב( ,ואין
צריך להעלות בדמיו מקדושה קלה לקדושה חמורה כדין ב"ה
של רבים".
ובהמשךדבריוהביאמתשובתזקנוהתשב"ץשכתב:

"אין לזה דין קדושה עד שיקנה הצבור או יקדישהו הקונה
לצמיתות לדורותיו ,שזה אינו בית הכנסת של רבים כל זמן
שהוא ממון יחיד",
מדבריוועודפוסקים,העלהבתשובתחוטהמשולש:

נשמעה התנגדות .בנסיבות אלו ובהתאם למבואר לעיל ,די
בכך כדי לייתר את ההכרעה בשאלת הבעלות על הנכס
בתקופהשקדמהלהעברתולרשותהציבור.
לעניין פסק דין זה ,אין חילוק בין המבנה של בית הכנסת
עצמו לשטח הקרקע השייך לבית הכנסת ,מאחר שהנכס
במלואונמסרלאותהמטרה,וכפיהמפורשבצוואה:

"היות והבית שבניתי בקרית שמואל עם המגרש השייך אליו
מכרתי במכירה גמורה ומוחלטת להרב אשר זאב וורנר שליט"א
] [...והיות והרב הנ"ל החליט למסור הרכוש הנ"ל לבית מדרש
וישיבת אהל יעקב ולאה".
ויצויןלתשובתזרעאברהםהנזכרתשכתב:

"ואם כוונתו לערער על חלק מהקרקע הנשאר פנוי ,שרצונו
למוכרו ] [...גם בזה דבריו לא מעלין ולא מורידין ,דכיון
דמתחילה קנו כל הקרקע לבנות עליו בית הכנסת ואח"כ
הקדישוהו לרבים ,גם הקרקע הנשארת פנויה הכל נעשה הקדש
לרבים ויד רבים שולטת בו והוא אינו שליט בו כלל ] [...דמכי
אמר קרקע זו לבית הכנסת נעשה נדר ואין בידו לשנותה .ומינה
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לנ"ד דכיון שמתחילה הקדישו זה הקרקע ,גם הנשאר פנוי הרי
זכו בו רבים ויד רבים שולטת בו".
אמנם מסתבר שבשנת תשי"ג לא הייתה שכונת קרית
שמואל בטבריה בגדר "כרך" כמשמעו בשו"ע שם סעיף ז',
אלאכ"כפר",ועלכןביתהכנסתבבעלותבניהעירכדיןבית
הכנסת של כפרים ,ואינו כבית כנסת של כרכים ,אך בכל
מקרה,איןהואבבעלותפרטיתשלהמקדישאויורשיו.
בהתאם לאמור ,החל מהמועד שהנכס נמסר לרבים והפך
להיות בית הכנסת ,אין כל נפקות ליפוי־הכוח הבלתי חוזר
שניתן לרב אשר זאב וורנר זצ"ל ,וזאת מאחר שהן החותם
עליפוי־הכוח והןהזוכהביפוי־הכוחהסכימושהנכסיועבר
לרביםלצמיתותוללאכלמגבלה.
ר
מעמדושליפוי־הכוחהבלתיחוז 
לעילהובאנוסחיפוי־הכוחהבלתיחוזר.איננויודעיםמדוע
הרביעקבחיזריהןזצ"למצאלנכוןלהסדיראתאשרהועיד
לנכסבאמצעותיפוי־הכוחשניתןלרבאשרזאבוורנרזצ"ל,

סימןכה523

יעקב חי זריהן זצ"ל( בחלק הספר "טוב רואי" .בכותבו דברי
הערכה על חכמי טבריה בשנים שקדמו להוצאת הספר
לאור,כתבעלהרביעקבחיזריהןזצ"לכדלהלן:

"הרב יעקב חי זריהן היה ראב"ד מקודש משנת תרפ"ט עד יומו
האחרון .בחיים חיותו הקדיש את ביתו וספריו הקדושים קודש
לה' לעדת הספרדים .דירתו הטובה היקרה והגדולה והרחבה
והמפוארת והמשוכללת והמסודרת יקרת הערך] [...ביתו עשה
אותו ישיבה ובית כנסת בית יעקב ואהל יעקב הקדש לה'
במקום בנים להיות לו לזכר עולמים לעדת הספרדים הי"ו
ומינה אפוטרופוס על ממונו אפוטרופוס ישר ונאמן הרה"ג
בתורה ויר"ה טהורה יראתו קודמת לחכמתו ותורתו אומנותו
ספרא דדיינא ספרא רבא ויקירא מזכיר משרד הרבנות הראשית
כקש"ת כמוהר"ר יוסף שטרית הי"ו ויחשל"א בן לאותו צדיק
הרה"ג מעוז ומגדול הדהמ"ץ חבר בית דין הצדק שהיה עמו
משרת בקדש בבדה"ץ כקש"ת כמוהר"ר מכלוף שטרית זלה"ה
ואמר לו בחיים חיותו אתה תהיה על ביתי ,אלה תולדות יעקב
יוסף הי"ו".

ולא בדרך אחרת ,אך אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות,

וכןבספרתולדותהרביחז"השכתבהרביוסףמשהשטרית

לכן,יפוי־הכוחהואמסמךבר־תוקף,ואיןמקוםלרוקןמתוכן

הנזכר על הרב יעקב זריהן ציין בעמ' מז שביתו של הרב

אתתוקפוהחוקי.

הוקדשלביתהכנסתוכיהיהלוסיפוקגדולמכך.

הגם שהיה מקום לדון בתוקפו של מסמך זה עפ"י ההלכה,

אמנם אין לקטעי הספרים הנזכרים כוח ומעמד של שני

בנסיבות שהן החותם על המסמך ,שהוא המשלח ,והן

עדים ,ואין ניתן להוציא ממון על פיהם ,מאחר והכותבים

השליח שקבל את יפוי־הכוח ,כבר נלב"ע ,ואין כאן המקום

כבר נלב"ע ולא הופיעו לעדות בבית הדין ,למרות זאת

להאריךבשאלהזו,מכיווןשעפ"יהאמור,ההכרעהבשאלה

מצאנו לנכון לציין לדבריהם ,מאחר שיש בהם חיזוק

זואינהנחוצהלפסקדיןזה.למרותזאת,גםביחסליפוי־כח

למסקנהשהגענואליהעליסודהמסמכיםהנזכרים ,שהנכס

זהאנומוצאיםלנכוןלפרשאתכוונתמייפההכוחבהתאם

הוקדש לצבור לצורך בית הכנסת ובית מדרש על יסוד

ועפ"י האמור בצוואה ,שנערכה ונחתמה בסמוך לאישור

צוואתושלהרביעקבחיזריהןזצ"ל.

יפוי־הכוח ,וכדלהלן :הרב יעקב חי זריהן זצ"ל הסדיר את
יפוי־הכוחבמגמהאחתברורה,והיאשהרבאשרזאבוורנר
זצ"ל יעביר את הנכס לציבור לצורך בית הכנסת במועד
ובזמןהראוי.איןספקשלאהייתהכוונתהרביעקבחיזריהן
זצ"לשהנכסיישארכרכושוהפרטישלהרבאשרזאבוורנר
ויורשיואחריו,ויעשובוכרצונם,כפישכלאדםהרוכשנכס,
רשאי לעשות בו לפי שיקול דעתו .וכן עולה מהמציאות
בשטח ,שהנכסאכן עבר לציבור כבית כנסת ,והיינו מפני
שמלכתחילה זו הייתה כוונת הרב יעקב חי זריהן זצ"ל,
מייפההכוח.
ֵעשה כעת שימוש ביפוי־הכוח בניגוד
על כן אין מקום שי ָ
לכוונת מייפה הכוח .בנוסף ,ללא ספק שכיום ,רישום הנכס
כהקדש המצוי בפיקוח בית דין ,המפקח על הנכס ועל
פעילותהאפוטרופסים ,יביא למילוי רצונו הטהור וצוואתו
שלהגאוןהרביעקבחיזריהןזצ"ל.
עוד נציין כי מסקנתנו זו שהנכס הוקדש כבית הכנסת
בעקבות צוואתו של הרב יעקב חי זריהן זצ"ל ועל יסוד
הקבוע בצוואה ,מקבלת חיזוק מתוך מש"כ ספר אוצרות
יוסףלהרביוסףחייםילוזזצ"למחכמיטבריה)בנושלהגאון
רביאליהוילוזזצ"ל,שהיהרבהשלטבריהלפניהגאוןרבי

מסקנת הדברים ,מעמדו של הנכס במלואו הוא כנכס
שהוקדש לציבור להקדש דתי של בית כנסת ובית מדרש.
הקדש זה נעשה על יסוד צוואתו של הגאון רבי יעקב חי
זריהן זצ"ל ,וכיום אין ליורשיהגאון הרב אשר זאב וורנר
ֵעשה
זצ"ל זכויות ממון בנכס הנידון ,ואין מקום שכיום י ָ
שימושכלשהוביפוי־הכוחהנזכר.
אשר למעמדם של האפוטרופסים ,יובהר :בכל מקרה
שמתמנה בו אפוטרופוס להקדש ,וגם בנידון זה ,אין הנכס
בבעלותו של האפוטרופוס ,אלא האפוטרופוס הוא שליח
בית הדיןלנהל את ההקדש ,ועליו לדווח לבית הדין על
פעולותיו ,וכן לקבל אישור מראש לכל פעולה חריגה כגון
תוספת בנייה או הנצחת אדם נוסף בנכס .עד היום
האפוטרופסים לא הונחו לפעול כאמור ,אך בהמשך למינוי
אפוטרופסים מחדש להקדש זה,מינוי שייעשה בהחלטה
נפרדת,יוטלעליהםלפעולכמתחייב.
ההיבטהחוקישלסמכותביתהדין
סימן53לדברהמלךבמועצתו,1922-1947,קובע:

"לבתי־הדין הרבניים של העדה היהודית יהא שיפוט יחיד בכל
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ענין הנוגע ליצירתו או להנהלתו הפנימית של ווקף או הקדש
דתי שנוסדו לפני בית־דין רבני לפי דיני ישראל".

הוא הקדש ,שנועד להנציח את הרב יעקב חי זריהן ואת
הרבניתבלבד,כפיהמפורשבצוואה.הבהרהזותוגשבכתב

חוקהנאמנות,התשל"ט,1979-המסדיראתנושאההקדשות

בתוךשלושיםיום.

במדינת ישראל ,לא שינה מצב זה ,וסעיף)41א( בו קובע:

בהתאםלאמוראנופוסקים:

"לגביהקדשדתישנוסדבפניביתדיןדתיעלפיהדיןהדתי

ניתן בזאת צו ללשכת רישום המקרקעין בנצרת לרשום את

רשאיביתהדיןהדתילהורותשהוראותחוקזהבעניןיצירת

הנכסהמצויבגוש15002חלקה,28שהיהבבעלותושלהרב

הקדש ובענין ניהולו הפנימי לא יחולו עליו ".על כך יש

יעקב חי זריהן זצ"ל ,כהקדש שייקרא "הקדש אהל יעקב

להוסיף כי על פיפסיקת בית המשפט העליון אין חוק

ולאה".

הנאמנות חל על הקדש דתי שנוסד לפני בית הדין הדתי

מזכירותביתהדיןתעבירעותקמפסקהדיןללשכהלרישום

בטרםחקיקתחוקהנאמנות.

המקרקעין בנצרת ,וכן תקבע מועד קרוב לדיון במעמד

כאמורבפסקהדיןשלביתהדיןהאזוריבצפתמיוםכ'חשון

המבקשים ובמעמד נציגות של שלושה מהמתפללים

תשי"ד ) ,(29.10.53צוואת המנוח הרב יעקב חי זריהן זצ"ל

הקבועים בבית הכנסת .אחד מהם יהיה הגבאי ,והשניים

הנזכרת שבה הנכס נועד להיות הקדש בית כנסת ובית

יקבעו על ידי האפוטרופוס ר' עמנואל שטרית,
האחרים ָ

מדרש ,אושרה וקיבלה תוקף חוקי בפני בית הדין הרבני

שיעביראתשמותשלושתםלביתהדיןלצורךזימונםלדיון.

בצפתבהסכמתכלהנוגעיםבדבר,הרישבכךנוסדההקדש

לאחר הדיון הבא ,בית הדין ימנה אפוטרופסים חדשים

בפניביתהדין.

להקדש.

נוסיף ונבהיר קביעה זו .מאחר וכאמור ,הן הרב יעקב חי

פסקהדיןמותרלפרסום.

זריהן זצ"ל והן הרב אשר זאב וורנר זצ"ל שניהם היו בדעה

ניתןביוםח'באלולהתשע"ד).(03/09/2014

אחידה ומוסכמת שהנכס נמסר ליעד ברור-הקמת בית

דהרבחייםבזק הרביוסףיגודה
הרבאוריאללביא-אב" 

הכנסת ,והדבר הובהר בצוואה ,ושניהם ,שהיו גדולי תורה
יושבי על מדין ,ודאי היו מודעים למשמעות ההלכתית

ה
החלט 

שבהעברת הנכס לציבור כבית כנסת ובית מדרש ,כפי

ביום ח' אלול תשע"ד ) (03/09/2014ניתן פסק דין בתיק זה,

שהתבארלעיל -עלכןבהכרחשהצוואהמתפרשתבהתאם

וכעת בפנינו בקשה מטעם הרב שמחה בונם וורנר ,להלן

לכך .על כן ובהמשך לכל האמור לעיל ,אנו קובעים

"המשיב",עותקיועברלעיוןעמנואלשטרית.

שבצוואה זו הוראת המצווה ,הרב יעקב חי זריהן זצ"ל,

לאחר עיוןבבקשההוחלטשלאלשנותאתפסקהדיןושלא

להקדיש את הנכס ,וכאמור,הקדש זה נוסד בפני בית הדין,

לחדש את הדיון בתביעה.מצאנו לנכון להתייחס בקצרה

שהואביתהדיןהאזוריבצפתשאישראתהצוואהונתןלה

לכמה נקודות שעלו בדברי המשיב הטעונות הבהרה ,כדי

תוקף חוקי ,ובכך בית הדין הוסמך להכריז על הנכס

להסירלעזשנפלהטעותבפסקהדין.

כ"הקדש",והקדשזהיישארבפיקוחביתהדין.

הלכה ידועה היא"-המוציא מחבירו עליו הראיה" .בנידון

עוד יצוין ,אין ספק שהגאון הרב יעקב חי זריהן זצ"ל שהיה

דנןמזהחמישיםשנה,כללהציבורמוחזקבביתהכנסתללא

אב"ד בטבריה ,העדיף שלאחר שהמקום יקבל מעמד של

כל הגבלה ,והנכס אינו רשום בטאבו על שם הגאון הרא"ז

"הקדש",ביתהדיןהאזורייפקחעלהקדשזה,ולאערכאות

וורנר זצ"ל או יורשיו ,ומעולם לא היה רשום בטאבו כנכס

אזרחיותשאינןפועלותבמסגרתדיןתורה.

של הרב וורנר זצ"ל ,וכעת המשיב המבקש להוציא את

בנסיבות אלו ,ובהמשך לקביעות בית הדין בטבריה ,בשתי

המקום מחזקה זו של הציבור ,עליו מוטל נטל הראיה,

החלטותיו הנזכרות ,שכבר התייחס לנכס כהקדש,

להוכיחבעלותעלהנכס,ואיןדיבכךשהציגטענותאךבלא

התייחסותנכונה וצודקת ,מן ההכרח להסדיר את רישום

אסמכתאשבכוחהלהוציאממוןמחזקתו.

ההקדש בלשכה לרישום המקרקעין באמצעות צו לרישום

רישום הערת אזהרה בזמנו ,שאינה בנמצא כיום בספרי

הנכסכהקדששייקרא"הקדשאהליעקבולאה".

רישום המקרקעין ,לא היתה אלא אזהרה והודעה על יפוי

בנוסף,ייקבעמועדלדיוןבמעמדהמבקשיםובמעמדנציגות

הכח ,ואף לא היה בה כדי למנוע רישום אחר ,כפי שכבר

ממתפללי בית הכנסת וזאת כדי לשמוע את טענות

הודיערושםהקרקעותבמכתבולהגרא"זוורנרזצ"לביוםי"ג

לזהותם של

שבטתשי"ד).(17.1.1954איןלרישוםהערתהאזהרהמעמד

האפוטרופסים .עוד יצוין כי בפנינו עמדתו של הרב שמחה

של רישום נכס כבעלים ,ובוודאי כעת ,שלא נמצא ברישום

המבקשים

ונציגי

בית

הכנסת

ביחס

בונםוורנרביחסלזהותהאפוטרופסים,וכןכלאדםשישלו

בספריהטאבוכלהערתאזהרה.

עניין בקביעת האפוטרופסים רשאי להגיש בקשה מנומקת

עלכןאין,וגםלאהיה,למשיבמעמדשלמוחזקבנכס,אלא

בנושא.

המוחזקבנכסהואכללהציבור.

כמו כן המבקשים יבהירו על איזה יסוד היה מקום שבחלק

כמוכןביחסלהחלטהקודמתשלביתהדיןמשנתתשכ"ד,

מהנכס יונצח את שמו של הרב שטרית ,כשהמקום בכללו

נכון הואשעקרונית בנסיבות מסויימות ניתן לדון בפסק דין
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של בית דין קודם ,כטענת המשיב ,אך לא די בהצגת טענה

בהכרח לקבוע שיפוי הכח והצוואה שנכתבו באותו מועד

שנפלה טעות בהחלטת בית הדין על סמך טענה המייחסת

ונחתמובהפרששלשלושה ימים,משלימיםזהאתזה,ועל

התנהלות כזו או אחרת ,או טענה אחרת ,בלא אסמכתא

כן יפוי הכח מתפרש על יסוד האמור בצוואה ,ובהתאם

ראויהלגופהשלתביעה,כאמור.

לאומדן דעת המצווה ,לכן פשיטא שלא היתה כוונתו של

ביחס למועד העברת הנכס לרשות הציבור כבית הכנסת

הרב זריהן זצ"ל ,שהעברת הנכס לרב וורנר זצ"ל נועדה

יובהר :פסק הדין מיוסד על כך שאין בפנינו אסמכתא

להרבותאתרכושו.

לבעלותו של הרא"ז וורנר זצ"ל בנכס .שטר ייפוי הכח אינו

עלכןישלדחותאתהטענההמבקשתלהתייחסליפויהכח

מוכיח בעלות אלא זכות לרישום הנכס בהתאם להוראת

במנותק ותוך התעלמות מהצוואה ,ולקבוע שעל יסוד יפוי

המצווה .אמנם אילו  הרא"ז וורנר זצ"ל היה עושה מעשה

הכח הנכס עבר להיות נכס חלוט של הרב וורנר זצ"ל בלא

קניין בגוף הנכס ,היה זוכה בו לאחר שהמצווה אישר לו

כל סייג ותנאי ,וכי יורשיו זכו בו כרכוש בלעדי .טענה זו

לעשות כך .אך בהעדר קניין הידוע לנו ,מעמדו של הרא"ז

מופרכת לחלוטין ,ומעוררת תמיהה .אלא מלכתחילה הנכס

וורנרזצ"ליכוללהיותמיוסדעלקניןאודיתאהעולהמסעיף

הועבר לרב וורנר זצ"ל על דעת שבמקום יוקם בית כנסת

ג' לצוואהשכתבהרביעקבחיזריהןזצ"ל.אךזאתקבענו

שינציחאתהרבזריהןזצ"לואשתו,וככלשהדבראכןנעשה

בפסק הדין ,כי אמנם ברישא של סעיף זה ,שיש בו קנין

וכפי רצון המצווה ,בכך הושלם המהלך ששניהם חפצו בו,

אודיתא ,נכתב" :היות והבית שבניתי בקרית שמואל עם

הן הרב זריהן זצ"ל הן הרב וורנר זצ"ל ,גם אם חלפו כמה

המגרש השייךאליו מכרתי במכירה גמורה ומוחלטת להרב

שניםעדלמימושרצוןהמצווה.

אשר זאב וורנר שליט"א ראב"ד עיה"ק טבריה ונתתי כבר

עוד יובהר ,בפסק הדין כתבנו" :אמנם ניתן לקבוע כי ניסוח

יפוי כח בלתי חוזר להעביר לו כל הרכוש הנ"ל" ,אך מיד

הצוואה ויפוי הכח יחשב כקנין אודיתא שהיה בכוחו

לאחר מכן נכתב" :והיות והרב הנ"ל החליט למסור הרכוש

להקנות את הנכס לרב אשר זאב וורנר זצ"ל" ,אך להסיר

הנ"ל לבית מדרש וישיבת אהל יעקב ולאה לנצח את שמי

ספק יובהר ,כי רק הניסוח המופיע בצוואה ראוי להיחשב

ושםאשתילאהתחי'".

כקניןאודיתאמאחרורקבומצויהניסוחהמתאיםלקניןזה

סעיףזהיוכללהתפרשבשתידרכים.האחתהיאשהמצווה,

"-היות והבית שבניתי בקרית שמואל עם המגרש השייך

הרב יעקב חי זריהן זצ"ל ,מבהיר שהרב וורנר זצ"ל כבר

אליומכרתיבמכירהגמורהומוחלטתלהרבאשרזאבוורנר

החליט למסור את הרכוש שיהיה כבית הכנסת .אין כאן

שליט"אראב"דעיה"קטבריהונתתיכבריפויכחבלתיחוזר

סיפורדבריםבעלמאעלתוכניתהמתייחסתלעתידהרחוק,

להעביר לו כל הרכוש הנ"ל" .ולשון מכרתי וכו' מתאים

אלאבהחלטתוזושלהרבוורנרזצ"לבשעתו,קיימתאמירה

לקנין אודיתא .משא"כ הניסוח שבייפוי הכח שבו נכתב-

ברורהכברבאותהעת,שהרכוש נמסרכדישישמשבעתיד

"הואיל והסכמתי מרצוני הטוב ובנפש חפיצה למכור את

כבית כנסת .למרות שבעת האמירה טרם הוכשרו התנאים

החלקההנ"לוכלמהשנמצאעליהוקשוראליהלהרבאשר

למימוש המקום כבית כנסת ,עכ"פ קיימת אמירה שיש לה

זאב וורנר בסכום שהוסכם ביננו ,והואיל ואת התמורה

מעמד כקנין ,הגם שהמימוש המעשי יהיה במועד אחר

קבלתי עד סוף פרוטה אחרונה" .ונוסח "הסכמתי מרצוני

המתאים לכך .כל טענה שהרב וורנר זצ"ל הודיע שזו רק

למכור בסכום שהוסכם ואת התמורה קבלתי" ,מעיד על

תוכניתעתידיתוכיבאותומועדאינומתחייבדברבהקדשת

ההסכמה בלבד אך אין בו הודאת בעל דין שהנכס כבר

המקום כבית הכנסת טעונה ראיה ,ועל המוציא מחבירו

נמכר.

להביאראיה,ואיןבפנינוראיה.

וכן הניסוח"-אני מצהיר כי מסרתי לרשותו ולהחזקתו

מאחרופשטותהדבריםמורהשהצוואהמעידהעלהחלטתו

המוחלטת של הרב אשר זאב וורנר הוא או מי שיבוא

שלהרבוורנרזצ"ל,שהיהלהתוקףמחייבבאותומועד.

במקומו את חלקת האדמה הנ"ל" ,אינו מביע הודאה על

וכןנוסיףונצייןלמסמךשנחתםעלידיהרבוורנר זצ"לביום

העברת גוף הנכס במכירה ,אלא העברה "לרשותו

ט"ז אייר תשט"ז ואושרה חתימתו על ידי הרבנים חיים

להחזקתו" ,מתפרשת כמשימה של אפוטרופוס וכיוצ"ב

סמאג'אזצ"לומאירוועקניןזצ"ל,ובוהואמתחייבלהעביר

בלבד ,והרשאה לכל פעולה עתידית בנכס ,אך אין בה

את הנכס על שם בית המדרש וישיבת אהל יעקב ולאה,

הודאתבעלדיןעלמכירתגוףהנכסלהגרא"זוורנרזצ"ל.

לאחראריכותימיהם.

לכן בנידון דנן ,רק לצוואה בלבד מעמד של קנין אודיתא,

להלן בהמשך דברינו נבהיר עפ"י מקורות ההלכה מהי

ואילושטרייפויהכחרקמשליםאתהתמונה ,אךאינויכול

ההשלכהההלכתיתמכך.

לעמוד בפני עצמו כקנין אודיתא .על כן נוסחו המלא של

בדרךנוספת ניתןלהביןאתסעיףג'לצוואה.סעיףזהמעיד

סעיףג'לצוואה,וכאמורלעיל,הואהקובע.

מעל לכל ספק שייפוי הכח ניתן למטרה זו בלבד שהמקום

דברינואלומיוסדיםעלהמבוארבספרקצותהחושןסי'קצד

ישמש כבית כנסת ובית מדרש ,ולכן המצווה מצא לנכון

סק"ד,שכתב:

שהחלטתהרבוורנרזצ"לכאמור,תצוייןבסעיףזה.

"קנין אודיתא דהיינו שיכתוב חתימת ידי תעיד עלי כו' איך
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שמכרתי את כל החמץ לפלוני באופן המועיל ,וכיון שמודה
שמכר באופן המועיל קנה העכו"ם באודיתא זו ומשום
דאודיתא הוי קנין אעפ"י ששניהן יודעין שאינו כן".
ובסי'מ'סק"אכתבבקצותהחושן:

"דוקא כשאומר הוו עלי עדים שאני חייב לפלוני מנה הרי
הודה שהוא חייב ושפיר מתחייב אף על פי ששניהם יודעין
שאינו חייב ומשום קנין אודיתא ,אבל בסימן ס' דאמר הוו עלי
עדים שאני מתחייב בזה ליכא לשון הודאה א"כ ודאי אינו
מתחייב בלא קנין .וכה"ג בחפץ נמי אם אמר הוו עלי עדים שזה
החפץ של פלוני נקנה הוא לו באודיתא ,ואם אמר הוו עלי עדים
שאני נותן חפץ זה לפלוני ודאי לא קנה בלא קנין כיון דאין בזה
קנין אודיתא".
וכןבספרישועותישראל)סי'ס'ס"קיב(כתב:

"דוקא כשמודה שהחפץ הוא של חבירו ,כיון דמדין תורה
הודאת בעל דין כמאה עדים ,תקנו חכמים גם במקום שמשקר
דמהני מטעם קנין".
ועל כן מאחר שיסוד קנין אודיתא הוא הודאת בעל דין,

איזה דבר צריך להקנות באחד מדרכי הקנין ואם לא הקנה יכול
לחזור בו ,מ"מ יחיד הוא בסברא זו שהרי כל גדולי עולם ס"ל
דבאמירה לבד קנו העניים ומחייב עליה לאלתר .ובגדולה מזו
מצינו לו להרדב"ז בתשובה אחרת בח"ג סי' תקכ"ג ,דאחרי
שחזר לכתוב הדברים האמורים שבסי' תת"ב ,הוסיף וכתב
וז"ל :ולע"ד לא אמרה הרב ז"ל )הרשב"א( אלא בהקדש
לעניים דדמו להדיוטות ,אבל במקדיש ס"ת שיש לו קדושה
מצד עצמו או במקדיש מקום לב"ה שאינו עומד לחלקו לעניים,
הרי הוא כקדושת הגוף ומודה הוא בקדשי בדק הבית או
בקדשי מזבח דקדשי קדושת הגוף דאמירה לגבוה כמסירה
להדיוט .זאת אומרת דרק בהקדש לעניים העומד להיחלק ,כגון
מעות לעניים ,הוא דס"ל להרשב"א דלא אמרינן בו אמירה
לגבוה ,אבל הקדש לעניים בדבר שאינו עומד להיחלק ,כגון
בהקדיש בית ,מודה גם הרשב"א דאמרינן בזה אמירה לגבוה
כקדשי בדק הבית ,וא"כ בכגון נידוננו שהמדובר על הקדש
בית ,יודה גם הרשב"א דאמרינן בזה אמירה לגבוה ואין צריך
קנין".

ובהודאתבעלדיןהניסוחהואמוקפד-הודאהשהחפץהוא

עדכאןמפסקהדיןבפד"ר.

של פלוני ,או שמודה שמכר לו את החפץ .אך הודאה

הרילנודבריהרדב"זשהובאובפסקדיןזה,שבמקדישמקום

שהסכים למכור לפלוני את החפץ ,אינה הודאת בעל דין,

לביתהכנסת,שאינועומדלחלקולעניים,אףהרשב"איודה

אלא הצהרת כוונות שאין בה תוקף של אודיתא ,וכן אין

דאמרינןבזהאמירהלגבוהכמסירהלהדיוטואיןצריךקנין.

מעמד של "אודיתא" למסמך שבו נכתב שהסכים למכור

דיהיהבזהלדחותאתטענתהמשיבבנקודהזו.

ושכבר קיבל עד פרוטה אחרונה ,או שמסר את הנכס

מלבד זאת ולולי סברת הרדב"ז ,המשיב הביא מדברי קצות

לרשותולהחזקתוהמוחלטת.

החושן שאם נדר לצדקה ומת אין מוציאין מהיורשים ,וכן

על כן בנידון דנן שקנין האודיתא הוא בצוואה בלבד,

נציין לדברי קצות החושן בסי' רנב סק"ה שעמד להחזיק

הבהרנולעילאתסעיףג'לצוואה.

בשיטתו זו דלא אמרינן בצדקה לעניים אמירתו לגבוה

ולהלן המקורות לקביעה הנזכרתבדרך הראשונה בפירוש

כמסירתולהדיוט,משוםדאיןכללזהנאמר אלאבדברשיש

הצוואה ,אודות המעמד של האמור בצוואה"-והיות והרב

בוקדושתהגוףאובמקדישלבדקהבית,אבלבנודרלעניים

הנ"ל החליט למסור הרכוש הנ"ל לבית מדרש וישיבת אהל

אינו כמסירה ,אלא שמחוייב לקיים נדרו ,ואם מת אין

יעקבולאהלנצחאתשמיושםאשתילאהתחי'".

היורשים צריכים לקיים נדר אביהם .והביא שם שכן נהג

-יצוין ,לדעת רוב הראשונים והפוסקים בצדקה לעניים חל

בדבר זה הלכה למעשה ,באחד שנדר בחייו ליתן מעשר

הדין של אמירה לגבוה כמסירה להדיוט ,עיין רי"ף מסכת

כספים וחילק בחייו מקצתו ,וקודם מותו ציוה שיתנומעשר

ב"קפרקרביעיובר"ןנדריםדףל'ע"א,ובשו"עיו"דסי'רנח

מנכסיו כפי הנדר שנדר בחייו ,ובאו העניים לפני רבינו

סעיף יג .ולדעת רוב הפוסקים אין הלכה כאותם ראשונים

הקצוה"ח שיכוף את אפוטרופוסי המנוח לקיים הצוואה.

החולקים על הדין של אמירה לגבוה בצדקה וסוברים שרק

ופסק להם כנ"ל דהיות ובצדקה לעניים לא אמרינן אמירתו

בתורתנדרהואמחויבלקייםמהשאמר,אבלאיןהאמירה

לגבוה ,אין היורשים מחוייבים בזה .ע"ש .וכן מבואר כיו"ב

עושהקניןכמסירהלהדיוט.

בדבריו בסי' ריב סק"ג דבענין צדקה אינו מתחייב באמירה

ולהלןמש"כבפד"רחלקו'בעמוד:354

בעלמא ,ולא אמרינן ביה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט,

"עצם דבר זה אם להקדש זמנינו טעון קנין ,שנוי במחלוקת
גדולה והרבה מגדולי הפוסקים סוברים דגם בהקדש של זה"ז
נמי אמרינן אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ואין צריך קנין,
יעוין בחו"מ סי' רי"ב סעי' ז' במחבר וברמ"א ,וכן בסעיף ח'
שם ופת"ש סק"ח ,ובש"ך בחו"מ סי' ס"ו סק"ב ,ובקצוה"ח סי'
ק"צ סק"ג וסי' רנ"ב סק"ה ,וביו"ד סי' רנ"ח סעי' ו' ופ"ת סק"ז
וסעי' י"ג ופ"ת ס"ק ט"ו ,ובחידושי הגרע"א שם .ונציין בזה
לשונו של שו"ת רדב"ז ח"ב סי' תת"ב שכותב :ואף על גב
דכתב הרשב"א ז"ל בתשובה דיד עניים כיד הדיוט והמקדיש

ע"ש.
אךבשו"תמאמרמרדכיסי'טזהביאמדבריקצותהחושןסי
ריבסק"דוכתבעלדבריו:

"גם גוף הדבר שכתב בקצה"ח שם דבצדקה לא אמרינן כמסירה
להדיוט דמי לדעת רוב הפוסקים ורק משום נדר הוא .לא ידעתי
רובא בזה ,דרובא דאיתא קמן הוא דאף בצדקה אמרינן אמירתו
לגבוה כמסירה להדיוט וכמבואר בבית יוסף סי רנ"ח ,ומלבד
רשב"א בתשובה שהיא דעה הנדחית וכמ"ש בבה"ב שם
ובדרכי משה דלא קיי"ל כן".
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מרן ובפרט נגד דבריו שבשו"ע ,עי' בשו"ת גינת ורדים )חחו"מ
כלל א סי' ב("

ובספר עטרת פז חלק א חלק יורה דעה ,בסי' י' האריך
בהרצאתהשיטותבהלכהזו,ובהערהג'כתבכדלהלן:

"עתה ראיתי ג"כ לגאון רבי יצחק שמעלקיס בשו"ת בית יצחק
)חיו"ד ח"ב סי' פה( ד"ה והנה בקצוה"ח שהביא שם את דברי
קצוה"ח הנ"ל )בסי' ריב( במאי דפסק שלא אמרינן בהקדש
לעניים אמירתו לגבוה כמסירה להדיוט .וכתב ע"ז ,ולא ידעתי
מנ"ל הא מילתא דהרי הרדב"ז כתב בכמה מקומות דדברי
הרשב"א יחידאה הם ולא חיישינן להו .וגם דברי הרשב"א
סותרין עצמם מתשובה לתשובה .עכ"ד .ע"ש .והן אמת לעיקר
דינא במאי דחזינן דהגאון קצוה"ח הנ"ל פסק )בסימן רנב
סק"ה ,וראה גם בדבריו בסי' ריב סק"ג( בההוא מעשה דאם
אביהם של היתומים התחייב מחיים ליתן לעניים ואין היתומים
רוצים לקיים הצוואה .אה"נ דאין היורשים מחוייבים לקיים
הצוואה .אמנם דהלכה זו עלתה לקצוה"ח בידו לפי דרכו דס"ל
דבהקדש לעניים לא אמרינן אמירתו לגבוה כמסירה להדיוט
וכמבואר בדבריו שם .מ"מ אף אנן דקיי"ל לדינא דגם בהקדש
לעניים אמרינן אמירתו לגבוה כמסירה להדיוט מ"מ דינא הכי
הוא דאין מוציאין מן היורשים ,וכאשר כתב כיו"ב ג"כ הגר"ח
פלאג'י ז"ל בספר החפץ חיים )סי' ט אות א( שכתב שם ,הנה
בהקדש עניים אמירה כמסירה כמ"ש הרי"ף בב"ק דל"ו
והרא"ש והר"ן בהלכות פ"ק דקידושין והטור יו"ד סי' רנ"ח
ויש חולקים בזה .וקיי"ל דאין מוציאין מן היורשים כמ"ש הרב
הגדול מופת דורינו מו"ז נר"ו בחקרי לב ח"ג ליו"ד סי' קיא.
עכ"ד .ע"ש .והרי אף על גב דפסיק לדינא כדעת רוב הפוסקים
דאף בהקדש לעניים אמרינן אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט
מ"מ לגבי יורשים קיי"ל דאין להוציא מהם ,ובפשטות נראה
דהיינו טעמא משום דיכול המוחזק לטעון קים לי כדעת
הפוסקים דלא אמרינן בצדקה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.
וכן מצאתי בס"ד כיו"ב בדברי המהראנ"ח בתשובותיו )סימן
ל'( שאחר שהביא שם בארוכה בענין זה אי אמרינן בממון
עניים אמירתו לגבוה וכו' ,סיים וכתב שם בסוף התשובה:
ומ"מ סברת הגאון והרז"ה לא זזה מתוך ידינו דס"ל דלא
אמרינן בממון עניים אמירתו לגבוה כמסירה להדיוט ,וכיון
דפלוגתא דרבותא הוא מספיקא אין להוציא מחזקת היורשין.
ע"ש .ולכאורה בפשטות היינו נמי כיון שהם מוחזקים יכולים
לטעון קים לי .וק"ל .וראיתי עתה בספר גזע ישי )מערכת א'
אות קפה( שהביא שם פלוגתא דהאחרונים בענין אמירתו
לגבוה כמסירה להדיוט האם בכה"ג נחשב כבר ההקדש
כמוחזק או לא ,ונראה מדבריו דס"ל דעדין אין ההקדש מוחזק.
ע"ש .ואייתי שפיר גם להכא דאמרינן דהיתומים יכולים לטעון
קים לי כיון דאינהו הוו המוחזקים ולא ההקדש .וק"ל .ועוד יש
להתבונן בזה במאי דאמרינן דהיתומים יכולים לטעון קים לי כי
לא מצאתי הדבר מפורש כ"כ בחקרי לב הנ"ל .וגם צ"ע איך
נוכל לומר קים לי בכה"ג כדעת הפוסקים דלא אמרינן בצדקה
אמירתו לגבוה כמסירה להדיוט הרי מרן פסק בשו"ע יו"ד )ס'
רנח סעיף ו' וי"ג( דאמרינן בצדקה אלכ"ל ,וראה גם בדבריו
בבית יוסף )שם( .יעו"ש .ואנן קיי"ל דלא אמרינן קים לי נגד
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עדכאןמספרעטרתפז.
על כן מאחר בנ"ד המשיב ויורשי הרב וורנר זצ"ל ,אינם
מוחזקיםבנכס,איןלהםזכותלטעוןקיםלי.
נימוקיםנוספיםמטעםאחדהדיינים
א .במסמכי בית הדין הנכס נשוא התיק רשום כהקדש,
מאזניתןהצולמינויאפוטרופוסבשנתתשכ"ד.איןכל
רישוםעלבעלותשלהרבוורנרעלהנכסבספרירישום
המקרקעין,אובמקוםרשמיאחר.
ב .הנכסשבפנינונמצאבחזקתהציבורכביתכנסתשאיננו
רכושפרטיאלאהקדש,למעלהמיובלשנים.
ג .לא באה כל מחאה כלפי הציבור מצד הרב וורנר או
יורשיועדלתקופההאחרונה.
ד .כאמורבנימוקיםדלעיל,הגרא"זוורנרהקדישאתהנכס
למטרה שלשמה ייעד אותו הרב זריהן ,בעצם
התחייבותו והחלטתו המופיעות בצוואת הרב זריהן
ושעליהןחתםבעצמובפניהרבניםסמאג'אוועקנין,אך
גםאםנקבלאתטענתהמשיב,כיהחלטתווהתחייבותו
של אביו אינן נחשבות כמסירת הנכס להקדש ואינן
מחייבותאתיורשיו,עדייןישלהורותכיהנכסהקדש,
מהטעםהפשוטשלחזקהשישעמהטענה.הטענההיא
שהנכסהוקדש,למרותשהמבקשיםאינםיודעיםבדיוק
כיצדהדבר נעשה,אםעל ידיהרבוורנרכאמורלעיל,
אובאופןאחר.טענהזו,היאטענההמגובהבחזקהשל
עשרות שנים וללא מחאה .אין חובה על הציבור
להסבירכיצדהתבצעהההקדשה,ובוודאיכאשראותם
אפוטרופסיםשבחייהםהדברהתבצע,כברנפטרולבית
עולמם.
ה .כחיזוקנוסףלהחלטה,אפנהלהלכההאומרתכימצר
שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו ,ולנכס הנדון יש
לפחות מעמד דומה לכך ,ועל כן לא ניתן להחזירו
לבעלות המשיבים ,גם אילו הוא היה שייך לאביהם
בעבר.

עלכןהוחלט :הבקשהלעיכובההליכיםשנקבעובפסקהדין
מיוםח'אלולתשע"ד),(03/09/2014נדחית.
ככלשיוגשערעורלביתהדיןהגדולוביתהדיןהגדוליחליט
עלעיכובההליכים,הםיעוכבוכמתחייב,אךאיננומוצאים
מקום להיתר עפ"י ההלכה הפסוקה בחו"מ סי' כו לפנות
לערכאות,ק"ובנסיבותהנוכחיותשהדיוןכברהתקייםבבית
הדין ,שקבע את סמכותו החוקית לפסוק בהקדש זה ,וק"ו
כשהנידוןהואמעמדושלביתהכנסתוניהולוהשוטף.
ניתןביוםי"גבתשריהתשע"ה)(07/10/2014
הרבחייםבזק-דייןהרביוסףיגודה-דיין
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בעקבות ההחלטה האחרונה התקבלה בבית הדין בקשה מטעם
המבקש הרב שמחה בונם ורנר .ולאחר עיון בבקשה הוחלט -
א.

המבקש יוכל לעיין בתיק ובו מצוי עותק מנסח

הטאבו ,ואין בנסח זה כל רישום הערת אזהרה או רישום
אחר על שמו ,ועל כן בנסיבות הנוכחיות שמזה כחמישים
שנההנכסנשוא הדיוןמשמשכביתכנסת,איןיסודלטענה
על מוחזקות של המבקש ,והדין הוכרע על יסוד טענות
וראיותשהוצגו,כמפורטבהחלטותהקודמות.איןבידיורשי
הרב וורנר זצ"ל כל מסמך רשמי ממשלתי לבסס את
מוחזקותם בנכס .אדרבה ,המסמכים הרשמיים היחידים
שבהם מוזכר הנכס ,הם פסקי הדיןשל בית הדין הרבני,
ובפסקי דין אלו ,הנכס מוזכר כהקדש ללא כל הסתייגות.
ללאכלהוכחה,איןמקוםלקבלאתהטענהשמסמכיםאלו
נערכובמרמה.
ב.

נבהיר כי אמנם המבקש בתיק הנוכחי הוא עמנואל

שטרית ,אך לאחר קבלת התנגדות הרב ש.ב .וורנר ,עלה
בבירור זה ,בעל הדין
הצורך לברר האם הנכס הוא הקדש .
איננומרשטרית,אלאהציבורכולו .מאחרונכסהקדשהוא
נכס העומד לרשות הציבור ואילו נכס פרטי ,נתון לשיקול
דעתו של בעליו מתי וכיצד להעמידו לרשות הציבור ,לפיכך
התביעה לקבוע שהנכס איננו הקדש מופנית כלפי כלל
הציבור ,ולפחות כלפי ציבור המתפללים ובעניין זה ,תפקידו
שלמרשטריתהואכנציגההקדשמכוחמינויולכךבעברעל
ידיביתהדין.אמנםהרבוורנרהודיעכיאיןבכוונתולשנות
אתיעודושלביתהכנסת,אולםעצםהעמדתאפשרותכזאת
היאפגיעהבזכותהציבורובבעלותועלההקדש.משוםמכך,
א נטענועלידימרשטרית,
היהמקוםלהעלותגםטענותשל 
עלפיהכללשטענינןלציבורולהקדש,כשםשטענינןליתומים
וללקוחות .בית הדין מוסמך ואף נדרש להעלות כל טענה
אפשריתלטובתהציבור,גם אםהציבור עצמו,או נציגו,לא
טען כן .עיקרון זה של טענינן לציבור ,מופיע בכמה וכמה
לחןערוךחושןמשפטהלכותגזילה
מקורות.ראשית,עייןבשו 
סימןשעזסעיףא:

"מצר שהחזיקו בו רבים ברשות ,אסור לקלקלו".
ובסמ"עס"קב:

"שהחזיקו בו רבים ברשות כו' .קמ"ל בזה דדוקא כשהחזיקו
ברשות אסור לקלקלו ,משא"כ כשהחזיקו בו שלא ברשות.
מיהו כל שרבים מוחזקים בו עתה לפנינו טוענין להן ואמרינן
דבודאי ברשות החזיקו בו".
וכןעייןשו"תמהרשד"םחלקיורהדעהסימןקצה:

"ואנן טענינן להקדש כמו שאנו טוענין ליתמי וללקוחות ".
וכןבשו"תשאגתאריה)לנכדהב"ח(סימןכט,הביאמדברי
הרשב"ם פרק המוכר פירות ]צט ע"ב ד"ה מי[ על המשנה:
"היתה דרך הרבים עוברת דרך שדהו כו'" ,וז"ל:שהחזיקו
לעבורשםמעולםאועלידיבעלהשדהשנתןלהםמתחילה
עכ"ל,ופירששםאתדבריוכדלהלן:

"דבלא רשותו אין מועיל חזקתו ,ומה שכתב שהוחזקו לעבור
שם מעולם ר"ל קודם שבא השדה ליד זה ואנו טוענים לרבים
שהוחזקו מאז ברשות מורישו או המוכר לו שמכר או נתן
לרבים הדרך".
אמנם שם בנדון דידיה כתב שאין לרבים חזקה מטעם
שהביא שם ,אך לעניין שלנו ,ניתן להוכיח מדבריו שבית
הדיןטועןלרביםגםטענותשנציגיהםלאטענו.
ובעניין טענת המבקש שנידון דידן אינו דומה לדין מיצר
שהחזיקו בו רבים ,עייןמה שכתב שו"ת שארית יוסף סימן
סטוז"ל:

"...ועוד הרי אחז"ל פ' המניח )דף כ"ח( מיצר שהחזיקו בו
רבים אסור לקלקלו ושם מפורש אף כי הדרך ודאי שלו ואין לך
מיצר שהחזיקו בו רבים גדול מבה"כ".
יש מקום להוסיף ולבאר בנושא זה ונלהאריך בו  ,אך לעת
עתהאכמ"ל.
ג .לאניתן להתעלםמכךשהנכסהיהרכושושלהרבזריהן
זצ"ל ,שקבע את יעודו להנצחתו והנצחת הרבנית ,ויעד זה
אכן התממש .על כן ככל שהמבקש עדיין מסכים שנכס
ימשיך לשמש כבית כנסת ללא כל הגבלת זמן וכפי שקבע
הרבזריהןזצ"ל,וכמושהמבקשהודיעבדיוןבביתהדין,ואין
ושלפנותאתהמקוםולהעבירולרשותו
ַ
עולהעלדעתולדר
או לממשו כנדל"ן ,ולאחר שבית הדין ישלים את מלאכתו
למינוי אפוטרופסים שתפקידם הבלעדי לשמר את המקום
במעמד הנ"ל כראוי ,הרי שבסופו של דבר אין נפקא מינה
מעשית מבקשתו ,והדיון המבוקש על ידי המבקש הינו
הצהרתי גרידא .לכן לאחר שניתנוההחלטות האחרונות,
ולא מצאנו בהן טעות ,אין מקום להמשיך במו"מ עם
המבקש,ואיןמניעהשהמבקשיערערבפניביתהדיןהגדול.
ניתןביוםי'חשוןתשע"ה)(03/11/2014
הרבאוריאללביאאב"דהרבחייםבזקדייןהרביוסףיגודהדיין

ה
החלט 
הנידון שבפנינו מתייחס לנכס שהיה בזמנו ביתו של הגאון
הרביעקבחיזריהןזצ"ל,אב"דטבריהורבלעדתהספרדים
בטבריה.הנכסמצויברח'אהליעקבבטבריהורשוםבלשכת
רישוםהמקרקעיןבגוש15002חלקה.28
ביוםח'אלולתשע"ד) (03/09/2014ניתןפסקדיןשבו נקבע
כינכסזההינוהקדשוביתהדיןימנהאפוטרופסיםלהקדש,
וכן יצוין לשתי החלטות משלימות ,מיום י"ג תשרי תשע"ה
)(07/10/2014ומיוםי'חשוןתשע"ה).(03/11/2014
בעקבותפסקהדיןהנזכרהתקיימושנידיוניםבבקשהלמינוי
אפוטרופסים על ההקדש .לאחר עיון בבקשות שהוגשו
בפנינו אנו מחליטים למנות את הרב אשר נגר ת.ז.
 ,000094763את הרב שמואל ביטון ת.ז023085517ואת ר'
יעקבשטריתת.ז051789956.כאפוטרופסיםעלההקדש.
האפוטרופסים מתמנים כדי לנהל את ההקדש בהתאם
לכוונת המקדיש הרב יעקב חי זריהן זצ"ל כפי שבאה לידי

עטרתדבורה
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ביטוי בצוואתו ,ולהסדיר את כל הכרוך בניהול ענייני

עותק מפסק הדין יועבר לעיון הממונה על ההקדשות

ההקדש.

בהנהלת בתי הדין ,והואמתבקש לפעול להסדרת רישום

אחתלשנה,לקראתראשהשנה,האפוטרופסיםיעבירודו"ח

הנכסכהקדש,וזאתבהתאםלקבועבפסקהדיןהנזכר.

לביה"דאודותפעילותם.

ניתןביוםה'בתמוזהתשע"ה)(22/06/2015

כלפעולההחורגתמהניהולהשוטף,כגוןפעולתבינויבנכס
וכיוצ"ב,טעונהאישורמוקדםשלביתהדין.

הרבאוריאללביאאב"דהרבחייםבזקדייןהרביוסףיגודהדיין

סימן כו

ת
חזקהבביתכנסתטשערנובילבצפ 
ביה"ד צפת תיק 931983/1

שהרבפלוניפנה לבית הדין ,מנהלי ההקדש פנולבקש

בביתהדיןהתקייםדיוןלבקשתהרבפלונילהורותעלחזרת

אישורמביתהדיןבדיעבד.למרותזאת,לגופושלעניןכעת

ישיבה פלונית שהוא עומד בראשה לבית הכנסת

לאחרהדיון,הבקשהמתקבלת.

טשערנאביל בצפת .לטענתו,עקב שיפוץ שנערך במקום

אין באמור כדי למעט את חשיבות פעילותו של הרבפלוני

התעורר הכרח לפנות את המקום באופן זמני ,וכעת לאחר

במשך שנים רבות בקירוב רחוקים לאביהם שבשמים וללא

השלמתהשיפוץ,נמנעהחזרתועםהישיבהלמקומםהקודם

ספקשכרורב.למרותזאת,מאחרומנהליההקדשמופקדים

בבית הכנסת .לטענתו ,מטרת ההקדש לקבוע את המקום

עלניהולההקדשעלפימטרותיו,היהמקוםלהוראתםלרב

לתורה ולתפילה לרבות בחורי ישיבה המצויים בהליך של

פלוני ,וזאתבהעדרזכותמוקנית לישיבהפלונית לפעילותם

התקרבותולתורהומצוות.

בביתהכנסת.

מנהלי ההקדש שהשתתפו בדיון בקשו לדחות את הבקשה

אילוהיהמקוםלטענהשלאחרשניםרבותשללימודתורה

וטענושקיומהשלישיבהבמקוםמונעתמבעליבתיםהגרים

בבית כנסת זה זכתה הישיבה בחזקת לימוד תורה במקום

בקרבת מקום להשתלב בפעילות בית הכנסת לתפילה

זה ,היה מקום לדון אם ניתן להוציאה בטרם התבררו

ולימוד תורה .וכי מאחר והישיבה מיועדת לבחורים

הטענות,ובטרםהתברר המשקלהראוילכלטענהאואירוע

שהתרחקו מתורה ומצוות במגמה לקרבם ,למרות חשיבות

שהוזכרבדיון,אךלאמצאנובפוסקיםשדנובחזקהמסוגזה.

העניין ,הימצאותם במקום אינה תואמת את אופיהמקום

מצאנו בפוסקים חזקה שהוחזקו ציבור לקיים מצוה כגון

כפי המתחייב .לדבריהם ,אין מניעה שהישיבה תמשיך

תפילת הציבור ,בביתו של פלוני ,שלא ישנו ויעברו לביתו

במקומההנוכחיבביתמדרשהסמוך,ואיהחזרתםלמקומם

שלאדםאחרבלאטענהשישבהממש,עייןמהרי"קשורש

הקודםלאיביאלסגירתהישיבה.

קי"גוחו"מסי'קמ"ט סעיףל'ברמ"א.וכןהחזקההמבוארת

לאחרהעיוןבטענותהצדדיםאנומחליטים-
נקדיםונצייןלהחלטהמפורטתשניתנהבביתהדיןביוםי"ד
טבתתשס"זשבהנקבעוההסדריםביחסלהקדשזה.
בהמשך לקבוע בהחלטה הנזכרת ,יובהר ,אין ספק כי בזמנו
לא נמצאה עילה להתערב בהסכמת הצדדים לאפשר

בשלחן ערוך או"ח סי' קנ"ג סעיף כ"ב "אדם שהוא רגיל
בשום מצוה ,כגון גלילה" וכו' .ובמג"א סי' תקפ"א סק"ו
שכתב:

"נהגו שמי שמתחיל להתפלל או לתקוע ,אין ליתן המצוה
לאחר ,כמו שכתוב סוף סי' קנ"ג".

לישיבה פלונית להתמקם בבית הכנסת ,וזאת על יסוד

בפוסקיםכתבוכמהטעמיםבהלכהזו-

ההנחה שהדבר יחזק את לימוד התורה במקום ,ולא יגרום

הלבושכתבהטעםשאיןלבטלחזקהמשוםדרכישלום,וז"ל

שינויבאופיהמקום.אךמאחרוכעתמנהליההקדשטוענים

בחלקאורחחייםסי'קנגסעיףיז:

שהימצאותה של ישיבה זובבית הכנסת מביאה לשינוי
באופי המקום ומונעת את השתלבותם של בעלי בתים

"מי שהיתה בית הכנסת בביתו ימים רבים ,אין הציבור יכולין
לשנותה לבית אחר ,שכבר זכה הוא במצוה משום דרכי שלום".

ולומדים אחרים בבית הכנסת ,וגם בדיון שהתקיים התקבל

והרדב"זכתבהטעםמפנישאםיורידוהומחזקתו,יבואולידי

הרושםשישבסיסמוצקלקביעהזו,עלכןאנומאשריםאת

חשדשסילקוהומפנישאינוהגוןלמצווהזו.

החלטתםשלאלאפשרחזרתפעילותהישיבהבביתהכנסת.

וז"להרדב"זחלקד'סימןאלףפח)יא(:

אמנם מן הראוי היה שמלכתחילה היו פונים לבית הדין
בבקשה לאשר צעד זה ,ובכך הנושא היה מוסדר בדרך
נכונה,לרבותבהודעהמסודרתלרב פלוני.אךלאהיהנכון
להחליף מנעול ולקבוע עובדות בשטח להשאיר את הרב
פלוניבמצב של אי בהירות ,כשרק לאחר מעשה ,לאחר

"לענין חזקה ,אע"ג דלענין שאר חזקות דעלמא כל חזקה שאין
עמה טענה כגון שטר היה לי ונאבד ,אינה חזקה וכ"ש להחזיק
כנגד רבים ,שאני הכא דהוי חזקת מצוה ולא מידי חסרי .וכיון
שהחזיקה זו כמה שנים להיות מדלקת ההיכל במקום שכל
הקהל רואים אותה ולא מיחו בידה מאז עד עתה אין לך חזקה
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גדולה מזו .ולא זו בלבד אלא כל מי שהחזיק בשום מינוי בקהל
אין יכולין לסלקו אלא אם כן אינו מתנהג כשורה במינויו .עיין
במרדכי פרק חזקת הבתים .וגדולה מזו תנן בגיטין פרק הניזקין
נותנין את העירוב בבית ישן מפני דרכי שלום פי' שאם רגילין
לתת את העירוב בבית של אחד מבני החצר אין משנין אותו
מפני דרכי שלום וכתבוה כל הפוסקים .והשתא אם בדבר שאינו
של מצוה שיהיה העירוב מונח בביתו אמרו כך כל שכן
בהדלקת ההיכל שהיא מצוה דכתיב על כן באורים כבדו ה'
דאיכא דרכי שלום  ...אין משנין אותו  ...והכא נמי איכא חשדא
שמא יאמרו מפני שלא היו מדליקין אותו כהוגן סלקוהו".
ובתשובת הגרע"א תניינא סי' יב כתב שאין צורך לטעם
חשדא,אלאמאחרשכברזכהבמצווהזואיןיכוליםלסלקו

הואיל שנעשה הסכם וחזקה שתהי' מצוה זו שלהם נעשית על
ידו ,שוב אסור לשנותו ,משא"כ בכזה .הגע עצמך אם הי' אחד
מחזיק בדבר מקהל לצורך מצוה שלו באופן דלא הווה לדידהו
מצוה כלל ,פשיטא דבעי לזה חזקה ג' שנים וטענה כמו בכל
מקום .דמאי איכפת להו במצוה דידי' הואיל דאצלם לא הווה
זה מצוה כלל ,וזה פשוט וא"צ לפנים כלל .וא"כ הכי נמי
דהחזיקו החבורה שלא יתפללו הקהל באותו פרק והם יקראו
שמה ,וגם בענין הקריאה לא יתערב זר בתוכם זולתי בני
החבורה דידהו ,פשיטא דמאי איכפת לרבים לבטל מצוותם
בשביל סדר הקריאה שלהם ,וע"כ צריך לנחות בזה בחזקה של
ג' שנים וטענה כמו בכל מקום ,ובהכי אמרינן כנ"ל ,דלא הוי
חזקה בשל רבים ,והוא ברור ונכון".

ממנה.

עוד יובהרכי בנסיבות הנוכחיות אין לישיבה פלוניתזכות

כלהאמורמתייחסלנסיבותבהןהציבורקבעושאדםמסוים

של"חזקתתשמישין"בביתהכנסת.חזקהזוהתבארהבטור

התמנהלזכותאתהרביםבמצוותהמוטלותעלהצבור,כגון

חו"מרישסי'קנגשכתב:

שיתפללו בביתואו שהוא יוציאם ידי חובה בתקיעת שופר
וכיוצ"ב .אבל אם חבורה של לומדים קיבלה רשות ללמוד

"יש חזקה שאינה לגוף הקרקע ,אלא להשתמש בדרך שהחזיק
להשתמש ,וכאשר יסיר תשמישו ישאר המקום פנוי לבעליו".

בבית הכנסת ,הגם שכבר למדו שם כמה שנים ,רשאים

ובספרעליותדרבינויונהב"בו:כתבלבאראתההבחנהבין

הגבאים לבקש מהם לעבור למקום אחר ,ואין יסוד לטעון

"חזקתקרקע"ל"חזקתתשמישין",וז"ל:

שהוחזקוללמודכאןושלאניתןלהוציאםאלאבטענהשיש
בהממש.
סברתחשדאאודרכישלוםשכתבוהפוסקים,היינובמצוות
הנעשותכמינוישלהציבורלמעןהציבור,ובנסיבותאלוכל
שינוי בהנהגת הציבור ביחס לאותו אדם עלול להביא לידי
חשד או העדר דרכי שלום .אך חבורת לומדים היושבים
ולומדים לעצמם ,בבית הכנסת על יסוד הסכמת הגבאים,
עם כל חשיבות הענין ,אין זכותם של חבורת הלומדים
למנוע מהגבאים לדרוש מהם לעבור למקום אחר ,והגבאים

"חזקה שאין עמה טענה דלא מהניא ,דוקא לענין חסרון קרקע,
אבל היכא דליכא חסרון קרקע ,אלא סבל שעבוד ותשמיש ,כגון
בחזקת שופכי ושורי ,חזקה היא".
וכעיןזהבריב"שסי'תעא:

"וכן ידעת ,מה שהסכימו הגאונים ז"ל שחזקת החלונות,
והזיזין ,וכל כיוצא בהן ,מדבר שאינו גזל גוף קרקע ,אלא נזק
לבד ,כגון סמיכת הקורות וגפת וזבל ,וסיד .וכל נזקי פרקין דלא
יחפור ,ומרזב ,ומזחילה ,ודכולהו נטפי ,ושופכי ,אינן חזקת
שלש .אלא מכי מבריר הזיקיה ,ושתק ,מחל".

רשאים להביא לידי סיום את ההסכמות שהתקבלו קודם

הרי שכשנעשה שימוש קבע בגוף הקרקע ,המונע מבעלי

לכן .ביחס לנסיבות כאלו לא מצינו בפוסקים שהורו

הקרקע שימוש דומה ,אין בכך "חזקת תשמישין" אלא "חזקת

שהלומדים זכו בחזקה להמשיך ללמוד במקום זה ,חזקה

קרקע"שאיןבהממשבלאטענהשנעשהקניןלזכותבזכותזו.

המונעתלסייםאתההסכםעמם.

ובחידושי הרשב"א כתב תוספת ביאור בהלכה זו .הרשב"א

וכןכתבבספרשו"תזכרוןמשה)להגר"מברומער(חאו"חסי'

בחי' למסכת בבא בתרא דףכח :באר החילוק בין שתי

ב' אות לא ,בנידון חבורה של חייטים שנהגו להתקבץ

החזקות:

להתפללבנפרדבתוךביתהכנסתבחדרמיוחדלהםבשבתות
וי"ט לאחר סיום התפילה .ונידונה שאלת חזקתם להמשיך
במנהגם .ביחס לטענה זו לחזקה שהוחזקו בתפילה ובקריאת
עילה להורות לגבאים שהם
התורה במקום זה ,האם זו 
ה:
מחויביםלאפשרלהםבחזקתםזו,כתבבתשובתזכרוןמש 

"לכאורה י"ל דהא מבואר בחו"מ קמ"ט ובאו"ח קנ"ג דמי
שהחזיק במצוה א"צ ג' שנים לזה ואסור לשנותו  ...עכ"פ כבר
החזיקו במצוה זו להיות קוראים שם בכל שבת אחר גמר תפלת
שחר בביהכ"נ ובבהמ"ד וא"צ כלל טענה לזה  ...אך באמת זה
אינו ,דענין חזקת מצוה לא שייך רק ברבים הנזקקים למצוה
אחת ,כמו גלילה או להתפלל בבית אחד ,ומצוה זו אי אפשר
לעשותה על ידי כולם רק ע"י אחד מהקהל שיהי' גולל הס"ת,
או דביתו יהי' מיוחד לתפלה ,או לעירוב וכדומה ,אמרינן שפיר

"קרקע אינו נקנה במחילה אלא במכירה ונתינה ,ולא עדיף
שתיקה ממחילה מפורשת ,ואלו אמר לי' שדי מחולה לך לא
אמר כלום ,כ"ש מחילה מתוך שתיקה ,אבל שעבודין שיש להן
חזקה בטענת סבלנות כדעת הגאונים ז"ל נקנין הן במחילה,
שאלו הוציא זיז על חצר חברו וא"נ שנעץ קורה בכותלו יכול
הוא למחול לו שלא יסלקם משם שאין זה כנותן קרקע אלא
כמוחל על השעבודים ,וכן נמי אכילת פירות אחר שאכל את
הפירות הרי חזר על האוכל לחוב בעלמא ויכול הוא למוחלו
מה שאין כן בגופו של קרקע",
עכ"להרשב"א,וכעיןזהבחי'הר"ןבקצרה.
וכן עולה מדברי נתיבות המשפט סי' קמ ס"ק כ' ,שכתב
בלשוןזו:

"שאני הכא דאחר רוצה להחזיק בגוף הקרקע שהרי רוצה
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להשתמש בו עולמית ושבעה"ב לא ישתמש בו כלל ,ולכך
בעינן חזקת ג' שנים וטענה .משא"כ בשותף מיירי שרוצה
להחזיק רק לענין שיהיה יכול להעמיד בהמות  ...בזה הוי
שתיקה מחילה מיד כמו מחילת שעבודין ,אבל אם השותף טוען
טענת מכירה על גוף המקום שיהיה שייך לו תמיד ,דינו כאחר
דבעי ג' שנים וטענה".
לפיזה,גדרהלכהזונקבעעלפידרךהקנייןבנסיבותשהכל
נעשה בהסכמה .דהיינו ,באותם מקרים שיש צורך בקניין
גמור,כגוןכסףשטראוחזקה,אךמחילהבלבדאינהתחליף
לקנין,אםירדלמקוםבלאקנייןהמועיל,נכנסלגדרי"חזקת
קרקע" ,ואין מחילה תחליף לקנין .אבל במקרים שבהם די
במחילה כדי להתיר את השימוש במקום ,הרי שאם
השתמשוהלהראהושתק,יחשבכמחילה,ודיבכך.
בהתאם לאמור :מאחר ושכירות קרקע והשאלת קרקע
לשימוש קבע ,שבעצם טיבם מונעים מבעל הבית שימוש

סימןכז531

קנין,לאיכולהלהתקבלטענהלזכותבשימוששלקבעבבית
הכנסתעליסוד"חזקתתשמישין".
על כן בנידון שבפנינו שאין טענה שנעשה הסכם בר תוקף
ה פלונית
המחייב את מנהלי ההקדש לאפשר לישיב 
להתמקם בבית הכנסת ללא הגבלת זמן ,אין לישיבה חזקה
במקוםזה,ומנהליההקדשרשאיםלפישיקולדעתםלהודיע
על סיום הרשות שניתנה .בשל כך לא היה הכרח להיכנס
לבירור הטענות והתלונות שעלו בדיון ולבחון את המשקל
שיש לטענות אלו .בהעדר חזקה ,די במה שכבר נטען בדיון
כדי להצדיק את שיקול הדעת של מנהלי ההקדש .ובודאי
שיש יסוד לטענה המייחסת להימצאות הישיבה במקום,
שינויבאופיהחסידיהראוילביתכנסתמסוגזה.
ניתןביוםכ"חבסיוןהתשע"ג)(06/06/2013
הרבאוריאללביאאב"דהרבדניאלאדרידייןהרביוסףיגודהדיין

דומה ,טעונים קנין ולא די במחילה ,בהעדר טענה שנעשה

סימן כז

תביעהבעקבותפיטוריר"מבישיבה,הקלטתסתרבדיו ן
בפני בית הדין תביעה שהוגשה על ידי א .וב ,להלן

מצאנולנכוןלהקדישדיוןלבירורההיבטהפורמאלי,שעלה

"התובעים" ,כנגד עמותה פלונית ,והתקיימו דיונים בתביעה

כטענהמקדמיתבטענותב"כהנתבע.

זו לאחר ש נחתם שטר בוררות .וכעת בפנינו סיכומים משני

פסק הדין הנוכחי מחייב את כבוד הרב ,וחזקה עליו שאם

הצדדים ,ובהתאם לכך ניתן בזאת פסק דין ,המכריע

יפסקעליוחיובלתשלוםסכוםכסף,הרישבהתאםלשיקול
ָ

בנושאיםשעמדולדיון.

דעתו ,ימצא את הדרך שבסופו של ההליך ,החיוב יוטל על

בעיר פלונית פועלת עמותה פלונית ,אחד המוסדות הוא -

הגורםהמתאים.

הישיבה בעיר זו ,שבה הועסקו התובעים .לטענתם ,הם

כמוכןלאמצאנומקוםלטענההמקדמיתהמבקשתלקבוע

פוטרו ללא הצדקה ,ובשל כך הגישו לבית הדין תביעה

שהתובעים היו אברכי כולל בלבד ,והשוללת מהתובעים

מפורטת לתשלום פיצויי פיטורין וזכויות נוספות המקובל

מעמדשלעובדיםבישיבה.

לשלםלעובדים,כפיהמפורטבכתבהתביעה.

אמנם פשיטא שלאברך בכולל אין מעמד של עובד עם

מאידך ,נציגי העמותה הנתבעת ,מבקשים לדחות את

הזכויות סוציאליות ,כפי שמקובל לשלם לעובדים רגילים,

התביעה ,מכמה טעמים אך ככל שהדבר נוגע לפסק הדין

האברךמעביר שיעוריםוחבורות .אך אם
גם אם מדי פעם 

הנוכחי,דיבכךשנקבעאתהקביעההבאה  -התבררבפנינו

אותואברךמקבלתפקידלהעבירשיעוריםקבועיםבישיבה,

כיהסמכותהרוחניתהעליונהבקהילהזו,הרבפלוני,להלן

תמידיםכסדרן,ומוטלתעליוהאחריותהכרוכהבתפקידזה,

"הנתבע" ,שילם באופן אישי את שכרם של שני התובעים,

הן כלפי התלמידים והן כלפי ההנהלה ,בכך הוא יצא

יחד עם התשלום לשאר הרמי"ם ,ובכך נקבע מעמדו

ממעמד של אברך ונכנס למעמד של ר"מ בישיבה ,ומעמדו

כמעסיק הישיר שלהם .כמו כן אין ספק ואין מחלוקת

כעובד רגיל,ובנסיבות אלועפ"י ההלכה נוצרו בין העובד

שהמוסדשבולימדוהתובעים,עומדתתחתחסותוהישירה

והמעסיק דיני שכירות פועלים המבוארים בשו"ע ,לרבות

שלכבודהרב,וכיהואקובעאתזהותושלהמנהלוכיוצ"ב.

ההלכה הקובעת שבסתמא "הכל כמנהג המדינה".בסתמא

בשל כך ,לאחר שהתקיים דיון במעמד שני התובעים

וכל עוד לא הוסכם אחרת ,מנהג המדינה מחייב את שני

והנתבע ,הרי שהתקיים דיון במעמד הצדדים הרלוואנטיים

הצדדים.

לבירורתביעהזו,ודיבכך.

בדיון האחרון עלתה טענה שהרב לא פיטר את התובעים

כשםשבעתתשלוםהשכרהחודשי,אףאחדמהצדדיםלא

באופןאישי,וכיכלעודהתובעיםלאדיברועמוולאשמעו

מצא לנכון לבחון את זהותו של הגורם הפורמאלי העומד

ממנובאופןאישישהםמפוטרים,איןלהתייחסאליהםכמי

מאחרי הנתבע שמימן את שכרם של הצדדים ,כך כעת לא

שפוטרו,והיה עליהם להמשיך ללמד ללא כל שינוי ממה
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שהורגלוקודםלכן.ומטעםזהנטעןשהתובעיםאינןיכולים

שני הצדדים .כגון בנידון המנחת יצחק ,שהדבר פשוט שעל

לטעוןשהםפוטרווזכאיםלפיצוייפיטורין.

המלמד ללמד בהתאםלשיטת הלימוד הקבועה במוסד,

טענה זו אינה מתקבלת .מערכת היחסים בישיבה בין

ואינו רשאי להתוות דרך חינוכית חדשה בניגוד לדעת

ההנהלה לעובדים,הגם שהסדירה את תשלום המשכורת

המנהל.

בדרךהנזכרת,אךלאבהכרחשחייבהשגםהודעתהפיטורין

גם במקרה שבפנינו .הנתבע בקהילתו הוא המרא דאתרא

תימסרישירותבאמצעותכבודהרב.איןחולקכיהנתבעלא

שכלענייניהקהילה נחתכיםעלפיו,וכמראדאתראגםעל

ניהל את הישיבה בניהול השוטף וכי הוא מינה את פלוני

פי ההלכה דינו כרבם של כל בני הקהילה ,והם חייבים

לניהול הישיבה באופן שיגרתי .בנסיבות אלו ,כשפלוני

בכבודו.

הודיע לתובעים על סיום העסקתם ,די בכך כדי לקבוע

בערוךהשולחןיורהדעהסי'רמבסעיףכטכתב:

שהתובעיםאכןפוטרו.
השאלה העומדת בפנינו לדיון היא האם הפיטורין היו
מוצדקים.
נראה ברור שאין גדר של שררה במלאכה זו שהתובעים
עסקובה,ודינםכמלמדידרדקי.
ובמסכתבבאמציעאדףק"טע"ב:

"אמר רבא מקרי דרדקי ,שתלא ,טבחא ,ואומנא וספר מתא
כולן כמותרין ועומדין דמי .כללא דמילתא כל פסידא דלא הדר
כמותרין ועומדין דמי".
ובשו"עחושןמשפטסי'שוסעיףח':

"מלמד תינוקות שפשע בתינוקות ולא למד )אפילו רק יום או
יומים( או למד בטעות ,וכל כיוצא כאלו ,והאומנים שאי אפשר
שיחזרו ההפסד שהפסידו ,מסלקין אותם בלא התראה ,שהם
כמותרים ועומדים ,עד שישתדלו במלאכתם ,הואיל והעמידו
אותם הצבור עליהם .הגה :וי"א דאף על פי שאין צריכין
התראה ,מכל מקום בעינן חזקה ,דעד שיהיו מוחזקין או שיתרו
בהן לא מסלקינן להו".

"ולפי הזמנים שלפנינו ועוד מדורות הקדמונים שכל עיר בוחרת
לה רב מובהק להורות ולדון ונחשב כרב מובהק לכל העיר
והסביבה ,ואין רשות לאחר אפילו הגיע להוראה להורות ולדון
במקום זה ,אא"כ נותן לו רב העיר".
ובספר סמיכה לחיים להגר"ח פלאג'י ז"ל בסופו בשלמי
סמיכה דף קל"ז .קבע שאסור לחלוק על מרא דאתרא.
ופשיטאשבקהילהזו,האברכיםשהתמנוכר"מים,מחוייבים
לנהוגבמראדאתרא,כרבםלכלדברועניין,ומחוייביםלסור
למרותוולנהוגבוכבוד.
אילו התברר שהנתבעים פעלו כנגד הרב ,הרי שנהגו בכך
שלא כראוי ,כשהפרו את ההסכם הבלתי כתוב המחייב
אותם ,כאמור .ובנוסף ככל אחד מחברי הקהילה האחרים,
היה מוטל עליהם לנהוג כבוד במרא דאתרא ,ושלא לצאת
כנגדו.
אלאשבהתאםלפסיקתהרמ"אהנזכרת,ביחסלפיטורין:

"אף על פי שאין צריכין התראה ,מכל מקום בעינן חזקה ,דעד
שיהיו מוחזקין או שיתרו בהן לא מסלקינן להו".

במקרה שבפנינו לא שמענו טענה ביחס לטיב עבודתם של

יתירה מזו ,בהתאם לסיפא של דברי המנחת יצחק ,הרי

התובעים בלימוד התלמידים ,כדוגמת המבואר בשו"ע ,אך

שבנסיבותמהסוגהזה,הנידונותבתשובתו,לא נכוןלעשות

עלתה טענה שהתובעים פעלו כנגד הנתבע ונטלו חלק

מעשהקודםשיציעואתהדברבפניביתדיןשיכריעשאמנם

בניסיוןלערעראתמעמדובקהילה,וכןשנטלוחלקבמאבק

הטענות כנגדם נכונות.ועיין בתשובתדברימלכיאלחלקג'

כנגדמנהיגיהקהילהומוסדותיה.

סי' קנ"ב שאם המעסיק חושד בפועל ומבקש לפטרו ,צריך

ביחסלטענהזויאמרכדלהלן ,עקרונית,אםאכןנכוןהדבר

לבוא לבית דין ולברר את טענותיו ,ויתכן שבעקבות בירור

כפיהנטען,שהיהמאבקשמטרתוחתרנותושהתובעיםנטלו

זהיצאהחשדבלבו.

בוחלק,היהמקוםלהביאלסיוםהעסקתםשלהתובעים.

במקרה שבפנינו ,הנתבע בקש שבית הדין יקבע שהפיטורין

נצייןלמש"כבתשובתמנחתיצחקחלקד'סי'עה:

"בודאי ,כל מורה נכנס למשמרתו ,אדעתא דהכי ,לציית למנהל,
בעניני חינוך ,ואף אם לא התנה בפירוש ,סתמא כפירושו )אם
לא שיש למנהל שיטה שלא כהלכה( בכה"ג ,ועי' ש"ע ונו"כ
)או"ח סי' נ"ג( ,דאל"כ בטל כח השלטון ,ויוכל לבוא לידי
הפקרות בכל המוסד ,ואם שיטה חינוכית של המנהל ,ל"ה
שיטה דחוי' ,ושלא כהלכה ,בודאי מחויב המורה לשנות שיטתו
 שזה בידו  -לשיטת המנהל ,אבל בודאי אין לעשות דינאלנפשי' ,ויש להציע הענין לפני ב"ד".

היו מוצדקים ,ולפי האמור היה עלינו לבחון האם אמנם
התובעים הוחזקו בהתנהגות המצדיקה את פיטורין ,או
ההתראה המשיכו לנהוג
שהתרו בהם ,ולמרות זאת לאחר 
שלא כמתחייב .הנתבע ,באמצעות ב"כ ,הגיש את עמדתו
לבית הדין בכתב ופרט את העובדות המיוחסות על ידו
לתובעים.אולם,מתוךדבריהנתבעעצמו,לאנמצאהעילה
לקבוע שאכן קיימות עובדות ברורות ,שהתובעים הוחזקו
בפעילותשלחתרנותכנגדסמכותושלהרב,אושפעלואך
קודםלכןהתרובהם.

הרישהמ נחתיצחקקבעבפשיטותשקיימיםתנאי -העסקה,

ביחס למכתב שהוצג בפנינו,גם אם לכאורה נראתה בו

שאףשלאנכתבווגםלאסוכמובפירושבעלפהעםכניסת

פעולה חתרנית ,התובע הסביר היטב את הרקע שהביאו

העובדלמלאכתו,מ"מהדברפשוטשתנאיהעסקהאלוהם

שלא לדווח לרב על המכתב שנכתב כנגדו .נוסיף עוד,גם

חלקמהסכםהעסקתהעובד,הסכםבלתיכתובהמחייבאת

אםלאנקבלאתהסברו,עדיין,עצםהמעשהשלאידיווח,
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אינו אמור להתפרש כערעור סמכותו של הרב .ניתן להבין

שדבריו נשארים במסגרת בית הדין ,ואינם יוצאים לרשות

את ההתלבטות של התובע בענין זה ,ואת אי רצונו לפגוע

הרבים ,עם כל המשמעויות שבכך ,למעט פרוטוקול הדיון

במי שנתן בו אימון והפקיד בידו את המכתב .גם אליבא

המרכז את תמצית דברי הנוכחים בדיון ,ובו נרשמים כל

דהנתבע ,ביחס לאירוע זה ,לכל היותר ניתן לייחס לתובע

הדבריםהנאמרים על ידי בעלי הדין ובית הדין הנוגעים

טעותבשיקולהדעת,אךלאיותרמכך.

לבירור התביעה גופה .אך כידוע ,לעיתים נאמרות הערות

לאורהאמור,ישמקוםלמתןפסקדיןכאמור,ולהשליםאת

אגבאואמירותשמעצםטיבןאיןהכרחלהעלותןעלהכתב,

פסק הדין בחישוב סך הפיצויים המגיע לתובעים ,וכן שכר

ונשאריםמחוץלפרוטוקול.

עבודהעדתוםשנה"ל.

תקנות הדיון מאפשרות הקלטת הדיון רק לאחר הוראה

אך ההשלמות הנ"ל יתבצעו לאחר שהתובעים ימלאו את

מפורשתשלביתהדיןהמאשרזאת,אךלאבהעדרהוראה

ההוראההניתנתלהםבסיומושלפסקהדיןהנוכחי.

כזו.

ביחס לתנאים הסוציאליים ,אנו פוסקים:התובעים עבדו

התנהלותזושלהקלטתסתרבאולםהדיונים,יוצרתזילותא

ללא תלוש שכר כמקובל ,והתשלום שולם במועד ובמזומן.

לביתהדין,ולבעליהדיןשהוקלטוללאידיעתם,ולאאישרו

ב נסיבותאלוישלקבועכיבסכוםששולםלעובדיםמגולמים

לתובעיםלהקליטולהשמיעאתדבריהםהמוקלטים.

כלמרכיביהשכרשמקובללשלם.שהריפשיטא,שאםבזמנו

כמובן שהנ"ל היה יכול לקבל את פרוטוקול הדיוןלאחר

התובעים היו מעלים את הדרישה לקבל זכויות כאלו או

הדיון ,ובכך לשמר אצלו את תמצית טענות הצדדים ,אך

אחרות ,בטענה שמקובל לשלם זכויות אלו ,הנתבע היה

מטעמיםהשמוריםעמוהעדיףלעשותשימושבקלטתדוקא,

מודיע להם שאם אמנם החוק מחייב תשלום זה ,הרי שיש

ועוררספקותהאםהתנהלותזומבטאתהתנהגותבתוםלב.

לראותבסכוםהמשולם,גילוםזכויותאלו.ומשהנתבעיםלא

נציין כי על פי ההלכה אסור לאדם שלישי ,לשמוע קלטת

עוררו בזמנו את הדרישות ,והן עולות רק כעת לאחר שש

שהוקלטהבניגודלידיעתוובניגודלרצונושלהמוקלט .ידוע

שנים ,גם כעת הנתבע רשאי לקבוע כי זכויות אלו שהחוק

חרםדרבינוגרשםעלהפותחאגרתשלחבירושלאברשות

מחייבו,מגולמותבשכרשהתובעיםכברקבלו.

חבירו,עייןבשייריכנסתהגדולהיו"דסי'של"דהגה"טאות

אמנם בעובד המקבל תלוש שכר כמקובל ,הרי שבתלוש

ה'":שלא יפתח אדם אגרת חבירו והפותחה הוא מנודה".

השכר נכתב בפירוש ובדרך שאינה מותירה ספק ,מה טיבו

ולעניין זה אין נ"מ בין אגרת ,ובין דברים שחבירו אמר

של כל תשלום ,ובמידה שנכתב כי סכום זה הינו שכר

ומקפיד שלא יקבלו תפוצה ,והוקלטו והושמעו לאחרים,

עבודה ,הרי בכך מפורש בתשלום כי דמי הבראה וכיוצ"ב

וכמ"ש לנכון בספר עמק הלכה )להגאון רבי יעקב כהן

לאשולמו לעובד .אך אין כך פני הדברים בתשלוםששולם

שליט"א( חלק ג' סי' כו .בנוסף ,המקליט חבירו בסתר עובר

לתובעיםבמקרהזה,וכמבואר.

עלואהבתלרעךכמוך,מהששנואעליךלאתעבידלחברך.

לעומת זאת ביחס לפיצויי פיטורין .אמנם אילו הצדדים היו

אסורלאחרלשמועהקלטהזו,גםעפ"ימש"כבשו"תהלכות

מתנים מראש בטרםכניסת העובד לעבודתו ,שאינו זכאי

קטנותחלקאסי'רעושכתב:

לפיצוייפיטורין,ישמקוםלתתתוקףלהסכמהזו,עייןבפסק
דין שנכתב בבית הדין בתיק אחר והתפרסם בספר עטרת
דבורה חלק ב' חו"מ סי' מח .וגם בנקודה זו נחלקו הדעות

"שאלה מה שנוהגין לכתוב ע"ג האגרות ופגי"ן אם יש בו
ממש .תשובה ,בלאו הכי נראה שיש איסור לבקש ולחפש
מסתוריו של חבירו ,ומה לי לא תלך רכיל לאחרים או לעצמו".

בביתדיןזה.אךבהעדרהסכםמפורש,הרישמנהגהמדינה

שורש ההלכה שהורה בתשובה זו של ספר הלכות קטנות,

מחייב את המעסיק בתשלום פצויי פיטורין ,והגם שהיה

התבארה בחי' הרמב"ן עמ"ס ב"ב דף נט :שקבע כי בהיזק

ברור לנתבע שלא ישולמו פיצוים ,אין די בכך .ובהעדר

ראיה יש משום "לישנא בישא" ,ומבואר שאיסור לשון הרע

הסכםשעליוחתומיםשניהצדדים,איןדיבאומדנאשלצד

הואגםכשהואמספרלעצמואומגלהלעצמומסתוריושל

אחד.

חבירו.

בסיום הדברים,לא ניתן להתעלם מהתנהלות שלילית של

וע"עספרחקקילב)להג"רחייםפלאג'יז"ל(ח"אחלקיו"ד

אחדהתובעים.לאחרהדיוןהאחרוןהתבררכיהתובעפלוני

סי' מט ,שהאריך לבאר את האיסור בפתיחת אגרת של

הקליטאתמהלךהדיוןהאחרון,ללאידיעתביתהדיןוללא

חבירו,והטעמיםשכתבנכוניםגםביחסלהקלטתסתר.

ידיעתהצדדיםשהשתתפובאותודיון.

כמובן שכל איסורים אלו מתייחסים גם להקלטות סתר

בית הדין רואה בחומרה רבה התנהגות זו .גם אם אין

אחרות במידה שאנשים אחרים הוקלטו ,כפי הנראה

במעשה זה עבירה פלילית מצד החוק ,אך יש במעשה זה

לכאורה מהחומר שבתיק .בנסיבות אלו התובעים נדרשים

פגיעה קשה באימון שבית הדין נתן בשני בעלי הדין .בדיון

להפקידבביתהדיןאתהקלטתשלהדיון,לרבותהעותקים,

בבית הדין לא נכחו אנשים שאינם מבעלי הדין אואחרים

ועליהםולהתחייבשלאלעשותבהםשימוש,ולאחרבקשת

מטעמם ,וכל אחד מבעלי הדין אמר בדיון את כל שיש לו

המחילהמביתהדיןומהנתבע,יושלםההליך,בהתאםלפסק

לומר בידיעה ברורה ותוך מתן אימון מלא בבית הדין

הדיןהנוכחי.

534סימןכח

עטרתדבורה

סימן כח

טענתברמצראלמנועסילוקשוכרצרכניהוהשכרתהלאחר
ציבורתושבי שכונה בעיר צפת,באמצעותאדםמטעמו,

אמנםאילוהיהברורשקייםבסיסהלכתילתביעהעתידית,

הפעיל צרכניה שהושכרה לאדם מסוים ,ולאחר זמןהצבור

בהתבססעלדינושלהט"ז,היהמקוםלשקוללהורותלפנים

רה לאחר.הנתבעהעלהטענהלזכותו
מבקשלסלקוולהשכי 

משורת הדין ,למנוע הטרחה הכרוכה ביציאת השוכר

להשאר בנכס ולהמשיך להפעיל את המקוםמכח דין בר

הנוכחיולקייםאתהדיוןבינולשוכרהבאעודבטרםהשוכר

מצרא.

הנוכחי  -הנתבע ,יטרח לצאת .אך נראה שאין מקום

לכאורההיהמקוםלטענהזועלפידבריהט"זחו"מסוףסי'

לתביעהכזו,בהתבססעלדינושלהט"ז,וכפישיבוארלהלן.

קעה .דברי הט"ז נאמרו ביחס למחלוקת הרמב"ם והרא"ש

כאמור ,דינו של הט"ז יעלה לדיון בין הנתבע לשוכר השני,

שהובאה בטור חו"מ סוף סי' קע"ה שנחלקו האם בשכירות

אךלאכעתבהעדרשוכרחילופיבפנינו,ובטרםהחלהליך

נאמרדיןברמצרא.וז"להט"ז:

תביעה כזה ,לא ניתן לדוןולהכריע בשאלה זו ,אך מאחר

"לעניין שכירות אותו הבית עצמו ,ודאי השוכר הראשון מסלק
את השוכר שישכור אחריו הבא לדחותו אחר שכלה זמן
השכירות הראשון .ונראה שבזה מודה גם הרמב"ם".

והזכרנו את דברי הט"ז נציין כמה נקודות ביחס לשיטת
הט"ז.
מדברי הב"י נראה להיפך מהט"ז .הבית יוסף בסוף סי' קעה

אךמכמהטעמיםאיןמקוםלטענהזו.

הביאמתשובתמהר"יבןשושאןשכתבבדיןזכות ברמצרא

ראשית ,אף לשיטת הט"ז שדן בכה"ג דינא דבר מצרא ,אין

בשוכר,ובתוךדבריוכתב:

לחרוג מכללי ההלכה שנקבעו בדין בר מצרא .ובהלכה זו
הדבר פשוט שאין מקום לתביעה של המצרן כ נגד המוכר,
אלאהתביעההיאתביעתהמצרןכנגדהלוקח.ועלכןנקטו
הפוסקים בלשונם שבמקום שדנים דינא דבר מצרא,המצרן
מסלק ללוקח ,ולא הוזכרה כל עילת תביעה כנגד המוכר,
עייןרמב"םשכניםפי"בה"ה,ועוד.

"אם השלים ראובן זמן שכירותו והוא חפץ בו ,והמצרן חפץ
בו .אם כבר הסכים בעל הבית לתתו לו והמצרן בא להוציאו,
היינו דין ראשון .אמנם כל זמן שעדיין לא הסכים בעל הבית
להשכירו לו ,ובאין שניהם כאחד .נראה שהכל תלוי בדעת בעל
הבית ,ולא נאמר כאן כמו במשכנתא דשכונה גביה ,אלא יכול
להוציאו כיון שהשלים זמנו ולהשכירו למי שירצה".

בשטמ"ק עמ"ס ב"מ דף קח :הביא מדברי הרשב"א שכתב

הרי מבואר שאם השוכר השלים את תקופת השכירות,

וז"ל:

רשאיהמשכירלהשכיראתביתולאחר,ואיןלראשוןטענת

"וכן כתב גם הרמב"ן ז"ל דדינא דבר מצרא ,לא למוכר חייבו
רבנן".

ברמצרא,עייןבנתיבותחידושיםסוףסי'קע"ה,ועייןבשו"ת
בית שלמה חחו"מ סי' צח שדן באריכות בשיטת הט"ז,

דברים אלו הובאו בספר אבן האזל הלכות שכנים פי"ג

והעלהשדבריואינםברוריםמאחרואיןלשוכרהראשוןכח

הי"א,עיי"ששהאריךלבארהלכהזו.

אלאביחסלתקופהבההואעדייןנמצאבמקוםמכחהסכם

ובמרדכיב"מסי'שצגכתב:

"כתב רבינו שמחה וז"ל לפי עניות דעתי ,אין למוכר עסק עם
המצרן".
אמנם ביחס להמשך דבריו דאפילו נעשה ביניהם קנין לא
מהני ,הביא הב"י סי' קע"ה )אות לא( שהרמ"ה חולק ,אך
בלאקנייןדברירבינושמחהמוסכמים.
וכןבספרחוותיאירסי'פזכתב:

"מעיקרא דדינא פירכא שמכ"ת תפס במושלם שם בשאלתו
שאם זבן שוה ק' בר' והלוקח לא נתן עדיין המעות שצריך
המוכר לישבע ,ולענ"ד שזה אינו ,כי אין למוכר עסק עם המצרן
כלל אע"פ שלא קיבל עדיין המעות ,רק המוכר תובע את
הלוקח שיקיים מקחו ויתן לו מעותיו והלוקח מחויב ליתן לו,
ואח"כ יש דין בין הלוקח והמצרן וזה נלענ"ד פשוט".

ההשכרה ,אך לא ביחס לתקופה שלאחר תום מועד
ההשכרה,עיי"ש.
ובשו"תביתיצחקחחו"מסי'מו,כתב:

"אם המשכיר אינו רוצה בראשון שהשכיר לו מכבר ,אך בראובן
ששכר עתה ,הדבר ברור דאין שמעון יכול לדחותו כמבואר
בתשובת שבות יעקב ח"ג סי' קסה ,דאדם יכול לעשות בשלו
מה שירצה .כיון שהבית נשאר שלו יכול המשכיר לומר דניחא
ליה בשוכר אחר שישמור הבית יותר או שהשכירות מובטח לו
יותר ,וכן מבואר בזכור לאברהם ח"ג אות מצרנות סי' ל"ה,
ואין הספק רק אם המשכיר אומר דלדידי' שוין הם ,ובזה נ"ל
הדין דהשוכר הראשון יכול לדחות להמצרן".
ובשו"תתשורתשיח"אסי'קכ)בהוצאותאחרותסי'קכא(
דן בשאלה דומה לנדון דנן ,במקרה בו איש אחר החזיק

ב:
ט"ז,הרישהט"זדקדקבלשונווכת 
עלכןגםאליבאדשיטתה 

בשכירות מרחץ מהקהל כמה שנים ,ועתה הקהל מבקשים

ת השוכר שישכור אחריו הבא
"השוכר הראשון מסלק א 

לעשות מכרז על הפעלת המרחץ ,והראשון טוען לזכותו

לדחותו".אךאיןמקוםלתביעהישירהביןהשוכרלמשכיר.

מכח דינא דבר מצרא .וכתב התשורת שי לדחות טענה זו

עטרתדבורה
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מכמהטעמים.בתחילהדןהאםבצבורנאמרההלכהזושל

בנוסף נציין למש"כ המשאת בנימין סי' כז בדעת מהרש"ל

דינא דבר מצרא ,וזאת עפ"י המבואר בשו"ת הב"ח סי' יח.

שאין מניעה לשכור את זכות הארינד"א לאחר שכלה זמן

אך אכמ"ל בנידון שלפנינו בנקודה זו ,מאחר ויש לדון

חכירותושלהראשון.

שלעניין זה בעינן דוקא כח שבעה טובי העיר ,ויתכן

מלבד זאת ,נציין למש"כ בשו"ת ב"ח סי' סא .הב"ח נשאל

שבנסיבות שבפנינו אין לתובעים כח זה .אך בתשובת

האם בחכירת הטשפאוי אם יש בו דין חזקה מצד הדין או

התשורתשיכתבטעמיםאחריםהשייכיםבנ"ד,וז"ל:

מצד התקנה כאשר הוא בכל האורנדיש שדנין בהם דין

"סתם שכירות מרחץ יש בו תנאים בהתנהגות המרחץ .ומכירה
בתנאי לית בה דינא דבר מצרא כמ"ש בחו"מ סי' קעה ס"י,
ועוד השבות יעקב ח"ג סי' קסה פסק דבשכירות ליכא דינא דבר
מצרא דיכול המשכיר לומר אחר ישגיח יותר על קרקע שלי.
ולענ"ד דעת החולקים משום דאין זו טענה דהא השוכר בית
יכול להשכיר לאחר ואין יכול המשכיר לומר אין רצוני שיהא
בית שלי ביד אחר כדאיתא בחו"מ סי' שטז ,וסברת השבות
יעקב נוטה לסברת היש מי שהורה שברמב"ם פ"ה משכירות
הלכה ה' .אך בנ"ד ודאי לכו"ע יש קפידא בין בלן לבלן לסבול
דעתו וכהנה רבות ,וכמ"ש הרב המגיד לעניין ספינה ,ואם כן
אין ספק דאין במרחץ דינא דבר מצרא כיון דמשכיר גופא צריך
לרחוץ בו .אלא שיש לעיין דהתינח אם טוען המשכיר כן ,אבל
כשאינו טוען ,הרי לא קפיד  ...אלא דמ"מ י"ל דוקא ביחיד
מועילה שתיקתו ,אבל בשל רבים מאן מחיל כדאיתא בחזקת
הבית דף ס' ועיין ביאור הגר"א חו"מ סי' תיז דשתיקת רבים לא
הוי מחילה ,וא"כ היה כאילו טוענים נגד השוכר  ...ומתוך כך
לא יהא לו דין בר מצרא ויקפצו שוכרים אחרים" ,עכ"ל.
גם במקרה הנוכחי,למשכירתנאים ברורים להשכרת הנכס
לנתבע ,וגם הציבורהבא מכחו של התובע משתמש בנכס
המשמש כצרכניה לצורך עריכת הקניות ,ואינו כמשכיר
בעלמא שאין לו דריסת רגלבנכס המושכר ,על כן בנקודות
אלו דומה נידון דנן לנידון בתשובת תשורת שי ,בה נשללה
טענתהשוכרהראשוןשהפעילאתהמרחץלמנועמהציבור

חזקה.ובתשובתוכתב:

"מדינא אין תורת חזקה לא באורנדיש ולא בטשפאוי כי המלך
והבאים מכחו מחכירין לכל מי שימצא לו מעות וכל הקודם
זכה זריז ונשכר וכן באורנדריש שמחכירין השרים והבאים
מכחן וברשותן ואין לדון בזה דין חזקה אלא נוגע קצת בדין עני
המהפך בחררה ובא אחר ונוטלו דנקרא רשע כדאיתא בקידושין
ר"פ האומר אכן מאחר שעל הרוב יש ריוח גדול בחכירות
אורנדריש וטשפאוי כל זמן שאין יד המקלקלים שולטים
להוסיף תמיד על הקצבה להוציא מיד החוכר הראשון א"כ כיון
דאיכא ריוח גדול דלא נמצא במקום אחר חשיב כהפקר ומציאה
דבזה אינו נקרא רשע וכדפסק ר"ת לשם כתוספתא ואשר"י
ובח"מ סי' רל"ז וע"ש וכבר נמצא למהרש"ל בתשובה שתופס
כך .וכלל העולה ,דמדינא אין כאן תורת חזקה ולא דין רשע
אלא שמצד תקנת המדינה נדון דין חזקה באורנדא ,אבל
בטשפאוי אין בו תקנה וכן דנתי הרבה פעמים בצירוף
המנהיגים היודעים התקנה על אמתתה  ...ובר מן דין לא דמיא
לאורנדריש שהחוכר הראשון מוציא הוצאות בבנינים ובכמה
דברים לצורך האורנדא  ...ובצירוף שעל הרוב נשארו לחוכר
הראשון חובות אצל גוים ומלצין ויין שרף והנלוה אל האורנדא
דבלי ספק היה מגיע היזק גדול לחוכר הראשון אם היה נדחה
ממנו ,הלכך הכרח גדול הוא לתקן התקנה שלא יהיה נדחה
הראשון ואין כל זה נופל בחכירות טשאפאווי ולפיכך אין שם
תקנה כלל".

לאפשרלהשכרתהנכסלאדםאחר.

דברי הב"ח הובאו בקצרה בתשובת הגרצ"ה אורנשטיין ז"ל

מסקנתהדברים,איןמקוםלמנועמבעליהנכסלהביאלסיום

נכדו של הישועות יעקב מח"ס ברכת רצה ,שהובאה בספר

השכרת הנכס לנתבע ,ובתביעה הנוכחית אין מקום לעכב

ישועותיעקבחו"מסי'קנו,וז"ל:

אתההליךמכחטענתברמצרא.
אמנם בדין ודברים שיהיו בעתיד בין הנתבע לגורם שיפעיל
את המקום העתיד ,יהיה מקום לדון האם יש בהוצאת
הנתבע מהמקום והפעלת החנות על ידיאדם אחר ,משום
יורד לאומנות חבירו .עיין פת"ש חו"מ סי' קנו סק"ג במה
שהאריכו הפוסקים בשכירות הארינד"א )חכירת זכות
בהמושל למזיגת יין ומכירת שיכר וכיוצ"ב( שדנו אם בא
אחרבגבולוומבקשלקבלזכותזומהמושלבמקוםהראשון.
וישכמהחילוקיםביןהנושאים.באותו נידון,רקאדםאחד

"כבר נודע דהסכימו חכמי הדורות והתקינו שאסור לכל אדם
להשיג גבול בחכירות הארנדעס ,אחרי אשר הראשון כבר
החזיק בה ,ולקפח מחייתו של חבירו ,ואולם הב"ח ז"ל
בתשובותיו סי' סא לענין חכירת הטשעפווא כתב והעלה דרק
לגבי חכירת הראנדעס היתה התקנה ,יען השוכר הראשון הוציא
הוצאות ויש לו ג"כ חובות מכבר בעד יי"ש וכדומה ויגיע לו
איפוא היזק כשידחה מהעסק ,והכרח גדול היה בזה לתקן
תקנות השגת גבול ,אבל היכי שאין לראשון היזק הוצאות או
חובות לא תקנו".

היה רשאי לקבל חכירה זו באותו מקום ,והשני דחה אותו

על כן בנידון שלפנינו ,מצד הדין נידון זה אינו בכלל גדרי

לגמרי מיכולתו להתפרנס .משא"כ כאן שהנתבע יוכל

הדבר נוגע לטעם התקנה,
התקנה הנזכרת ,אך עכ"פ ככל ש 

לפתוח חנות דומה בכל מקום שיראה לנכון ובכל מבנה

ששקדו חכמי הדורות על זכויותיו של הראשון שלא יארע לו

שיוכל לרכוש או לשכור ,בכפוף לכך שיעמוד בתנאים

נזקעקביציאתומהמקום,גםבמקרהדנןביתהדיןהורהלבחון

לקבלת רשיון עסק ,ואינו דומה לנידון שבתשובת חת"ס

באמצעות שמאי את כל ההשקעות שהיו לראשון על מנת

חו"מסי'סאשהובאבפת"ש,עיי"ש.

לפצותובטרםיצא,עלמנתשלאינָזקמעזיבתואתהמקום.
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דמישימוש,מתייחויבבהןבןהזוג
בפניביתהדיןתביעתהאישלחייבאתגרושתובדמישימוש

האשהגרהבביתלבדה,והבעלהתגוררמחוץלבית.התביעה

עבור המגורים שלה בביתם המשותף,בתקופהשתובעגר

דנןלחיובהאשהב"דמישימוש",מתייחסתלפרקזמןזה.

מחוץלבית.

התובע מבקש לחייב את הנתבעת בגין תקופה זו ,שבה
הנתבעתעשתהשימושבלעדיבנכס.לטענתו,מאחרשנמנע

טענותהצדדים

ממנולממשאתזכותולמגוריםבנכסהמשותף,עלהנתבעת

הצדדיםהיו נשואים25שנהובעת הנישואין רכשו נכס

לשלם "דמי שימוש ראויים" ביחס לתקופה הנזכרת .מאידך

משותף:ביתששימשאותםלמגורים.

גיסא,הנתבעתמבקשתלדחותאתהתביעה.

כעת בפנינו תביעת הבעל לחייב את האשה ב"דמי שימוש

באי כוח הצדדים בכתבי טענותיהם מתבססים על מקורות

ראויים",ביחסלתקופהשבההאשהגרהבבית,והתובעהיה

משפטייםבלבד,וכדלהלן.

מנועמלממשאתזכותולמגוריםבנכס.

התביעה בעיקרה מיוסדת על סעיף33לחוק המקרקעין,

החל מקיץ תשס"ו התנהלו בבית הדין דיונים בתביעת

התשכ"ט ,1969-הקובע כי "שותף שהשתמש במקרקעין

האשהלגירושין,וכעבורכשנההחלודיוניםבתביעתהבעל

משותפים חייב ליתר השותפים ,לפי חלקיהם במקרקעין,

לחלוקתהרכוש,תביעהשנכרכהבתביעתהגירושין.

שכרראויבעדהשימוש".

ביוםט"זתמוזתשס"זביתהדיןפסקשעלהצדדיםלהתגרש,

פרשנות משפטית ניתנה לחוק זה בפסק דין בע"א1492/00

מאחר ושניהם אינם מעוניינים בשלום בית אלא בגירושין

זרקאנ'פארס.נקבעשםביחסלחובתתשלוםדמיהשימוש:

בלבד.אךלמרותזאת,הגירושיןלאיכלולצאתלפועל,מפני
המגוריםהמשותפיםתחתאותהקורתגג.
עודיצוין,כיכברביוםכ"גניסןתשס"חביתהדיןמינהאת
באי כוח הצדדים ככונסי נכסים לפירוק השיתוף בנכס
הנזכר ,אך למעשה ההליך לא הושלם עקב העדר שיתוף

"חובה זו אכן קיימת ,אולם רק כאשר השותף האחר השתמש
במקרקעין באופן בלעדי ,באופן שנמנע מיתר השותפים להשתמש
אף הם באותם מקרקעין .היה ולא נמנע השימוש הזה מיתר השותפים
גם כאשר הם לא השתמשו במקרקעין בפועל ,אין השותף חייב
בתשלום כלשהו ליתר השותפים".

פעולה הדדי שלשני הצדדים בקידום ההליך .האשה טענה

על יסוד פסיקה זו ,דורש התובע ,שנאלץ לצאת מהבית,

שהבעל אשם בעיכוב ,כשהוא נמנע לפעול בכל הכרוך

לחייבאתהנתבעתבדמישימושראויים.

בהסדרת רישום הנכס על שם שני הצדדים ,רישום שהיה

לעומת זאת ,הנתבעת ביקשה לדחות את התביעה ,ולקבוע

נחוץ והכרחי קודם למכירתו לגורם שלישי .לאחר מכן

כילאחלהעליההחובהלתשלוםדמישימוש,וזאתמאחר

עלתה מצד הבעל טענה להעדר שיתוף פעולה של האשה,

שהתובעאשםבכךשלאהיהרשאילהתגוררבדירה.

בעתשהתגוררהלבדהבבית.

לטענתה ,מאחרובית המשפט קבע שיש להרחיקו מהבית

עד ליום כ"ג תמוז תשס"ט ,גרו שני בני הזוג יחד בביתם

עקב מעשיו ומפני החשש מאלימות מצידו:בנסיבות אלו

המשותף ,אך בפירוד בתוך הבית .במועד הנ"ל ניתן בבית

ישלהסירמסדרהיוםתביעהזו.

המשפט צו הרחקה ,שבמסגרתו הבעל הורחק מהבית.

בסיכומי טענותיה ,נשענת הנתבעת על החלטת ביהמ"ש

בהחלטה נוספת של ביהמ"ש מיום א' אב תשס"ז נקבע

העליון בבע"מ  9881/05פלוני נ' פלונית ,שבה נכתב

שהשימוש בדירת המגורים יחולק בין הצדדים ,כך שהבעל

בהחלטתושלהשופטאליקיםרובינשטיין,כדלהלן:

יתגורר ביחידת דיור במפלס התחתון והאשה ביחידת דיור
נפרדתבמפלסהעליון,בהתאםלהסכםמפורטשהוסדרבין
הצדדים.אךלאחרזמןקצרהאשההגישהתלונהבמשטרה
כנגדהבעל,ומאזהואהורחקשוב,ולאהורשהלשוב.
ביום כ"ה סיון תשע"א התגרשו הצדדים .לאחר הגירושין,
ביקשכלאחדמהםלרכושאתחלקושלהצדשכנגדבנכס
המשותף ,ולאחרהליךהתמחרות ,הבעל רכש מהאשה את
חלקה בנכס .לאחר מספר חודשים האשה פינתה את הנכס
והבעלנכנסלגורבבית.
מהחומר שבפנינו עולה כי בפרק הזמן ,החל מיום כ"ג תמוז
תשס"ט ועד לחודש אלול תשע"א ,למעט פרק זמן קצר,

"כאשר התנהגותו של אחד מבני הזוג מחייבת את הרחקתו בצו בית
משפט ,אין כל ספק שהשימוש בדירה המשותפת נמנע ממנו בשל
התנהגותו ,ולא בשל השימוש שעושה בן הזוג השני .בנסיבות אלה,
לפי הלכת זרקא ,אין השותף זכאי לדמי שימוש ראויים ...יתכן כי גם
לפי הגישה הביקורתית ניתן לראות בהתנהגות המחייבת הרחקה
ויתור של בן הזוג המורחק על זכויותיו בדירה ,או חוסר תום לב
שאינו מאפשר את תביעתו ...אין בן זוג יכול לתבוע את חלקו בפירות
של נכס ,שעה שהוא עצמו – בהתנהגותו הפסולה – מבקש לסכל את
הפקתם .כמובן שבידי בן הזוג לתבוע את פירוק השיתוף באופן
שיאפשר את מיצוי ההנאה מהנכס ...עניין נוסף שראוי להזכירו ,ואף
לו השלכות רוחב ,הוא כאשר אחד מבני הזוג מאריך מטעמיו שלו
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את תקופת השיתוף ,בין במישרין ובין באמצעות עיכוב הסדרת
הגט ...בעוד בן הזוג האחר מבקש פירוק השיתוף .במצב זה ,בו אחד
השותפים מסכל את ביצוע הפירוק ,אין הוא יכול להישמע בטענת
דמי שימוש ראויים".
ביחס לאסמכתא זו שהוצגה על ידי הנתבעת ,יש להעיר כי
בהחלטה שלהשופט רובינשטייןשהוצגה בכתבי טענות
הנתבעת ,אמנם נקבעו מספר קריטריונים מנחים למקרים
בהםלאתתקבלתביעהלדמישימושראויים,אךבהחלטה
אחרת שלהשופט רובינשטיין ,בבע"מ5357/06פלוני נ'
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להלכהנקטינן)שולחןערוךחו"מ סי'שסגס"ו( " :זה נהנה
וזה לא חסר" ,פטור ,אבל אם דר בחצר דקיימא לאגרא
וגבראדעבידלמיגר,יחשב":זהנהנהוזהחסר"וחייב.
עודנפסקבשולחןערוךשם:

"הדר בחצר חבירו שלא מדעתו ,שאמר לו צא ,ולא יצא ,חייב
ליתן לו כל שכרו".
ובארהסמ"ע:

"בכה"ג בכל ענין ,אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא
עביד למיגר ,צריך לשלם לו כל שכרו ,כיון דגילה דעתו דלא
ניחא ליה ביה ,ואין אומרים בכה"ג כופין על מדת סדום".

פלונית,כבר הובהרכי"בפרשת פלוני הוצגו מספר קריטריונים
מנחים למקרים בהם לא תתקבל טענת דמי שימוש ראויים – אך כאמור
שם ,המדובר בדרך כלל באיזונים קשים לביצוע".

מפנישמחויבלשלםתמורתהנאהשקיבל.הנפקאמינההיא

ביחסלפסיקהבמסגרתהנוכחית,מאחרשביתהדיןאמוןעל

במזיקבאונסכשאיןכוונתולהזיק,שיתכןויפטר,משא"כאם

פסיקהעפ"יההלכה,בפסקדיןזהנבחןאתטענותהצדדים,

עילתהחיובהיאההנאהשנהנהמהנכס.

וכן את העקרונות והאיזונים שעמדו ביסוד האסמכתאות
המשפטיותהנ"ל:כולםייבחנובהתאםלכלליההלכה.כפי
שיובא להלן ,בספרות ההלכה לדורותיה ,לרבות בפסיקת
השולחן ערוך,קיימת התייחסות מפורטת ומנומקת לקביעת
הקריטריוניםלפסיקתדמישימוש.
ה
השאלותהטעונותהכרע 
בעת הדיון לבירור תביעה בין בני זוג לדמי שימוש בדירה
המשותפת ,עלינו להתייחס לארבעה נושאים ,האמורים
להשפיעעלפסקהדין:
א .יש להגדיר מהו הגורם המחייב את תשלום דמי
השימוש ,והאם ביחס לגורם זה ,יש מקום להבחנה
ובדיקה מהו הרקע ומה היו הנסיבות שבן הזוג השני
אינומתגוררבנכס.

יש לדון האם חיוב התשלום ביסודו מכח דיני הנזיקין ,או

בספרנתיבותהמשפטסי'רמוסק"הכתב:

"אכול עמי צריך לשלם .עיין ש"ך ס"ק ט' שתמה ע"ז ,דדין זה
נלמד מקרע כסותי ]ב"ק צ"ב ע"א[ ,ושם גופיה אי לא אתי
לידיה בתורת שמירה פטור .ובקצוה"ח סק"א תירץ דהא דמזיק
פטור בלא אתי לידיה בתורת שמירה הוא מטעם דרחמנא לא
חייבה למזיק כשהזיק ברשות הבעלים ,כיון שהבעלים עצמן
גרמו לנזק זה שיבוא ,וכמו שכתב השיטה ]כתובות ל"ו ע"ב
ד"ה מתני'[ במפותה שפטור מהקנס אף שאין יכולה למחול
לקנס משום דבגרמתה נעשה ההיזק .מה שאין כן באתי לידיה
בתורת שמירה ,כיון שכבר נתחייב אין החיוב נפקע בדברים...
מה שאין כן באכול עמי שהחיוב בא לו מצד שנהנה ,חייב
אפילו נעשה ברשות הבעלים ,ומשום הכי בדור עמי בסי' שס"ג
סעיף י' דמיירי בגברא דלא עביד למיגר פטור כיון שלא נהנה,
והנכון עמו".

ב .האםבןזוגשהתגוררבנכסלבדויכוללפטוראתעצמו

מבואר שבגברא דעביד למיגר וחצר דקיימא לאגרא ,יסוד

מתשלוםדמישימושבטענה  :מאחרשאניבעלהנכס

החיוב ,אינו חיוב נזיקין ,מאחר שלא הזיקו בעצם המגורים

כמוך":בחלק שלי התגוררתי" ,וביחס לחלק זה איני

הללו,וכמ"שהתוספותד"הזה:

מחּויָבבדמישימוש.
ג .האם יש מקום לחייב דמי שימוש ,כשלמעשה בן הזוג
התגוררבחלקמהדירהבלבד.
ד .האם לבן הזוג שהתגורר בנכס לבדו ,מוקנית זכות

"דאפילו גירשו חבירו מביתו ונעל דלת בפניו ,אין זה אלא
גרמא בעלמא".
אלא החיוב נקבע כתשלום תמורת ההנאה שבמגורים,
וכמפורש בגמ' שהתובע טוען "הא איתהנית" ,ועל כן אין

מגורים על יסוד הזכויות הנובעות מהנישואין ,ומהי

נפקאמינהבנסיבותשהביאולכך.

ההשפעה שיש לזכות זו ביחס לתביעה לתשלום דמי

וכןבספרפנייהושעבאראתהסוגיא,וכתב:

שימוש.
העילהלחיובתשלוםדמיהשימוש
במסכתבבאקמאדףכ.נאמר:

"הדר בחצר חבירו שלא מדעתו ,צריך להעלות לו שכר או אין
צריך .היכי דמי ,אילימא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא
עביד למיגר ,זה לא נהנה וזה לא חסר .אלא בחצר דקיימא
לאגרא וגברא דעביד למיגר ,זה נהנה וזה חסר .לא צריכא,
בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר ,מאי ,מצי אמר
ליה מאי חסרתיך ,או דלמא מצי אמר הא איתהנית".

"סברת התוספות היא דודאי משום מה שחסר אין לחייבו כיון
דהוי גרמא בניזקין ,אלא כיון שנהנה זה בגוף ממון חבירו ,שדר
בביתו ,בזה לחוד סגי לחייבו .והא דמספקא ליה שם בזה נהנה
וזה לא חסר ,היינו משום דאיכא למימר בכה"ג כופין על מידת
סדום ,כיון שהלה אינו מפסיד כלל .וגדולה מזו כתב המרדכי
בשם ראבי"ה דאפילו לכתחילה מצי הלה לכופו לדור בעל
כרחו בחצר דלא קיימא לאגרא ,ואע"ג דרוב הפוסקים חולקים
עליו ,מ"מ בדיעבד שדר כבר שלא מדעתו שפיר מספקא
להש"ס .אבל בזה נהנה וזה חסר ,כגון בחצר דקיימא לאגרא
וגברא דעביד למיגר ,כיון דלא שייך להזכיר כאן כלל מידת
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סדום ,כיון שמגיע לו היזק ,שפיר פשיטא ליה להש"ס לחייבו
משום הנאתו לחוד".
וכןבספרשעריישרשערג'פרקכה,כתב:

"גם לענין דין תשלומים דקים להו לחז"ל דכל נהנה מממון
חבירו חייב לשלם ,מסברא .או יותר נראה ,דילפינן זה מקרא
דאשר חטא מן הקודש ישלם ,היינו אף דמזיק הקדש פטור,
דלפי זה כל אוכל הקדש משלם רק בעד הנאתו".

בהתאם לכך ,ועפ"י המבואר בקצות החשן ובנתיבות
המשפט ,מאחר ודמי השימוש נקבעים כתשלום תמורת
ההנאה מנכסי חבירו:עילה זו ,להבדיל מעילת "מזיק",
אינהיכולהלהיותמושפעתמהנסיבותשהביאולידיכך.
על כן ביחס לחיוב זה ,נסיבות היעדרותו של בעל הנכס
מהנכסואשמתובהרחקה,אינןרלבנטיות,ככלשהדברנוגע
לחיובהנהנהבתשלוםתמורתההנאהשזכהבה.

וכן באר הגאוןרבי ישראל גוסטמןזצ"ל )קונטרסי שיעורים,
עלמס'בבאקמא,שעוריב(:

"בדוכתא שמופקע לגמרי מדין מזיק ,כגון שן ברה"ר ,שגזירת
הכתוב שפטור הוא מדין מזיק ...וכן בתחב לו חבירו בבית
הבליעה ,ובכמה וכמה דוכתי ,ואפילו הכי חייב מדין נהנה ,ועל
כרחך שנהנה הוא חיוב חדש ואין לו שום שייכות למזיק,
וחיובו אינו בשביל חסרון חבירו אלא בעד הנאתו".

כיצדלהתייחסלטענה"בחלקשליהתגוררתי"
הנידוןבסוגיאבמסכת בבאקמא דףכ'הואבמישדרבחצר
חבירו שלא מדעתו ,אך יש לדון מה דינו של שותף שגר
בנכס המשותף לבדו ,בלא שהתאפשר לשותף השני לממש
אתזכותו.
לכאורה,בנידוןשבפנינוהיהמקוםלומר,שהנתבעתיכולה

ועייןבתשובת הרשב"א ח"דסי'יג ובקצותהחושן סי'שצא

לומר שהשתמשה בחלק שלה בדירה ,ואינה מחויבת

סק"ב שחיוב התשלום ב"נהנה" אינו נגבה ממיטב,כנזיקין.

בתשלוםשכרדירהלבעלה,השותףעמהבדירה.

והיינו שאין דנים את חיוב הנהנה כהלכה מהלכות מזיק,

בשולחן ערוךחושן משפטסי' קעא סעיף ח' ,פסק ביחס

אלא כחייב החזר על הנאתו .וע"ע בזה בספראור שמח

לשותפים:

הלכותנזקיממוןפ"אה"ב.
בספרברכתשמואלעלמס'בבאקמאסי'ידהביאדעתרבו
הגאוןרבי חיים סולובייצ'יקזצ"ל ,שעילת החיוב בנהנה,
אינה מפני טענת "ממוני גבך" אלא חיוב תשלום בגין
ההשתמשות.
הברכתשמואל,בבאקמאסי'יד,כתבבלשוןזו:

"שאלתי מכבר את פי מו"ר זיע"א דלכאורה הא תביעת מה
שההנהו הוא כתביעת חוב מלוה ,דתובעו ממוני גבך ,דהביאור
דין מה שההנהו אינו דין מזיק שתובעו תשלומי החפץ ,אלא
שתובע תביעת החפץ עצמו שיש עליו ,על ידי שהוא נהנה
מהחפץ ונתרבה אצלו דמים ותובעו ממוני גבך ,א"כ איך שייך
שיפטור על ידי קים ליה בדרבה מיניה ,ובכתובות דף ל :גבי
תחב לו חבירו חלב לתוך בית הבליעה מבואר דע"י קלב"מ
פטור אף מדין מה שההנהו .והשיב דתביעת מה שההנהו הוי
ג"כ מלוה הכתובה בתורה .והסברתי לעצמי דבריו הק' עפ"י
דברי המל"מ שכתב בנשתמש האחר בממון של חבירו שלא
מדעתו באופן שאינו נעשה גזלן ,כגון בשוגג ,צריך לשלם לו
שכר שימוש ולא הוי ריבית ,דצריך לשלם לו בכדי שלא יהיה
שולח יד בפקדון ...וכן בדר בחצר חבירו שלא מדעתו ,לא
משום דנתאכל ברשותי' דידי' ומדין שכירות הוא דמשלם ,אלא
אדרבה משום משום דנתאכל מרשותא דמרא ,על כן הוי כשולח
יד בפקדון כל זמן שלא ישלם דמי השימוש ,והוי כמלוה
הכתובה בתורה ,וזו היתה כוונתו דמו"ר".
העולה מדברינו ,בנידוןזההבית נשוא התביעה הוא כסתם
בתים העומדים להשכרה ,וככל שהנתבעת נחשבת כמי

"אם הוא דבר שאין יכולין להשתמש בו כאחד ,חולקין אותו
בימים".
וכתבהרמ"א:

"לא חלקו ,והשתמש בו אחד מן השותפין כמה שנים ,לא יוכל
אחר כך האחר לומר ,אשתמש ג"כ זמן שנשתמשת ,דכל זמן
שלא חלקו ,כל אחד בשלו הוא משתמש".
מקורדינושלהרמ"א הואתשובותהרשב"א ח"בסי'קמא.
וז"להרשב"א:

"ואם אירע שישב בו האחד ,שתים ושלש שנים .נראין לי דברים
ברורים ,שאינו חייב להעלות לו שכר .דכל שלא חלקו ,בשלו
הוא משתמש .ואפילו בחצר שיש בה דין חלוקה נמי .וכל שכן
בחצר שאין בה דין חלוקה .דלא דמי לדר בחצר חבירו שלא
מדעתו .וה"ה דאינו יכול לומר לו כדרך שנשתמש בו שתי
שנים ,אשתמש בו אני לבד כנגדן .דכל שלא חלקו ,בשלו הוא
משתמש .ואלו רצה חבירו ,היה משתמש בו".
תשובהזוהובאהבב"יבקצרה.
בפסק דין שכתבנו בתיק אחר והתפרסם בספר "עטרת
דבורה"ח"ב סי' לג ,הרחבנו את היריעה בהרצאת שיטת
ראשונים אחרים והכרעת הפוסקים .אך במסגרת הנוכחית
נתמקד בשיטה העיקרית שהיא שיטת הרשב"א ,שנפסקה
להלכה בשולחן ערוך ,והוסכמה על רוב הפוסקים
האחרונים,כפישהתבארבפסקהדיןהנזכר.
הרשב"אסייםאתדבריווכתב:

"דכל שלא חלקו ,בשלו הוא משתמש ,ואלו רצה חבירו ,היה
משתמש בו".

שגרהבחצרהתובעשלאמדעתו,אובידיעתואךבעלכרחו,

ועייןבביאורהגר"אסי'קעאס"קלז,שבאר:הדיןהפוטראת

חייבת בדמי שימוש .כאמור ,התשלום הוא בגין ההנאה

השותףשהתגורר,מיוסדעלשיטתראב"יבמסכת נדרים דף

שהנהנה קיבל במגוריו בנכס ,ובספרברכת שמואלהוסיף

מו .בשותפים שנדרו הנאה זה מזה ,שכל שותף יכול

ביאורשהתשלוםכדישלאיחשבכשולחידבפקדון.

להשתמש בכל החצר מפני שזה נכנס לתוך שלו וזה נכנס
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לתוך שלו,דהיינו שהחצר קנויה לגמרי לשותף באותה עת

בחלוקה לזמנים ,וביחס לפרק הזמן שבו מתקיים השיתוף,

שהואמשתמשבה.

יש מקום לקביעה שכל אחד משתמש בתוך שלו .אבל אם

וע"ע במגן אברהם סי' קלב סק"ב שהוסיף לבאר שבתשובת

אחד השותפים תובע לחלק את השותפות ובהעדר עילה

הרשב"אנקבעה ההלכה שלא לחייב דמי שימוש ,בכפוף

לדחות את תביעתו ,הדין עמו לחלק את השימוש בנכס

לכך שאותו שותף נהנה בהנאת שימוש בלבד ,אך לא

בחלוקתזמנים,כלעודלאניתןלהשליםאתפירוקהשיתוף

א:
בהנאתכילויפירותהשיתוף,ובארהמג" 

בנכס בחלוקה גמורה .ואם לאחר הגשת התביעה ,שותף

"דהתם אמרינן שנשתמש בחלקו ,ועדיין הוא קיים".

אחד שהה במקום שנה ,עליו לאפשר לשותף השני לשהות

יצויין ,מלשון הרשב"אנראה ,שכל עוד השותף השני היה

במקוםלמשךשנהאולחילופיןלשלםדמישכירות.

יכול להשתמש יחד עם הראשון בחלקו ,לא היה מקום

ואכן,בתשובתהרשב"א מפורששדןבמקרהשבוהשותפים

לטענה שמבקש להשתמש בשותפות לבדו כדרך שחבירו

מעוניינים להמשיך

אלא

בשיתוף

ביניהם

בנכסים,

השתמש ,וכן אין מקום לתביעה שישלם לו שכר דירה.

שהתעוררה שאלת בירור זכויות כל אחד מהם בנכס

מאחרשהשותףשהשתמשבנכסהמשותף,נחשבכמשתמש

המשותף.כךעולהמדבריובלשוןהשאלהבה נאמרבלשון

בנכס שלו ,ואלו רצה חבירו ,גם הוא היה יכול לבוא

זו:

אשביחס לתקופת
ולהשתמש בחלקו .מדויק מדברי הרשב" 
הזמןששותףהשניכבראינויכוליותרלדורעםהראשון,יש
מקום לתביעה שבה התובע מבקש להשתמש זמן דומה

"שנים שלקחו מקום ישיבה של בית הכנסת ,כל זמן שאינן
רוצין בדין 'גוד או איגוד' היאך עושין ,ישתמש בו כל אחד לפי
שיזדמן או יש ביניהם דין חלוקה לזמנים ידועים".

כנגדו,ולחילופיןיוכללתבועתשלוםשכרדירה.

הרי שתשובה זו עוסקת בשותפים שאינם מעוניינים בפירוק

לפי זה ,אם השותף שדר בנכס המשותף מנע את חבירו

השותפות.וביחסלנסיבותאלוישמקוםלסברתראב"ישיש

ממגורים עמו ,יחויב לשלם או לתת לחבירו לגור תקופה

ברירה ,וכל אחד נידון כמשתמש בשלו בעת שהוא שוהה

דומה.

בחצר .אבל אם חבירו מנוע מלהכנס לנכס ,בסתמא יש

וכןכתבבשו"תביתשלמהחלקחו"מסי'מח,וז"ל:

לקבוע כי יחס לנסיבות אלו כבר לא חלה השותפות,

"אמנם כיון ...שפעם אחת לפני כמה שנים שרצה שמעון ג"כ
להיכנס לבית ולא הניחו ראובן ,נראה דלפי"ז הדין עם שמעון...
מבואר ...מסיום דברי הרשב"א שהטעם הוא משום דבלא"ה
היה הבית פנוי ,ואילו היה רוצה חבירו היה משתמש בו ולא
מיחה בו חבירו .אבל בנ"ד דפעם אחת רצה שמעון להכנס ולא
הניחו ראובן ,בכה"ג ודאי דצריך ראובן לשלם שכירות לשמעון
עבור חלקו ,וכמבואר מדברי הרשב"א עצמו ,כנ"ל .וגם זה דבר
ברור ופשוט ,דכיון שראובן לא הניח לשמעון להכנס בו ,לאו
כל כמיני' להשתמש בחלקו של שמעון בעל כרחו ...עכ"פ בנ"ד
שלא הניח ראובן ליכנוס את שמעון בבית ,והשתמש בו הוא
לבדו בע"כ של שמעון בכל הבית ,נלע"ד שחייב ראובן לשלם
לשמעון דמי שכירות בעד השנים שאח"כ ,שדר בחלק שמעון".
וכןמהרש"םבתשובה,חלקא'סימןח',כתב:

"בדבר מה שתבע ראובן מיהודה ,שזה ב' שנים תבעו לדין
לחלוק כפי הכתב .ויהודה סירב מלציית ד"ת ,ותובע שישלם
שכר דירה מה ששוה חלקו יותר מחלק ראובן .יפה כתב רו"מ
שמחויב יהודה לשלם .דכל טעם הרשב"א שאם רצה חבירו
היה משתמש ג"כ ,וזה לא שייך בנ"ד ,וכבר העלה כן בשו"ת
בית שלמה חו"מ סימן מ"ח".
אך עדיין יש מקום לבאר הטעם מדוע אם שותף אחד מנע
מחבירו לגור עמו ,בטלה טענת "בשלי השתמשתי" ,הרי
עכ"פ לכאורה יש מקום לטענה זו מאחר שהנתבע גר בתוך
שלו,וכסברתראב"יבמסכתנדרים.
נראהשהביאורבהלכהזומתקבללאחרשנבארכיהלכהזו
אנאמרה בשותפים שלא בקשו
שפסק הרמ"אבשםהרשב" 
לחלוק את השותפות ,לא בדרך של 'גוד או איגוד' ולא

ומעיקראהשותפותלאנוסדהאדעתאדהכישרקאחדמהם
יוכל לממש את זכותו כשותף ,וחבירו יהיה מנוע משימוש
בנכס.
הג"ר יצחק הכהן חסיד(חחו"מ
וכן בתשובתאהל יצחק)ל 
סי'נדכתב:

"בנידון דידן הרי אמר לו ראובן לשמעון גוד או אגוד ,דבזה
אפילו שיכולין שניהם להשתמש כאחד ויכול לטעון דבשלו
הוא משתמש ,יכול ראובן לומר גוד או אגוד כמ"ש בשלחן
ערוך שם ,ואינו יכול לומר דבשלו הוא משתמש".
ובספרפני הבית)להג"ראברהם ענתיבי(חו"מסי' קעא
סק"ג,כתב:

"אף דאם דר בחלק חבירו ,יכול לומר בשלי אני דר ,זהו דוקא
אם דר בחלק חבירו ולא היה שם חבירו כדי לעכב עליו ,ואחר
כך בא על העבר ,אינו יכול לטעון .אבל על מכאן ולהבא יוכל
לטעון ולומר לו או הסתלק מחלקי או תן לי שכירות חלקי,
אפילו לרשב"א".
ובספרבית דודחחו"מסי' נה דייק הלכה זו מלשונו של
הלבוש.
בלבושסי'קעאסעיףח'כתב:

"אם הוא דבר שאין יכולין להשתמש כאחד בכל יום ,חולקין
אותו בימים שלימים ,וכל זמן שלא חלקו והשתמש בו אחד מן
השותפין לבדו אפילו כמה שנים ,והשני לא היה כאן או היה
ושתק ,אינו יכול לומר אח"כ אשתמש גם אני לבדי כך זמן כמו
שנשתמשת אתה ,שזה יאמר לו כל זמן שלא חלקנו אני לא
נשתמשתי אלא בחלקי ,ואתה מה לי ולך למה לא באת
ונשתמשת אתה בחלקך ,ואם רוצים לחלק תתחיל החלוקה
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מהיום ,ומה שדר בו זה לבדו לא יחשב .וכן הדין במקום בבית
הכנסת כשישב עליו זה אפילו כמה שנים ,והשני לא היה בעיר
או היה בעיר ושתק ,אין מנכין לזה מה שישב עליה ,דבשלו הוא
משתמש כל זמן שלא חלקו".
וכתבהביתדודעלדבריו:

"קצת קשה לכאורה על הר"ב הלבוש ז"ל דהוסיף מדיליה על
דברי הרשב"א וכתב דהשני לא היה כאן או היה ושתק ,דמה
לנו ולשתיקתו ,ואפילו עומד וצווח שלא ישתמש חבירו או
שיעלה לו שכר מאי אהני ליה ,הלא זה יכול לומר בשלי אני
רוצה להשתמש ובוא אתה והשתמש גם כן .ונראה דכוונתו
לומר ,שיכול להתרות בו ולומר 'גוד או איגוד' ואל תשתמש
אתה לבדך ,שאם תשתמש תתן לי שכר הראוי ,דבזו הדין עמו,
כיון שאומר 'גוד או איגוד' ,והוא לא אגיד ולא מוגיד".
וכן מבואר בספרכסף הקדשיםעלחו"מסי' קעא שכתב
בביאורשיטתהרשב"א:

"טעמו משום שכן הוא דרך קנין דשותפות ,שבזמן שישתמש
בו אחד מהם יהיה כאילו איגלאי מילתא למפרע שהקנין חל לו
לבד לזמן הזה ...עיקר טעמיה דהרשב"א בזה נראה דהיינו מצד
שהיה לו לשותף השני לעשות חלוקה או סדר שימוש זמן אחר
זמן ,וכל שלא עשה כן ,הניח את מה שישתמש חבירו על כפי
מה שהוא על פי ההלכה ,והרי ההלכה דיש ברירה בזה ,וכנ"ל.
משא"כ כששותף אחד ברח ע"י אונס או כדומה איזה טעות...
מודה הרשב"א שיוכל אח"כ השותף השני להשתמש לבדו
במקומות ההם כעין הזמן שנשתמש בו חבירו ממש ...הרמ"א
בהג"ה כתב דגם היכא דלא שייך גוד או אגוד רק שנה אחר
שנה שייך ,בחלקי נשתמשתי' ,צריך לומר דאיירי שהלך ברצון
ולא ע"י אונס וכנ"ל ,וכשהיה סדר של שנה אחר שנה גם שלא
היה כן על פי הרשאה מהשותף ,מכל מקום נראה דלא שייך
שנתרצה שיאמר חבירו בחלקי נשתמשתי ,וכנ"ל".
מבואר בכסף הקדשיםכמו שכתבנו ,שחלוקת הזמנים אינה

השותף שגר בבית כמי שגר בתוך שלו ,וכסברתראב"י.
מאחר ויש מקום לסברא זו רק בעת שהשותפות עדיין
קיימת ,עיי"ש בר"ןבמסכתנדריםדף מהע"ב ,אך לאחר
סיוםהשיתוף,הואעושהשימושבשלוובשלחבירו.
הרשב"א ,להלכה פוסקים דינא
מסקנת הדברים :לשיטת 
ד'גוד או איגוד' ,אך כל עוד השותפות שרירה וקיימת ,ואין
תביעה לפירוק השותפות ,אין מקום לחלוקת זמנים ,הן
כדרך להנהגת השותפים מכאן ולהבא ,והן כעילת תביעה
ביחס לתקופה שכבר עברה.אלאשניהם רשאים להשתמש
בדרך שיוויוניתבנכס המשותף .אך אין מניעה שכל שותף
יתבעבכלעתפירוקהשיתוףבדרךשל'גודאואיגוד'.
לאחר שאחד השותפים תובע חלוקת שותפות בכל דרך
שהדין נותן ,דהיינו בדרך של מכירה לגורם שלישי וחלוקת
התמורה,או בדרך של 'גוד או איגוד' ,או אף בדרך של
חלוקת זמני שימוש ,כיון שהדין עמו ,מכאן ולהבא כבר לא
יוכלחבירולטעוןבשליהשתמשתיולהיפטרמתשלוםשכר
דירהאולמנועמחבירומגוריםלפרקזמןשווהכמוהו.
במקרהשבפנינו,הבעלהורחקמהביתבצושלביתהמשפט,
לאחר שהאשה התלוננה כנגדו .התביעה להרחקת הבעל
מהבית לא נידונה בבית הדין ,וככל שהדברנוגע לענייננו,
ובטרם הוכח אחרת ,ניתן לה ניח שהיה מקום למתן צו
ההרחקה ,והיתה הצדקה למנוע מהבעל לגור בביתו עם
אשתו,מחששלהתנהגותאלימהמצידו.למרותזאת,מאחר
ועוד קודם למתן הצו ,הבעל תבע פירוק השיתוף בנכס,
והאשההסכימה,ואףניתנההחלטהעליסודההסכמהובאי
כוח הצדדים התמנו ככונסי נכסים למימוש ההליך ,אלא
עקב עיכוב בהסדרת רישום הנכס ועיכוב בחיבור חשמל
תיקני לבית,ההליך התעכב,אין מקום שבמסגרת הנוכחית
נברר מי מהצדדים אשם יותר בעיכוב .גם אם העיכוב,
בחלקו או בעיקרו ,נבע מהתנהלות שאינה ראויה מצד

דבר הנעשה מעצמו ,אלא רק כשאחד מהשותפים תובע

הבעל ,שנמנע משיתוף פעולה מהיר ויעיל בהסדרת ההליך,

זאת,הדין עמו ,ובלא תביעה אינו מחויב להעלות שכר,

החל מהמועד שבו הבעל תבע את פירוק השיתוף בנכס,

דמטעםמחילתהשותףהשניאתינןעלה,וכלעודהיהיכול

ובודאי לאחר שהנושא הוסכם וכאמור כבר החל ההליך

לתבועחלוקה,לכלהפחותחלוקתשנהשנה,ולאתבע,הרי

למימוש הפירוק ,החל ממועד זה ,לשניהם זכות שווה

שמחל על זכותו .למרות זאת ,סוברכסף הקדשיםשבמקום

למימוש השימוש בנכס .וזאת מפני שמכאן ולהבא שניהם

שבנסיבות המקרה מוכח שהשותפים אינם מסוגלים לממש

כבראינםבמתכונתשיתוףשלמגוריםמשותפים יחד,אלא

את השותפות באותו זמן ,כגון כשאחד מהשותפים נאלץ

במתכונת של חלוקת שותפות ,בשלב ראשון ,כל שותף

לברוח עקב אונס שמנעו לדור כאן ולממש את חלקו

רשאי לממש את זכותו לחלוקת השימוש בנכס לזמנים

בשיתוף ,דינו כתובע חלוקת שותפות ולאחר שהראשון דר

שווים,ובשלבשני:פירוקמלאשלהשיתוף.

בביתבמשךשנה,השניזכאילדורשנהאחרתכנגדו.

על כן החל ממועד הגשת התביעה לפירוק השיתוף ובודאי

עפ"י המבואר ,יתבאר פסק דינו של הבית שלמהשהורה

לאחרשהתביעהכברהתקבלהמההיבטהעקרוני,איןמקום

שאםהאחדמנעמחבירושימושבשותפות,צריךלהעלותלו

לטענת "בשלי השתמשתי" ,מאחר והחל ממועד זה

שכר ,מפני שבאותה עת ששותף אחד מונע מחבירו את

התחייבה חלוקת השותפות ביניהם ,לכל הפחות בדרך של

השימוש בנכס המשותף ,נעשה חבירו כמי שתובע חלוקת

חלוקתזמנים.

השותפות,שאינומוחלעלזכותו,ומעיקראביחסלתקופהזו

אמנםאילוחיובדמיהשימושהיהמיוסדעלעילתתשלומי

לא התכוונו להישאר שותפים ,שרקאחד מהם יוכל לגור

נזיקין ,היה מקום להתחשב ברקע שהביא ליציאת השותף

והשני יהיה מנוע מכך .ובתקופה זו אין מקום לראות את

האחד מהבית ,וכמבואר בספר נתיבות המשפט שהובא
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הפוסקים הסכימו שאין זו עילת
לעיל .אך מאחר וכאמור ,

יעקבסי' עז שהובא בפד"רכרך יב עמ' ,373שאין מניעה

החיוב ,אלא מפני שהדר בחצר נהנה ,ומשלם בגין הנאה

שהאשה תקבל את חלקה בנכסיה ,אף קודם הגירושין,

שקבל ,ביחס לעילה זו ,אין נפקא מינה לרקע שהביא

כשאין לבעל זכות לפירות נכסי מלוג ,דהיינו בטוענת מאיס

ליציאתומהבית.

עלי ,לשיטתהרא"שלאחר י"ב חודש ,ולשאר הפוסקים גם
קודםלכן.

זכותמגוריםעליסודהזכויותהנובעותמהנישואי ן

ועייןבספר ביתאב )להג"ראליהובקשידורון זצ"ל(ח"בסי'

עוד יש לקבוע ,שאין מקום לחיוב דמי שימוש ,אם לאחד

עא ,שדןבמקרה שהאשה עזבה את הבית עקב סכסוכים,

מבני הזוג שמורה הזכות מגורים בנכס מכוח הזכויות

הבעל טען שאשתו אסורה עליו ,ולאחר זמן התגרשו וניתן

הנובעות מהנישואין .על כן אם אחד מבני הזוג מתגורר

פס"ד לחלוקת הרכוש .אך עקב התארכות הדיונים ,גם

תקופה מסוימת מחוץ לבית ,וללא שנשללה מבן הזוג השני

כעבור מספר שנים ,האשה עדיין לא קבלה את חלקה

זכות מהזכויות הנובעות מהנישואין ,אין עילה לתביעה

בדירה.

לתשלום דמי שימוש ,וזאת מפני שהשימוש נעשה כמימוש

באותו נידון ,בית הדין האזורי בחיפה ,בהרכבהג"ר אליהו

הזכות הנ"ל .לכן כשהאשה גרה בדירה המשותפת בלא

בקשידורוןזצ"לוהג"רשמואלדיקמןזצ"ל,פסקשלאלחייב

בעלה,גםללאזכותהכשותףבנכס,בסתמאהאשהיושבת

את הבעל בשכר דירה ,גם לאחר שניתן פס"ד לחלוקת

במדור מכוח זכותה למזונות ומדור עבורה .וכן אם האשה

הרכוש ,וגם לאחר הגירושין .ומאידך בית הדין הגדול ביטל

עזבה,והבעלמתגוררלבדובדירההמשותפת,גםבלאזכותו

אתפסקדינם,וקבעלחייבובשכרדירהמיוםעזיבתהאשה

כשותף בנכס ,בסתמא הוא גר בדירה כבעל הזכאי לפירות

את הבית ,ועוד טרם הגירושין .לפי המבואר לעיל ,היינו

נכסימלוגשלאשתו.

מפנישהיהדינהכאומרת"מאיסעלי",ודנושמיוםעזיבתה

מאחר וכאמור ,חיוב דמי השימוש מיוסד על חובת תשלום

אתהביתנחשבתכדורשתאתפירוקהשיתוף,ומכאןואילך

בגין ההנאה שבמגורים ,ככל שהאשה זכאית להנאה זו

בהעדר זכאות לפירות נכסי מלוג ,הבעל כבר אינו יכול

במסגרת זכותה למזונות ,או הבעל זכאי להנאה זו במסגרת

לטעון "בשלי השתמשתי" .נראה שפסק הדין של בית הדין

זכותו לפירות נכסי מלוג ,אין מקום שהלה יחויב בתשלום

הגדולמכווןלהלכה,ובמחילהמכ"תחבריביתהדיןהאזורי,

עקבהנאהזו.

איןדבריהםמחוורים.מפנישלאהיהמקוםללמודמדינושל

על כן התנאי הראשון לחיוב דמי שימוש הוא,שיתברר

הרשב"אהעוסק במקרה שאין אחד מהשותפים תובע 'גוד

שהנתבע לתשלום אינו זכאי למגורים בדירה המשותפת

או איגוד' ,ובנסיבות ששני השותפים מסכימים שמסגרת

מכוחהזכותהנ"ל.דהיינואםהבעלהואהנתבע,הבעלאינו

השותפות שרירה וקיימת ,ולהקיש מדבריו למקרה הנידון

זכאי לפירות נכסי מלוג .ואם האשה היא הנתבעת ,כבר

באותו פסק דין ,שבו הצד שלא התגורר בדירה עזב את בן

אינהזכאיתלמזונותמבעלה.

הזוג ובקש לפרק את השיתוף ואף קבל פס"ד לחלוקת

כמו כן לאחר שהבעל והאשה השותפים בנכס ,כבר

הרכוש ,ובסופו של דבר בני הזוג התגרשו ,והביאו לסיום

התגרשו ,גם לשיטת הרשב"אהנזכרת אין מקום לטענה

פרק השותפות .שבנסיבות אלו ,גם טרם בפורק השיתוף,

"בשלי השתמשתי" ,מאחר שעפ"י ההלכה בן הזוג השני

לכל שותף הזכות לתבוע חלוקת זמנים ולחילופין דמי

מנוע ממגורים באותה דירה ,ודינם כשותפים שתבעו לפרק

שימוש,וכפישהתבארלעיל.

אתהשיתוףביניהם,וכמבוארלעיל.

בנידון שבפנינו ,האשה תבעה גירושין ומאסה בבעלה על

ועיין בפד"רכרך יח עמ'300בפס"ד של בית הדין האזורי

יסודטענותשהעלתהבכתבהתביעה ,ובדיוןבביתהדיןגם

ירושלים שהג"ר שמואל שפיראזצ"ל כתב כדבר פשוט,

הבעלבקשלהתגרש.ביחסלנסיבותאלוכתב הב"י סי' ע"ז

שלאחר הגירושין ,מאחר שהזוג מנוע ממגורים משותפים

בשםהר"ןבתשובהסי'יג:

קיימת חובת תשלום שכר דירה ,מפני שאינם יכולים
להשתמש בשותפות במקום זה .ולפי המבואר ,היינו מפני

"אבל האומרת מאיס עלי ...הרי היא מבטלת תנאי האישות
מיד ,והפסידה כל שיש לה על הבעל".

שכברכלהזמןהשותפות.

עלכןמאחרובאותהתקופה,האשהכברלאהייתהזכאית

אך ביחס לתקופת הפירוד בטרם גירושין ולאחר שהאשה

למזונות עבורה ,וביחס לתקופה זו:מעמדם של שני בני

טענה "מאיס עלי" ,כתב בפסק הדין שם להסתפק האם

הזוג,כשנישותפיםרגילים.

לאחר שכלתה האישות ביניהם כלתה השותפות .עיי"ש
שלא הביא מהמקורות הנזכרים .ונראה שאין מקום לספק,

ד
דמישימושבביתגדולונעשהשימושבחלקובלב 

ויש לדון את בני הזוג כשותפים שסיימו את תקופת

האמורלעילמתייחסלדירתמגוריםבגודלממוצע,ובנסיבות

השותפות ,וזאת לאחר שאנו פוסקים להם דינא דמתיבתא

שגם כשאחד מבני הזוג אינו מתגורר בה ,בן הזוג השני

המבואר בסי' עז ס"ג ברמ"א ,שבו נקבעה חלוקת רכוש אף

עושהשימושבכולה.

קודם הגירושין )לרוב הפוסקים( .או לפי דרכו של הבית

אך במקרה שבפנינו ,הנכס הינו בית מגורים בשטח של242

542סימןכט

עטרתדבורה

ד,יחסיתלשטחהנחוץעבורהאשהוהבת
מ"ר,שהואגדולמא 

יצויןכיבהסכםהנזכרנקבעכדלהלן":הסכםזהנכנסלתוקף

שגרה עמה ,ולמעשה הנתבעת עשתה שימוש רק בחלק

מרגע זה וישאר בתוקף עד להחלטה אחרת שתינתן בענין

מהבית ,וזאת בהתאם להסכמה שהוסדרה בין הצדדים .בעת

פירוק השיתוף בבית הדין הרבניבצפת ,או לכל הסכמה

הדיוןבבקשתהאשהלצוהרחקה,בהחלטתביהמ"שנקבעעל

אחרת".

קבין
יסוד הסכמת הצדדים ,שהשימוש בדירת המגורים יחול 

לדברי הנתבעת ,במשך כל התקופה אכן נהגה בהתאם

הצדדים ,חלוקה בעין ,כך שהבעל יתגורר ביחידת הדיור

להסכםהנ"ל,ולאהשתמשהבמלואהנכסאלארקבחלקה.

במפלס התחתון והאשה בעליון ,בהתאם להסכם מפורט

ויצויןשמצדהתובע,בכתביטענותיו,איןהכחשהלטענהזו.

שהוסכםביןהצדדיםבאותומעמד.עלינולבחוןאתההשפעה

על כן בהתאם למבואר ,בנסיבות אלו אין מקום לדון אותה

שלהסכמהזו,עלהפסיקההנוכחית.

כמישנהנתהמחלקושלהשותףהשני,התובעדנן.

בספראור זרוע ,פסקיבבא קמאסי' קכה ,מצויה תשובת

אמנם לאחר שהתובע הורחק בשנית ,היה רשאי לבקש

ת,
הראשונים ביחס לדירת מגורים השייכת לשתי אחיו 

לבטל את ההסכם הנ"ל ,עקב אי יכולתו לממש את זכותו

כשלמעשה גרו בבית-אחת האחיות שנישאה ,עם בעלה,

הקבועהבהסכם,וישלהניחשדרישתוהייתהמתקבלת,אך

ושניהםבלבדעשושימושבמלואהבית.

כאמור בגוף ההסכם נקבע שההסכם ישאר בתוקף עד

ובתשובתרבייצחקב"ראשרהלויכתב:

להחלטה אחרת של בית הדין או הסכמה .לכן בהעדר

"אם היה ראובן דר לבדו בבית ,היה חייב להעלות שכר לרחל
מכל חלקה שהרי נשתמש בכל הבית .ואם היה די לו בחצי
הבית ,היה לו להושיב ב"ד ולחלוק הבית קודם שנכנס בו.
ואפילו הוא גברא דלא עביד למיגר ,כמו שאמרת שהיה לו די
בחצי הבית .ואין הפטור תלוי אלא בדלא קיימא לאגרא ,דאמר
ליה מאי חסרתיך .אבל חצר דקיימא לאגרא ,אפילו גברא דלא
עביד למיגר ,חייב דהא חסריה ,ואתה אמרת לבסוף דחצירו
דקיימא לאגרא הוא".

החלטה או הסכמה ,ההסכם בתוקף .מלבד זאת ,לא היתה
מניעה שהתובע ישכיר את חלקו ובכך יממש את פירות
חלקו בנכס ,על יסוד ההסכמה הנ"ל .התובע בחר שלא
לנהוג כך ,ויתכן שנהג כך לאחר שסבר שבקרוב יורשה
לחזור .עכ"פ בנסיבות המתוארות ,אין עילת חיוב דמי
שימוש,לרבותלאחרהגירושין.מאחרוגםלאחרהגירושין,
התובעהיהרשאילהשכיראתהיחידההתחתונהבנכס,כפי
שעשהלאחרמכן,לאחרשרכשאתהנכסבמלואו.

מבואר שניתן להושיב בי"ד לביצוע החלוקה ובכך להיפטר

אמנם התובע טוען שהנתבעת גרמה להוצאתו מהבית ללא

מדמי שימוש .ונראה שככל שהדבר נוגע לפטור מדמי

הצדקה ,אך כל עוד הנתבעת לא השתמשה בחלקו של

השימוש ,אין נ"מ בין חלוקת שותפות גמורה ,ובין חלוקת

התובע,ולאנהנתההנאתמגוריםמחלקובבית,וזאתעלפי

השימוש בבית .אם השותף נהג בהתאם ,יש תוקף לחלוקה

ההסכמההנזכרת,איןמוטלעלינולדוןהאםאמנםישממש

זו לדונו כמשתמש בחלקו בלבד ,ושלא לחייב דמי שימוש.

בטענהשהנתבעתהביאהלהוצאתושלכדין.וזאתעליסוד

והדין כן ,מאחר שניתן לבצע חלוקת שותפות בדרך של
חלוקתזמנישימוש,כמבואר בחו"מ סי'קעאס"ח,ה"האם

דברי התוספות )הנזכרים לעיל( שכתבו":אפילו גירשו חבירו
מביתו ונעל דלת בפניו ,אין זה אלא גרמא בעלמא" .וכן פסק

נפסקה לשותפים פסיקה בת תוקף הקובעת חלוקה אחרת,

א סי'שסגסעיףו'.עלכןגםאםהיהמתבררשהבעל
הרמ" 

כגוןחלוקתשימושבגוףהנכס,ואכןלמעשהעפ"יפסיקהזו

הוצא מהבית ללא הצדקה ,בנסיבות המתוארות בנידון דנן,

אחדהשותפיםעשהשימושרקבחלקמהבית,ונהנהמחלק

מאחרשהנתבעתלאעשתהשימושבחלקו,הוצאתומהבית

זה בלבד ,בכוחה של חלוקה כזו לקבוע שכל אחד משתמש

אינה יכולה להביא לחיוב הנתבעת בתשלום ההוצאות

בשלו,בעתשהואמשתמשבחלקשהוקצהעבורו.

שנגרמו לתובע ,לרבות שכר דירה ,גם אם התובע נאלץ

הסכמה כזו לחלוקת השימוש ,תקבל תוקף גם ללא קנין

לשכורעבורודירהחילופית.

נוסף ,אלא די שהוסכמה חלוקת השימוש ,ובהתאם

אמנם לולי ההסכם הנ"ל ,ובהעדר הסכם לחלוקת שימוש

להסכמהזוכלאחדמהםהחללהשתמשבנכסבאותוחלק

בנכס ,גם אם בפועל הנתבעת הייתה מתגוררת בחלק

שהוקצה עבורו .עייןשולחן ערוךחו"מסי' קנז סעיף ב'

מהנכס בלבד ,הרי שביחס לאותו חלק ,דינה כנהנית מנכס

ובספר מחנהאפרים הלכות שכירותסי'א',ובקצותהחושן

שחציושלהשותףהשני,והיהמקוםלחייבהבדמישימוש.

סי' קנג סק"ג וסי' קפט סק"א ,ובנתיבות המשפטסי' קצב

סיכומו של דבר ,חיוב דמי שימוש ,מיוסד על חובת תשלום

סק"ו,ובספרהרצביחו"מסי'פב.

בגיןהנאהמחלקושלהשותףהשני ,ולאכקנסאופיצויעל

לפיזהבמקרההנוכחי,מאחרשההסדרהנ"להוסכםואושר

הרחקתושל השותףמהנכס.עלכןככלשהדברנוגעלנידון

בביהמ"ש ,והצדדים החלו לנהוג עפ"י הסכמה זו ,די בכך

דנן ,מכיוון שהנתבעת נהגה כפי שהוסכם בזמנו והוחלט

לתתתוקףלהסדרת חלוקתשימושבנכסבתקופתהביניים,

בביהמ"ש ,וכך המשיכה לנהוג גם לאחר התלונה במשטרה

עד לפירוק השיתוף הסופי .וזאת אף אם החלוקה אינה

ועד לעזיבתה את הבית ,למרות שהתובע היה מנוע מלגור

חלוקהשיוויונית,מאחרוכךהוסכםביניהם.

בנכס ,לרבות לאחר הגירושין ,אין מקום לפסיקת דמי

עטרתדבורה
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שימוש ,מאחר שהנתבעת עשתה שימוש רק באותו חלק

ג .כמוכןאםהוגשהתביעהלפירוקהשיתוף,ובןהזוגהגר

בביתשהוקצהעבורה.

מחוץלביתמבקשלפרקאתהשיתוףבנכסלאלתרועקרונית
הבקשה מתקבלת ,מכאן ואילך ובהעדר ראיה למחילה על

מסקנות

ש ,יש מקום לחיוב הנתבע בדמי שימוש ,למעט
דמי השימו 

א.בפנינו תביעה לתשלום "דמי שימוש ראויים" שהוגשה

בנסיבותהמתוארותבסעיףא'.

ע"יאחדמבניזוגשלאגרבדירתהמגוריםהמשותפת,כנגד

ד.מאחר והתשלום הוא בגין ההנאה שקיבל במגורים אלו,

בן הזוג השני ,שעשה בנכס שימוש בלעדי .ראשית ,עלינו

כל עוד הנכס ראוי להשכרה ,ובהתאם לאמור קיימת עילת

לקבועאםלנתבעזכותמגוריםבנכסמכוחהזכויותהנובעות

חיוב דמי שימוש ,אין נפקות לנסיבות שהביאו למגורים

מה נישואין .אם הנתבעת היא אשה נשואה ,יש לבחון אם

בלעדיים של אחד מהם ,לרבות כשבן הזוג השני היה מנוע

היאזכאיתלדמימזונות,ולמדורבנכסזה.ואםהנתבעהוא

ממגוריםבביתעקבצוהרחקהוכיוצ"ב.

הבעל ,יש לבחון את זכאותו לפירות נכסי מלוג .בנסיבות

ה.אםהנתבעלתשלוםדמישימוש,לאהשתמשבביתכולו,

שקיימת הזכאות הנזכרת ,דינה של תביעה זו להידחות.

לאחרשהוסדרעבורושימושבחלקמהבית,במסגרתהסכם

בנסיבות אלו,התביעה תידחה גם אם בן הזוג השני היה

בר תוקף שנערך בין הצדדים ,אין לראותו כמי שנהנה

מנוע מלהיכנס לדירת המגורים ,וגם אם בסופו של דברלא

מחלקו של הצד השני ,ואין לחייבו בדמי שימוש ,גם אם

נמצאההצדקהלהוצאתומהבית.וזאתמפנישהתשלוםלא

הצדהשניהורחקמהמגוריםבנכסללאהצדקה.

נקבע כקנס על מניעת מגורי השני ,אלא מיוסד על חובת

אמנם ביחס לתקופה שלאחר הגירושין ,אין טעם בהסדרת

החזר תשלום בגין הנאת מגורים .החזר זה אינו מחויב

מתכונתחלוקתשימושכזו,מאחרובהתאםלהלכההפסוקה

כשהנתבעת היא אשה הזכאית למזונות או כשהנתבע הוא

בשולחן ערוך אה"ע סי' קיט ס"ז ,שני בני הזוג לאחר

בעלהזכאילפירותנכסימלוג.

הגירושין מנועים ממגורים באותו בית ,ואף בשני בתים

ב.בהעדר זכאות האשה למזונות או זכאות הבעל לפירות

בחצראחת.אךניתןלהסדירחלוקתשימושבדרך שבהצד

נכסי מלוג ,אם בן הזוג שהתגורר מחוץ לבית לא היה מנוע

אחדיממשאתחלקובאמצעותהשכרתולגורםאחר.עלכן

מלהתגורר בבית ,אלא התגורר מחוץ לבית המשותף

במקרההנוכחי,מאחרשהנתבעתאכןמילאהאחרהוראות

מבחירתו ,ואילו היה מבקש לשוב ולגור בבית ,לאהיתה

ההסכם ,ולא עשתה שימוש ביחידת הדיור התחתונה,

מניעה לחזרתו ,אין מקום לחיוב דמי שימוש .אך לאחר

התביעה תידחה .וזאת למרות שנמנע מהתובע עצמו

הגירושין,כשבן הזוג מנוע מלגור עם הצד השני כתוצאה

השימוש בחלקו ,ובלא שיוטל עלינו לבחון האם בזמנו אכן

מהגירושין ,יש לחייב את בן הזוג המתגורר בנכס בדמי

הייתההצדקהבהרחקתהתובע.

שימוש.

בהתאםלאמור,התביעהלדמישימושנדחית.

סימן ל

גובהדמיהשימוששיחויבבעתשגרבביתעםילדיו
הצדדים התגרשו ללא הסכם גירושין בכל הנושאים

אלא בחדר השינה ,ובנוסף עושה שימוש במטבח ובחלק

הרכושייםהתלוייםועומדיםביניהם.ולאחרונההתקייםדיון

מהביתיחדעםשניבניםבוגריםהמתגורריםבבית.

לבירור תביעתהאשהלחיובהאישבדמי שימוש בבית

לטענתו,אינו חייבלשלםבגיןשהותםשלשניהבניםבבית,

המגוריםהמשותף.

והשימוששהםעושיםבו.

האשהמבקשת לחייב אתהאישהחל ממועד עזיבתה את

לאחרשמיעתטענותהצדדים,ביתהדיןמחליט:

הבית,בסך השווה למחצית משכר הדירה הראוי לבית

א .החל ממועד הגירושין ,חובת התשלום בדמי שימוש

המגורים,למעטיחידתהדיורהתחתונהשבהגרההבתעם

היא ברורה.עיין בפד"ר כרךיח עמ' 300שכתבו כדבר

בני משפחתה ,דהיינו2900שקל לחודש .לטענתה ,עקב

פשוט ,שלאחר הגירושין ,מאחר שהזוג מנוע ממגורים

התנהגותו הבעייתית שלהאיש ,שקשר קשר זוגי עם אשה

משותפיםקיימת חובתתשלוםשכרדירה,מפנישאינם

אחרת,והתנהלותוהאלימהכנגדה,נאלצהלעזובאתהבית,

יכולים להשתמש בשותפות במקום זה .וכבר הגיע

וכי זו עילה מוצדקת לחיובהאישממועד עזיבתה .לדבריה,

המועדלפירוקהשותפותבנכס.

תוכל להציג ראיותמוקלטות התומכות בטענתה שנאלצה

ב .ביחס לתקופה שקדמה לגירושין ,אמנם אם הבעל היה

לעזובאתהבית.

מונע מאשתו לגור בבית ,ובנסיבות שנשללה זכאותו

האיש הכחישאתהטענותהמיוחסותלו,וטעןשהאשהלא

לפירות נכסי מלוג ,היה מחויב בדמי שימוש .ועיין

נאלצהלעזובאתהבית,וכןטעןשאינועושהשימושבלעדי

בשו"ת בית שלמהחחו"מ סי' מח בנידון בית של שני

ל
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שותפיםשהאחדמנעמחבירואתהכניסהלבית,וחייבו

חסרון הכיס בגין היעדר יכולת השכרת הנכס ,מצוי בדברי

בדמישימוש.

הרא"שבמסכתבבאקמאפרקב'סימןו',שכתב:

ג .אך בנידון זה ,טרם התברר שהתנהגות אלימהאו
אחרתמצד הבעל מנעה מהאשה לגור בבית ,לכל
הפחות בקומה אחרת בבית ,תוך הפרדה בין הצדדים
בתוך הבית .על כן מאחר והאשה היא זוהתובעת
תשלום דמי שימוש ,נטל הראיה עליה ,להוכיח את
הנטען על ידה שהיתה מניעה של ממש לגור בבית עד
למועד הגירושין ,ולבקש בבקשה מנומקת להורות על
שלילתזכאותולפירותנכסיההחלממועדעזיבתהאת
הביתועדליוםהגירושין.
ד .ביחס להיקף התשלום ,לאחר הגירושין ,ובהתייחס
לטענתהאישהנזכרת,יובהר:


מגורי האיש בבית המגורים המשותף ,מונעים את

"ורב אלפס ז"ל כתב אבל בחצר דקיימא לאגרא צריך להעלות
לו שכר ואף על גב דלא עביד למיגר דהא חסריה ממונא.
וכדבריו מוכח בשמעתין שלחוה בי רבי אמי אמר וכי מה עשה
זה מה חסרו ומה הזיקו משמע הא חסרו והזיקו פשיטא שחייב.
ומיהו כבר הוכחתי שעל החסרון אין חייב דלא הוי אלא גרמא
בעלמא ואי איכא לחיוביה מהאי טעמא איכא לחיוביה משום
שאכל חסרונו של זה .ולא דמי לנועל ביתו של חבירו ולא דר
בו ,או המוביר שדה של חבירו שלא בא לידו כלום מחסרון
חבירו ,אבל זה אף על גב שלא נהנה שהיה מוצא דירה אחרת
בחנם מ"מ השתא מיהא קאכל מה שחבירו נפסד וכן נראה".
וכןפסקבשו"עחו"מסי'שס"גסעיףו'ביחסלדירההראויה

ועומדת להשכרה":צריך להעלות לו שכר שהרי חסרו

ממון".

החלופה להשכרת הבית לשוכר פוטנציאלי .ויצוין

דהיינו מגורי השותף מונעים השכרת הנכס לאדם אחר ,וזו

לפסק ברמ"א בשו"ע סי' שס"ג סעיף ו' שכתב" :וסתם
בתים בזמן הזה קיימי לאגרא ,ואע"ג דעדיין לא השכירו
מעולם".

עילה לחיובו במלוא שכר הדירה הראוי לנכס זה ,מלבד
העילה המחייבת את השותף שגר בדירה בגין הנאתו
מהשימוש שעושה בנכס .על כן ביחס לנכס העומד

שני הבנים הבוגרים המתגוררים בבית ,הם מבני ביתו של

להשכרה ,היקף הנאתו שלהאישבתוך הבית אינו טעון

הבעל וסמוכים על שלחנו ,ושלושתם עושים שימוש במלוא

שהאישהציג,מהוהשטח
בירור,ואיןמקוםלהיכנסלשאלה 

הנכס .שני ההורים אינם מעלים על דעתם לדרוש מהבנים

שבוהוארגיללעשותשימוש.

דמישימוש,ועלינולהחליטהאםישלחייבאתהאישלשלם

ביחס לקביעת גדרי החיוב של הדר בחצר חבירו העומד

לאשהבגיןהשימוששהבניםעושיםבבית.

להשכרה ,יש לדון האם משלם כמזיק או משלם על הנאה,

ביחס לטענתהאיששעשה שימוש רק בחלק קטן מהבית,

והציגאתהשאלהבספר חידושיר'אריהליבמאליןחלקא

הנחוץעבורו,טענהזואינהמתקבלת.

סי'סטשכתבכדלהלן:

בספראור זרוע ,פסקיבבא קמאסי' קכה ,מצויה תשובת
ת,
הראשונים ביחס לדירת מגורים השייכת לשתי אחיו 
כשלמעשה גרו בבית-אחת האחיות שנישאה ,עם בעלה,
ושניהםבלבדעשושימושבמלואהבית,ובתשובהזונשללה
טענהשהמתגוררבביתעושהשימושרקבחלקממנו.
ובתשובתרבי יצחק ב"ר אשר הלויהמובאת באור זרוע
)שם(כתב:

"אם היה ראובן דר לבדו בבית ,היה חייב להעלות שכר לרחל
מכל חלקה שהרי נשתמש בכל הבית .ואם היה די לו בחצי
הבית ,היה לו להושיב ב"ד ולחלוק הבית קודם שנכנס בו.
ואפילו הוא גברא דלא עביד למיגר ,כמו שאמרת שהיה לו די
בחצי הבית .ואין הפטור תלוי אלא בדלא קיימא לאגרא ,דאמר
ליה מאי חסרתיך .אבל חצר דקיימא לאגרא ,אפילו גברא דלא
עביד למיגר ,חייב דהא חסריה ,ואתה אמרת לבסוף דחצירו
דקיימא לאגרא הוא".
הרי מבואר שאם השותף לא הסדיר חלוקת הנכס בהסדרה
משפטיתמחייבת,קודםשנכנסלדורבו,דינוכמישמשתמש
בנכס כולו .וככל שהחצר קיימא לאגרא ,עליו לשלם שכר
דירה מלא עבור חלק השותף .מאחר ובמגוריו בדירה מנע
מהשני להשכיר את הנכס ,שהוא במעמד של נכס הראוי
ועומד להשכרה ,ובמגוריו בדירה ,הוא גורם בדרך ישירה
לחסרוןכיסלשותף.ביאורשיטהזו,שהקריטריוןהקובעהוא

"שיטת הרי"ף הוא דבחצר דקיימא לאגרא אף דהוי גברא דלא
עביד למיגר צריך להעלות לו שכר משום דחסרי' ממונא.
ופירשו הראשונים דבריו דאף דגם הוא יודה דבלא דר בה
וגירש חברו מביתו דפטור משום דהוי מבטל כיסו ,אבל בדר
בה חייב משום דאכל חסרונו של זה .והנה לא נתבאר בפירוש
בדברי הראשונים מאיזה טעם הוא מחויב באכל חסרונו אם
החיוב בשביל מזיק ,ובאכל חסרונו כבר אין זה מבטל כיסו
דהוי כמו שההשתמשות ישנו בעין ואין זה מניעת הריוח ,או
דהחיוב הוא משום נהנה ולא משום מזיק".
ר'אריהליבמאליןהעלהבמסקנתו,וכתב:

"הנראה דהחיוב באכל חסרונו מטעם ממוני גבך ,היינו דכיון
שלוקח את גוף ההשתמשות מחויב לשלם בשביל גוף
ההשתמשות אלא דדין ממוני גבך לא שייך אלא בחסר
בדקיימא לאגרא שאז מיקרי שלוקח ממנו גוף הממון שלו אבל
בלא קיימא לאגרא מיקרי שאין כאן במציאות כלל ההשתמשות
וע"כ חסר המחייב של ממוני גבך .אבל בקיימא לאגרא החיוב
משום ממוני גבך ,והחיוב של ממוני גבך אינו כלל אם נתרבה
אצלו דמים אם לא ,רק תלוי באכל חסרונו ,אבל החיוב של
נהנה תלוי אם עביד למיגר היינו אם נתרבה אצלו דמים ,וע"כ
בלא קיימא לאגרא דשם לא שייך לחייב משום ממוני גבך
ובעינן לחייב מטעם נהנה ,משו"ה תלוי בעביד למיגר ,ונמצא
לפ"ז דיש שני חיובים בנהנה ,חיוב של ממוני גבך ,וחיוב זה לא
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שייך אלא דוקא בחסר ,משום שבלא חסר הרי חסר ההיכי
תמצא של ממוני גבך ,ורק במדעת היינו היכא שמונעו מתחילה
מלדור בביתו אז שייך החיוב של ממוני גבך גם בלא חסר,
וחיוב זה של ממוני גבך ,תלוי באכל חסרונו ואינו תלוי בעביד
למיגר ,וחיוב נהנה שהוא חיוב חדש שחייבתו תורה וכמו חיוב
של מזיק ,וחיוב זה תלוי בעביד למיגר ובזה איבעי' לן אם בעינן
חסר או מחוייב גם בלא חסר".
בדרךאחרתבארהלכהזובספר מחנהאפריםהלכותגזילה
סי'יא,וכתב:

"כתב הרא"ש ז"ל דנראה לו כסברת הרי"ף ז"ל ולא מטעמא
דחסריה לבד אלא מטעם דאכל חסרונו של זה אף על פי שלא
נהנה ע"כ .ולכאורה נראה דלא דמי לההיא דהמבטל כיסו
דהתם לאו ברי היזקא דאפשר שלא ירויח ,ועוד דבאותה שעה
עדיין לא היה שם מי שהיה לוקחה בריוח לא כן בדר בחצר
חברו דע"י שזה נכנס ודר בה אינה נשכרת לאחרים נמצא שע"י
מפסיד לחברו ובריא היזקא ,ונראה דכל כה"ג חייב מדינא
דגרמי".
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בפד"רכרךד'עמ') 182הודפסבקובץתשובותהרבאלישיב
חלקאסי'קצז(בפסקדיןמביתהדיןהגדול)בהרכבהדיינים
הגר"י הדס זצ"ל ,הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"בזצ"ל( כתב
הגאוןרי"שאלישיבזצ"ל:

"אלא שיש לדון בדברי הרא"ש פ"ב דב"ק ,וזו לשונו ...:אי
איכא לחיוביה מהאי טעמא איכא לחיובה משום דאכל חסרונו
של זה ולא דמי לנועל ביתו של חבירו ולא דר בה .שלא בא
לידו כלום מחסרון חבירו ,אבל זה )בחצר דקיימא לאגרא
וגברא דלא עביד למיגר( אף על גב שלא נהנה שהיה מוצא
דירה אחרת בחנם מ"מ השתא מיהא קאכל מה שחבירו נפסד.
ויש מקום לפי"ז לומר ,באחד שגירש את חבירו מביתו והכניס
אחר תחתיו )והשני יודע ומכיר מי הוא בעל הדירה( שבעל
הבית יכול לדרוש דמי שכירות גם מזה שגירשו מביתו ,ורצה
מזה גובה ,רצה גובה ממי שדר בביתו ,מפני שי"ל שזה ג"כ
מיקרי השתמשות ברכוש חבירו ,הואיל והוא הכניס את חבירו
לגור בבית ויש לו קורת רוח מזה ,הרי אפשר לומר שדינו
כאוכל מה שחבירו נפסד".

ויצוין,כבר בראשונים כתבו שיסוד החיוב הוא מהלכות

םמיום כ"ה חשון
וכןהסכימובפסק דין מביה"ד ירושלי 

מזיק .בנימוקי יוסף בב"ק פרק שני דף כ' כתב בשם הרמ"ה

תשס"ו,שהודפסבספרשורתהדיןחלקיא,מש"כבעמ'שא.

עללחצרדקיימאלאגראוגבראדלאעבידלמיגר:

לפי האמור ,מאחר והאישמכניס למגורים בבית יחד עמו

"דכשדר בה חייב ,מידי דהוה אכל נזקים דעלמא דזה חסר וזה
לא נהנה".
ובספרחידושי רבישמעון שקופעמ"סכתובות סי'נב,באר
הלכהזו:

"מצינו בדר בחצר חבירו שלא מדעתו בחצר דקיימא לאגרא,
שפסקו הרבה ראשונים דחייב לשלם אף אם הוא גברא דלא הוי
עביר למיגר ,וכן הוא בשו"ע סי' שמ"ג סעי' ד' ,וביאר הרא"ש
בב"ק בפ"ב דהטעם הוא מפני שאכל חסרונו של זה דחייב
לשלם אף על פי שלא נהנה עי' בנמ"י שם .וביאור הענין
נלענ"ד דאף שפטור אם סגר הבית משום דהוי מבטל כיסו של
חבירו ,דכל ענין פירות הוא דבר הבא בהמשך הזמן ובשעה
שעשה המעשה לא איבד הפירות רק גרם שלא יבואו לאח"ז
והוה כמונע ריוח ,אבל אם דר ביה הרי אוכל כל שעה ושעה את
פירות חבירו והוה מזיק ממש שחייב אף על פי שלא נהנה".
ובדרךדומהכתבבספרפתחיחושןחלקה)גניבהואונאה( -
בהערותפרקזאותלח,והוסיף:

"עפ"י דברי הרא"ש בתשובה )כלל צה סי' א' ,הובא בטור סי'
שעא( נראה להוסיף שדמי השכירות של בית כשעומד להשכיר
דמי לפירות שדה ,וכשם שהאוכל פירות חבירו חייב לשלם,
ה"נ הדר בבית חבירו ה"ז כאילו גוזלו דמי השכירות".
נחזורלנידוןדנן,בהתאםלאמור,איןספקשאם האיש היה
מתגורר בבית לבדו ,יש לחייבו במלוא מחצית שכר הדירה
הראוי ,ואין צורך לדון מהו שטח המחיה שלהאישבבית,
הואיל ומגוריו בבית מונעים את האפשרות להשכיר את
חלקהשלהאשה בדירהלאחרים.אךבמקרההנוכחיעלינו
לדון האם למגורי שני הבנים הבוגרים בבית ,השלכה על
היקףהתשלום.

את שני הבנים הבוגרים,שלא על דעת האשה ואף בניגוד
לרצונה,האיש חייבבמלואדמיהשימוש,וזאתאףאםהוא
אישית כלל לא היה גר בדירה אלא רק הכניסם למגורים
ם
ובכךמסכלאתהשכרתהדירה,קלוחומרכשהאישגרעמ 
בדירהוהםסמוכיםעלשלחנו.
יתירה מזו ,שני הבנים הבוגרים מצד עצמם אינם גורם
המסרב לצאת ככל שהאב יצא ,ולכן שהותם בדירה אינה
יכולהלמנועהשכרתה,אלארקהימצאותושלהאב.
שני הבנים הבוגרים גרים בבית כסמוכים על שלחנו של
האב ,ואם האב יעזוב את הבית ויתגורר בדירהאחרת ,הם
יוכלו לעבור עמו למדור החילופי ,ואם לא יעברו ,רשאית
האם לדרוש פינויים מהדירה בהיעדר כל מחויבות מצידה
להותירם בה ,ואין כל אינדיקציה שהם מהווים מכשול
להשכרהבנסיבותשהאישיצא.
על כן מגוריהם אינם מסכלים השכרת הנכס לצד ג' ,ולולי
ה להשכיראתהבית.רקמגוריהאב
מגורי האיש היתהיכול 
מונעים השכרת הדירה לאחר ,ואת הפסד דמי שכירות,
דהיינו מחצית משכר הדירה שהיתה יכולה לקבל ,בהיות
דירהכזוראויהלהשכרהכשהיאפנויה.אךבהתאםלאמור
בפסקהדיןהנזכר,דיבכך שהאיש כשותףמלאבנכסהכניס
אתשניהבנים,ואילוהאשהמצידהאינהמעוניינתשהבנים
יגורובדירהובכךנמנעתהשכרתהאומכירתה.
כל האמור נכון גם אם האשה לא היתה תובעת את בעלה
לשעברלפנותאתהדירה,אלארקכעתתובעתלמפרע.אך
החלמהמועדשבותבעהפינויהנכס,הרישזוהלכהפסוקה

בשו"עחו"מסי'שס"גסעיףו'" :הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
שאמר לו צא ולא יצא ,חייב ליתן לו כל שכרו" .ומאחר

עטרתדבורה
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והתביעה לפינוי הנכס עומדת עוד קודם לגירושין ,וממועד

עבורמחציתהבית.

הגירושין כבר הסתיים פרק הזמן של השיתוף בנכס,

מסקנה:

והתביעה של האשה שיצא מהבית היא תביעה נכונה

האישמחויב לשלם לנתבעת סך2900שקללחודש החל

ומתקבלת ,החל ממועד זה יש לחייבו במלוא שכר הדירה

מיוםהגירושין.

סימן לא

תשלוםכתובהבנוסףלזכויותמכחחוקיחסיממו ן
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ולתשלום הכתובה,

בפסקי הדין של בתי הדין בשנים האחרונות קיימת בדרך

והתקיימודיוניםבתביעותאלו.

כלל תמימות דעים בפסיקה השוללתאתכפלהזכויות

בדיוןהאחרוןביתהדיןהציגהצעתפשרה,ולאחרשהצעה

כאמור .כך פסקנו בזמנו ,לפני תשע שנים ,בתיק אחר )תיק

העל שני הצדדים ,ובהעדר הסכם ,עלינו
זולא התקבל 

מס' ,(4979:21:1ופסק הדין התפרסם בספר עטרת דבורה

לקבועאתהמשךההליךבתביעותשבפנינו.

ח"א סי' מז עמ' .299על אותה החלטה הוגש ערעור ,והוא

הצדדים נשואיםמשנת תשל"דובכתובה שהוצגה בפנינו

נדחה.החלטתביתהדיןהגדול)תיקמס' (4979:21:1מיום

נקוב סך100,000לירות .לאחר חישוב הצמדה ,ערכהשל

כ"ט שבט תשס"ה ) (08.02.2005הובאה בספר שורת הדין

הכתובה עומד כיום על סך  338,262שקל .בעת בירור

חלקיאעמ'שעג.

התביעה לתשלום הכתובה מוטל על בית הדין להכריע

וכן נקבע בפסיקת בית הדין הגדול מיום ז' תמוז תשס"ח

בשאלת זכאות האשה לתשלום הכתובה בנסיבות

)(10.07.2008בתיקמספר) 3267:22:1בדבריהרה"גאברהם

הנוכחיות,וכן לקבוע מהו ערכה הריאלי של הכתובה שבה
נקוב סך מאה אלף לירות,האם קיימת הצמדה וכיצד
לחשבה.
אתתביעותיהלגירושין ולכתובה הגישההאשה בביתהדין,
ואילו אתהתביעהלחלוקתהרכושואיזוןהמשאביםהגישה
לביתהמשפט.נסיבותאלומחייבותאתביתהדיןלהחלטה

שרמןוהרה"גחגיאיזירר(.באותההחלטהנכתבכדלהלן:

"בית הדין מבהיר לאשה כי תביעת מחצית זכויות פנסיוניות
מהבעל תקוזז מן הכתובה כי אי אפשר לאחוז את החבל בשני
ראשיו .בתי הדין נוהגים שאין לאשה זכות תוספת כתובה אם
גובה סכום מקביל לפי חוק יחסי ממון כאשר מדובר במחצית
זכויות פנסיוניות".

מקדמית ועקרונית ביחס לזיקה בין ההליך המתנהל בבית

וכן בהחלטה מיום ט"ז בתמוז תשע"א ) (18/07/2011בבית

המשפט לדיון בתביעת הכתובה .האם אין מניעה ששני

הדין בחיפה בהרכב בראשות האב"ד הרב מיכאל בלייכר

ההליכים יתבררו במקביל ,או עלינו לעכב את בירור

שליט"א בתיק מס'588563/1בית הדין פסק לאשה בגין

התביעה לכתובה עד שיוצג בפנינו פסק הדין לאיזון

כתובתהסךשל100,000שקלוהוסיף:

המשאביםויתבררשניתןלפסוקאתתשלוםהכתובה,כולה
או חלק ממנה .כמובן ,גם במקרים שההליך לאיזון
המשאביםמתנהלבביתהדין,מוטלעלביתהדיןלהתייחס
לשאלהמקדמיתזו.

"ע"פ המקובל בבתי הדין כי האשה אינה זוכה גם בזכויותיו
הכספיות של הבעל וגם בכתובתה ,הלכך מסך זה יש לקזז
 75,000ש''ח שהבעל חויב לשלם לאשה במסגרת תשלומי
האיזון".

התפיסה העקרונית העומדת ביסוד עמדת התובעת היא

וכך גם בפסיקת ביה"ד בחיפה ,מיום כ' טבת תש"ע

שיש להתייחסלזכאותהלתשלוםהכתובהבנפרדמזכאותה

)(06.01.2010בתיקמספר ,6191:24:2ובפסיקהנוספתמיום

לסכומי כסף שתקבל במסגרת איזון המשאבים ,וכי עם

ה' אב תשס"ט ) (26.07.2009בתיק מספר .1655:64:1וכן

הגירושין היא זכאית לכפל זכויות ,שהם:זכותה לכתובתה

דעת הרוב בפסיקת בית הדין בתל אביב מיום י"ג שבט

ובנוסף לזכותה לאיזון המשאבים עפ"י חוק יחסי ממון .לפי

תשע"ג)(24.01.2013בתיקמספר.838835/8

דרכה ,אין זיקה בין תשלום הכתובה לתשלום שיועבר לה

עוד נציין להחלטת ביה"ד הגדול מיום י"ט אלול תשס"ז

עפ"יזכויותיהבהתאםלחוק.

) (02.09.2007בתיק) 801823/2מספר ישן (1687:24:1שדנה

אךעמדהזואינהמתקבלת,והוחלט:מאחרשייתכןשבסיום

על אודות כתובה שבה נקוב סכום גבוה של מיליון שקל,

ההליך לאיזון המשאבים תקבל האשה סכומי כסף

וציינו את הקושי הגדול בפסיקת כתובה כזו בנוסף לפסיקת

משמעותיים עפ"י זכויותיה עפ"י חוק יחסי ממון ,אין מקום

איזון משאבים עפ"י חוק .בהחלטה זו כתב הרה"ג שלמה

לכפל זכויות .דהיינו ,הזכות לתשלום הסכום הנקוב בשטר

דיכובסקישליט"א:

הכתובה יחד עם תשלום סכומי כסף שהבעל צברבתקופת
הנישואיןהאמורים להיות מועברים לאשה על יסוד זכותה
לאיזוןמשאביםעלפיהחוק.

"הכתובה לא נועדה להעשיר את האשה הגרושה ,ולדלדל עד
עפר את הבעל .מטרת הכתובה היא לאפשר לאשה קיום
בכבוד למשך תקופת מינימום של שנה ,עד אשר תמצא בעל

עטרתדבורה



אחר ...צריך להביא בחשבון שבימינו יש טעם נוסף להגבלת
הכתובות .ידוע לכול ,שרכוש הצדדים מתחלק בשווה לפי
חוק יחסי ממון בין בני זוג או לפי הלכת השיתוף .דבר זה
נעשה לפי פסיקת בתי המשפט ,מבלי לשים לב לזכאות
ההלכתית של כל אחד מן הצדדים ומבלי להתחשב בפסיקת
בתי הדין .בג"ץ מוכן ומזומן לאכוף חלוקה שוויונית ,גם אם
בי"ד רבני סבור אחרת .חלוקת הרכוש כוללת גם זכויות
עתידיות ,כגון זכויות סוציאליות וזכויות פנסיה ,וגם מוניטין
שרכש אדם בתקופת נישואיו .קשה מאוד להניח שחתן סביר
יסכים ללקות בכפליים או בשלושה – גם לחלק את נכסיו לפי
החוק האזרחי ולפי פסיקת בתי המשפט ,וגם לשלם כתובה
בסכום עתק .התוצאה היא שהוא יוותר במקרים רבים גם ללא
כותנתו לעורו".

סימןלא547

ביחסלזכויותהנובעותמתוךהדיןהדתי,אולקבועזיקהבין
שתיזכויותאלוכגוןזושנקבעהבחוקהירושה.
ביחס לזכותהאשהלכתובתה ,להלן נבאר את המקורות
בהלכהכיבנסיבותשהאשהזכתהבמסגרתאיזוןהמשאבים
בזכויות ממון שהבעל צברעל שמו בתקופת הנישואין ,ועם
פקיעת הנישואין האשה זכאית לקבל את חלקה בזכויות
אלו,איןמקוםשבנוסף,יחויבהבעלגםבתשלוםכתובה.
שאלהזותוכללהיבחןבשתידרכים.
ה
אומדנאבהתחייבותתוספתהכתוב 
ניתןלבחוןאתשאלתכפלהזכויותמההיבטשלאומדןדעת
החתן המתחייב בעת הנישואין בתוספת הכתובה .האם
כוונתו להתחייב בסכום גבוה ,גם בנסיבות שתקבל האשה

בהחלטה זו ביקשו חברי בית הדין הגדול להציג את

בעתאיזוןהמשאביםסכוםכסףגדולמזכויותהממוןשצבר?

התוצאה הבלתי־סבירה בעליל שבפסיקת כפל זכויות,

האםכוונתולהתחייבבהתחייבותהמצויהבמסגרתהדתית

בנסיבותשלכתובהשבהנקובסכוםגבוה.

בנוסף לחובות הנובעות מהחוק? לכאורה ,מאחר שבעת

מאחר שכאמור הפסיקה המקובלת היא לשלול כפל

הנישואיןהחתןיודעשהחוקמזכהאתהאשהבזכותלאיזון

תשלומים ,וכפי שצוין בפסיקותהנזכרות מביה"ד הגדול

המשאבים שיצטברו בתקופת הנישואין ולמרות זאת כתב

מיום ז' תמוז תשס"ח ) (10.07.2008ומבית הדין בחיפה,

להתחייב בסכום הנקוב בכתובה ,כוונתו להתחייב בכתובה

וכידוע חוק יחסי ממון קיים בספר החוקים ארבעים שנה

בנוסףלחובתוהחוקית.מאידךגיסא,ישמקוםלאומדןדעת

בלבד ,ושאלת כפל זכויות ,זכות עפ"י ההלכה וזכות עפ"י

שאין כוונתו להתחייב בכפל התחייבויות בנסיבות שמימוש

החוק לא נידונה בפוסקים ,בנסיבות אלו עלינו להבהיר

שתיהתחייבויותאלויחדיויותירואותו במצבכלכלירעוע

ולבסספסיקהזועלאדניההלכה.

תימצא
ָ
ביותר וגם נחות מאוד יחסית למצב שבו אשתו

יובהר:בירורההלכהדלהלןמתייחס גם לנסיבותשבהן אין

לאחרהגירושין.

ספקשפסיקתאיזוןהמשאביםעפ"יחוקיחסיממוןהיאעפ"י

אתהשאלה העקרוניתשלכפלזכויות,זכותהלכתיתוזכות

ההלכה,כגוןעליסודהסכמתהצדדיםלמנהגהמדינהודינא

חוקית ,כבר עורר בזמנו הגרי"א הרצוג זצ"ל ביחס לזכויות

דמלכותאשקבלה תוקף מחייב,כשהוסדרהקבלת קניין

מזונות האלמנה הנובעות מתוך שטר הכתובה .הגרי"א

לחלוקתרכושעפ"יהחוק ,כפיהמקובלבביתדיננובנסיבות

הרצוג זצ"ל דן בשאלה האם זכות זו של מזונות אלמנה

שביתהדיןהוסמךלדוןבתביעהלחלוקתהרכוש ,עייןלעיל

מהעיזבון עפ"י ההלכה שרירות וקיימות גם בנסיבות

חחו"מ סי' יד,או בהסתמך עלהסכם ממון שבו התחייבו

שהאלמנה כבר מימשה אתזכותה החוקית לירושת הבעל,

לאיזוןמשאביםעפ"יחוק.

שהיא כידוע זכות הנובעת מהחוק בלבד) .פסיקת ירושת

עוד יצוין שעפ"י הוראות החוק האזרחי ,בבואנו לדון

האשהבמסגרתביתהדיןבתקופהשבההגרי"אהרצוגכיהן

בשאלת "כפל זכויות",נשללכפל זכויות מסוג אחר,זכות

כנשיא בית הדין הגדול ,זכתה להתייחסות רבה בספר

לגבייתהכתובהוזכותירושהשלבתזוגבירושתבעלהעפ"י

"תחוקה לישראל עפ"י התורה" חלק שני ,עיין הקדמה עמ'

חוק.

טז ,ועוד ,ואין כאן מקומו להאריך .עלכל פנים ,פסיקה זו

סעיף)11ג(לחוקהירושהקובע:

נעשתהבמסגרתהליכיביתהדיןעפ"יההלכה(.

"המגיע לבן זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות ובכלל זה
מה שאשה מקבלת על פי כתובה ,ינוכה מחלקו בעיזבון".
ואילו סעיף17לחוק יחסי ממון קובע":אין בחוק זה כדי
לגרוע ...מזכויות האשה לפי כתובתה" .הגםשבפסקהדיןהנזכר

בספר פסקים וכתבים להגרי"א הרצוג חלק ז' אה"ע סי' צט

בספר עטרת דבורה ח"א סי' מז הנטייה הייתה למצוא
עקביות בחוק ,ולפרש את חוק יחסי ממון בהתאם לעיקרון
שנקבע בסעיף)11ג( לחוק הירושה .אך יותר נכון לקבוע
שחוק יחסי ממון מצא לנכון להתייחס לזכויות החוקיות
האזרחיות בלבד,ולשלול את האפשרות שהחוק המסדיר
זכויות ממון בין שני זוג מצא לנכון לקבוע היעדר תוקף
לחוקעניין לקבוע דבר,ולהורות
לשטר הכתובה .אלא,אין 

כתבכדלהלן:

"ובאמת הלא זו שאלה כללית הקיימת מאותם הימים שהחוק
נותן לאלמנה חלק שליש בנכסים ,ושום אדם לא חקר ולא דרש
ולא ערער בה .והנה נפסק בש"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ו'
מתשובת הריב"ש )סימן ת"פ( שאם ציווה בפירוש שתהא
ניזונת מנכסיו לא הפסידה כשתובעת כתובתה שזהו המובן של
הצוואה שתיזון שלא מתנאי בי"ד ואין ההגבלות של תנאי
הבי"ד נוהגות בה .ואפשר לומר שגם זה כך שמובטח לה חלק
בירושה שלא בתנאי בי"ד אלא בחוק הממשלה ,ואע"פ כן הוא
כותב לה בכתובתה תנאי בי"ד שתיזון מנכסיו ,הרי זו תוספת
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על המובטח לה מהממשלה .או שנאמר שנכתב עפ"י התורה
בסיכוי שלא תבקש לירש שלא כדין תורה ורק על מנת כך ,אך
באמת לעניין מזונות אעפ"י שלא כתב כמו שכתב ,וצריך לומר
שזהו כעין תנאי כדי שלא תקבל מהממשלה ,ודבר זה צ"ע".

"גדולהעדמאד" ,דניםעפ"יאומדנאכזושלצדאחד,ועיין
בנודעביהודהקמאחיו"דסי'סט)ד"הנמצא(שכתבכסברה
זו ,וכן בשו"ת דברי חיים ח"א חאה"ע סי' ג' כתב" :רבים
ושלמים ס"ל דבאומדנא גדולה אפילו בדבר התלוי בדעת

הרי שהגרי"א הרצוג זצ"ל הציג בפנינו את השאלה

שניהם אמרינן אומדנא ".וכן הסכים בשו"ת ברית אברהם

העקרונית ,האם מאחר שהבעל יודע את הוראות החוק,

חחו"מ סי' כט סק"י ,ועיין בפס"ד מביה"ד הגדול מספר

ולמרות זאת מצא לנכון להתחייב בהתחייבויות המעוגנות

משפטישאולסי'ל'במש"כהגר"יקאפחז"ל.

בהלכה ,משמע שאלו שתי התחייבויות נפרדות ויש לממש

בנוסף ,יצוין למש"כ בשו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' לט שאין

אתשתיהןואיןזיקהביןאחתלשנייה,אושמאמלכתחילה

הכתובה נידונת כהתחייבות התלויה בדעת שני הצדדים,

לאהתחייבעלדעתכןשבסופושלדבראשתותזכהבכפל

אלאתלויהבדעתהחתןבלבד,וז"ל:

זכויות,זכותהלכתיתוזכותחוקית.
אמנם הגרי"א הרצוג זצ"ל הניח שאלה זו בצ"ע ,אך יובהר:
בנידוןתשובתהגרי"אהרצוג,מלבדהשאלההעקרוניתשל
"כפל זכויות" ,חוקית והלכתית ,אין אומדנא נוספת לשלול

"אין הכתובה תלויה בקידושין וגם אינו מקח וממכר שצריך
להיות דעת קונה ומקנה ,ויש לדמות יותר הכתובה לכותב נכסיו
לבנו או לאשתו ושטר מברחת וכיוצא דכל אלו אינם רק מתנה
מצד הנותן בלבד ואינו תלוי בדעת המקבל".

כפל זה .בנוסף יודגש שהנידון בדבריו הוא ביחס לחלוקת

לכאורה,דברי המנחת אלעזר מסתברים ,מאחר שביסודה

העיזבון בלבד ,בשעה שלבעל אין כל נפקא מינה אישית,

של התחייבות הכתובה אין שני צדדים החתומים על

והבעל כבר אינו יכול להיפגע ולהינזק ממימוש "כפל

התחייבות זו .אמנם קיימת עילה ברורה להתחייבות,

הזכויות".אךבנידוןשאלתנו,בנסיבותשלגירושיןההשלכה

ומלכתחילה היא באה לעולם כתוצאה מהסכמת האשה

מ"כפל הזכויות" היא על הבעל עצמו .במקרים רבים מאוד

להינשאוכתוצאהמהנישואין,אךבעיקרהשלההתחייבות,

בהם נקוב בשטר הכתובה סכום גבוה ,ההשלכה על הבעל

ועל כל פנים בצורה החיצונית של ההתחייבות,אין שני

עלולה להיות קשה וחמורה מאוד מבחינה כלכלית .ולכן

צדדים שיש לבחון ולברר האם אומדן הדעת נכון ביחס

מתחזקת מאוד האומדנא ,שמלכתחילה אין כוונת הבעל

לשניהם ,על כן ניתן לדון בסוג התחייבות כזו את דיני

להתחייבבתוספתהכתובהבנסיבותשבעתהגירושיןהאשה

האומדנא כפי שדנים במתנה ,עיין רמ"א חו"מ סי' רז ס"ד

תבקש לממש את זכויותיה החוקיות ,ובנוסף לתשלום

ובסמ"עסק"י.

הכתובה יחויב להעביר לאשה סכומי כסף גדולים במסגרת

בהחלטת ביה"ד הגדול הנזכרת ,כתב הרה"ג שלמה

איזוןהמשאבים.

דיכובסקישליט"א:

אמנם בעת הנישואין החתן אמור להיות מודע לחוק יחסי
ממוןולמרותזאתהתחייבבסכוםהנקובבשטרהכתובה,אך
עדיין חשוב לציין כי במועד הנישואין אין ידוע דבר כיצד
יהיו פני הדברים כעבור שנים רבות בעת איזון המשאבים,
שהריבמקריםרביםבמועדאיזוןהמשאביםמתבררשהבעל
לא צבר זכויות ממון יותר מאשתו ,או לפחות שאין פער
משמעותי ביניהם ,וכן קיימים מקרים רבים שהצדדים
מסכימיםשכלצדיישארעםזכויותיו.לכןהאומדנא בנידון
דנן עדיפה על האומדנא בנידון שבתשובת הגרי"א הרצוג

"אמנם בהתחייבות הקשורה בשני הצדדים אין לדון לפי הלך
דעתו של צד אחד בלבד ,אבל לפי המקובל בהליך כתיבת
הכתובה ,הרי הכלה עצמה נמצאת מחוץ לתמונה ,והכתובה
נכתבת בנוכחות החתן בלבד ,שברצותו כותב סכום גדול ,ואם
לא ירצה יכתוב רק סכום קטן יחסית ,ואילו הכלה מועמדת
בפני עובדה מוגמרת ,ואת סכום הכתובה היא שומעת לראשונה
רק מתחת לחופה .הצדדים מסרו לנו ,שסכום הכתובה נכתב רק
סמוך לחופה ,ולא דובר על כך קודם לכן במעמד רישום
הנישואין".

זצ"ל ,שבה היקף ההתחייבות למזונות האלמנה ידוע פחות

על כן ככל שאלו הן הנסיבות ,יש מקום לקביעתו של ספר

או יותר ,והיא אינה עומדת בספק ביחס לנסיבות שהבעל

מנחת אלעזר .אמנם אם שאלת הסכום שבו החתן יתחייב

ילךלעולמולפניה.

בכתובה היה נושא למו"מ בין הצדדים קודם לנישואין,

היה מקום לטעון שאין מקום לדון דיני אומדנא ביחס

ונקבע כתוצאה ממו"מ זה ,יש מקום לראות בכתובה שטר

להתחייבותשקיימיםבהשניצדדים,וכיבסוגהתחייבותכזו

התחייבותשבושניצדדים.

איןדיבאומדןדעתשלצדאחדבלבד.לכאורה,התחייבות

אך יצוין למש"כ בספר פנים במשפט )להרב ישעיה יוסף

החתן בכתובה היא חלק מהתחייבויות ההדדיות הכוללות

פונטרימולי(חו"מסי'מהס"בבאותח',בשםהרבהמקובל

הסכמתשניהצדדיםלנישואיןולתנאיםהנלווים.
אך עפ"י ההלכה ניתן לבטל התחייבות באומדנא מוכחת
ושאין בה ספק ,גם כשההתחייבות היא במסגרת הסכם
הדדי .עייןבמשנהלמלךפ"ומהלכותזכיהה"אבשםשו"ת
פנימשהשגםבדברהתלויבדעתשניהם,אםהאומדנאהיא

מהור"שויטלבנושלהרבהמקובלמוהר"חויטל,שכתב:

"ומטעם זה אנו רגילים לחתום בשטר הכתובה שקוראין אותה
לפני הציבור תחת החופה וחותמין בה תלמידי חכמים או זולתן
שלא נמצאו בעת שומת הנדוניא ,וקרובים העדים האלו להיות
נקראים עדי שקר שמעידים מה שלא ראו .אמנם להיות
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שקוראין אותה בציבור לפני החתן והכלה והם שותקין ...הואיל
וקוראים אותם בצבור לפני קהל ועדה ,יספיק ,וחותמים בהם
ומעידים עליה ,ולא איקרו סהדי דשקרי ח"ו".
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יחויב לשלם בעת הגירושין כפל זכויות ,את הסכום הנקוב
בכתובה ובנוסף סכום גבוה מזכויות הממון שצבר ,קיימת
אומדנא ברורה שמלכתחילה בעת ההתחייבות בתוספת

הרישקריאתהכתובהבפניהחתןוהכלה,השותקים,קובעת

הכתובה ,החתן המתחייב לא העלה על דעתו שזו תהיה

את הסכמתם לכל האמור בכתובה ,וכשם שדי בשתיקה זו

התוצאההסופית,ועלדעתכןלאהתחייב.

לאפשר לעדים לחתום על שטר הכתובה ,בהנחה שהחתן

דוגמהלאומדןדעתדומהמצאנובתשובותאחרוניםשהביא

והכלה מסכימים לכל האמור בכתובה .הוא הדין יש לדונו

בספרמשנהלמלךהלכות זכיהפרקששיהלכהא'.המשנה

כשטרשבוהתחייבויותשלשניצדדים,כשחלקהשלהכלה

למלךהתייחסלנידוןשבואבשישלושתיבנותבלבדשידך

הוא,בשתיקתההמביעההסכמהלכלהאמורבשטר,לרבות

את בתו האחת ,ובעת השידוכין כתב שטר התחייבות לתת

הסכמתה להינשא בנישואין שבהן החתן התחייב את הסך

לבתו הכלה סכום גבוה ,נדוניא שתכניסעמה לנישואין.

הנקובבשטרהכתובה.

לבסוףהאבשבקחייםעודטרםהנישואיןוהתעוררההשאלה

העולהמדברינו:קיימתאומדנאדמוכח,שהיאמאודברורה

האםהתחייבותהאבשרירה וקיימת,ורקלאחרהפרשת סך

ואין בה ספק ,שמלכתחילה החתן אינו מתחייב סכום גבוה

הנדוניאלבתוהכלה,בתוהכלהואחותהיזכובירושהויקבלו

לתשלוםתוספתהכתובהבנסיבותשבהןיחויבבסכוםגבוה

את יתרת נכסיו בחלקים שווים .או שקיימת אומדנא שלא

נוסףבאיזוןהמשאביםמכוחהחוק,אםצירוףשניתשלומים

עלהעלדעתולהתחייבבנדוניא,אםבעתמימושהתחייבות

אלויפגעבוקשהויותיראותולאחרהגירושיןבמצבכלכלי

זולאחרמותו,בתוהכלהתקבלכפלזכויות,גםאתהנדוניא

נמוךמאודיחסיתלאשה.אומדנאזוקיימתגםאםנדוןאת

וגםאתמחציתיתרתהנכסיםבתורתירושה.

ההתחייבות ,כהתחייבות שבה שני צדדים.ובוודאישכן

המשנה למלך הביא מתשובת מהריב"ל שאין כפל זכויות

אליבא תשובת מנחת אלעזר הנזכרת.על כן אנו קובעים

לבת ,גם נדוניא וגם ירושה ,ובתשובת רבי שמואל הלוי

שקיימתהאומדנאהנזכרת,המביאהאותנולמסקנהלהורות

שהביא המל"מ נטה לומר שאם שיעור מחצית הנכסים

שאיןכפלזכויות.

שתקבל הבת כירושה ,שווה ערך לסך שהאב התחייב

כמובן ,אין יסוד לאומדנא כזו בהעדר כפל זכויות .דהיינו

בנדוניא ,אין לזכותה אלא במחצית הנכסים כירושה .הרי

בנסיבות שהחתן התחייב בכתובה בסכום גבוה ,וכאשר גם

שאםהאבהתחייבממוןלבתולנדוניא,וממוןזהנועדלסייע

בלא איזון המשאבים ,מימוש התחייבות הכתובה יפגע בו

לה בנישואין ,ולבסוף עם מותו התברר שהיא אמורה לקבל

קשה ויפר את האיזון הכלכלי ביןהצדדים לאחר הגירושין,

מחצית מהירושה ,מאחר שמלכתחילה בעת התחייבות

אין יסוד שלא לגבות את מלוא הסכום הנקוב בשטר

האב ,לא עלה על דעתו שהבת תזכה בירושה ,כתבו

הכתובה ,מאחר שמלכתחילה זו הייתה התחייבותו לשלם

הפוסקיםלשלולכפלזכויות.

לאשהסכוםזהלמרותההשלכותהנובעותמגבייתחובזה.

העיקרון העולה מהנ"ל שאם בעת ההתחייבות ,שיש לה

מבחינהעקרונית,שטרהכתובההואמסמךברתוקףומחייב

מגמה ברורה וידועה ,לא עלה על דעתו של המתחייב

גםאםהסכוםהנקובשווהערךלכלרכושושלהבעל,עיין

שבסופו של דבר הזוכה יזכה בכפל זכויות מרכושו ,וקיימת

במשנהבמסכתנדריםדףסהע"ב:

"מעשה באחד ...והיתה כתובתה ארבע מאות דינרים ,ובא לפני
רבי עקיבא ,וחייבו ליתן לה כתובתה .אמר לו :רבי ,שמונה
מאות דינרין הניח אבא ,נטל אחי ארבע מאות ואני ארבע מאות,
לא דיה שתטול היא מאתים ואני מאתים? אמר לו רבי עקיבא:
אפילו אתה מוכר שער ראשך ,אתה נותן לה כתובתה".

אומדנא מוכחת שמלכתחילה ביחס לנסיבות אלו לא
התחייב ,אין מקום לכפל הזכויות .על כן גם ביחס
להתחייבות תוספת הכתובה ,בנסיבות של כתובה גבוהה
ואיזוןמשאביםשבמסגרתוהבעלמעבירלאשתוסכומיכסף
גבוהים ,קיימת אומדנא ברורה שעל דעת כן שיחויב בכפל
תשלומים,לאהתחייבבתוספתהכתובה,שהריהאשהכבר

הרישאותובעלחויבבתשלוםמלואסכוםהכתובה,למרות

תקבל מרכושו את הסכום שביקש להעניק לה במסגרת

שזהו כל רכושו ,ולא עלה על דעת רבי עקיבא לקבוע

תוספת הכתובה).משא"כ בכתובה שנקוב בה סך200זוז

אומדנא שעל דעת כן לא התחייב שייאלץ להעביר לאשתו

ועוד200זקוקיםבלבד,ופוסקיםלחייבעפ"יהשערוךהנמוך,

את כל רכושו ,או אף את שער ראשו ,כתשלום עבור

כ8,000-שקלבלבד,שאיןבהאומדןדעתכאמור(.

הכתובה ,וזאת מאחר שבעת ההתחייבות ברור לחתן

בפסק דין של בית הדין בתל אביב תיק ,838835/8בדעת

המתחייב מהו הסכום הנקוב בשטר הכתובה ומה עלולות

המיעוט בפסק הדין ,כתב ידידי הרה"ג אליהו הישריק

להיות ההשלכות הנובעות ממימוש חוב זה ,ולעיל בחלק

שליט"א לשלולאת הקביעה שאין מקום כפל זכויות ,ואחד

אה"ע סי' לט הארכנו בהלכה זו .משא"כ ביחס לכפל

מנימוקיו הוא שמאחר שהכתובה נועדה שלא תהיה קלה

ההתחייבויות ,הגם שהחתן מתחייב לשלם את הסכום

בעיניו לגרשה ,יש להותיר חיוב זה בנפרד מזכויות האשה

הנקובבשטרהכתובה,וכאמור,זואינההתחייבותהמותנית

עפ"י החוק .שאל"כ בטל הטעם שלא תהיה קלה בעיניו

ביכולתוהכלכליתבמועדגבייתהחוב,אךבנסיבותשהבעל

לגרשה.להלןמדבריובאותופסקדין:

א
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"הכתובה נועדה להוות אמצעי מיגון של האשה וכדברי הגמ'
'שלא תהא קלה בעיניו להוציאה' .כלומר ,זוהי בעצם 'פוליסת
ביטוח' של האשה למקרה שיארע אם יארע ,דהיינו למקרה של
גירושין .אין כל סיבה שהאשה לא תקבל את המגיע לה על פי
פוליסה זו וללא כל קשר לחלקה ברכוש 'המגיע' לה בתוקף
הייתה 'שותף' לכל דבר ועניין ...מאחר שהבעל יכול לגרש את
אשתו גם שלא ברצונה )מעיקר הדין טרם חדר"ג( חששו חז"ל
שמא תגיע האשה למצב זה ש'תהיה קלה בעיניו להוציאה'.
לשם כך נועדה התחייבות הבעל בשטר הכתובה להוות מכשול
ומחסום בפני הבעל לא לגרשה .כלומר ,הכתובה היא מעין
'ערבות' או 'פוליסת ביטוח' של האשה לכך שהיא יכולה להיות
שקטה שלא יקום בעלה ויגרשנה ,שהרי אם יגרשנה 'יעלה' לו
הדבר בתשלום הכתובה".

בעיקר כתובה אבל לא לתוספת  ...והטעם פשוט דדווקא
בכתובה י"ל הסברא של הרשב"א הוא דכיון דתקנת הכתובה
היה העיקר שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ,ולכן אם היה הדין
דיהיה יכול לגרשה אף אם אין לו יכולת לשלם הכתובה א"כ
תהיה קלה בעיניו להוציאה כיון דלא יהיה לו במה להגבות
הכתובה ממנו ,ותיעקר עיקר התקנה בזה ,ע"כ תקנו חז"ל דכל
זמן דלא ישלם לה הכתובה דלא יהיה יכול לגרשה ,וזה אינו
אלא בכתובה אבל לא בתוספת".
וכן ביחס למחילה על הכתובה .מאחר שיסוד החיוב של
"עיקרהכתובה"הואכאמור,האשהאינהיכולהלמחולעל
עיקרהכתובהאלאבדרךשנקבעהבשו"עאה"עסי'סוסעיף
ג' ,משא"כ ביחס לתוספת הכתובה מועילה מחילה ,לרבות
בעלפה,וככלמחילתחובאחר,כמבוארבביאורהגר"אשם

אך דבריו אינם יכולים להתקבל ,ועירוב פרשיות יש כאן.

ס"קיז.

כידוע ,הכתובה מחולקת לשני חלקים עיקריים" :עיקר

וכןקיימתנפקאמינהביחסלאומדןדעתביחסלהתחייבות.

הכתובה" ו"תוספת הכתובה"" .עיקר הכתובה" היא מתקנת

אומדן דעת זה יוכל להיות רק ביחס לתוספת הכתובה.

חכמים ,וחובהזו של מאתיים זוז או מאה זוז מוטלת על

לדוגמה נציין לדברי רבינו ירוחם )בספר מישרים נתיב כג

הבעלגםלולינכתבשטרהכתובה.טעםהתקנההיא :שלא

ח"ח(הקובעחיובגירושיןועיקרכתובהוללאתוספתכתובה

תהיהקלהבעיניולהוציאה.לאכןביחסלתוספתהכתובה,

בנידון שהאשה אינה רוצה את בעלה וגם הבעל אינו רוצה

שהיא התחייבות מצד הבעל .ובירושלמי במסכת כתובות

בה,וז"ל:

בתחילת פרק אע"פ ביארו מהי ההנאה שהבעל קיבל
והביאה אותו להתחייב בתוספת הכתובה .אך בכל מקרה
הסכוםהנכבדוהמשמעותי  :שהואתוספתהכתובה  :לא
נועד כדי שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה .וכן רש"י במסכת
כתובותדףקאע"אכתב:

"אבל תוספת יש לה ,דמתנה בעלמא יהיב לה בחיבת ביאה".
וכןכתבהר"ימגאשבמסכתכתובותדףפב:

"מ"ט תקינו לה רבנן כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא
קלה תהא בעיניו להוציאה .ואין ספק שאין דבריהם אלו על
עיקר כתובה שהוא הוא שתיקנו לה רבנן ,ולא על התוספת .לפי
שתוספת לא תיקנו לה רבנן שאין אדם כותב התוספת אלא
מרצונו כמו שאמרו )לעיל נו ב( אע"פ שאמרו בתולה גובה
מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה מוסיף".

"כתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל כי נראה לו שאשה
שאמרה לא בעינא ליה ייתן לי גט וכתובה ,והוא אומר אנא נמי
לא בעינא לך ,אבל איני רוצה ליתן גט .מסתברא דאין דנין
אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי אגיטא דילמא הדרי בהו ,לאחר
שנה כופין אותו לגרש והפסידה תוספת וכל מאי דיהיב לה
מדיליה ,דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה".
הרי בדברי רבינו ירוחם קיימת ההבחנה בין עיקר הכתובה
לתוספת הכתובה ,והיינו מפני שעיקר הכתובה היא תקנת
חכמיםשלא תהיהקלהבעיניולגרשה,והיאשרירהוקיימת
גם בנסיבות המתוארות בדינו של רבינו ירוחם .משא"כ
ביחס לתוספת הכתובה יש מקום לאומדנא ,כגון זו
המבוארתבדברירבינוירוחם"דאדעתאלמשקלולמיפקלא

וכן בשו"ת הר"י מגאש סי' קלט .וכן הרמב"ם בפרק כ"ד

יהיבלה".

מאישות הלכה ג' פוסק שאיילונית או אשה מחייבי לאווין

על כן אין יסוד לקבוע שתוספת הכתובה ,שהוא הסכום

שלא הכיר בה יש לה תוספת ואין לה עיקר כתובה ומבאר

המשמעותיהנקובבשטרהכתובה,בעיקרונוצרונועדלהוות

הרמב"ם:

כעין"פוליסתביטוח"שלאתהיהקלהבעיניולהוציאה,וכי

"ולמה אין להן עיקר ויש להן תוספת .העיקר שהוא תקנת
חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה ,הואיל ולא הכיר
בה אין לה עיקר .אבל התוספת חייב עצמו בה כל זמן שתרצה
ותעמוד לפניו ,והרי היא עמדה בתנאי שלה".
הבחנהזוביןעיקרהכתובהשיסודהבתקנתחכמיםונועדה

לשמר חובה זו גם בנסיבות שהאשה זכאית לסכום
ֵ
בהכרח
כסףמזכויותהממוןשהבעלצבר.
גםאיןנכוןלקבועשסכוםזההנקובבתוספתהכתובהנועד
למלא יעד של פיצוי לאשה עקב הגירושין,כפי הטעות
הנפוצה ,שהרי למרות שבנסיבות המפורטות בהלכה

כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה ,לתוספת הכתובה

לשלילת הזכאות לכתובה ולתוספת הכתובה ,עדיין בהעדר

שהיא התחייבות הבעל שאינה קשורהלטעם שלא תהיה

שלילה זו אין שום גורם שהתבקש לבחון בכל מקרה לגופו

קלה בעיניו להוציאה ,הביאה לכמה השלכות הלכתיות.

בטרם נפסק תשלום הכתובה האם אמנם השתלשלות

כגון,בספרעיןיצחקח"אאה"עסי'עדאותידכתב:

העניינים ביחסי בני הזוג שהובילה לגירושין אכן מזכה את

"אף לרשב"א דכתב דכתובה הוי עיכוב להגט ,י"ל דזה אינו רק

האשה בפיצויי גירושין .אלא החובה בתוספת הכתובה

עטרתדבורה
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יסודהבהתחייבותהחתןמרצונוהטובבסכוםזהשלתוספת

הרשב"ם )ד"ה לפלוני וד"ה רצה( והרא"ש )סי' נג( נחלקו

הכתובה ,התחייבות שבאה לעולם כתוצאה מהנישואין,

כשאמר בסתמא "תנו מאתיים זוז לבני או לאשתי" ,האם

כמפורט בירושלמי ובדברי רש"י והרמב"ם הנזכרים לעיל.

בסתמא סכום זה שהורה לתת לבנו או לאשתו יינתן על

ביחס להתחייבות זו נקבע שתוספת הכתובה דינה ככתובה

אשה בפירעון כתובתה,
חשבון חלק הבן בירושה או חלק ה 

ונאמרו בה כמה הלכותהקובעותבאילו נסיבות האשה

או יחשב כמתנה בנוסף לחלק הבן הירושה ובנוסף לגביית

זכאית לגבות את הכתובה ,אך בנוסף דנים בה אומדנא,

הכתובה.

כבכלהתחייבותאחרת.

מחלוקת זו הובאה בשו"ע חושן משפט סי' רנג סעיף ח',

ביחס לתוספת הכתובה שנהגו מקדמת דנא בקהילות

כשדעת הרשב"ם הובאה כדעה העיקרית ודעת הרא"ש

אשכנז ,שהיא מאתיים הזקוקים שנקבעו באותן קהילות

כדעה שנייה של "יש חולקים" .וכן הרמ"א הכריע כדעת

כמנהג מחייב ,כתב המהרש"ל בספרו ים של שלמה יבמות

הרשב"ם.וז"להשו"ע:

פרק ד סי' כ' שהראבי"ה כתב שהורגלו לכתוב שהכלה
הכניסה חמישים ליטרין והוסיף לה עוד חמישים ליטרין סך
הכול מאה ליטרין והטעם לכך כדי שלאלביישאת העניות
שלאהכניסונדוניא,אבלמהרש"להוסיףוכתב":והרגילוכן
שלא תהא קלה בעיניו להוציאה" .כלומר ,כשראו שאין
במאתיים זוז להשיג את המטרה שלא תהאקלה בעיניו
לגרשה הנהיגו להוסיף תוספת קבועה של מאתיים זקוקים
כדישמטרהזותושג.
אךכלזאתביחסלמאתייםהזקוקיםשהוטלועלהחתןבלא
לקבל את הסכמתו המוקדמת והוא חויב בה מכוח המנהג
ובלאשהדברתלויבשיקולדעתו,בזהנאמרודברימהרש"ל.
ובנסיבותאלוביחס למאתייםהזקוקיםאיןמקוםלאומדנא.

"שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בני כראוי לו ,או
לאשתי כראוי לה ,או לבעל חובי כראוי לו נוטלים מאתים זוז
עודף על חלק הבכורה והכתובה והחוב .ואם אמר תנו מאתים
זוז לבני בבכורתו ,או לאשתי בכתובתה ,לא יטלו שניהם אלא
אחד מהם ,וידן על העליונה ,אם מאתים זוז יותר נוטלים
מאתים זוז ואם הבכורה והכתובה יותר ממאתים זוז ,נוטלים
אותה ...ואם לא אמר לא כראוי לו ולא בבכורתו ולא בכתובתה
ולא בחובו ,בכולם ידם על העליונה ואפילו בבעל חוב ,אם
אמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי ,רצה נוטלן רצה נוטל
חובו .ויש חולקין ואומרים שאם אמר סתם לבני פלוני ,או
לאשתי או לפלוני בעל חובי ,מתנה נתן להם יתר על הראוי
להם ...הגה :וסברא הראשונה נראה עיקר".

אךכלסכוםכסףשהחתןכותבבשטרהכתובהמרצונו,זוהי

ובשולחן ערוך אבן העזר סי' קט סעיף ג' הובאו שתי דעות

התחייבות שרירה וקיימת מטעמים ידועים שהובהרו

אלובשווהללאהכרעה:

בירושלמי בתחילת פרק אע"פ ובדברי רש"י הרמב"ם
הנזכרים,אךהתחייבותזואינהמיוסדתעלהטעםכדישלא

"אם אמר תנו מנה לאשתי ,סתם ,יש מי שאומר דידה על
העליונה .ויש מי שאומר דהוי מתנה לבד מכתובתה".

תהיהקלהבעיניולהוציאה.ולכןישלדוןביחסלהתחייבות

לכאורה ,קיימת סתירה בין הכרעת מרן המחבר בחו"מ

זודיניאומדנאכפישאנודניםבכלהתחייבותאחרת.

שהכריעכשיטתרשב"םלעומתהכרעתובאה"עשהביאאת
דעתהרא"שכדעהשנייהבלשון"ישמישאומר",וגםהדעה

אומדנאבהתחייבותלאיזוןמשאבים

הראשונההובאהבלשוןדומהשל"ישמישאומר",דנקטינן

מלבד האמור ,ניתן להתייחס לשאלת "כפל הזכויות" בדרך

שההכרעה היא כדעה השנייה .ועי"ש בחלקת מחוקק סק"ג

אחרת ,ולקבוע שמלכתחילה שתי ההתחייבויות שרירות

שצייןלדבריהרמ"אבחו"מ.

וקיימות ,אך הן חופפות ואינן מצטברות ,וזאת בהתאם

בספרזרעאברהם)להגאוןרביאברהםיצחקי(חלקחו"מסי'

להלכהשתבוארלהלן.

י'העלהבדעתמרןהב"ישהכריעכדעתהרשב"ם,והסכימו

שאלת כפל תשלומים אחרת נידונה בסוגיא במסכת בבא

עמובספרבארותמיםדףרל"זובספרשערירחמיםחחו"מ

בתראדףקלחע"א.

סי' ח' .ובספר ראש משביר )להג"ר יוסף מודיליאנו( ח"ב

בסוגיא זו נידונה זכותה של האשה מתוך עיזבון הבעל

ש,
חו"מ סי' לט דן באריכות במחלוקת הרשב"ם והרא" 

בסכום כסף שהתחייב במתנת שכיב מרע בנוסף לתשלום

ובתוךדבריוכתב:

הכתובה.באותונידוןהבעלציווהלתתלאשתומאתייםזוז,
אךלאהתייחסבפירושלשאלהאםסכוםזה יינתןכפירעון
הכתובהאוכמתנהבנוסףלזכותהלכתובה:

"תנו רבנן שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בני בכור
כראוי לו ,נוטלן ונוטל את בכורתו ,אם אמר בבכורתו ,ידו על
העליונה ,רצה נוטלן ,רצה נוטל בכורתו .ושכיב מרע שאמר תנו
מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת את
כתובתה ,אם אמר בכתובתה ידה על העליונה ,רצה נוטלתן,
רצה נוטלת כתובתה".

"פשטיות הש"ס דמוקמינן לה כרבי עקיבא דדייק לישנא
יתירה ,משמע כדברי רשב"ם ז"ל ,דכל היכא דליכא לישנא
יתירה ,לא אמרינן דנוטלן לבד מכתובתה".
העולה מדברינו :הלכה למעשה נקטינן ששכיב מרע האומר
תנו סכום כסף פלוני לאשתי ,דהיינו שתקבלו לאחר מיתה
ודברי שכיב מרע ככתובים וכמסורין ,בסתמא אין כוונתו
ה,
שהאשהתזכהבכפלזכויות ,הסכוםהנ"לבנוסףלכתובת 
אלא כוונתו שזה יחשב כפירעון הכתובה .ואין נפקא מינה
אם נקב בסך מאתיים זוז או בסכום אחר .וזאת כל עוד

א
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הדברים נאמרו בסתמא ולא נאמר בפירוש שסכום זה יינתן
לה כמתנה ,שבנסיבות אלו כתבו בחי' הריטב"א במסכת
בבא בתרא )שם( ,בתשובת הריב"ש סי' תפ וברמ"א )שם(,
שלכלהדעותתזכהבכפלזכויות.
עליסודהלכהזוקבעבספרהרצביחלקאה"עסי'קטשאין
כפלזכויות  :דמיהכתובהבנוסףלדמיהביטוח  :בנסיבות
שלתשלומיביטוחחייםשהאלמנהמקבלתבהיותהמוטבת
בביטוח חיים שעשה בעלה עוד בחייו .הגרצ"פ פראנק זצ"ל
נשאלכדלהלן:

"על דבר שאלתו באחד שהיה מבוטח באחריות החיים ,ורשם
שם שאחרי מותו ישלמו כסף האחריות לאשתו ,וכן היה
שאשתו גבתה כל כסף האחריות ,ואח"כ באה בטענה לגבות
כתובתה מעיזבון בעלה כי מה שקבלה מחברת האחריות זה
היה מתנה שנתן לה בעלה בעודו בחיים".

או ליתן לה או שלא ליתן ,למה לא נאמר אומדנא ...אמנם מה
שהעלה לחלק בין נידון דידן ובין הא דמבואר בסי' רנ"ג,
דכאן אנו דנין רק אם הוי פירעון ,א"כ היא מוחזקת דהחוב
ברור והפרעון ספק .הנה גם בדין איני יודע אם פרעתיך
דחייב ,מ"מ בדלא הוה ליה למידע פטור גם באיני יודע אם
פרעתיך ,וכל היכא דהוי ספק בדין אם זה חשיב פירעון ,לא
גרע מאיני יודע אם פרעתיך בדלא הוה ליה למידע .וכן העלו
התומים ]סי' ע"ה ס"ק כ"ב בשם הרדב"ז ח"ד סי' ס"ט[,
והנתיבות ]שם ביאורים ה' ,והובאו דבריהם בפתחי תשובה
שם סוף ס"ק י'[ )כמו כן יש לדון דכיון דקבלה כסף ,איתרע
חזקת חיובא .כמו שכתבו תוס' כתובות כ"ב( ...ובפרט
דהרמ"א כתב וסברא ראשונה עיקר".
הסוגיא בגמ' הנזכרת וכן תשובת הר צבי ,התייחסו לסכום
כסףהמגיעלאשהמכוחושלהבעלכשמועדהתשלוםהוא

והשיב שאינה זוכה בכפל זכויות,גם בכתובה וגם בדמי

במועדשחלההחובהלתשלוםהכתובה,אךבשניהםהנידון

הביטוח,וז"ל:

הוא:תשלוםהנובעמהתחייבותהבעל,שהתחייבמרצונו.

"כסף זה נותן לה בעלה ,שהחברה נשתעבדה בעבור הכסף
שבעלה היה משלם לקופת החברה וכנגד זה נשתעבדה
החברה לשלם כך וכך כסף ליורשיו או לבאי כחו לכל מי
שיצוה משלם התשלום התמידי ,ונמצא דהכסף בא לידה מכח
הבעל שהוא שילם מכספו לחברה על מנת שבעבור זה ישלמו
כך וכך לאשתו ,והרי זה דומה להילך מנה ותקנה שדך לפלוני,
דפלוני קונה השדה מדין עבד כנעני .וניחזי אנן ,כיצד היה
הדין אם היה מתנה מפורש דמה שהוא מצוה לחברת
האחריות שישלמו לאשתו ,היינו בשביל זה שהוא רוצה לסלק
לה כתובתה ,בכה"ג לא היה מקום להסתפק כלל שיש לה
זכות לגבות משאר נכסים ,אחרי שכבר קבלה חלקה המגיע לה
מהחברה .לפי זה ,גם עכשיו שכתב סתם שהוא מצווה שיתנו
כל כסף האחריות לאשתו ,הרי באנו לפלוגתא דרבוותא
הרשב"ם והרא"ש ,דפליגי בשכיב מרע המצוה ליתן לאשתו
או לבעל חוב ,אי אמרינן שנתן להם בכתובתה או בחובו ,או
שהוא מתנה בעלמא ,ופליגי בזה הרשב"ם ]ד"ה רצה[,
והרא"ש ]סי' נ"ג[ ,בגמרא בבא בתרא ]קל"ח ע"ב[ ,ושתי
הדעות הובאו בשו"ע חו"מ ]סי' רנ"ג סע' ח'[ .וכאן נמי יש
להסתפק דתליא בפלוגתא זו ,וא"כ מטעם ספק ,נכסי בחזקת
יורשין קיימי ,ולא תוכל לגבות ולהוציא מספק .ובפרט בנידון
דידן שאין נכסיו מספיקין לשלם כל חובותיו ,יש לדון דאיכא
נמי אומדנא דכוונתו היתה לסלק לה כתובתה ,וסתמא
כפירושו ,דלא ניחא ליה לאיניש להיות נותן מתנות ולמיקם
בלוה רשע ולא ישלם ...ומה שכתב על מה שכתבתי דהוי
אומדנא ...וגם זה תלוי בדעת שניהם ולא שייך אומדנא ,וגם
היא לא הסכימה מעולם לקבל בתור פרעון כתובתה ,כי הבעל
יכול למכור לאחר ,ומכיון שיש לה שעבוד נכסי למה לה
לסמוך על משענת קנה רצוץ .אין זה דבר התלוי בדעת שניהם,
וכי אנן צריכין לדון על מחילתה ,אדרבה ,אנחנו אומרים
שבאמת לא מחלה כלל ,אבל הוא אם אינו רוצה לתת לה
מתנת חינם כיצד יש לה להכריח אותו ,ואחרי שהרשות בידו

ישלדוןהאםקייםדיןדומהלתשלוםהמוטלעליועליסוד
הוראותחוקיחסיממון.לכאורה ,אםחובהזוביסודהאינה
מכוח הקנאת הבעל ,אלא זכויות שהמחוקק מצא לנכון
להעניק לאשה ,הרי שהבעל לא יוכל לקבוע שזכויות אלו
ישולמולאשהכתשלוםבגיןכתובתה.
אולם קיים יסוד לקבוע שדין התשלום המועבר מהבעל
לאשהבמסגרתאיזוןמשאביםעפ"יהחוקאינומכוחחובה
חוקית גרידא ,אלא מכוח הסכם של שני הצדדים שקבל
תוקףעפ"יחוק,ובכךדינוכאותהמתנתשכיבמרעבסוגיא
הנזכרתוכדיןתשלומיהביטוחשדןבהםבתשובתהרצבי.
ראשית נציין כי המחוקק בעצמו קבע את מעמד איזון
המשאביםכאיזוןהנקבעעליסודהסכמתהצדדים.בסעיף 3
)א( לחוק יחסי ממון,הסעיף הפותח את הפרק השני לחוק
הקובעאתהסדראיזוןהמשאבים,נאמר:

"לא עשו בני הזוג הסדר ממון ...יראום כמסכימים להסדר איזון
המשאבים לפי פרק זה ,ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון
בעל תוקף שנתמלאו בו הוראות סעיף ".2
סעיף זה קובע קביעה עקרונית :הסדר איזון המשאביםאינו
אךורקיצירכפיושלהמחוקקשהטילעלבניהזוגאתחובת
איזוןהמשאבים.אלאההסדרמושתתעלההנחהשבניהזוג
מסכימים להחיל עליהם את הסדר האיזון .בכך איזון
המשאבים נתפס כהסכם ממון לכל דבר ,ואם בני הזוג לא
ערכו הסכם ממון אחר ,רואים אותם כעורכים הסכם ממון
שבומפורט הסדר איזון המשאבים .על כן אין הצדקה שגם
ביחס להסכם מהסוג הזה ,המיוחס לצדדים ,לא נתחשב
באומדן דעת המתחייב ,שאינו מסכים להתחייב בכפל
תשלומים ,וכפי אומדן הדעת המיוחס לאותו הבעל שדינו
התבארבסוגיתהגמראהנזכרתובתשובתהרצבי.
בנוסף,התוקףההלכתיהניתןלהוראותהחוקהוא עליסוד
הסכמת הצדדים לנהוג כפי החוק וכמנהג המדינה ,ועיין
בספרעטרתדבורהחלקא'סי'מחעמ'307:304שהתבארה
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שם הלכה זו ,וצוין שם שכדי לצאת מכל ספק ,בכמה בתי

מתכונת כזו לא התחייב ,ולכל הדעות לא יהיה כפל

דיןנוהגיםלהסדירקבלתקנייןהנותןתוקףהלכתילהוראות

תשלומים.

החוק.ולעילחלקחו"מסי'ידהארכנובהלכהזו.

ככלשסךהכתובהגבוהיותר,כךמתחזקאומדןהדעתשלא

בהתאם לכך ,בסופו של דבר כשהאשה תקבל את חלקה

עלה על דעת הבעל בזמנו בעת הנישואין להתחייב בכפל

בזכויותהממוןשהבעלצבר,זכויותאלויועברולההןמכוח

תשלומים ,אם יתברר ששניהם תשלומים גבוהים העלולים

ההוראההחוקיתהרואהאותםכמישערכוהסכם,והןמכוח

להותירו לאחר הגירושין בלא מחצית הדירה השייכת לו

ההקנאהשנעשתהעםהבעל ,אוהקנאהשהבעלקיבלעליו

וכיוצ"ב.

בביתהדיןאוהקנאה המיוחסתלובהסכמתולחלוקתרכוש

בראשונים מצינו שהיה קיים מנהג שהבעל כותב לאשתו

ואיזון משאבים על יסוד החוק,ובכך דין זכויות אלו כדין

שטר כתובה ובנוסף כותב לה שטר מתנה בנפרד שלא היה

מתנת שכיב מרע שבסוגית הגמרא וכדין תשלומי הביטוח

ניתן לגבייה אלא לאחר מות הבעל ,ולאחר מות הבעל

שבתשובת הר צבי .בכל אלו קיימת אומדנא שבסתמא

הייתה האלמנה גובה את שטר הכתובה ובנוסף את שטר

כוונתושזכויותממוןאלוהמשולמותבמועדהראוילתשלום

המתנה.בנסיבותאלולאיישמואתההלכההנזכרתלמנוע

הכתובה ,גירושין או פטירת הבעל ,ייחשבו כפירעון חובו

כפלזכויותולהורותשתגבהאתכתובתהבאמצעותהמתנה

לכתובתהאשה.

שתקבלבנפרד.הלכהזוהובאהבספרביתהבחירהלמאירי

יתרהמזו,מהסוגיא במסכתבבאבתראעולהשאםבמקרה

במסכתכתובותדףנדעמודב'שכתב:

ספציפי ,הממון עבר מהבעל לאשה בסתמא ובנוסף קיימת
אומדנא שאמנם הבעל מבקש למנוע כפל תשלומים ,ורצונו
שהממון המועבר מכוחו ייחשב כפירעון כתובה ,בנסיבות
כאלולאנחלקוראשונים,במחלוקתהרשב"םוהרא"ש,אלא
לכלהדעותלאיהיהכפלתשלומים.
וכן כתב בתשובת זרע אברהם חו"מ סי' י' הנזכרת ,שאם
בנסיבות המיוחדות של המקרה אנו מתוודעים לאומדנא
ברורה שאין כוונת הבעל לכפל תשלומים ,עלינו לדון עפ"י
אומדנאזו,ובהתאםלסברהזוהורההרבזרעאברהםבנידון
שלו ,וכן הורה בתשובת הר צבי הנזכרת לעיל .וכעין זה

"נהגו בקצת מקומות של ספרד שכותבין לנשותיהן בשעת
נישואין מתנה לחוד וכותבין בה שתהא רשאה ליתנה לכל מי
שתרצה או למכרה אפילו בחייו .וכתבו בה גדולי הפוסקים
בתשובת שאלה שתנאי ממון הוא וקיים ...ויראה לדעתם
שהמתנה אינה נפקעת בכמה דברים שהכתבה נפקעת בהם,
ועושין אותה בשביל כך שאם עשתה דבר שבשבילו איבדה
כתובתה לאי זו סיבה ,תהא המתנה קיימת .וכן יש אומרין
שגובה אותה בלא שבועה ויש חולקים לומר שדינה ככתובה
ואינה גובה אלא בשבועה ,ומכל מקום אין ספק שאף המתנה
אינה גובה אלא לאחר מיתה".

בשו"תמשפטוצדקהאה"עסי'לטובמהרח"שח"בסי'טז.

לכאורה,היה מקום לדון את הזכויות שהאשה תקבל מכוח

עלכןבנידוןדנן,מאחרשייתכנוהשלכותחמורותעלמצבו

חוק יחסי ממון כדין אותה מתנה ,ותזכה בכפל זכויות .אך

הכלכלי של הבעל לאחר הגירושין וכמבואר לעיל ,קיימת

נראהשאיןהנידוןדומהלראיה.הנסיבותביחסלאותומנהג

אומדנא שאין בכוונת הבעל להוסיף את תשלומי איזון

חילה בעת הנישואין החתן קבע
שהביא המאירי הן שמלכת 

המשאביםבנוסףלמחויבבשטרהכתובה.

את התחייבותו לאשתו בדרך מפוצלת ,האחת באמצעות

יתרה מזו יובהר :בנידון הסוגיאבמסכת בבא בתרא הבעל

שטרהכתובה ,שבו עיקרכתובהותוספתהכתובה,והשנייה

המתחייב יודע היטב מהו הסכום שהוא מתחייב כעת

באמצעות שטר המתנה ,וזאת כדי להגן על חיוב המתנה

מנכסיו ,וכןמודעלסכוםהנקובבשטרהכתובה,ויתכןמאוד

שלא יבוטל בנסיבות ששטר הכתובה מתבטל .בנסיבות אלו

שהבעל עשה את החשבון המתאים ונוכח שאין מניעה

רהמתנה
אין ספק שכוונתו בעת הנישואין הייתה ששט 

לאפשר לאשה לקבל כפל תשלומים ,הן את המתנה

יתווסףלהתחייבותהכתובה.ואמנםבנוסחשטרזהשבספר

שמתחייבבהכעת ,ובנוסףאתהכתובה.וכןבמקרההנידון

השטרותלהר"יברצלוני),שטרהשלושיםושבע(,כברנוספה

בתשובת הר צבי ,שמלכתחילה ידוע לבעל מהו סכום

הבהרהכזובנוסח השטר ,אך גם בנוסח שקדם ולא הובהר

תשלומי הביטוח שהאשה אמורה לקבל ,ובנוסף ברור לבעל

כאמור ,קיימת אומדנא ברורה שזו כוונת המתחייב .מה

המתחייב שתשלומים אלו אינן על חשבונו ויפגעו ברווחתו

שאיןכןביחסלחיובהמעוגןבחוקיחסיממון,בעתהנישואין

הבסיסית .אך ביחס להתחייבות לאיזון תשלומים עפ"י

אין אחד מבני הזוג יודע מה יהיו יחסי הכוחות הכלכליים

החוק ,במועד ההתחייבות ,אין לבעל כל מידע ויכולת

בעוד שנים רבות וכיצד יאוזנו המשאבים ,ומה יהיו

להעריך מהו הסכוםשיועבר בעת איזון המשאבים ,לכן

זכויותיהם בעת פירוד ,אלא שניהם מתכוונים שאיזון

וודאי קיימת אומדנא ברורה שאין בה ספק שלא עלה על

המשאביםיהיהלפיהחוקולפימנהגהמדינה.

דעתו שישולמו לאשה כפל תשלומים ,כשבמקרים רבים

אם בעת הנישואין ישאלו את הבעל ויאמרו לו אשתך לא

תוצאה זו חמורה עבורו מבחינה כלכלית ,ותוציא אותו

תצבור זכויות ממוןמשמעותיות כמוך ,אבל לפי החוק היא

מהנישואין נחות מאוד מבחינה כלכלית יחסית לאשתו,

זכאית למחצית מכל רכושך וזכויות הממון שצברת,הוא

ופשיטא שקיימת אומדנא דמוכח שאין בה ספק שעל

ישליםעםזה.אבלאםיאמרולושבנוסףהיאתקבלגםאת
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הסכוםהגבוההנקובבשטרהכתובההואישיבויאמרשלכך

על מנת להסיר ספק ,הפסיקה השוללת "כפל זכויות",

לא התכוון,שחלוקת הרכוש וזכויות הממון בעת הגירושין

מתייחסתלזכויותממוןשנצברולבעלבתקופתהנישואיןעד

תהיה לוקה בחוסר צדקהזועק לשמים .בוודאישכן באותם

למועד הקרע ,זכויות שלו הרשומות על שמו בלבד .אלא

מקרים שבית הדין מסדיר קבלת קניין לאיזון משאבים

שעפ"י חוק יחסי ממון ,עומדת לאשה הזכות לקבל מחצית

בהתאם לחוק יחסי ממון ,כדי שפסיקת איזון המשאבים

מזכויותאלו,כשםשלבעלזכותדומהבזכויותממוןשנצברו

ה ,בנסיבותשביתהדיןסבורשלוליקבלת
תהיהעפ"יההלכ 

לאשהבגיןעבודתהבאותהתקופה.

הקניין אין מקום לפסיקתהאיזון על פי ההלכה,בנסיבות

כידועעפ"יהפסיקה,בניגודלהלכתהשיתוף,המעניקהזכות

אלו מאחר שקבלת הקניין נעשית כבר בעת הדיונים

קניינית מידית מעצם קשר השותפות ,הרי שבהסדר איזון

בתביעתהגירושיןוהתביעהלחלוקתרכוש,הדברברורבלא

משאבים ,הזכות הינה אובליגטורית דחויה .המעניקה זכות

ספק שבאותו מועד אין כוונת הבעל להתחייב בכפל

מימוששלהחלקהיחסיבנכסיםרקבמועדהקובעעםסיום

התחייבויות.

פרקהנישואין .ויצוין לדברי השופט מצא בבש"א951/96
גולןנ'גולןפ"דמט):877(4

סיכומושלדבר
בנסיבות בהן עם הגירושין הבעל אמור להיות מחויב
בתשלוםשניסכומיםגבוהים ,הסכוםהנקובבשטרהכתובה
בצירוףהסכוםכתוצאהמאיזוןהמשאביםעפ"יחוקשמחויב

"על המבקשת והמשיב שנישאו בשנת  ,'86חל חוק יחסי ממון
בין בני זוג ,שכידוע אינו מעמיד למבקשת אלא זכות חיובית
דחויה לאיזון המשאבים ...שתהא בת מימוש רק לעת פקיעת
נישואיהם".

הבעללהעבירמזכויותהממוןשצבר,קיימתאומדנאמוכחת

על כן רק ביחס לאותן זכויות ממון אלו שנצברו לבעל על

שמלכתחילהלאהתחייבאתשתיההתחייבויותיחד,מאחר

שמוכתוצאהמעבודתובתקופתהנישואיןעדלמועדהקרע,

שמימוש שתיהן ירע את מצבו הכלכלי באופן קיצוני ,בה

ודינםלהיותמועבריםעםסיוםפרקהנישואין,במועדהראוי

בשעהשאצלאשתוהמצבהואלהיפך.

לתשלוםהכתובה,יהיהמקוםלבררהאםבסופושלההליך,

אפשר לדון אומדנא זו בשתי דרכים ,האחת ביחס

האשה עשויה לקבל כפל זכויות ,דהיינו גם את הזכויות

להתחייבות הבעל בתוספת הכתובה,שלא התחייב בה אם

הנזכרות ,וגם את הכתובה .וככל שיתברר כפל הזכויות,

בנוסף לתשלום הכתובה יחויב להעביר לאשתו במסגרת

יוחלט שהתשלום של הזכויות הנ"ל ייחשבו כפירעון חובו

איזון המשאבים סכום גבוה מזכויות הממון שצבר .וכן

של הבעל לכתובה ,מאחר שמלכתחילה בעת התחייבותו

אפשר לקבוע ששטר הכתובה שריר וקיים ללא תנאי אך

בתוספת הכתובה ,לא היתה כוונתו שעם פקיעת הנישואין

האומדנא תתייחס לדרך שבה יבוצע תשלום הכתובה.

האשה תקבל כפל תשלומים מתוך סכומי הכסף העומדים

מלכתחילה כוונתו למלא את חובתו לתשלום הכתובה

לרשותו.

באמצעות תשלומי האיזון שיחשבו כתשלום בגין חובו

לא כן ככל שהדבר נוגע לאיזון הנכסים המשותפים ,זכויות

לכתובה.אמנםאםהסכוםהנקובבשטרהכתובהנמוך,כגון

וחובות שהצטברו לצדדים כנכסים משותפים כבר בתוך

מאתייםזוזועודמאתייםזקוקיםולמעשהפוסקים":ידבעל

תקופת הנישואין עד למועד הקרע ,או שהצטברו כחובות

השטר על התחתונה" ,אין אומדנא דמוכח ,אלא אם היסוד

משותפיםעדלמועדהקרע,בכלאלוהאיזוןייעשהכמקובל,

ההלכתי הבלעדי לאיזון המשאבים מעוגן בקבלת הקניין,

ואיןלתשלוםהכתובהזיקהלחישובזה.כשםשחלקהאשה

המוסדרתרקבעתשהצדדיםכברבסכסוךומנהליםתביעות

בדירת המגורים המתקבל אצלה עם פירוק השיתוף בנכס,

לגירושין כתובה ואיזון משאבים ,בעת הזו בוודאי שאין

ביןאםבסיוםהליךההתמחרותתרכושאתחלקושלהבעל

ברצונושלהבעללהתחייבבכפלתשלומים.

ובין אם להיפך ,לזכויות אלו אין זיקה לפסיקה השוללת

לסיום ,מן ההכרח להבהיר:כל האמור בדברינו מתייחס

"כפלזכויות".

לשאלתכפלזכויותמסוגיםשונים,חוקיתודתית,האמורות
להיות מועברות מתוך רכושו של הבעל לטובת אשתו ,כגון

האםביתהדיןרשאילקייםדיוןכשייתכןשיתבררכדיוןסרק

הזכותלכתובהיחדעםזכויותהממוןשהבעלצברבעבודתו

נחזורלנידוןדנן ,בשלבזהההליךהמשפטילאיזוןמשאבים

וכיוצ"ב ,זכויות שלולי הוראת החוק היו נותרות ברשות

עדייןבתחילתוולאניתןלדעתכיצדייקבעפסקהדיןבסיום

הבעלגםלאחרהגירושין,ורקמכוחהחוקהאשהזוכהבהן.

ההליך,למרותזאתאיןמקוםשביתהדיןיקייםהליךמשפטי

אךאיןהדבריםאמוריםביחסלרכושהשייךעפ"ידיןתורה

לבירור תביעת הכתובה ,כשקיים ספק שמא הליך זה הוא

לאשהגםלוליחוקיחסיממון,כגוןהחלקהרשוםעלשמה

הליךסרקומיותר.

בדירת המגורים וכיוצ"ב.ביחס לרכוש זה שאינו עובר עם

עייןבמסכתבבאמציעאדףקיע"א:

הגירושיןמהבעללאשה,והשייךלאשהעפ"ידיןתורה,אין

"אטרוחי בית דינא תרי זימני לא מטרחינן",

האומדנאהנזכרת.

דהיינו במקרה שבו קיים ספק עובדתי אם יתבררו ראיות

ולהלןקטעמפסקדיןשכתבנובנידוןזה:

התומכות בטענות צד אחד ,לעת עתה אין פוסקים לטובת

עטרתדבורה
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הצד שהדין כעת נוטה לטובתו ,מכיוון שאין מטריחים את

שכ"ט עו"ד לשני הצדדים ובהשקעת זמן שיפוטי יקר,

בית הדין לקיים הליך פסיקה וגביית ממון ,אם ייתכן

כשיתכן מאד שבסופו של הליך יתברר שכל ההליכים

שבעתידיתבררשישלבטלאתההליך.

התנהלולשווא.

הלכה זו אינה רק ביחס להלכות ההוצאה לפועל של פסק

גם אם האשה מצידה מסכימה להוציא הוצאות שיתכן

הדין ,אלאגם ביחס לשלב הדיון והפסיקה ,עיין שו"ע חו"מ

ויתבררו שלא היו נחוצות ,הרי שהצד השני אינו מסכים

סי'כחסעיףכהשהביאמהריב"שסי'רלדשאיןלקבלעדים

לכך,וגםביתהדיןהיושבבתוךעמו,מכירבכךשהמשמעות

בטרם נשמעהתשובתהנתבע,שמאיתבררשהליךזהחסר

לקבלת עמדת האשה היא דחיית דיונים נחוצים בתיקים

משמעות ,ואטרוחי בי"ד בכדי לא מטרחינן .וכן בחכם צבי

אחרים ,ובזבוז זמן שיפוטי יקר ומשאבים ציבוריים ללא

סי' קסט הביא ראיה להש"ךסי' יא סק"א שהורה על זכותו

הצדקה.

של הנתבע שלא לרדת לדין בטרם ישמע את פירוט טענות

לאור שיקולים אלו בנוסף לשיקולים שהיו לעיני הפוסקים

התובע,מההלכהזו " :אטרוחיבידינאבכדילאמטרחינן",

הנזכריםלעיל,איןלנואלאלדחותאתעמדתהאשה.

וה"נ אין לפתוח דיון שמא כשישמע הנתבע את התביעות,

הטענה שבית הדין כבר החל לשמוע את טענות הצדדים,

ימלאמשאלתהתובעבלילהטריחאתהב"ד.

ועליולהשליםאתהדיוןולהימנעמשיקולשל"אטרוחיבי"ד

לכאורה ,היה מקום לומר שהרשות ביד בית הדין להחליט

בכדילאמטריחינן".טענהזואינהמתקבלת,מאחרשנראה

לדון ,ולמחול על טרחתם .אך אין הדבר כן .בספר דברי

מסוגיתהגמ'ודבריהפוסקיםשאע"פשביה"דכברהחללדון

מלכיאלחלקג'סי'קעכתב:

ולשמוע את טענות הצדדים ,עדיין קיימת ההלכה של

"העיקר נראה שאין ביד ב"ד לומר שרוצים לטרוח בזה .דכיון
שפסקו בש"ס הדין כן שוב אין כח ורשות לב"ד אחר לשנות
הדין ...וכת"ר כתב דכיון שאמרו חז"ל דלא מטרחינן ב"ד
ממילא אף אם רוצים לטרוח לא עבדי שליחותייהו בזה .והיא
סברא נכונה .אך י"ל דאם הדין שב"ד יכולים לטרוח לדון בזה,
ממילא גם עכשיו אנחנו שלוחיהם לכל דבר שאפשר לדון כן.
וגם יש לדון אם קבלוהו עליו לדיין דאז אינו דן מצד דעבדינן
שליחותייהו .ומ"ש כת"ר לתלות זה בהא דיכול אדם לומר אי
אפשי בתקנת חכמים .נראה דאינו שייך בנ"ד ,דהכא אמרו
דלהכי פסקינן הכי לפי דלא מטרחינן ב"ד ,וממילא נפסק הדין
כן .וב"ד הרוצים לטרוח בזה ,הרי דנים שלא כדין .ולא הוטל
על ב"ד רק לדון כפי דקיי"ל בש"ס ולא יותר .דהא הדין הוא
מצוה המוטלת על ב"ד לשפוט בין איש לרעהו ולהציל את
העשוק .והיכא שאין כאן דין מדינא דגמרא .יכול הלה לומר
שאינו מקבל את דינם כי אינם דיינים בדבר זה .משא"כ בתקנה
שנתקנה לזכות אנשים פרטיים ,שפיר יכול לומר אי אפשי
בתקנת חכמים".
וכןמהרש"םח"גסי'קסההביאראיהשאיןרשותבידבית

"אטרוחיבידינאלאמטרחינן":
בגמ' במסכת בבא מציעא דף קי עמוד א ,שם מקורה של
הלכהזונאמר:

"ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שנין סתמא ,מלוה אמר שלש,
לוה אמר שתים .קדים מלוה ואכלינהו לפירי .מי נאמן רב
יהודה אמר קרקע בחזקת בעליה קיימא ,רב כהנא אמר פירות
בחזקת אוכליהן קיימי .והלכתא כוותיה דרב כהנא ,דאמר
פירות בחזקת אוכליהן )קיימי( .והא קיימא לן דהלכתא כוותיה
דרב נחמן ,דאמר קרקע בחזקת בעליה עומדת ,התם מילתא
דלא עבידא לאיגלויי היא ,הכא מילתא דעבידא לאיגלויי היא,
ואטרוחי בי דינא תרי זמני לא מטרחינן".
מתוך דברי הגמ' הזו נראה שכבר התקיים דיון שבמהלכו
הוצגוטענותהצדדים,ואעפ"כפוסקתהגמ'שמעמידיםאת
הפירותבחזקתאוכליהן,למרותשקיימאלןלהלכהשקרקע
בחזקתבעליהעומדת,מפנישאיןלהטריחאתביה"דבחינם
לפסוק פסק דין שיתכן ויהיה הכרח לבטלו בעתיד .במקרה
זה עדי השטר קיימים ויתכן שיבואו בעתיד ויעידו לטובת
האחר ,ויתכן ביה"ד יצטרך לשנות את החלטתו המקורית.

דיןלהחליטלטרוחלדוןמספק.

בנוסף ,מלשון הגמ' "הלכתא כוותיה דרב כהנא" משמע

וכןבספרהלכהפסוקהעלהלכותעדות)חו"מסי'כחסעיף

שאין זו הסתלקות מעיקרא ,קודם שמיעת הטענות ,אלא

כה( בחלק "בירור הלכה" הגאון רבי יוסף כהן ז"ל הביא

פסיקהזמניתעדשיושלםההליךבעדותהעדים.

מספר משנת רבי אליעזר שהלכה זו שאין בית הדין טורח

עודנצייןלדבריהגמ'בב"קפט:שאיןמחייביםאשהלמכור

במקרה של ספק,אי נהנתונהלשיקול דעת בית הדין ,אלא

את כתובתה בטובת הנאה ,שבוודאי תמחל לבעלה על

בית הדין אינו רשאי לזלזל בכבודו ולקיים דיון אם קיים

הכתובה ואטרוחי בי דינא לא מטרחינן .גם שם מדובר

סיכוישבסופושלדבריתבררשלאהיהמקוםלדיוןזה.

כשדנואתהאשהויצאהחייבת.ה נידוןשםהוארקעלשלב

עוד יש להוסיף בסוגיא זו ,כי הדיון בפוסקים הנזכרים נסוב

הגביהולאעלעצםהחיובשלה,ואעפ"כאומרתהגמ'שאין

סביב השאלה האם מותר לבית הדין להחליט שהם

להטריחאתביה"דבהשלמתפסיקהלגבותממנהאת החוב

מסכימים לטרוח ,כאשר יתכן ולבסוף הדיון יתברר כדיון

בדרך זושל מכירת כתובה בטובת הנאה ,מטעם הטרחת

שהתקיים לשווא .ק"ו בנידון שבפנינו ,שמלבד הטרחה

ביה"דבחינם.

והזילותשבקיוםדיוניםלשווא ,הרישהמשמעותשלאימוץ

כמו כן בקצות החושן סימן כח ס"ק ט' מובאת דעה שאין

עמדת האשה היא דיונים הכרוכים בעלויות כבדות של

לקבל עדים לפטור,משום אטרוחי בי דינא ,ושם בוודאי

עטרתדבורה
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מדוברכשכברדנובענייןורקמדוברעלשלבקבלתהעדות,

ה להכרזתמורדתוכיוצ"ב,ולנקוטפעולותשישבהןכדי
ש
בק 

וז"ל:

לבחון את רצונם של הצדדים בחזרה לשלום־ביתבעת הזו,

"מדברי הש"ך )סקכ"ט( נראה ,דזה שאין מקבלין שלא בפני
בע"ד לפטור ,הוא משום אטרוחי בי דינא בכדי ,דאפשר התובע
יודה".

שהן עדיין נשואים ,וזאתמפני התועלת הקיימת כבר כעת
ולבחינתההכרח בגירושין .מאחר שלאחר הגירושין כבר לא
יהיה מקום להכרזת מורדת ,יש מקום לכך כעת ,ובהתאם

מכל האמור עולה שההלכה "אטרוחי בי"ד בכדי לא

לנסיבות ,ולאחר הגירושין יהיו בפני בית הדין הנתונים

מטרחינן" ,נאמרה גם לאחר תחילת הדיונים ושמיעת

הרלבנטיים לפסיקת הכתובה,אם תביעה זו תשובותעלה

הטענות ,ובוודאי שכך בזמנינו כאשר הדיונים בביה"ד אינם

לדיוןלאחרהשלמתהפסיקהבאיזוןהמשאבים.

טרחהלשוואבלבד,אלאגםההליךכרוךבהוצאותלצדדים,

עלכןהוחלט:בשלבזהביתהדיןמוצאלנכוןשלאלהוסיף

הכבדה על עומסעבודתבית הדין ובזבוז זמן שיפוטי יקר.

לדוןבתביעתהכתובה .עםהשלמתההליךלחלוקתהרכוש

בנסיבות אלו ,אין מקורות בהלכה המתירים לבית הדין

ואיזון המשאבים המתקיים בביהמ"ש ,וככל שיתברר

לקייםמערכתשלימהשלדיונים,שלאחרזמןעלוללהתברר

שהתביעה לתשלום הכתובה עדיין רלבנטית ,דהיינו

שהיודיוניסרק.

ה
בנסיבות שהסך הנקוב בכתובה גבוה מהסכוםשהאש 

הטענהשעיכובהדיוןעלוללהסבנזקלבירורהתביעה,אינה

מקבלתמזכויותהממוןשלבעלה,להןהיאזכאיתמכחחוק

מתקבלת,וככלשישנםעדיםלהוכחתטענות אחדהצדדים,

יחסי ממון בלבד ,ואינו רכוש הרשום על שמה,יהיה מקום

ויתעורר ההכרח לברר את התביעה ,יהיה ניתן לזמנם

להורותעלהמשךההליךלבירורתביעתהכתובה.

לעדותבביה"ד,לרבותבאמצעותצובמידתהצורך.

אמנם ככל שכבר כעת בית הדין מגיע למסקנה שהאשה

על כן אין לדון כעת בבקשה מטעם הבעל לקבוע את העדר

זכאית לתשלום הכתובה ,ואין צורך בדיון לבירור הזכאות

ה,בגיןמעשהכזהאואחרתשנעשהעל
זכאותהאשהלכתוב 

ולשמיעתראיות,ישלפסוקשהבעלחייבכברכעת ,במלוא

ידה.אך ככל שמבוקש מבית הדין לנקוט בהליכים שהמועד

תשלום הכתובה ,וכי תשלום זה ייחשב כתשלום ראשון על

ת ,ולאחר הגירושין הם כבר אינם
הראוי להם הוא כע 

חשבון חובו במסגרת איזון המשאבים ,שיוחלט עליו במועד

ש.לכןאין מניעה שהבעל יגיש
רלבנטיים ,יש להיזקק למבוק 

מאוחריותר.

סימן לב

ה
תביעתאברךלקבלתמלג 
בין הצדדים התקיים דיון בתביעת התובע הרבפלוני ,כנגד

מעיוןבטענותהצדדיםוכןמטיבהשלהעמותהשבמסגרתה

הנתבעהרבאלמוני,העומדבראשעמותהפלונית.

התובע למד,עולה שהוא נכנס למסגרת של כולל אברכים,

התובע טוען שהנתבע העסיקו במסגרת העמותה שהוא

כשהנתבע הוא ראש הכולל ,ובמסגרת זו מקבלים מלגה

עומד בראשה ,ופירט את תקופת העסקתו ותנאי התשלום

מוגדלת ,וזאת בתמורה להסכמתם ללמוד עם תלמידים

שסוכמו עמו .לטענתו ,יחסי ההתקשרות ביניהם היוכיחסי

צעיריםאוסטודנטים,לעיתיםמזומנות.

עובד ומעביד,על כן תובע מהנתבע לשלם לו את מלוא

בלוגושל העמותה נכתב כי מסגרת הפעילות היא "כולל

השכרשסוכםעמו,בתוספתפיצוייםעקבהפסקתהעסקתו.

מרכזי" .כמו כן לא נקבע לאברכים שכר בהתאם לשעות

הנתבע ביקש לדחות את התביעה,וטען שיחסי התובע

שבהםהםלומדיםעםהצעיריםוהסטודנטים,כמקובלאצל

והנתבע היו כיחסי ראש כולל ואברך ,אך לא כיחסי עובד

עובדיהוראה.

ומעביד,ולכןאינומחויבבתשלוםפיצויים.

יצוין כי על פי ההלכה ,חיוב פיצויים נובע מכח מנהג

יצוין כי במסגרת המו"מ שהתנהל בין הצדדים הושגה

המדינה ,שעל פיו העובד נכנס לעבוד.אךבמקרה הנוכחי,

פשרה ,במסגרתה הנתבע שילם לתובע 8500שקל ,אך

איןמנהגמדינהלתשלוםפיצוייםלאברכיםהמקבליםמלגה

התובע טוען שהנתבע לא עמד במועדי התשלום כמסוכם,

מוגדלת תמורת לימוד במשך מספר שעות עם אחרים

ובשלכךכבראינומחויבלפשרהזו.

שאינם אברכים .כאמור לא נקבע תשלום עבור כל שעת

לטענת התובע,הנתבע בהתנהלותו הסב לו נזק,ואיבד את

לימוד עם תלמידים אחרים,והתשלום החודשי נשאר קבוע

זכותו לחזור ללימודים מלאים בכולל הקודם שבו למד,

בלאזיקהלמספרהשעותשבהםהאברךלמדעםתלמידים

ונותרבלימודיבוקרבלבד.

אלו ,על כן יותר סביר לקבוע כי המתכונת הבסיסית היתה

השאלה המרכזית שעלינו לברר בנידון זה היא מהטיב
ההתקשרותשביןהצדדים.

כמתכונתשלאברךבכוללאברכים ,וסוכםעלמלגהגבוהה
תמורת הסכמת האברכים ללמוד בחלק מזמנם עם

עטרתדבורה
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תלמידים .כל עוד אין בפנינו אסמכתא הסותרת הנחה זו,

שאינוחייבבשכרבטלה,הש"ךהביאאתדינושלמהרש"ל

איןמקוםלקבועקביעהאחרת.

שפסק שמלוה ששלח מורשה לגבות את חובו והשכר של

עלכןהתביעהלתשלוםפיצוייםאינהמתקבלת.

המורשה היה שאם יצליח לגבות את החוב יקבל חלק

עם זאת מאחר שהצדדים סיכמו ביניהם על פשרה שהיתה

מהחוב ,ולאחר שהלך המורשה ,המלוה מחל ללוה את

מקובלת על שני הצדדים ,פשרה זו מחייבת את הצדדים.

החוב .ופסק מהרש"ל שעל המלוה המרשה לשלם למורשה

ומאחרוהנתבעכברשלםלתובעעליסודפשרהזו,גםאם

את הוצאותיו" ,ושכר בטלה פשיטא דפטור ,דהוי כגרמא
בנזקין".

להשלמתפסקהדיןעלינולבררשאלהעקרוניתוהיא  -מה

אמנםמצינוכמהמקריםבהםבגרמאפטורמדיניאדםוחייב

טיבה של חובת התשלום של המלגה החודשית עליה סוכם

בדינישמים,עייןבמסכתב"קדףנו,ועייןשםביש"שבגדרי

מראשביןראשהכולללאברכיהכולל,ולמסקנותבירור זה

הדין במי שחייב בדיני שמים ,ומבואר במאירי )שם( דמי

באיחורמסוים,כעתלאניתןלחזורמסיכומיהפשרה.

השלכותעלנידוןדנן.

שאינומשלםפסוללעדותעדשישיב,אך בנידוןאינו בכלל

ישלבררהאםכשאברךמתקבללכוללאברכים,וסוכםעמו

גרמא שחייב בדיני  שמים ,וזאת עפ"י המבואר שם במאירי

תשלוםחדשיקבוע,האםעלפיהדיןקיימתחובהלשלםלו

שאיןחיובלצאתידישמיםנזקשנעשהבגרמאכשהמזיקלא

אתהתשלוםשהוסכם.וישלדוןבזהמכמהפנים.

התכויןכלללהזיק.

נראה שאין זוכשכירות פועלים,מאחר שלא עסקינן במי

אלא שיש לעיין בדבר ,ונראה ששיטת המהרש"ל שהבאנו

ששוכר פועל לעבוד עבורו עבודה מסוימת .לימוד התורה

אינהמוסכמת.והדברתלויבאשלירברבי.

של האברך אינו כפעולת פועל עבור בעל הבית ,מאחר

במסכתבבאמציעאדףעו:גבישוכראתהפועליםוהטעוזה

שהאברךלומדלעצמו,ללמודתורהולהאדירה.ואיןלראש

את זה ,כתב הרא"ש )סי' ב'( בבעל הבית ששכר פועלים

הכולל תועלת אישית ממה שהאברך לומד .לכאורה נראה

וחזרבועודלפנישהלכולעשותאתהמלאכה,וז"ל:

שטובת ההנאה שיש לראש הכולל ממה שנקבע מעמדו
כראשכוללאינהכממון,ואיןלדוןמשוםכךאתהאברכים
כפועלים.

"וה"ה נמי אם לא הלכו וכבר שכרו כל בעלי בתים פועלים ואין
מוצאין עוד להשתכר נותן להן שכרן כפועל בטל ,דקיי"ל כרבי
מאיר דדאין דינא דגרמי ועל ידו נתבטלו היום".

ך,
אמנם ,אם ראש הכולל מקבל סכום כסף עבור כל אבר 

וכן עולה מדברי התוס' שם ד"ה אין .וכן כתבו הרמב"ן

מתורמים או ממשרד הדתות וכדומה .אם התשלום ניתן

והמגידמשנהבפ"טמשכירותה"ד)אלאשלאהזכירוהטעם

עבור כל אברך סכום מסוים ,בכה"ג ראש הכולל אינו אלא

מדינא דגרמי( .וכן נפסק בשו"ע חו"מ סי' שלג ס"ב בשוכר

שליחלהעברתהכסףואינורשאילעכבסכומיםאלואצלו,

אתהפועליםוחזרבובעלהבית,אםהפועליםיכלולהשכיר

אא"כמלכתחילהסכומיהכסףניתנועלמנתשראשהכולל

עצמם למלאכה אחרת וכעת הפסידו משלם להם כפועל

יעשהבהםשימושעלפישיקולדעתו.

בטל,ומבארהסמ"עסק"חשהחיובהואמדינאדגרמי.

ביחס לטיבה של ההתקשרות שבין ראש הכולל לאברך .יש

וכתבבספרמחנהאפריםהלכותשכירותסי' יחדאףשכתב

לדון האם כשראש הכולל הבטיח לאברך שיקבל תשלום

הרא"ש בפרק החובל סי' ג' גבי הדקיה באידרונא שאם

עבור הלימוד ,ועפ"י דיבורו האברך הגיע יום יום לכולל,

האדם כבר בחדר וסגר עליו את הדלת פטור ,ולא מחייבינן

ובכךהפסידאפשרותלעבודולהשתכר לפרנסתו,אוללמוד

מדינאדגרמי,ולכאורהקשהמדועהשוכרפועליםשחזרבו

במקום אחר ,האם יש לחייב את ראש הכולל ,לפחות

חייבמדינאדגרמי.ובארהמחנהאפרים:

בתשלוםשכרבטלהכפועלבטל.
לכאורה היה מקום לחייב את התשלום על פי המבואר
בשו"עחו"מסי'ידס"הברמ"א:

"מי שאומר לחבירו שילכו לדון במקום אחר ואמר לו לך ואני
אבוא אחריך והלך והשני לא הלך אחריו צריך לשלם לזה
שהלך כל יציאותיו".
לכאורה ה"ה הכא ראש הכולל אמר לאברך שיבוא לכולל
וישלםלו ,ועלפי המסוכםביניהם הגיעבמשךהשנה ומכאן
החובהבתשלום שסוכם ,או עכ"פ בתשלום שכר בטלה
שהיהיכוללהרויחבאותוזמןבמקוםאחר.
ך "
אך זה אינו ,דהא דחייב כשאמר לו"לך ואני אבוא אחרי 

"וע"כ צריך לחלק ולומר דסבירא ליה להרא"ש ז"ל דהתם
שאני משום דעל פי דיבורו של בעל הבית נתבטלו ממלאכתם
והפסידו ,דיבוריה חשיב מעשה ,וכמו שכתב הרא"ש גבי חכם
שטמא את הטהור".
בסוףדבריוסיכםהמחנהאפרים:

"ילפינן מכל האמור ,דכל שחבירו הפסיד על פי דיבורו ,אף
שלא עשה לו שום מלאכה הרי זה משלם לו כל מה שהתנה
עמו ,אלא דלדעת הרמב"ם והרא"ש ז"ל דס"ל דאפילו דהפסיד
קצת משלם לו כל מה שהתנה עמו ,נראה עדיין לחלק דהיינו
דוקא היכא דהנאו ,אבל היכא דלא הנאו כלום ,אינו משלם לו
אלא מה שגרם לו להפסיד ולא יותר".

הוא רק בתשלום ההוצאות שהוציא על מנת להגיע לאותו

ועיין בקצות החשן סי' שלג סק"ב שהביא דעת הרמ"ה

מקום ,אך לא מצינו שיחויב לשלם לו שכר בטלה כפועל

ומהר"ם מרוטנבורג שאין לחייב מדי נא דגרמי כשהפועל

בטלעלאיבודהזמן.ואדרבהמבוארבש"ךסי'קכגס"קכא

התבטל ממלאכה אחרת ,וכתב הקצות דסבירא להו דדמי

ב
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למה שכתב הרא"ש בפרק החובל סי' ג' גבי הדקיה

בכלמקרהלגופואםהאברךבגדרעני,ולקבועמהוגדרעני

באידרונא שאם האדם כבר בחדר וסגר עליו את הדלת

במציאותזמנינו.

פטור ,ולא מחייבינן מדינא דגרמי חיוב שבת) .ויש לציין

אך גם בלא"ה גם אם התובע אינו בגדר עני מ"מ הספקת

שבעל קצות החשן לא נחית לסברת המחנה אפרים

תלמידי חכמים שיוכלו לשבת ולעסוק בתורה הוא בגדר

שהבאנו(.

צדקה.

הקצותהחשןהעלהבסוףדבריו:

ועיין בתשב"ץ ח"א סי' קמד שמבאר את המצוה הגדולה

"ולדינא צ"ע ,כיון דדעת מוהר"ם דפטור בפועלים אפילו
הפסידו על ידו את מלאכתם ,ומסתבר טעמיה דמוהר"ם
לפמש"כ ,וגם השוכר הוא מוחזק בממון ,וידוע דנפיש חיליה
דמוהר"ם להוציא ממון נגדו".
ויש להעיר ,דמדברי מהר"ם מרוטנבורג המובא במחנה
אפרים הלכות שכירות סי' יח לכאורה מבואר להיפך דברי
מהר"םשהביאבקצותהחשן,עיי"ש,וצ"ע.
עכ"פלפימש"כבראשיתדברינוגםהמהרש"לוהש"ךסתמו
דבריהםכדעתהסובריםשאיןלחייבמדינאדגרמי,ולכןהוי
ספיקאדדינא.
וע"ע בשו"ת בית דוד )להגאון בעל ספר נחלת דוד( חלק
חו"מסי'ד'שהעלהשהתחייבותלתשלוםתמורתהימנעות
מפעולהאינהנכנסתלגדרישכירותפועלים.
אךבספרדברימלכיאלחלקג'סי'קנהכתבלחייבבנסיבות
שביקש מחבירו לעשות פעולה וישלם לו ,גם אם אין
ש.וז"ל:
הפעולהלתועלתשלהמבק 

"ואף דבנ"ד אין הפעולה לתועלתו .בכ"ז הא גם בזרוק מנה לים
ואשלם לך דעת כמה פוסקים שחייב מדין ערב .ואף שיש לחלק
דשם הוא נפסד ממון ושייך חיוב מדין ערב .אבל הכא אין לו
הפסד וגם לא עשה לתועלתו .וא"כ במה נתחייב .ז"א דשכר
פעולה חייב אף שאין לו הנאה וכדקיי"ל בב"מ ע"ו ובח"מ סי'
של"ו ס"א שהשוכר את חבירו לעשות בשל חבירו ואמר לו
שכרך עלי שכרו עליו ואינו יכול לומר טול מה שעשית בשכרך,
ואף בהפקר הדין כן ע"ש ובדף קי"ח .וכן בכל פעולה שיאמר
לחבירו שיעשה איזה פעולה וישלם לו בשכרו כך וכך ,אף
שאין לשום אדם תועלת בפעולה זו בכ"ז חייב לשלם לו .ורק
אם הוא יותר הרבה מכפי שכרו יכול לומר שמשטה הוא בו כמו
גבי מעבורת .ובזרוק מנה לים שנחלקו הפוסקים .היינו משום
דשם לא הוי שכר פעולה רק מדין ערבות .וכן בשבור כלי זה,
עיין ב"ק צ"ג".

שיש בהחזקת לומדי תורה ,אלא שאין מבואר בדבריו לדון
זאתבגדריצדקה.אךהגאוןרבייצחקאלחנןזצ"למקאוונא,
בדבריו שהובאו בספר "עץ פרי" ,בסעיף כה כתב שתשלום
זהשלהחזקתלומדיתורההואבגדרצדקה.
מאחרשספרזהאינומצוינעתיקאתלשונושם:

"מצות החזקת לומדי תורה גדולה צדקתם דאף בשלא לשמה
מקיימין אשריכם זורעי על כל מים ,דזה מקרי בשם צדקה ,כמו
שהביאו שם )מסכת ע"ז דף ה'( הפסוק זרעו לכם לצדקה ,וגם
בזה שייך הטעם של הנו"ב הנ"ל ,דהא עכ"פ מחזק קרן התורה,
ובפרט במקום ת"ת דרבים  -שלא תשכח התורה ח"ו .וגם בזה
עושין צדקה עם כל העולם כמאמרם ז"ל שהתנה הקב"ה עם
מעשי בראשית אם מקבלין ישראל את התורה מוטב ואם לאו
אחזיר אתכם לתוהו ובוהו ,ובעוה"ר בזה"ז עמודי השמים ירופפו
והעולם עומד על התורה ,וזהו עמוד התורה שמעמיד את כל
העולם ויכול להיות כי ח"ו ימוטו כל מוסדי ארץ ויהיו נחרבין כל
העולמות חלילה .וע"י ההשתדלות להספיק ידי ת"ח מחזקים
עי"ז את עמוד התורה ומעמידין את העולם ,כמו שדרשו ביומא
דף לח על הפסוק כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל וצדיק
יסוד עולם .על כן נקרא זה בשם צדקה גדולה עם כל יושבי תבל
במה שמעמידין את העולם ע"י חיזוק לומדי תורה .והוי תועלת
גדולה ממעשיהם ע"י החזקת ידי ת"ח אף בעושין שלא לשמה.
לכן נחשב זה לצדקה רבה דדינם כמו הת"ח בעצמם ,ועוד שכרם
רב דגם שלא לשמה נידונין כמו ת"ח העוסקים בתורה לשמה,
משום דצדקה פרטית אף שלא לשמה דינה כמו לשמה ,וכש"כ
בצדקה שעושין עם כל יושבי תבל".
בהמשךדבריוסיכםהגרי"אאתדבריו,וכתב:

"מצות החזקת התורה הוי כעין מצות צדקה דמקיימין על ידי
זה לשמים וארץ".
בהתאם לאמור ,מי שהבטיח לתלמידי חכמים לשלם להם
סכום כסף על מנת שיכלו להתקיים ולהמשיך ללמוד תורה

על כן נראה שדינו של האברך כפועל אינו ברור ,ושנוי

יש בזה משום צדקה,אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט,

במחלוקת האם התחייבות לתשלום עבור לימוד שהאברך

ומחויבגםבלאקנין.

לומדלעצמויחשבכהתחייבותלתשלוםלפועל.

לפי זה גם בנידון דנן ,סיכום הפשרה שבין התובע לנתבע,

וכן בספר אז נדברו חלק ו' סי' עט,כתב ביחס לאברכים:

היה סיכום מחייב גם ללא קנין ,מכיון שהוא כנדר לצדקה.

"האם דינם כפועל או שזה סתם תמיכה ,קשה לקבוע שיהא דינם
כפועל ממש",אךכתבבפשיטותשדינהשלהמלגהכצדקה.

ואיןמקוםשהנתבעיחזורבומסיכוםזה,וכןאיןיסודלחזרת
התובע ,מאחר שאינו זכאי לקבל סכומים אחרים כפיצוי,

וכן נראה שלמעשה יש לחייבאת ראש הכולל בתשלום

וכפישהתבארלעיל.

המלגהמדיןנותןמתנהלע נידחשיבכצדקהכמבוארבחו"מ

על כן מכל הנ"ל בית הדין פוסק לדחות את התביעה ,וכן

סי' רמ"ג סעיף ב' .אך לעניין זה לכאורה היה מקום לברר

לדחותאתבקשתהנתבעלחזורבומהסכםהפשרה.
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נטלהלוואותלשיפוץביתהכנסתשלאברשותהגבאים,מיחייבבפירעונן
בפני בית הדין תביעה שהוגשה על ידי א ,.לשעבר תושב

לקחת ערבות על שוםהלוואה ,אמרתי לו שאני לא לוקח

הקריההחסידיתבחצור,וקבוצהנוספתשלארבעהתובעים,

שום דבר ,אמרתי לו כל מה שקורה הכל עליך ,אמרתי

להלן " -ארבעת התובעים" ,כנגד עמותת "מרכז תורה

בתנאישכלהאחריותעליך,היהלותקציבממשרדהדתות

וחינוך" חצור הגלילית ,וכנגד ב .גבאי השטיבל  -בית

והיו לו אנשים שיתנו לו כסף הוא אסף כל הזמן כסף כך

החסידיםדחסידיגורבקריה החסידיתבחצור,להלן " -בית

לטענתו" .הרי שהנתבע ב .לא נתן מקום שיובן מדבריו

הכנסת",והתקיימושנידיוניםלבירורהתביעה.

הסכמתו לנטילת הלוואות על חשבון השטיבל .מאידך,

המקרה בקצרה

התובע  א .לא התחייב שהוא אישית ישא בהחזר פירעון

בקריה החסידית חצור מצוי בית הכנסת המשמש לציבור

הלוואות .והדבר ברור שלא עלה על דעת הנתבעים שא,.

החסידים בקריה .אגף אחד במבנה שופץ והורחב בקיץ

שהוא אברך צעיר חסר יכולת כלכלית מצד עצמו ,ישא

תשס"ב.השיפוץנעשהביוזמתוובאחריותושלא.

באופןאישיבפירעוןההלוואותמכספו.

א.טעןשהואהיההגזברוהאחראיעלהבנייהועלכלהקשור

מהתובעים ,ולטענתם,
בדיון השני ,בית הדין שמע שנים 

לניהול כספי הבנין ,והגבאי ב .סמך את ידיו על פעילותו.

הכסף שניתן על ידם הלך לפירעון חובות שהצטברו עקב

לדבריו ,הוא בקש להרחיב ולשפץ ונאמר לו על ידי הגבאי

הבניה,עבור גורמים שונים ,חלק מהם קיבלאתהכסף

שאיןכסףלמטרהזו,אךא.הודיעשהואיאסוףאתהכסף.

ישירות מהם,וחלק הכסף התקבל אצל המלווים באמצעות

חלק מסכומי הכסף שנאסף ,סך  140,000דולר ,התקבל

א..

מארבעתהתובעיםדנןשהלוובאמצעותא..

עלינולבררהאםבנסיבותהמתוארות,מוטלעלביתהכנסת

א .טוען שהלוואותאלו ניתנו באמצעותו לעמותה לצורך

או על העמותה לפרוע את החובות בסך140,000דולר

השיפוץ וההרחבה ,והעמותה או בית הכנסת באמצעות

שנלקחומהתובעים.

הגבאים ,מחוייבים בהשבת ההלוואה ,מפני שהם הלווים,

יצויין שסך  50,000דולר הועבר לתובעים לאחר הדיון

והואהיהשלוחםליטולהלוואותאלו.

הקודם ,ולטענת הנתבעים סכום זה ניתן על ידם בתנאי

לעומת זאת ,הנתבע ב .טוען שמעולם לא הסמיך את א.

שבכךיבוטלוכלהתביעותבנושא,אךהתובעיםקבלוסכום

ליטול הלוואות בשםגורםכלשהוא,ומאחרשהלוואות אלו

זהבלאהסכמהלתנאיזה.

ניטלו ללא רשות ,אין להטיל את חובת ההשבה על בית



תמצית פסק הדין

הכנסתאועלהעמותה.
א .השיב שכל אחד הבין באותו מועד שסכומי הכסף אינם

ראשית,עלינולקבועמההיהמעמדושלא.בכלהפרויקט.

מצויים ברשותו אלא שהוא רק התחייב לדאוג להשגת

יש לקבוע שבכל הקשור להרחבת ושיפוץ בית הכנסת ,א.

הכסף.

קבל רשות בלתי מוגבלת לעסוק ולנהל את ההרחבה

יצויןשמחקירתהצדדיםעולהשלאנאמרלא.בפירוששלא

והשיפוץ ,ולהיות איש הקשר המוסמך בכל הקשור

יטולהלוואותואם יקחהלוואותהאחריות תפול עליו ,כפי

להתקשרותעםהקבלןושאראנשיהמקצוע,וכיוצ"ב,לרבות

שבתחילה טען ב"כ הנתבעים ,אלא בדברי ב.נאמר )בדיון

הסדרתענייניהכספיםהקשוריםלניהולהשיפוץ.

הראשון( כדלהלן":לא דיברנו עלהלוואותולא עלה על

אך בכל הקשור ל נטילת ההלוואות ,שניטלו מארבעת

ה
דעתי שהוא יקחהלוואה ,פעם הוא בקש לקחתהלווא 

התובעים ,א .איבד את מעמדו כשליח וגזבר בית הכנסת,

עשרת אלפים דולר מהבנק ולא הסכמתי  ...א .תמיד אמר

מפני שעשה מעשים מרחיקי לכת על דעת עצמו .אין ספק

שיש לו את הכסף ,אמרתי לו שיקח על עצמו את כל

שנטילת הלוואות בסדרגודלשלסך  140,000דולר,ובהעדר

הפרויקטוידאגלמימון,אמרתילושאיןליזמןואנילאלוקח

מקור מימון ידוע להחזר הכסף ,לא היו בתחום המנדט שא.

על עצמי כל התחייבות כספית והוא אמר שהוא מגייס את

קבל מראש .היה מוטל עליו לקבל אישור מוקדם מהגבאים

הכסףואנייכוללהיותרגוע,לאדוברעל הלוואות,הואלא

בטרםיטולהלוואותאלו.

דיבר איתי עלהלוואות ,לא אמרתי כן ולא אמרתי לא ,לא

כיון שכן,הלוואותאלו אינן יכולות להיזקף על חשבון

עלה על דעתי שהוא יקחהלוואותולא הייתי מסכים" ,עד

הציבור ,בהעדר הרשאה מפורשת המאשרת מראש נטילת

כאןציטוטמדבריובדיוןהראשון.

הלוואותאלו.

ובדיוןהשניאמר":פעמייםדברנועלהלוואות,פעמייםאבל

מוטל על כל גזבר או איש מנהלה ,לדעת מה הם גבולות

להלוואות,אמרתיאנילאמוכן
לאיותרמכך,לאהסכמתי 

הסמכותוההרשאהשבידו.ומההםהפעולותשהואהוסמך
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מראש לבצען.חריגה מגבולות אלו ,מערערת את מעמדו

ובמצב כזה ,זכותו לגבות מתוך הכנסות בית הכנסת סכומי

כשליחהציבוראוהעמותה.

כסף,בהתאםלמבוארלהלן.

כאמור נטילתהלוואותבסדר גודל כה גבוה ,בלא מקור

איןמקוםלדחותאתא.בטענתמחילהאוויתוראו מתנה,

מימון ידוע להחזר ,לא היתה בתחום סמכותו,על כן אין

בכל הקשור לתוספת שנבנתה .גם אם הנתבעים לא

מקום לקבוע שהנתבעים ,כולם יחד או חלקם ,התחייבו

ת ,אך עכ"פ מאידך גם א .לא
התחייבו לתשלום ההלוואו 

לארבעתהתובעיםבכלהקשורלפירעוןהלוואותאלו.

מחל לנתבעים על חובתם לתשלום עבורו ,על מנת שיוכל

כמו כן הדבר ברור שא .הסכים לקבל על עצמו את

לפרוע את חובות לארבעת התובעים ,על כן זכותו מכח

השליחות לנהל את הפרויקטבהנחה שהנתבעים יעמדו

"יורד"לאנמחלה.

מאחריו וישתתפו עמו בכל הקשור למאמץ לפירעון

היה מקום לטעון ,מאחר שהנתבעים פרעו חובות רבים

ההלוואות ,ומתוך תפיסה זו הציג עצמו בפני ארבעת

שהצטברו כתוצאה מההרחבה והשיפוץ ,במעשיהם אלו

המלוויםכשליחהנתבעיםבנטילתההלוואות.

הוכיחו שהם רואים עצמם כבעלי חוב לכל המלווים

אמנםכאמורטעות בידו ,אך עכ"פ אין ספק שמעיקרא לא

המחויבים להם באופן ישיר ובלתי אמצעי ,ואין מקום

היה נוטלעל עצמושליחות חלקיתלפעולותהבנייהבלבד,

שהנתבעים יבקשו להתעלם מארבעת התובעים ולא יכירו

בהעדרגיבויוסיועמצדהנתבעיםבפירעוןההלוואות ,וכעת

בחובלארבעתםויעשומאמץלפורעוכפישהתייחסולשאר

מתבררשמעמדוכשליחהנתבעיםבטלמעיקרו.

בעלי החובות ,ואמנם מן הראוי היה שתביעה דנן

מאחרשהנתבעיםאינםמסכימיםליטולאחריותעלהחובות

מלכתחילהלאהיתהבאהלעולם,אלאהצדדיםהיורואים

שנותרו ולסייע ככל האפשר לפירעון החובות ,הרי

עין בעין את הצורך להביא לפירעון כל החובות ,ושלא

שבנסיבותאלו א .רשאי לבקש מבית הדין לקבוע שמעמדו

להתנער ממעשיו של א .שטרח בהתאם לכוחו וליכולתו

כמי שאינו פועל בשליחותם של הנתבעים לא תצטמצם

להשלים את ההרחבה והשיפוץ .אך מאחר שהצדדים לא

להעדראחריותעלהחובות,אלאביטולמעמדוכשליחיהיה

הצליחולהגיעלהסכמותוהתקייםדיוןבדיןתורהשבפנינו,

מוחלט ,מפני שברור לכל ,שלא היה מסכים ליטול שליחות

וכעתהנתבעיםעומדיםעלזכותםעפ"ידין,שלאלראותאת

חלקית בלבד )שליחות לניהול הבניה בלא שיחשב כידא

א .כגזבר שפעל בשליחות וברשות ,וכאמור בנסיבות

אריכתא של הנתבעים גם במאמציו לגיוס הכספים(,

המתוארותמצדעיקרהדיןהםרשאיםלטעוןכך,עלכןיש

וכתוצאה מהביטול הנ"ל למפרע ,נקבע דינו כאדם השוק

לקבועאתמעמדושלא.כיורדלחצרחבירוובנהבהשלא

שירד ובנה בביתו של חבירו ,ודינו ליטול לכל הפחות

ברשות,וכלהחובותשנלקחולצורךהבניההםחובותשלו.

ההוצאותבשיעורשבח.

לאחר שקבענו את ביטול שליחותו למפרע ,הרי שבהעדר

ובנסיבות אלו ,מאחר שא .למעשה שיפץ והרחיב את בית

מחילה והקנאת מתנה מצד א .לנתבעים ,הנתבעים אינם

הכנסת,הרישדינוכ"יורד"לשדהחבירו.

רשאים ,מצד אחד להתנער ממעמדו של א .כגזבר שמעשיו

תההרחבהוהשיפוץ,אך
אמנםניתנהלוהרשותעלכלתוכניו 

מחייבים את שולחיו ,ומאידך לדרוש שלא להתייחס לא.

ת
לא ניתנהלוהרשותלבנותבנסיבותבהםהוא נוטל הלוואו 

כאדםמעלמאכ"יורד",ולבקשלהמנעמהמחויבותהמוטלת

ת ,כפישלבסוף
גבוהות,ומסבךאתהעמותהוהגבאיםבתביעו 

עלבעלהביתכלפיאותו"יורד"שבנהבחצירושלאברשות.

אירע,ואדעתאדהכילאהורשהלפעולותיו.וגםאםהנתבעים

ולכןישארמעמדוכאדםמהשוקשירדובנה.

ד,ואילו
יטענו ,שהוא שמצידם הורשה לפעולות הבניה בלב 

אמנם א .בזמנו בעת ניהול הפרויקטלא ראה את מעמדו

לגיוס הכספים בלאלחייבם דבר ,ובשל כך לא קבל סמכות


כ"יורד" ,אלא ראה עצמו כמי שקבל מנדט בלתי מוגבל

ללוות בשמם ,ומצידם אינם רואים מקום לביטול השליחות

לניהול הפרויקט ,ובאותו מועד לא עלה על דעתו שהזיקה

מעיקרא.עכ"פכלשליחותאינהמתקיימתאלאבהסכמתשני

בינו לנתבעים היא זיקה שבין "יורד" המשקיע בנכסיו של

צדדים ,וגם השליח מצידו רשאי לבטל שליחותו כשלדבריו

"בעלהבית",ושההשקעהבהרחבהובשיפוץשלביתהכנסת

המשלח אינו עומד מאחריו כפי שסבר מלכתחילה ,ולטעון

היא על מנת לשוב ולתבוע את הנתבעים בתביעת ממון

רא ירד למלאכתו עלדעת תנאים מסוימים ,וכעת
שמעיק 

תמורתההשקעה.אךכעתלאחרשהתבררלא.שהנתבעים

התבררשהםלאהתקיימו,ובטלהשליחותומעיקרה.

התנערו מזכותו למימון הפרויקטבאותה דרך שבחר ,ופקע

בנסיבות המתוארותיש לדונו כ"יורד לחורבתחבירו ובנאה

דינוכשליחהנתבעים,חזרדינולמפרעכאדםמעלמאהיורד

שלאברשות",מפנישבנסיבותאלולאהיהלורשותלבנות,

לחורבתחבירוובנאה.

דהיינו בנייה בהיקף רחב הדורש נטילתהלוואותגבוהות

עלתה טענה מצד הנתבעים ,על התנהלות רשלנית מצד א.

בסדר גודל כפי שניטלו בפועל בלא מקור מימון שגררו את

בכל הקשור לניהול הפרויקט .ביחס לטענה זו יש לקבוע

התביעה הנוכחית כנגד הנתבעים .אך עכ"פ דינו של החלק

כדלהלן.

ששופץוהורחבכבנייהבמקוםהעשוילהבנות,ולהלן נבאר

ראשית ,אילו הגבאים היו מעמידים איש מקצוע ,עם

הנ"מבהגדרהזו.

תעודות וניסיון ,שינהל את הפרויקט ,והיה מתברר שהלה
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כשלבמלאכתו,היהמקוםלטענת"אומןשקלקל".אךלאחר

אך הדבר פשוט שטעות היתה בידו של א ,.ואין לגזבר

שהם העמידו לניהולפרויקטרחב כזה ,אברך צעיר חסר

ולעסקן רשות ליטולהלוואהעל חשבון בית הכנסת בלא

כישוריםוחסרכלניסיוןבניהול פרויקטיםמסוגזה,ואףלא

הרשאהמפורשת,ובכלנטילת ממון,שלאבתורתמתנהאו

טרחו לוודא שמפקח בניה מקצועי מלווה את הפרויקט ,על

תרומהלביתהכנסת,יששינוימהותימההנחיותהמחייבות

כןאיןלהםאלאלהליןעלעצמם.כמוכןאיןמקוםלטענות

אותו.

על העדר ניהול הנהלת חשבונות מקצועית ,לאחר

אמנם ,א .היה מורשה ליטולהלוואותבסדר גודל מסויים

שהמשימה הוטלה על אדםחסרהכשרה מקצועית בתחום

לצורך ניהול שוטף של הפרויקט ,אך נטילתהלוואותבסדר

הנהלת חשבונות ,ומן הראוי שהנתבעים היו נעזרים באיש

גודל של140,000דולר ,בלא מקור מימון ידוע להשבת

מקצוע לניהול החשבונות ,וכשלא עשו כן ,אין מקום להלין

הכסף ,חייבו קבלת אישור מראש ,של הגבאים ונציגי

על מי שנטל על עצמו את המשימה לאחר שקיבל

הציבור ,בטרםהלוואותאלו יזקפו לחובת בית הכנסת או

מהנתבעיםאתהסכמתםלניהולהפרויקטעלידו.אםאמנם

הציבור.

א .לא שיתף פעולהכנדרש עם חברי הועדה ,של אנשים

בדינושלשליחששינה,כתבמהרי"קשרשכז:

המביניםבבניה,שהוקמהללוותאתהפרויקט,כנטעןעלידי
הנתבעים ,היה עליהם להורות לא .להפסיק כל פעילות
ולהעביראתהאחריותלאדםאחר.
שנית,לאחרשבפסקהדיןהנוכחי,א.מקבלמעמדשל"יורד
ת
לשדה חבירו" ,דהיינו התביעה להחזר החוב לארבע 
התובעים לא התקבלה ,אלא התקבלה התביעה להחזר
הוצאותהכרוכותבהרחבהושיפוץ,איןמקוםלטעוןעלדרך
ניהול הפרויקט ,אלא הכל נמדד לפי התוצר הסופי .מאחר
שהתביעה שהתקבלה היא להחזר הוצאות בשיעור שבח,
איןנ"מבטענהעלניהולרשלני,אלאאםיתבררשההוצאות
שהנתבעיםכבר פרעוובצירוףההוצאותהנתבעותכעת,סך
הכלהמצטברשלהכלגבוהמשיעורהשבח.
כלהאמורהואעלפישורתהדין,אךמאחרשהנתבעיםלא
נתבעו באופן אישי אלא הם מייצגים ציבור קדוש של
חסידים ויראי ה' ,יש מקום להורות לנתבעים לנהוג לפנים
משורתהדין,ולמצואאתהדרךלמנועמצבשאינוהגון,שבו
ארבעת התובעים הזילו מכספם למימון ההוצאות שהיו
כרוכות בהרחבה ובשיפוץ בית הכנסת ,ובזמנו סברו בתום
לב שכספם ניתן בתורתהלוואהלציבור באמצעות נציגו

"בכל מקום מצינו ,דכל היכא שהשליח משנה כל דהוא מדברי
המשלח ,שאין נקרא שליח .ואפילו בדברים שאם היה המשלח
עצמו לא יכול לטעון עליו ,כשנעשה ע"י שליח יכול המשלח
לטעון עליו בשינוי כל דהוא ,שהיה ראוי לומר שאין קפידא
בדבר .כגון הא דאמרינן בכל דוכתא לענין אונאה דפחות
משתות קנה ,ואין מחזיר אונאה משום דפחות משתות הוי
מחילה ,משום דדרך הכל למחול בו כמו שכתב רבינו משה,
ואפילו הכי היכא שנעשה ע"י שליח יכול המשלח לטעון אפילו
על פחות משתות ,כדאמרינן בקידושין פרק האיש מקדש וכן
פסקו כל הפוסקים .ותנן נמי בפרק בתרא דמעילה )דף כ"א(
שאם אמר לו בעל הבית לשלוחו הבא לי מן החלון והביא מן
הגלוסקמא או שאמר הבא מן הגלוסקמא והביא מן החלון,
שהשליח מעל ולא בעל הבית .ותנן נמי התם דאם אמר לו לתת
חתיכה בשר לפני האורחים ונתן חתיכה כבד או שאמר חתיכת
כבד ונתן חתיכת בשר ,שהשליח מעל ולא בעל הבית .ומדחזינן
שהשליח מעל ולא בע"ה ,בשינוי כל דהו ,כגון מחלון
לגלוסקמא או מבשר לכבד ,אלמא דבשינוי כל דהו אמרינן
דשליח מעל ולא עשה שליחותו  ...והרי לך דבשינוי כל דהו
פקע תורת שליחות מהשליח".

המוסמך ,וכעת הציבור נהנה מפירות ההרחבה והשיפוץ

ה
ובמשנהבמסכתב"מברישפרקהשוכראתהאומנין)דףע 

לצרכי תפילות ות"ת ,וכן השיבו הלוואות אחרות ,אך

ע"ב(:

נוהגים איפה ואיפה בין בעלי החוב השונים ומבקשים
להתנערמהחובהלהביאלהחזרהחובלארבעתהתובעים.

להלןפסקהדיןבהרחבהכוללמקורותבהלכה.
זכותושלגזברליטולהלוואותבלאהרשאהמפורשת
אין מחלוקת שהתובע א .לא קבל רשות מפורשת ליטול
הלוואות שיחייבואתביתהכנסת.אמנם,לדבריוהיהברור
לושמכיוןשקבלהרשאהלאסוףאתהכסף,שבשלבראשון
לאהיהמצויבידו,הרשאהזוכוללתרשותליטול הלוואות
בשם בית הכנסת ,וכמו כן כשא .הגיע לארבעת התובעים
הואהציגבפניהםשהואמקבל הלוואות עבורביתהכנסת,
וכפי הנראה היה ברור לו ולארבעתם שאין ספק שבית
הכנסתוהגבאיםאוהציבורמחויביםבהשבת הלוואות אלו.

"השוכר את האומנין והטעו זה את זה ,אין להם זה על זה אלא
תרעומת".
ובגמרא:

"חזרו זה בזה לא קתני ,אלא הטעו זה את זה ,דאטעו פועלים
אהדדי .היכי דמי  ...אי דאמר ליה בעל הבית בתלתא ,ואזיל
איהו אמר להו בארבעה  ...דאמר להו שכרכם על בעל הבית".
וכתבהרי"ף:

"כללא דנקטינן מהא שמעתא  ...היכא דא"ל בעה"ב בתלתא
ואמר להו איהו בארבעה  ...אי אמר להו שכרכם על בעה"ב,
חזינן היכי מיתגרי פועלים בההיא דוכתא ,אי בד' יהיב להו
בעה"ב ד' ,ואי בתלתא יהיב להו תלתא ,דכיון דשני שליח
בשליחותיה בטלה לה שליחותיה ,והוו להו כמאן דעבדי ליה
סתמא ,דדינא דשקלי כמנהג המדינה".
הרי מבואר שאם השליח שינה בשליחותו ,אינו נחשב כמי
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שעשה מעשה בשליחות המשלח אלא כעושה מעשיו
בסתמא.

בשליחותו ...דאינו שלוחו כלל לזה ,דלתקוני שדריה ... ,ה"נ
כיון שלא נעשה גבאי לזה ,יש לחייבו".

יש לדון ,האם גזבר או עסקן העוסק בצרכי הציבור דינו

העולה מכל האמור-אין לגזבר שהתמנה בסתמא ,את

כשליח,ויחולעליוהכללשבכלשינויקטןיאמרולומשלחיו

סמכויותיושלבעלבית,וידואינהכידבעלהביתלכלדבר

"-לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי" ,או שבעצם המינוי שקבל

ועניין,אלאדינוכשליחשסמכותומוגבלתלתחוםשהוסמך

להיות גזבר או עסקן העוסק בצרכי הציבור ,ניתנו בידיו

בפירוש,וכששינהבטלהשליחותו.

סמכותכמושלבעלהבית.

במקרההנוכחי,אילוא.היהמודעלכלהאמור,ומלכתחילה

נראהפשוטשאינואלאשליח.עייןבספרדבראברהםח"ב

היה נוטל את ההלוואותעל דעת כן שהוא אישית יחוייב

סי'יטסק"זשדןבמעמדגבאיביתהכנסת,וכתב:

בהחזר ובפירעונן המלא ,היה מקום לקבוע ששליחותו

"ורב אחד רצה לומר דגזבר עדיף משליח דעלמא",

שרירה וקיימת ,ועליו להשיב את ההלוואותשנטל .אך

והביא ראיה מגזבר של הקדש .אך במסקנתו העלה הדבר

למעשה אין ספק שא .לא העלה על דעתו שהוא כאברך

אברהם:

צעיר יטול הלוואות על דעת להחזירן מכספו ,אלא

"בממון בית הכנסת דודאי אין אדם יכול להקנותו שלא מדעת
הקהל או הגבאי שהוא שלוחם ,א"כ כשמכר הגבאי ונתאנה
אפילו פחות משתות ואפילו במקרקעי ,נימא לי' לתקוני
שדרתיך ולא לעיוותי ,ובטלה שליחותו ובטלים מעשיו,
וממילא בטל הקנין"

רשאי ליטולהלוואותאלו כידא
מלכתחילה סבר שהוא 
אריכתאשלהנתבעיםויחדעמםלעשותמאמץלמצואאת
מקורות המימון לפירעונן .אלא שבנקודה זו טעה א .והיה
מוטל עליו לקבל הסכמה מוקדמת מראש מצד הנתבעים
לנטילת ההלוואותבשם בית הכנסת או העמותה ,ובלא

עיין בנתיבות בהקדמה לסי' ר' שכתב לדון גזבר הקדש

שקבל רשות מפורשת ,מעשיו אלו אינן נחשביםכמעשים

כשליח ,ואפילו באפוטרופוס קיי"ל בשו"ע סי' רכ"ז סעיף ל'

שנעשועלידיגבאיביתהכנסתובטלהשליחותו.

דדינו כשליח שיוכל לומר לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי,

כיווןשבנטילתההלוואות בטלהשליחותו,עלכןהזיקהבין

וכאןמעמדושלא.לאהיהעדיףממעמדושלאפוטרופוס.

ארבעתהתובעיםלנתבעיםאינםכיחסילוהומלוה.

ובספראבןשתיה)להג"ראליעזרדוןיחיא(חלקחו"מסי'עו
כתב:

"נשאלתי בגזבר של קהל שקנה דבר בעד הקהל ונתאנה בפחות
משתות ,אי גם בדידיה שייך לומר לתקוני שדרתיך ובטל
המקח ,או דגזבר עדיף בזה משליח דעלמא".
בתשובתוהאריךלדוןבשאלהזו,ובמסקנתוכתב:

"הילכך נראה עיקר ,דהקהל יכולים לומר לו לתקוני שדרתיך.
וגם מדברי בעל הפלאה )בספר המקנה( בקידושין דף כ"ט נמי
מבואר שסובר דגם בגזבר איכא האי טענה דלתקוני שדרתיך
וכו' ועיין במעילה דף י"ג בהקדיש בור ונמלא מים ,דאמרינן
דמועל בו ולא במה שבתוכו ,שהקשו שם התוס' דליקנו הקדש
המים מתורת חצר  ...והקשה התוי"ט דליקנו מתורת שליחות
דהא גם בהקדש יש דין שליח .ותירץ כיון דהגזבר רק דין
שליח יש לו אינו יכול לקנות להקדש על ידי חצרו ,ע"ש... .
מכל זאת מבואר דגם גזבר אין דינו רק כשליח בעלמא ,דהא
בבעלים מהני כה"ג ,עיין בר"ן בנדרים דף ל"ד ע"ב,
כנלענ"ד".
ובמש"כ שכל גבאי ושליח צריך לדעת מה הם גבולות
הסמכותשבידוושכלחריגהנחשבתכנעשיתשלאבסמכות,

מעמדושלא.כ"יורד"
אמנםא.איבדאתמעמדוכגזברואינונחשבכשליחהציבור
או הגבאים ,אע"פ כן אין חולק שהרחבת בית הכנסת
ושיפוצו היא עובדה מוגמרת ,ואם א .אינו נחשב כשליח
הגבאים,עכ"פיחשבכיורדלשדהחבירוונטעה.
אם הנתבעים התנערו ממעשיו של א .ובקשו שלא לחייבם
בהלוואות שהלהנטל,הריעכ"פמעמדולכלהפחותכאדם
בעלמא שירד ובנה על דעת עצמו ,ויש לדונו כ"יורד לשדה
חבירו") .אף שבנה על ידי פועלים שעבדו בשליחותו ,אין
הפועלים נחשבים כ"יורד" אלא מי ששלחן לעבודה ,מאחר
שהם עבדו עבורו ,עיין בספר יתרון האור על המשניות,
להגדול ממינסק ,ב"מ פ"ו מ"א שכתב כן בפשיטות( ולהלן
נבאראיזהסוג"יורד"יחשב.
במסכתבבאמציעאדףקא,א:

"איתמר היורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות ,אמר רב
שמין לו וידו על התחתונה .ושמואל אמר אומדין כמה אדם
רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה .אמר רב פפא ולא פליגי כאן
בשדה העשויה ליטע ,כאן בשדה שאינה עשויה ליטע".

נצייןלמש"כשו"תפנייהושעחלקב'סי'קגבדינושלגבאי

לכאורהבנידוןדנןא.אינויכוללהיחשבכיורדשלאברשות,

צדקה שהתמנה על קופה של צדקה והלוה מעות לאדם

ר
לאחר שקבל רשות לכל פעולות הבניה שביצע .אך מאח 

המוחזקכאמידולבסוףהלוהלאהשיבאתהכסףונגרםנזק

שהרשותניתנהעלדעתהסכמותמסוימות,והלהחרגמהם

לכספיהצדקה.ובתוךתשובתוכתב:

וכמפורט לעיל ,בכך נקבע מעמדו ליורד "שלא ברשות".

"כיון דהלכה רווחת בישראל דאין משתכרין בשל עניים,
כדאיתא פרק בתרא דכתובות ,וזה הגבאי עבר על זה ,א"כ שינה

וזאת מפני שגם אם עצם פעולות ההרחבה והשיפוץ נעשו
על דעת הנתבעים שהם בעלי הבית ,אך אם הבונה חרג

עטרתדבורה



מההוראות המוטלות עליו ,הואאיבד את מעמדו כשליח
ויחשבכיורדשלאברשות.
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הדברים שמראים שדעתו נוטה למה שעשה זה וברצונו בא
הדבר ,שמין לו וידו על העליונה".

דוגמא קרובה לכך מצינו בספר פאת נגב)מחכמי קושטא

ועיי"ש בסמ"ע סק"ז שהביא מחלוקת ראשונים,האם הלכה

לפניכמאתיםוחמישיםשנה(חו"מסי'נ'שנשאל:

זונאמרהגםבשדהשאינהעשויהליטע.אךאיןנ"מלנד"ד

"ראובן ושמעון שעשו תנאי ביניהם שיבנה שמעון קרקפות של
ראובן  ...ושמעון בנה יותר ממה שקצבו ביניהם והוציא יותר
מהסך ההוא ,ורוצה שמעון ליפרע הסך ההוא וראובן אומר
שאינו פורע לו אלא מה שקצבו ביניהם ,אבל מה שהוציא יותר
מחמת שרצה לבנות חדרים יותר וכיוצא ,אינו פורע לו ויטול
עציו ואבניו ,הדין עם מי".
ובתשובתוכתב:

"נראה שאם מה שהוציא שמעון יותר הוא מחמת איזה הוצאה
שנתחדשה ,שאם לא היה מוציא היה הפסד בבנין ,דינו כיורד
ברשות  ...אמנם אם מה שהוציא שמעון יותר הוא מחמת שרצה
לבנות הבית גדול בחדרים יותר וכיוצא בזה ,דין יורד שלא
ברשות יש לו כמ"ש הרא"ש שם דאם הוא באופן שאם לא היה
בונה לא היה נופל ,יורד שלא ברשות מקרי ,ובאנו למ"ש לעיל
דאם הוא מקום העשוי לבנות ידו על העליונה ,ואם אינו עשוי
לבנות ידו על התחתונה  ...ועוד אפשר לומר דבנ"ד כו"ע יודו
לפי מ"ש הרא"ש דאפילו בחורבה העשויה לבנות ,אם לגבי
בעל הקרקע אינו ראוי לבנות בנין כזה בלי קיפוח פרנסתו ,יכול
לומר טול עציך ,ואפשר דכו"ע יודו בזה .ועוד י"ל דבנ"ד כו"ע
יודו דמצי למימר טול כיון שקצבו ביניהם שיבנה עד סך מה,
ואפשר לדמותו למ"ש מוהר"ש סי' רכ"ד דהיכא שמיחה ואמר
שלא יבנה פשיטא דלכו"ע יכול לומר טול עציך".
מקרה דנן דומה למקרה הנידון בתשובת פאת נגב ,בשני
המקרים הבנייה לכשעצמה נעשתה בידיעת בעל הקרקע
ואף בשליחותו ,אך לאחר שהבונה חרג מההוראות

שבית הכנסת קודם הרחבתו נחשב כשדה העשויה ליטע,
מפני שהבעלים הסכימו מראש להרחבה ולשיפוץ ,וזאת
ב:
עפ"יהמבוארבספרדברימלכיאלחלקד'סי'קנ"א,שכת 

"הרא"ש כתב בב"מ שם שזה רק בשדה העשויה ליטע ,אבל
באין עשויה ליטע לא אמרינן הכי .וי"ל דזה רק אחר שכבר
נטע ,אבל אי גלי דעתו קודם נטיעה שרצונו בכך ,הוי כשדה
העשויה ליטע ,דאין לך עשויה ליטע יותר מזה כיון שהבעלים
רוצים בכך ,ונראה פשוט שבזה אף הרא"ש והטור מודים שידו
על העליונה ,וכ"כ שם הרא"ש דרק באומר הואיל וכבר נטעת
אני רוצה לקיימם אז ידו על התחתונה ,ומ"ש הטור סי' שע"ה
ס"ב באמר שחפץ לקיימם היינו שאמר אחר הנטיעה ולא קודם,
וזה ברור לענ"ד".
על כן דינו של א .כיורד לחצר חבירו שלא ברשות ובנה בו
ביתהעשוילהיבנות.
ובמקרהכזהפסקבשו"עסי'שע"הס"א:

"היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטעה ,אם היתה שדה
העשויה ליטע ,אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה,
ונוטל מבעל השדה .ואם אינה עשויה ליטע ,שמין לו וידו על
התחתונה".
ובסעיףז'פסקהשו"ע:

"החצרות הרי הם ראויים לבנין ולהוסיף בהם בתים ועליות,
לפיכך הבונה בחצר חבירו הרי זה כנוטע שדה העשויה ליטע,
ושמין לו כמה אדם רוצה ליתן בנין זה לבנותו ,והוא שיבנה
בנין המועיל הראוי לאותה חצר כמנהג אותו מקום".

המוטלותעליו,נחשבכיורדשלאברשות.

בנידוןזהדנוראשוניםהדיןכשהשבחיתרעלההוצאה,אך

בתשובתפאתנגבהיהמקוםלהפרידביןחלקהבניהשנבנה

כפי הנראה בנידון דנן ההוצאה היתה יתירה על השבח,

עפ"י הסיכום המוקדם ובין התוספת שנבנתה על דעת

)ובהמשךהדברים נבהירהטעםלהנחהזו( ,ובזהכתבוכמה

הבונה,אךעכ"פבתשובהזוקבעשמעמדושלשמעוןכיורד

ראשוניםשאינונוטלהוצאהאלאעדכדישיעורהשבח.

"שלאברשות"נקבעמפניהחריגהבהוצאות,חריגההגורמת

בעלהמאורבסוגיאבב"מדףקא,אכתב:

לראובן"קיפוחפרנסתו".וכיחריגהמהיקףההוצאהשנקבע
מראש דינה כמחאה הקובעת דינו של שמעון כיורד שלא
ברשות .וכן בנידון דנן ,אמנם אין הבחנה בין תוספת
מסויימת שנוספה בניגוד לסיכום כפי שארע בתשובת פאת
נגב ,עכ"פ מתשובה זו עולה שגם אם עצם הבנייה נעשתה
בהסכמה ,אך לאחר שהתברר שבנייה זו חייבה את א.
להלוואות בסכומים גבוהים ,בניגוד להסכמת הנתבעים,
ובכךהתבררותוספותבעלויותשלאהוסכמומראשעלבעל
הבית,עלדעתכןלאניתנהההרשאהלבנות.עלכןדינושל

"בהא ודאי מודינא ,שאם היתה הוצאה יתירה על השבח,
לעולם אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ,דאיהו אפסיד אנפשיה,
אפילו בשדה העשויה ליטע".
וכןבחידושיהרשב"אבמסכתכתובותדףפ,א:

"כתב הראב"ד ז"ל דה"ה לענין יורד לשדה חבירו שלא ברשות,
אם בעל הקרקע אריס הוא והוא בכאן אינו נותן לו שכר טרחו
בין בשדה העשויה ליטע בין בשדה שאינה עשויה ליטע ,אבל
דמי נטיעותיו בשעה שנטען נותן לו והוא שהיה שבח כנגד
הוצאה".

א"-.יורדשלאברשות".

הבית יוסף סי' שע"ההביאמתלמידי הרשב"א שהביאו את

בדינושליורדשלאברשות נפסקבשו"עסי'שע"הס"ג:

דעתבעלהמאור,ודחודעתהחולקים,וביארוהטעם:

"היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטע או בנה ,ואח"כ בא
בעל השדה והשלים הבנין ,או ששמר הנטיעות וכיוצא באלו

"דהיאך אפשר שיתן לו יותר ממה שההנהו ,דהא ירד שלא
ברשות".
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לדעת הגר"א בביאור והבית מאיר ,גם השו"ע פסק כסברא
זו.
בביאורהגר"אסי'שע"הס"קט'כתב:

"אבל בסעיף ג' ,אף דידו על העליונה ,אין נוטל יותר על
השבח ,כיון דירד שלא ברשות".
ועיין בבית מאיר אה"ע סי' פח סעיף י' שהוכיח בדעת
הרמב"ם הלכות גזילה ואבדה פרק עשירי ,שרק בהלכה ז'
בדינו של היורד ברשות פסק שידו על העליונה ,ואף אם
ההוצאה יתירה על השבח יטול הוצאותיו במלואן .אבל
בהלכה ד' ובהלכה ו' הרמב"ם לא כתב כן אלא כתב
"אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו ליטע" ו"שמין לו
כמהאדםרוצהליתןבבניןזהלבנותו".ובהלכהו'הרמב"ם
סיים" ,והוא שיהיה בנין המועיל הראוי לאותה חצר כמנהג
המקום",וכתבהביתמאיר:

"וידוע דזה לא שייך בהוצאה יתירה על השבח ,דאיך שייך כמה
אדם כו' ,ולכל הפחות בשהשבח כדי הוצאה".
ומאחר שהשו"ע העתיק לשון הרמב"ם ,הרי שלדעת הבית
מאיר אליבא להלכה גם בחצר העשויה ליטע לא יטול
הוצאהאלאבשיעורשבח.
אמנם דעת הרי"ף שהביא הב"י היא לחייב החזר מלא של
ההוצאותאףאםהשבחנמוךמההוצאות,וז"להב"י)שם(:

"אף הרי"ף פירש כן שכתב ונותן לו דמי הבנין עד גמירא,
ומשמע לפי דבריהם דאף על פי שההוצאה יתירה על השבח
נותן לו את ההוצאה".
וכןכתבבסמ"עסק"ז:

"ואם ההוצאה יתירה על השבח נוטל כל ההוצאה אע"פ דלא
נהנה כלום ,מ"מ הואיל וגילה דעתו דניחא ליה אמרינן אילו לא
נטעה ,היה הוא בעצמו נוטעה ומוציא עליה הוצאה כזו".
וכןמשמעותהנתיבותסק"א.

עכ"פ במחלוקת זו אין הכרעה ברורה ולא ניתן לחייב את
הנתבעים יותר מהוצאה שיעור שבח.

לעשות בה הוצאה בנטיעות וזולתן .ולא שמע ,והלך והוציא
והשביח .מהו שיתחייב בשכר עמלו והוצאתו .מי הוי כדין
היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות חבירו או לא" .ובתוך
תשובתו כתב הרשב"א " -כ"ש בשהלך זה ונטעה אחר שהתרה
בו בעל השדה .דבכי הא ודאי משמע דכ"ע מודו דיכול לומר
טול עציך ואבניך .שלא יהא כל אחד מכריח לחבירו לנטוע
ולבנות".
וכןמהר"אששוןבספרותורתאמתסי'רכדכתב:

"כל מה שנאמר בגמ' ובפוסקים הוא ביורד שלא ברשות ,אבל
במוחה את חברו וא"ל לא תבנה נ"ל דפשיטא דיכול לומר טול
עציך ואבניך".
אלאשהרשב"אבתשובההנזכרתהוסיף:

"מיהו ,אם ראינו אותו לאחר מכאן ששומר פרדסו או נכנס
בביתו ודר בו ,מחייבין אותו ,כמעשה דרב ,בההוא דחזא
דמנטר ליה".
וכןבחזו"אב"בסי'ב'סק"וכתב:

"והיכי דבאמת לא ניחא לי' בבנין ,כגון שאין ידו משגת לבנות,
אם טוען טול עצך כופין אותו ליטול .ואם אינו נוטל ובעל
החורבה אינו דר בבית אין מחייבין אותו כלום ומצי לעכב על
הבונה שלא יכנס לבית .אבל אם בעל הבית נכנס לבית הרי
חזינן דניחא לי' ,ואם ניחא לי' לגמרי מתחייב כדין ידו על
העליונה ,ואם ניחא לי' רק דיעבד משלם כדין ידו על התחתונה,
וכמ"ש לעיל".
גםבמקרהדנן,מלכתחילהלאהיהניחאלגבאיםשתתבצע
ההרחבה מחוץ למסגרת התקציב הניתן להשגה ,ונכנס
בדברי החזו"א "דבאמת לא ניחא לי' בבנין ,כגון שאין ידו
משגתלבנות",אךגםבכה"ג,כתבהחזו"א" :אםבעלהבית
נכנס לבית הרי חזינן דניחא לי'" ,ואינו יכול לבוא בטענת
פטור.
על כן מאחר שבמקרהדנן ,ההרחבה נעשה באישור מוקדם
שלהנתבעים,הרינחשבכשדההעשויהליטע,כאמורלעיל
מהדברימלכיאל,וידהיורדעל העליונה,אךעכ"פלאיקבל

בעלהביתהמתנגדלמעשיושלה"יורד"

הוצאה היתירה משיעור השבח ,לדעת בעל המאור

כאמור לעיל ,במקרה שבפנינו ,א .לא קבל אישור לנטילת

והפוסקיםכמותושהובאולעיל.

הלוואות גבוהות,ולטענתהנתבעיםהיהמוטלעלא.לדעת

לעילבפרק"תמציתפסקהדין"כתבנושאמנםא.בזמנובעת

שעליולהמנעמכך,והיהמקוםלדוןהאםישבעובדהזוכדי

ניהול הפרויקטלא ראה את מעמדו כ"יורד" ,אלא ראה

לפטור את הנתבעים מכל אחריות לתשלום לא .וגם ולא

עצמוכמישקבלמנדטבלתימוגבללניהולהפרויקט,ובאותו

לחייבםבתשלוםמדין"יורד".

מועד לא עלה על דעתו שהזיקה בינו לנתבעים היא זיקה

הרמב"ןבחי'למסכתבבאבתראדףד,בכתב:

שבין"יורד"המשקיעבנכסיושל"בעלהבית",עלמנתלשוב

"זה דומה במקצת ליורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות,
שאלו מתחלה בא לימלך ומיחה על ידו אינו רשאי ליגע בה
ואפשר שאינו חייב לו כלום ,אלא יטול עציו ואבניו וישלם
כחש קרקעו של זה ,ואפילו בשדה העשויה ליטע .ואלו עמד
מעצמו ונטעה ,שמין לו וידו על העליונה ,ואינו יכול לומר לו
טול עציך ואבניך ,כיון שהיא עשויה ליטע".
וכןהרשב"אבתשובהחלקד'סי'נדכתב:

"שאלת ,מי שהתרה בחבירו שלא ירד לתוך שדהו ,ושלא

ולתבוע את הנתבעים בתביעת ממון תמורת ההשקעה .אך
כעת לאחר שהתברר לא .שהנתבעים התנערו מזכותו
למימון הפרויקטבאותה דרך שבחר ,ופקע דינו כשליח
הנתבעים,הרישבנסיבותאלוא.רשאילבקששמעמדוכמי
שאינו פועל בשליחותם של הנתבעים לא תצטמצם להעדר
אחריות על החובות ,אלא ביטול מעמדו כשליח יהיה
מוחלט ,מפני שברור לכל שלא היה מסכים ליטול שליחות
חלקית בלבד ,וכתוצאה מהביטול הנ"ל למפרע ,נקבע דינו

עטרתדבורה
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כאדםמהשוקשירדובנהבביתושלחבירו,ודינו ליטוללכל

הנתבעים טענו בתוקף שלא נטלו על עצמם כל אחריות

הפחותההוצאותבשיעורשבח.

להתחייבויות שא .נטל על עצמו ,ועל כן הם אינם מחויבים

המקורלסבראזולדונולמפרעכיורדאע"פשבמועדהבניה

לחובות שנטל ,וכי א .הודיע להם בפירוש שכל האחריות

לאראהעצמוכך,הואכדלהלן.

לפירעוןהחובותמוטלתעליובלבד.אמנם,ככלשהדברנוגע

שנינובמסכתכתובותדףעט,ב:

לשאלת האחריות המוטלת על הנתבעים לפירעון החובות

"המוציא הוצאות על נכסי אשתו ,הוציא הרבה ואכל קימעא,
קימעא ואכל הרבה ,מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל".

ניתן לקבל טענה זו ,ובפסקהדין הנוכחי אין אנו מטילים
עליהם חובה לשאת בהחזר החובות ,ואמנם האחריות

בתוספות הרי"ד כתב דאיירי בכל סוג של הוצאה ,כולל

לפירעון החובות שניטלו מארבעת התובעים מוטלת על א..

בנייתבתים.וז"להתוספותרי"ד:

אך ככל שהדבר נוגע לפטור את הנתבעים מחובתם לשלם

"כגון שהשביח כל הנכסים כגון שגדר את השדה או נטע גפנים
ואילנות או בנה בהם בתים".

ל"יורד" ,אין נ"מ בהעדר נטילת אחריות מצד הנתבעים
לחובותיושלא..ובעלהבית,דהיינוהנתבעיםדנן,יפטררק

וכןכתבובחלקתמחוקקסי'פחס"קיאובב"שס"קיאבשם

אם יתברר שהיורד הסכים בפירוש לרדת בתורת מתנה,

המרדכי דה"ה אפילו בנה בקרקע פלטרין אמרינן מה

דהיינו שיזכה בעל הקרקע בשבח ללא תמורה .כאמור,

שהוציאהוציאומהשאכלאכל,וכןבתשובתהרשב"אח"א

במקרה דנן שמעמדו הקודם של א .בוטל מעיקרו ,לרבות

סי'תתקב.

מחשבתוהראשונהשהואבמעמדשלשליחלניהול פרויקט

וכתבהרי"ףשםבסוגיא:

הבניה ושפעולותיו הן שלא על מנת ליטול החזר הוצאות,

"במורדת על בעלה בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא
ויטול ,דלא יהא אלא מתנה דהוא יהיב לה הא אמרינן כי אקני
לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה".

חזרנולדיןיורד"בסתמא",ובעלהביתמחויבלשלםלוכדין
יורד .ומסכום הכסף שיקבל מדין יורד ,יפרע את חובותיו
לארבעתהתובעים.

וכןנפסקלהלכהבכלהפוסקיםובשו"עסי'פחסעיףט'.



הרי בפנינו הלכה המתייחסת לבעל ,שבמועד שבנה על

דרךהגביהשלה"יורד"

קרקע נכסי מלוג ,סבר בצדק שאינו כ"יורד" לשדה חבירו,

בדרך התשלום ליורד ,ברשות או שלא ברשות ,כתב בספר

ואמנםבאותומועדהיהדינוכבעלבנכסיאשתושאינובונה

תועפותראםחחו"מסי'ט'אודותיורדברשות:

על מנת ליטול ממנה החזר הוצאותיו .אך לאחר שמרדה,
מכיון שאנו קובעים "דלא יהא אלא מתנה דהוא יהיב לה
הא אמרינן כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא
למשקל ולמיפק לא אקני לה" ,מפני סברא זו כעת מתברר
למפרע שמעיקרא היה דינו כיורד שיטול הוצאות שיעור
שבח.
גם בנ"ד ,כעת לאחר שבטלה שליחותו ,מתברר למפרע,
שמעיקראהיהדינוכיורדשיטולהוצאותשיעורשבח.
נוסיףונצייןלמש"כהריטב"אבתשובהסי'נז:

"מה שאמרו ביורד לשדה חבירו ששמין לו ,פשוט הוא שאינו
אלא כשיש עדים לזה שעשאו משלו או שחברו מודה לו,
שאפילו עשאו סתם ,על דעת ליפרע ממנו עשאו ולא בדעת
מחילה ומתנה".
וכןכתבבפשיטותבתשובתהג"רשמואלסלאנט זצ"לבספר
תשובות הגרש"ס ז"ל ח"ג בתשובה הראשונה בחחו"מ )סי'
קי"ג( ,שבמצב של "סתמא ",דינו של יורד לקבל הוצאותיו,

"אמנם כל זה לענין שלא יכול לומר לו טול בנינך ,אבל נגד
לכפותו לסלק דוקא בממון מביתו ,באמת לא מצאתי בשום
מקום שהיכא שיורד לרשות חבירו לתקן ולנטוע או לבנות אם
יהי' חבירו מחוייב לשלם לו מכיסו … אין כאן שום חיוב
בתשלומין מביתו ,אלא דיכול לדור בבית שבנה עד שישלם לו
יציאותיו … מכ"ש בבונה של ברשות דלא נוכל לכופו לשלם
מביתו".
ובמהרש"םחלקא'סי'לטכתב:

"אך לפמ"ש בחיבורי משפט שלום סימן קע"ח ס"ג ,בשם
תועפות ראם דגם היורד ברשות א"צ השני לשלם לו מביתו ,רק
מן הקרקע שבנה ,ויכול לסלקו בקרקע .וכ"ה בתשובת מהר"ח
אור זרוע סי' רנ"ז ,שפסק ג"כ דיכול לסלקו בקרקע ,ולומר לו
שב בבית עד שתקבל הוצאתך .א"כ לכאורה בנ"ד אין לו זכות
לגבות רק מן השבח .אבל י"ל דבנ"ד הוי כהשביח כל הבית,
שכל הדרים צריכים להשתמש בביהכ"ס ובחצר ,ויוכל לגבות
מהכנסות דמי הדירות כפי ערך מעט מעט".

כדיןיורד.

בשו"ת מהר"ח אור זרוע סי' רנז שהובא במהרש"ם כתב

לכן מכיון שבמצב של "סתמא" ,אין היורד מוחל על זכותו

כדלהלן:

לגבות את הממון הראוי עבורו.גם במקרה דנן ,עם ביטול
מעמדו של א .שליח ,חזר דינו למי שעושה מעשיו בגדר
"סתמא" ,שאינו מתכוין למחול ואינו מתכוין שלא למחול,
על כן כעת הוא רשאי לתבוע את זכויות כפי ההלכה
הפסוקהבהלכות"יורדלשדהחבירו".

"ראובן טוען על שמעון הנה אני ואתה שותפים בבית העומד
ויש לך בו חלק שביעי ,והנה בניתי הבית והשבחתיו עד שהוא
שוה יותר מכפלים ותן לי חלקך כי ראית שבניתי בניינים
גדולים ושתקת ש"מ שהיה ניחא לך במה שבניתי בבית.
ושמעון משיב לא אמרתי לך לבנות כלום ומה ששתקתי לפי
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שהייתי סבור שלא היית תובע ממני כלום כי אם שהיית יושב
בבית .ע"כ השאלה.
תשובה .הדין עם שמעון .אעפ"י שקיימא לן כשמואל )ב"ב
מ"ב ב'( דשותף כיורד ברשות דמי לומר שנוטל בשבח המגיע
לכתפים ובשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע ...
ועוד הרי שמעון מודה דניחא ליה אלא שלא רצה ליתן לו כלום
כי אם שרצה להניחו לישב בבית ,וכיון דניחא ליה חייב מידי
דהוי אהיכא דאמר ליה רבינא )ב"ב ה' א'( גלית אדעתך דניחא
לך ,ופרק קמא דב"ב ופ' השואל דאמר ליה רב לההוא דגדר
ומנטר ליה גלית אדעתך דניחא לך .אעפ"כ נ"ל כאן דהדין עם
שמעון שישב בבית כשיעור יציאותיו ואינו חייב לפרוע לו
מעות מזומנים .כדאמרינן בב"מ )קי"ז א'( הבית והעלייה של
שנים שנפלו ואמר בעל העליה לבעל הבית לבנות והוא אינו
רוצה הרי בעל העליה בונה את הבית ויושב בתוכה עד שיתן לו
יציאותיו .ועתה בין לרבנן בין לר' יהודה כיון דע"כ ברשותו
בנה הבית לעליה משתעבד ,ויפרע לו מיד מעות מזומנים .אלא
יכול לומר לו תשב בבית עד כדי יציאותיך דהא אין ידו על
התחתונה ואפילו ביש לו מיירי התם מדקאמר והוא אינו רוצה,
ה"ה כאן".
וכןבחזו"אב"בסי'ב'סק"ו:

"כתב הרא"ש בשם הראב"ד דאם אין בעל החורבה נותן לו
להיורד מה שהוא חייב לו הרי הוא נכנס לבית ודר בו עד שיתן
הוצאותיו ,והנה מבואר שאין בית דין יורדין לנכסיו  ...משנה
שלימה שנינו דיורד בעל העליה ודר בבית ,משמע אפילו ידו
משגת אין יורדין לנכסיו ,וצריך לומר הטעם דכיון דהחוב
נעשה בעל כרחו ,מפני שההנאה שהביא חבירו הוא בידו ,כל
שאומר לו לחברו קח לך את פירות של ההנאה בכל שנה ,שוב
אי אפשר לו לכופו".
אבלבנתיבותהמשפטסי'שעהסק"גכתב:

"ואם הוא בהנך גווני דאין שומעין לו היה נראה לכאורה
דיורדין לנכסיו ומשלמין לו ,ואף דבבית ועליה בב"מ פרק
הבית והעליה ]קי"ז ע"א[ קאמר הלשון דישב בו עד שיתן לו
יציאותיו ,דמשמע דליכא כפיה אחרת רק לישב בו עד שיתן לו
יציאותיו ,שאני התם דאמר לו לבנות והוא לא רצה ,משא"כ
כאן דאמדינן לדעתו דודאי ניחא ליה רק תואנה הוא מבקש,
דאי לא תימא הכי קשה דהא ודאי דצריך לשלם דמי שיווי
השכירות שהיה דר בו ,דהוי זה נהנה וזה חסר כיון שהיה כבר
חורבא ואיכא שחרוריתא דאשיתא ,ואמאי לא השמיעונו
הפוסקים דין מחודש כזה שישב עד שיעלה השכירות כפי
מעותיו .וגם אינו מן הסברא שהרי הוציא מעותיו כאחת ויקבל
פרוטרוט .אמנם הרא"ש כתב בשם הראב"ד בב"מ דף ק"א
]פ"ח סי' כ"ג[ בדין זה לשון דישב בו עד שיתן לו יציאותיו".
ועיין בשו"ת מחזה אברהם )להג"ר אברהם שטיינברג זצ"ל(
ח"ג חחו"מ סי' יח שכתב שאין להוכיח מדין בעל העליה
שבנהלדיןיורד,וי"לדשאניהתם -

"דבעל העליה בונה לטובתו שיהיה לו מקום דירה ובעל הבית
אינו רוצה בזה כלל  ...לכך צריך להמתין עד שיתן לו יציאותיו.

אבל נוטע או בונה שלא ברשות ,וכוונתו רק להשביח לחבירו,
י"ל דמחוייב שפיר לשלם מביתו ,ועפי"ז יש לפקפק בדברי
התועפות ראם ובראייתו מסי' קס"ד ,וצ"ע בזה עוד".
על כן נראה ,שלענין סך50,000דולר שהנתבעים העבירו
לארבעת התובעים ,אין מניעה שסכום זה ישאר ברשותם
כפירעוןחלקמהחובלא..גםאםמעיקראיכלולומרשיגבה
חובומהשבח,עכ"פאםשלםלוסכוםגבוהבבתאחתודאי
שאיןזהתשלוםבטעות.
אבלמכאןולהבאאיןא.יוכללתבועאתפירעוןיתרתהחוב
אלא יקבל חלק מההכנסות המצטברות שיש לבית הכנסת,
ובדרך זה יהיה בידו סכומי כסף עד שיצטברו כדי פירעון
החובבמלואו.
שיעורהוצאותשעלהנתבעיםלשלם
לעילהעלנושא.רשאילגבותאתהוצאותעדשיעורהשבח
בלבד.
אך ישלהוסיף בזה כדלהלן-אמנם הנתבעים כבר פרעו
חלק מהחובות שנוצרו עקב ההרחבה והשיפוץ ,חובות
לבעליחובאחרים.אךלאחרשקבענואתדינושלא.כיורד,
הרישהחובהיהאמורלהיותמוטלעלהיורדשבנה,ושילם
לבעלי המלאכה .והנתבעים שפרעו חוב זה ,לכאורה דינם
כפורעחובושלחבירו,שלאעלמנתלחזורולגבותמהלוה,
שהרי פשיטא שבשעת פירעון החובות הללו היה פשוט
לנתבעים שחובות אלו ,אף שנוצרו באמצעות א ,.מוטל
עליהם לפורעם ,ולא היתה כוונתם לחזור לגבותם מא ..רק
לאחר מכן כשהתנערו מארבעת התובעים ,מתברר מעמדו
של א .כיורד ,שהחובות שנותרו מוטלים עליו והוא חוזר
וגובהמהנתבעיםכאמורלעיל.
אמנםזהאינו,מפנישישמקוםלדוןכאןדיןשעבודאדרבי
נתן.דהיינומאחרשא.היהמחויבבזמנובהשבתסכומיכסף
לכל בעלי החוב שהלוו לו עבור מימון הוצאות ההרחבה
והשיפוץ ,וכעת מתברר שהנתבעים היו מחויבים לא .מדין
יורד,עלכןסכומיהכסףשהנתבעיםפרעוישירותלכלבעלי
החוב לא יכנסו לגדר פורע חובו של חבירו שלא מדעתו,
אלאינוכומחובםלא..
על כן יש מקום לחשב את סך כל התשלומים שהנתבעים
כבר פרעו לשאר בעלי החוב ,ובצירוף סך של50,000דולר
ששולמו לארבעת התובעים ,ולהעריך האם סכומיםאלו
עומדיםבסדרגודלשל"ההוצאותשיעורשבח".ואםיתברר
שעדייןלאשולמוסכומיםבסדרגודלזהשל"שיעורשבח",
הנתבעים יחוייבו בסכום הנותר בסך90,000דולר ,שעדיין
לאנפרע,אובחלקועדשיגיעולשיעורערךהשבח.
ולשםכךיהיהצורךלמנותשמאימוסמך.
במישדינוליטולהוצאהכתבבשו"עסי'שע"הס"ח:

"כל מי ששמין לו ,בין שהיתה ידו על העליונה בין שהיתה ידו
על התחתונה ,אינו נוטל כלום עד שישבע בנקיטת חפץ כמה
הוציא .ואם אמר יבואו הדיינים ויעשו שומת ההוצאה והרי היא
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גלויה לעיניהם וישערו העצים והאבנים והסיד ושכר האומנים
בפחות שבשעורים ,שומעין לו ונוטל בלא שבועה .וכן זה שנוטל
השבח בלבד ,והיתה ידו על העליונה ,אינו צריך שבועה".
וכתבבערוה"שסי'שע"הסט"ז:

"זה הכלל הוא בכל מקום שהנוטל צריך להשבע וליטול ,אם
הוא דבר שאפשר לדעת עפ"י בקיאים ,יכול לומר שומו לי ואיני
רוצה להשבע".
ובשו"תצוריעקבסי'קמהכתב:

"ומה שהאריך בזה כת"ר אם צריך שבועה על השבח ,כבר כתב
הסמ"ע בסי' שע"ה דדוקא היכי שנוטל ההוצאה צריך לישבע
אפילו בידו על התחתונה וכן בידו על העליונה כשנוטל
ההוצאה צריך להשבע ,אבל באינו נוטל רק השבח והוצאתו
מרובה ,מה שבועה שייך בזה".
על כן רק אם הנתבעים יטענו שהשבח בזמנו בעת סיום
הבניהעמדעלפחותמסךהחובותשכברפרעוושעדייןלא
פרעו )דהיינו סך  90,000דולר( או שיטענו שההוצאות
המקובלותעלבניהבהיקףכזההןפחותמהסךהנ"ל,ורקא.
עקב טעויות ורשלנות הוציא יותר מכך ,יהיה מקום להכנס
לבירור באמצעות שמאים בעלי מקצוע שיעריכו את השבח
אואתההוצאות.
חיובהציבורלנהוגלפניםמשורתהדי ן
במקרה שלפנינו ,ארבעת התובעים נהגו במידת החסד
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וכתבהב"חחו"מסי'יב:

"פרש רש"י בדרך טובים ,לפנים משורת הדין עכ"ל .משמע
דרב הוה כייף ליה לרבה בר בר חנא ,דאם לא כן מאי קאמר ליה
דינא הכי אם לא בא לכופו .ואע"ג דהתוספות פרק הגוזל קמא
)ב"ק ק .ד"ה לפנים( ופרק אלו מציאות )ב"מ כד :ד"ה לפנים(
פירשו דמשום לפנים משורת הדין לא הוה ליה להפסיד ,אלא
מקרא דלמען תלך בדרך טובים ,מכל מקום בעל כרחך שמעינן
דכופין על דבר שאינו חייב בו מן הדין  ...וכן נוהגים בכל בית
דין בישראל לכוף לעשיר בדבר ראוי ונכון ואע"פ שאין הדין
כך".
ועייןבשו"עחו"מסי'יבסעיףב'ברמ"אובש"ךובפת"ש.
ובמהרש"םח"זסי'קצאכתב:

"בחו"מ סי' י"ב איכא שתי דיעות אם כופין על לפנים משורת
הדין ,והב"ח העיד שהמנהג לכוף לעשיר ,ובתשובת השיב
משה חיו"ד סוסי' מ"ח כתב שדברי הב"ח כאלו נתנו בסיני
ע"ש".
וכןבשו"תביתשלמהחלקחו"מסי'קחכתב:

"הב"ח סי' יב האריך להכריע דכופין על לפנים משורת הדין ...
עכ"פ הב"ח העיד דכן נוהגין כל בתי דינים שבישראל לכוף על
לפנים משורת הדין .ובתשובת השיב משה מהגאון דק' אוהעל
כתב דדברי הב"ח הללו ,תורה כניתן מסיני ,ובפרט לתלמיד
חכם וירא שמים ודאי דכופין ,כמו דא"ל רב לרבב"ח ס"פ
האומנין".

והנדיבותכלפיהציבורשהנתבעיםהםשלוחיו,והלווסכומי

כל זה ביחס לדין שבין אדם לחבירו ,אך ביחס לציבור,

כסף למימון הוצאות ההרחבה והשיפוץ של בית הכנסת.

החיוב לקיים "לפניםמשורת הדין" ברור יותר ,וכדלהלן.

ולמעשה בזכות סכומי הכסף הגבוהיםשהלוו ,התאפשר

החתםסופרחלקיו"דסוףסי'רלטכתב:

לעמוד במימון הפרויקט .בסופו של הדבר הציבור הרחב
נהנה מפירות ההרחבה והשיפוץ ,ואילו ארבעת התובעים
נשארוללאפתרוןשיביאלהשבתכספם.
אמנם מצד הדין לא מצאנו מקום לחייב את הנתבעים
בהחזרההלוואותלארבעתהתובעים,אךמאחרשבסופושל
דבר ,למעשה הציבור נהנה מפירותהלוואותאלו ,הרי
שלפנים משורת הדין יש מקום לחייבם לשאת בהחזר
ההלוואותניתנו לאדם שהוחזק בעיני
ההלוואות .מאחר ש 
המלווים כשליח הנתבעים,וכפי המבואר לעילהם לא היו
אמוריםלדעת,שא.טעהופעלבלאסמכות.
יצוין שהנתבעים נהגו נכון ,בהגינות וביושר ,כלפיהלוואות
אחרות שניטלו על ידי א,.ופרעו אותן בלא לדקדק במידת
המחויבות עפ"י דין לפירעון החובות ,ואין מקום לנהוג
באמתמידהאחרתביחסלארבעתהתובעיםדנן.
ידועההגמראבסוףפרקהאומנין)דףפג,א(:

"רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא .שקל
לגלימייהו ,אתו אמרו לרב .אמר ליה הב להו גלימייהו .אמר
ליה דינא הכי אמר ליה ,אין ,למען תלך בדרך טובים .יהיב להו
גלימייהו .אמרו ליה עניי אנן ,וטרחינן כולה יומא ,וכפינן ,ולית
לן מידי .אמר ליה זיל הב אגרייהו .אמר ליה דינא הכי ,אמר
ליה אין ,וארחות צדיקים תשמר".

"עכ"פ משום ועשית הישר והטוב ראוי לשלם ,וכופין את
הציבור על זה ,וכמו שכתב בתשובת צמח צדק סי' פט עיי"ש
היטב".
ולהלן מדברי הגרי"א הרצוג זצ"ל בספר פסקים וכתבים סי
פו:

"ידוע מה שאמר הגאון ציס"ע ר' ישראל סלנטער ז"ל שלפיכך
נאמר במשנה )ב"מ עה (.אין להם אלא תרעומת ,כדי להשמיע
לנו שיש להם הרשות לקיים תרעומת בלבם .והנה מצינו
לפעמים שכופין על לפנים משורת הדין ועיין חושן משפט סי'
רנ"ט סעיף ה' וסי' שנ"ו ובקצוה"ח ובתוספות ב"מ דף כד :ד"ה
לפנים משורת הדין ,ובהא דשקולאי שם דף פג .אפילו במקום
הפסד גדול כופין לאדם חשוב משום למען תלך בדרך טובים,
והוה דינא הכי לגביה ,אף שאין דינא הכי לגבי אחרים .ומוסד
ציבורי כזה יש לו תורת אדם חשוב ,ובפרט שאחד העומדים
בראשו הוא ת"ח גדול".
ובפד"רח"העמ'151כתבהגר"אגולדשמידטזצ"ל:

"אף על פי שהלכה זו אינה אלא לפנים משורת הדין ,כמבואר,
ומחלוקת הראשונים היא אם כופין על קיום לפנים משורת
הדין ,כמובא בטור ובשולחן ערוך חושן המשפט סי' י"ב .אולם
הב"ח שם מכריע כדעת הפוסקים שכן כופין .ועיין בתשובות
צמח צדק סי' פ"ט ,המסיק כי גם הסוברים שאין כופין ,היינו

עטרתדבורה

ד
568סימןל 

סק"ג( ,וכן נראה דס"ל רוב הפוסקים שהביא הפת"ש שם
)ובסי' רנ"ט( להלכה למעשה ,אלא דפליגי אם כופין רק
בדברים או גם בשוטין ונידוי עי"ש ,ובתשובת חת"ס )חיו"ד
סי' רל"ט אות ט'( מבואר ,דכופין אף את הציבור לקיים
ועשית הישר והטוב עי"ש ,ואף דמבואר שם בפוסקים לחלק
בין עשיר לעני ,וכפי מש"כ כ"ת ,הקהל שם בגדר עניים ,מ"מ
זה נגד הכלל דאין עניות הציבור ,ועוד הרי בתשובת צמח צדק
)סי' פ"ט( כתב להוכיח מדברי המרדכי ,לענין מה דכופין
באבידה על לפנים משורת הדין ,דכל שהמוצא אינו עני ,אע"ג
דלאו עשיר היא צריך להחזיר ,וכופין אותו על לפנים משורת
הדין ,וא"כ אף אם הקהל אינם עשירים ,אבל בודאי לא הוי
בכלל עניים".

בשוטים או בירידה לנכסים ,אבל בדרכי כפיה אחרים ,כגון
שמתא ,כופין לכולי עלמא ,והוא פוסק כך להלכה .ועיין
בתשובות שבות יעקב חלק א' סי' קס"ח ,הפוסק שכופין
בדברים ,היינו שבית הדין מחייב ומצוה ,אולם אינו אוחז
באמצעי כפיה לביצוע הצו.
ועיין בתשובת החתם סופר הנ"ל ,הפוסק להלכה ,על פי פסק
הצמח צדק הנ"ל ,שכופין על לפנים משורת הדין .והחתם סופר
אינו נכנס כלל לברר מה הם דרכי הכפיה ,אם בשוטים או
בשמתא ,או בדברים בלבד ,מפני שלמעשה אין כל הבדל בדבר,
כאשר המדובר הוא בציבור ,כי די לו לציבור בכפיה בדברים
שהוא צווי בית הדין ,ואוי לו לדור אשר פרנסיו מסרבים לצו
בית דין ,עד שיהא צורך באילוץ על ידי דרכי כפיה ממש".
ח'עמ'.215
וע"עמש"כבזהבפד"רחלק 

על כן לפנים משורת הדין ומצד "ועשית הישר והטוב" יש

ובשו"תמנחתיצחקחלקה'סי'קכאכתב:

מקוםשהנתבעיםימצאואתהדרךלהסדיראתפירעוןהחוב

"ובב"י )חו"מ סי' י"ב( וברמ"א שם )סעיף ב'( ,הביאו פלוגתת
הפוסקים ,אם כופין על לפנים משורת הדין ,והב"ח שם הוכיח
מדברי הש"ס הנ"ל דכופין ,וסיים ופוק חזי מאי עמה דבר,
וציין לדבריו בש"ך שם )סק"ח( ,וכנראה דס"ל כן להלכה ,וכן
כתב בפת"ש שם )סק"ז( ,דכן משמע דעת הש"ך )סי' רנ"ט

במלואולארבעת התובעים בפריסת תשלום לתקופה של
מספר שנים ,ובלא לדקדק בהתחשבנות המפורטת לעיל
שנקבעהעפ"יהדין .ובמידה שלאתימצאהדרךכאמור,יש
מקוםלשקולאםלקבועחיובםבפסקדין,וביה"דישקולזאת
אםלאיושגהסכם.

סימן לד

ת
הנחתקוצינורביובבביתהעלמיןהעתיקבצפ 
בבית הדין האזורי בצפת ,בשבתו כבית דין להקדשות,

לעתיםחולףפרקזמןארוךעדשהתקלהבאהלידיתיקונה,

הוגשה בקשה מטעם רב העיר צפת הרה"ג הרבשמואל

ובכל פרק זמן זה נגרם ביזיון לשוכני העפר ,וכן הסבל

אליהו שליט"א וחמישה מהאפוטרופוסים שהתמנו להקדש

המתואר.כידוע,בכלשנהפוקדיםאתהמקוםאלפיםרבים

ביתהעלמיןהישןבצפת.הבקשההיאכיביתהדיןכממונה

הבאיםלהשתטחעלקבריהצדיקים.

על ההקדש ,יפסוק האם על פי ההלכה ניתן לבצע העברת

בבית הדין התקבל מכתב של עמוס רודין-מנכ"ל חברת

קו צינור ביוב במתחם בית העלמין הישן בצפת ,ושינָתנו

"פלגהגליל",החברההציבוריתהמופקדתעלהסדרתהביוב

לאפוטרופוסיםההוראותהמתאימות.

באזור-ובו הובאה עמדת החברה .הובהר שם שהפתרון

מהחומר שהוגש לבית הדיןעולה כדלהלן :מי השופכין של

המוצע בנסיבות הטופוגרפיות המיוחדות של המקום ,הוא

שכונת המגורים בעיר העתיקה בצפת הסמוכה לבית

להציב צינור ביוב באמצעות קו צינור עילי-שאינו דורש

העלמיןהישןמתנקזיםאלבריכתביובהסמוכהלפתחבית

חפירה בקרקע-שיעבור בבית העלמין הישן בקצה מתחם

העלמין הישן בצדו הדרום-מזרחי .הכניסה הראשית לבית

בית העלמין ,בצדו המזרחי והדרומי של המתחם ,רחוק

העלמין הישן רחוקה235מטר מצפון לפתח זה .בבריכה זו

מאזורהקבריםשאותםפוקדיםבאיביתהעלמין.קו זהינקז

הותקנו משאבות השואבות את הביוב ,ומעבירות את

את הביוב כלפי מטה לאזור שכונת מאור חיים בצפת

תכולתהבריכהלקוביובעילי.

השוכנתבמפלסנמוךמביתהעלמיןהישן,ומשםיתחברלקו

עקבתקלותחוזרותונשנותבפעילותהשאיבה,ישנןדליפות

ביובאחרשבאותואזור.פתרוןזהיחסוךאתהצורךבריכוז

ביוב לעתים קרובות-לעתים אף כמה פעמים בשבוע.

הביוב בבריכה הקיימת בפתח בית העלמין הישן ,וכן לא

מדובר בדליפות תת-קרקעיות ודליפות מעל הקרקע ,והן

יהיה יותר צורך בשאיבה ובהסתמכות על המשאבות

גורמות למטרד סביבתי -סבל מריחות רעים ויתושים-

החשמליותהמתקלקלותמדיפעם.אלאבאופןקבועושוטף,

לגרים באזור ולבאי בית העלמין .כמו כן ,הריח הרע עלול

קוהצינורינקזאתהביובכלפימטה.לבקשהצורפהתכנית

להגיעגםלמקומותתפילהסמוכים.

מדויקתשלתוואיקוהצינורהמוצע.

חמור מכך  -כשהמשאבות מתקלקלות ,הביוב דולף

רב העיר צפת המשמש יו"ר הקדש בית העלמין הישן

מהבריכה ונשפך במדרון לכיוון הקברים בבית הקברות ,עם

וחמשתהאפוטרופוסיםחיוודעתםשהצעהזוהינהההצעה

כלהביזיוןהנגרםמכךלשוכניהעפרהקבוריםבסמוך.

המעשית והנכונה ,והיא עדיפה על ההצעה החילופית

עטרתדבורה



הכרוכה בחפירת קידוח בעומק רב בסמוך לבית העלמין.
האפוטרופוסים הסבירו כי קיים חשש שבקידוח בעומק
ימצאו קברים ישנים ,וכן העלויות הכרוכות בביצוע חלופה
ָ
זו גבוהות במיוחד ואין להן מקורות מימון .בשל כך דחו
האפוטרופוסיםהצעהזו.
כעת עלינו לבחון אם על פי ההלכה ניתן ליישם את
התוכניתהעומדתעלהפרק.

סימןלד569

"על דבר מתי עולם אשר מעולם היא עיר מתים קבורים ובאו
מכל הגולה למות שם ,וממקום קדוש מעיר אלוקינו אשר מיום
היוסדה שמה ימותו ושמה יקברו ,אשר יש בה הרבה יותר
מששים ריבוא אדם מלבד עצמות אדם המובאים תמיד עד אין
מספר לצדיקים אשר בקרבה ,כי אין קצה לגויה .ומי מכל ערי
הגולה הקרובות והרחוקות אשר אין לו בה אב או אח ,בן או בת
אם או אחות מכל שאר בשרו ,הם או עצמותיהם".

כברלפני עשריםשנה,ביום ח'איירתשנ"ג ,ניתנההחלטה

מאז שנכתבה אגרת זו ,נקברו בבית עלמין זה אלפים רבים,

של ביד"ץ העדה החרדית בירושלים בראשות הגאון רי"י

בהםגדוליעולם וצדיקים,ראשיאלפיישראלקדושיםאשר

דושינסקי זצ"ל ,ובחתימת חמישה מחברי הבד"ץ-ביניהם

בארץהמה.

שני פוסקים מובהקים נ"ע ,הגרי"י פישר זצ"ל והגרא"ד

במשךמאותשניםנהגולפתוראתבעייתהביובשלתושבי

הורוויץזצ"ל-שהתירוהנחתצינורביובבמתכונתשהוצעה

העיר העתיקה בצפת באמצעות צינור ביוב שעבר באמצע

בזמנו.בהחלטתםכתבוכדלהלן:

ביתהעלמין,ביןהקברים.

"כידוע שבבית החיים העתיק בעיה"ק צפת מצוי מאד שמי
שופכין נשפכין לבית הקברות וזה גורם לביזיון קברי קדושי
עליון ,ומכבר התלבטו גאוני קדמאי מה לעשות .ובחודש אדר
א' תשנ"ב ישבו בי"ד על מדוכה זאת והחליטו שבאם יש
אפשרות להניח הצינורות בלי לחפור בקרקע יש לעשות כן.
וכעת שעומדים לבצע את הנחת הצינורות ,שלחנו את...
המומחה המנוסה לברר המצב בבית הקברות צפת ,ואחר
שביקר שם במקום מסר לנו את החוו"ד שאפשר לסדר הנחת
צינורות שמה בלי לחפור כלל ולפגוע בקברים ,והוסכם שכל
תיקון שייעשה בבית החיים בצפת ייעשה רק בהשגחה תמידית,
החלטנו שראוי לבצע הדבר ,ויהי' לנו בזה זכות להציל קברי
קדמונים מביזיון .ויסכר פי דוברי שקר ,אלו המנסים לחבל את
פעולת הצלת קברי הקדמונים".
בזמנו ,התכנית לא יצאה לפועל .כשהחלו להניח את
הצינור ,הושחת הצינור על ידי בעלי זרוע שסברו שפעילות
זואסורהעלפיההלכה.כמובן,אותםבעליזרועושולחיהם
לא מצאו לנכון להציג את הספקות ההלכתיים לבית הדין
בצפת ,המופקד על ההקדש ,ולבקש חוות דעתו .כתוצאה
מההתנהגות האלימה ,העניין נדחה עד לאחרונה ,ועקב
הסבלהמתוארהתעוררהיוזמהחדשהלמצואפתרוןהולם.
בעקבותיוזמהזוהוגשההבקשהלביתהדיןשיביעאתחוות
דעתוההלכתית,וכןיפעילאתסמכותוכביתהדיןשלהעיר
וכבית דין שנקבע על ידי נשיא בית הדין הגדול כבית הדין
להקדשות ,שהוסמך חוקית ליתן את ההוראות המתאימות
והמחייבות את האפוטרופוסים,ובכפוף לפסיקה שתינתן
יורהעלביצועהעבודהשתקבלאתאישורביתהדין.

מבחינה טופוגראפית בית העלמין מצוי במדרון שמתחת
לעירהעתיקהבצפת,ובהעדרתוואימתאים לפתרוןחילופי
שלקוביובשיעקוףאתביתהקברות,לאהיהמנוסמהצבת
צינור כזה בתוך בית הקברות .וכמובן ,בעבר לא היו
משאבותחשמליותאואחרות,שינקזואתהביובבאמצעות
שאיבתהביובלמקוםגבוהיותר.
בספר זרע אברהם להגאון רבי אברהם יצחקי זצ"ל )תלמיד
מהר"ם גלנטי וחברו של בעל פר"ח ,והיה רב של ירושלים(,
בחלק יו"ד סי' כא ,בתשובה משנת ה'תפ"ח ,השיב ביחס
לצינורהביובשהיהבזמנו.בלשוןהשאלהנכתבכדלהלן:

"בהיות כי מימי עולם ושנים קדמוניות ,היה בעיה"ק צפת
תוב"ב ביב שבו נקבצים כל הביבים של כל הבתים והחצרות,
והביב הזה צר וסתום ,ודרך הילוכו באמצע בית החיים .ויען כי
מקדם היתה עיר קטנה ואנשים בה מעט ,היה כל הנכנס בביב
משתפך והולך עד שמגיע לסוף ההר ,ויורד לעומק שבין שני
ההרים .ועתה כאשר נבנו החרבות ...מתמלא יותר מדאי ואינו
מספיק להשתפך עד שהוא נבקע ומתפזר כל הזוהמה שבתוכו
הילך והילך וצף על דבי הקברות .ושאלנו את פי האומנים
הבקיאים בבנין תיקון הדבר .וכה ענו שתיקונו להרחיבו
כאמתיים על פני הארץ ובזה יחזיק המרובה וישתפך לעמק דרך
הילוכו בלי שום ביקוע .ולהיות כי חדשים מקרוב קברו כמו
עשרה מתים סמוך לביב הנזכר מזה ומזה ,ולהרחיבו מוכרח
לפנותם משום יקרא דשכבי ,ובפרט כי שם חלקת מחוקק ספון
גדולי ישראל זלה"ה שלא יתבזו בזיון גדול כזה שהזוהמה צפה
על פני הקברות ,וניחא למיעבד איסורא קלילא ולא ניעבדו כל
הציבור שמוטל עליהם לתקן הדבר ,איסורא רבא".
הרי שמציאות זו של צינור ביוב העובר בבית העלמין הישן

ביתהעלמיןהישןבצפת

בצפתקיימתמאותרבותשלשנים.וכברלפנישלושמאות

בבית העלמין הישן בצפת קבורים גאוני עולם ומצוקי ארץ,

שנהנכתבשהצינורכברנמצאבמקוםזה"מימיעולםושנים

לרבות מרן הבית יוסף ורבינו האר"י הקדוש ועוד גאונים

קדמוניות" .בתשובה זו דן הזרע אברהם ביחס לשאלה

וצדיקיםרבים.

חמורה יותר מהנידון שבפנינו ,והיא האם מותר לפנות

באיגרת ליהודי איטליה מלפני כארבע מאות ועשרים שנה

קבריםהסמוכיםלצינור.

שהובאה בהקדמה לשו"ת מהר"ם אלשיך שנדפס לאחרונה

בתשובתו התיר את פינוי הקברים הסמוכים לצינורכדי

מחדש,כותבהמהר"םאלשיךביחסלביתקברותזה:

לאפשראתהרחבתו.ובתוךדבריוכתב:

ד
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"אע"ג דהקברים קדמו לשופכים ,יש לפנותם משום דמזיקים
לרבים ,וכדאמרן ,דאמרינן דעתיינו דמתים דניחא להו לסבול
צער זה ולא שיזוקו הרבים ,הכא נמי הוא הדין והוא הטעם...
דתרוייהו איתנהו ,צערא ובזיון המתים חדשים וגם ישנים ,כ"ש
כבוד ראשי אלפי ישראל קדושים אשר בארץ המה .וטעמא
דמילתא ,דמידי גזור רבנן שלא לפנות אלא משום צערו של מת,
הא צערא ובזיון איכא להם ולמתים אחרים ,ודאי דניחא להו
לנקברים לסבול צער הפינוי ולא צער המים והטינופת ,דזילא
בהו מילתא טובא ,דהא כיון דמידי דרבנן הוא ,בעילה כל דהו
דחינן לה".
בספר ארץ חיים )לרבי חיים סתהון ,יו"ד סי' שסד ס"ה(

וכןבמסכתמסכתשמחותפרקיד:

"אין מוציאין אמת המים בין הקברות ,ולא יעשה שם שביל,
ולא ירעה שם בהמתו ,ולא יטייל שם ,ולא ילקט משם עצים
ועשבים ,ואם ליקטן אסורין בהנאה ,ואם בשביל הנאת בית
הקברות עצמו ליקטן ,שורפן במקומם".
ברייתאזוהביאההרמב"ןבספרתורתהאדם.
בספר לחם יהודה )הלכות אבל פרק יד הי"ג( באר הלכהזו
המבוארתבמסכתשמחותובגמ'וכתב:

"בודאי דבר פשוט ,דאיסור זה הוא על כללות בית הקברות,
אפילו במקום שעדיין לא נקברו שם מתים ,דלא אתינן עלה
מטעם איסור הנאה ,אלא מפני כבודן של מתים כדאיתא בגמ'".

ובספרעיקריהד"ט)הלכותאבלותסי'להסעיףלד(העתיקו

רבינויהונתןמלונילבפירושועלהרי"ףבמסכתמגילה)שם(

אתתשובתהזרעאברהם.

כתב:

הנידון שבפנינו שונה מהנידון בתשובת זרע אברהם ,מאחר
וכעת אין הכרח בפינוי קברים ,וגם קיים תוואי שונה
מהתוואי עליו השיב הזרע אברהם ,וכאמור הצינור המוצע
אינועוברבאמצעביתהקברותאלאבקצהו.
התוואי המוצע עתה הוא כדלהלן :הקטע הראשון יוצא

"בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש ,לפי שיש לדאוג על
המתים שכבר מתו גדולים וטובים ממנו ועתה הם עפר ואפר.
ואין מוליכין בהן אמת המים ,שמא ירבה הנהר וישטוף גם
עצמות הקבורות ,מפני כבוד המתים אסרנו כל מה שאסרנו".
וכן בספרנמוקייוסף על מסכת מגילה )י"ל לאחרונה ע"י

מהבריכה הקיימת לכיוון מקוה האר"י ,ועובר מתחת לדרך

הרב משה יהודה בלוי( באראת איסור הולכת אמת המים,

העפר שמעל מקוה האר"י .הצינור יעקוף את מקוה האר"י

וכתב:

מצד מזרח ומדרום .ובחלקו השני יוצב מעלהשביל הסלול
מבטוןוהיורדלכיווןביתהעלמיןהחדש.

"שמא ירבו המים וישטוף העצמות".
הרי מבואר בדברי רבינו יהונתן מלוניל ובנמוקייוסף שאם

בירור הלכה זו יחולק לשני חלקים .בתחילה נתייחס לקטע

איןחשששאמתהמיםתשטוףאתהקברים,לאי ָפגעכבוד
ִ

הראשוןעדלמקוההאר"ישבוהצינוראמורלהיותמוצבעל

המתים ,ואין לאסור את התקנת אמת מים שאין בה חשש

האדמה .יצוין שבשטח זה כבר קיים צינור מים המחובר

דליפה ,כגון אמת מים באמצעות צינור סגור הבנוי באופן

למקוה האר"י לצורך תפעולו ,ויש לקבוע מה היה ההיתר

הבטוח מפריצת מים החוצה .ולפי דרכם ,כשאין חשש

להניחבזמנוצינורזה,ובכךיתבררההיתרלהניחבסמוךאליו

שהמים ישטפו את הקברים ,אין יסוד לאסור התקנה אמת

אתצינורהביובהמבוקש.לאחרמכןנתייחסלהצבתהצינור

מיםמפניאיסורהנאהבביתהקברותבשטחשביןהקברים,

עלגביהשבילהיצוקהיורדלמטהולסיוםתוואיהצינור.

אומחששלקלותראששנאסרהבכלשטחביתהקברות.
מסתברשבעיה"קצפתנהגומקדמתדנאכדעתהר"ימלוניל

המנהגבביתהקברותהישןבצפת

ונמוקי יוסף ,שלא להימנע מהצבת צינור ביוב סתום בבית

עקרונית,בעתהדיוןביחסלזהירותהנדרשתביחסלקברים,

הקברות כשאין בו חשש לדליפה .שהרי העיד בגודלו

קיימת חלוקה בין דינו של הקבר גופו ובין דין השטח

בתשובת זרע אברהם "כי מימי עולם ושנים קדמוניות ,היה

שהוקדש לבית קברות .ביחס לקבר גופו ,כתב הטור יורה

בעיה"ק צפת תוב"ב ביב שבו נקבצים כל הביבים של כל

דעה)סי'שסד(:

"קבר אסור בהנאה .ודוקא קבר של בנין ,אבל קרקע עולם של
קבר אינו נאסר .כתב ה"ר ישעיה שהעפר שמכסין בו המת בתוך
הקבר אסור בהנאה ,דתלוש ולסוף חיברו הוא וחשוב כתלוש.
ואיזה קרקע עולם ,כגון החופר כוך בסלע שהוא קרקע שלא
נתלש .ואינו נראה ,אלא העפר נקרא קרקע עולם אפילו תלשו
ואח"כ החזירו ,דהא לא משכח תלמודא לימסר אלא בקבר של
בנין ,וכן דעת א"א הרא"ש ז"ל".

הבתים והחצרות ,והביב הזה צר וסתום ,ודרך הילוכו
באמצעביתהחיים".
מאחר ותשובת זרע אברהם הובאה בהסכמה על ידי רבי
חיים סתהון זצ"ל שהיה מרבני העיר צפת לפני למעלה
ממאהשניםובפרקזמןרביחייםסתהוןזצ"להיהרבהעיר,
ובספרוארץחייםדקדקלאסוףאתמנהגיעיה"קצפת,הרי
שבפנינועדותנוספתמלפנימאהשנהשכךהיהבעברמנהג
המקום.

ואילו ביחס לשטח בית הקברות כולו ,כתוב בגמרא )מגילה

כיום אין אנו זקוקים להסתמך על ההיתר שכתב הזרע

כט,א(:

אברהםלפנותקבריםהסמוכיםלצינור,אךמתשובהזואנו

"תנו רבנן בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש ,אין מרעין
בהן בהמה ,ואין מוליכין בהן אמת המים ,ואין מלקטין בהן
עשבים ...מפני כבוד מתים".

למדים שהמנהג לאפשר את הנחת צינור הביוב והשארתו
"באמצעביתהחיים"-מימיעולםושניםקדמוניות"-הונהג
על יסוד הפסיקה ש"הביב הזה צר וסתום" .משמע ,מאחר

עטרתדבורה



שאיןחשששתכולתותגלושותגיעלקברים,איןדינוכאמת
המיםהנאסרתבביתהקברות.
מאחר וכך נהגו "מימי עולם ושנים קדמוניות"-כל הבא
לשנות ממה שהיה נהוג מאות שנים ,והטוען שקיים איסור
בצינורסתום,ידועלהתחתונה,ומוציאלעזעלגדוליעולם
לדורותיהם שהתירו זאת ,והניחו לביב זה להמשיך
ולהתקייםללאפוצהפהומצפצף.
להלן יתבאר ,שמנהג זה יסודו בהררי קודש ,ופוסקים רבים
מסכימיםעמו.
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ראש דקתני בברייתא .ובודאי דדבר פשוט דאיסור זה הוא על
כללות בית הקברות אפילו במקום שעדיין לא נקברו שם מתים
דלא אתינן עלה מטעם איסור הנאה ,אלא מפני כבודן של מתים
כדאיתא בגמ' .ואיסור רעיית בהמות והאמה והטיול לא הוצרך
להזכיר ,דבכלל קלות ראש הן ונקט דברים המחודשין בדוקא.
מיהו איסור ליקוט עשבים נ"ל דס"ל כסברת הר"ן שהביא מרן
ב"י סי' שס"ח דהוי משום שאסורין בהנאה ופי' ב"י לדעתו
דדוקא בקבר בנין יעו"ש ...ומ"ש רבינו מתחלה אסורין בהנאה
ר"ל מדרבנן מפני כבודן של מתים אע"פ שלא ביאר".
וכןהאבנינזרבחלקיורהדעהסי'תעהסק"דכתב:

שיטתהרמב"ם
הרמב"ם בהלכות אבל )פרק יד הלכה יג( כשהביא להלכה
אתהגמ'במסכתמגילה,פסקבלשוןזו:

"בתי הקברות אסורין בהנאה ,כיצד אין אוכלין בהן ,ואין שותין
בהן ,ואין עושין בהן מלאכה ,ולא קורין בהן ולא שונין בהן,
כללו של דבר אין ניאותין בהן ,ולא נוהגין בהן קלות ראש".
כאמור,הרמב"םפתחהלכהזובלשון"בתיהקברותאסורין
בהנאה".
לכאורהמשמעשכלשטחביתהקברותאסורבהנאה,וכיון
שכן ,אין היתר להניח צינור בשטח זה גם כשאינו על גבי
קבר ממש ,לרבות צינור שאין בו כל חששלדליפת מים על
הקברים ,מכיוון שבהנחת הצינור נהנים ממקום האסור

"לשון הרמב"ם פי"ד מהלכות אבל ,בתי הקברות אסורין
בהנאה כיצד אין אוכלים בהם כו' והיינו משום בזיון המת
]דאילו משום דמת אסור בהנאה הלא קרקע עולם אינו נאסר[".
וכן בספר שו"ת מהרש"ג )להג"ר שמעון גרינפלד זצ"ל ,ח"ג
סי'עב(באר-

"דמש"כ הרמב"ם דבית הקברות אסור בהנאה ,ג''כ אין כוונתו
שהוא אסור בהנאה כמו דבר אחר האסור בהנאה ,דאם כן היה
היה אסור בדריסת הרגל או בישיבה כמו קרקע האסורה בהנאה
שוודאי אסור בדריסת הרגל ובישיבה .אלא וודאי הלשון אינו
מדוקדק ומש"כ אסור בהנאה ,כוונתו דאסור לנהוג בו מנהג
בזיון ,ועל כי אין מרעין בו וכו' קרא ליה הרמב"ם לכל הנך
מילי אסור בהנאה".

בהנאה.

אמנם בספר ערוך השולחן )יורה דעה סימן שסח סעיף ו(

אמנםיצויןשמרןהב"יבשו"ע)יו"דסי'שסח(לאהעתיקאת

כתב:

לשוןהרמב"ם,אלאפתחהלכהזוכדלהלן:
"בתי הקברות אין נוהגים בהן קלות ראש"וכו'.

ובאר הש"ך סק"א"מפני כבודן של

מתים".ואכן רבים פרשו

"דע דלשון הרמב"ם ...שכתב בית הקברות אסורין בהנאה כיצד
אין אוכלין וכו' אין כוונתו איסור הנאה ממש ,אלא כלומר
שאסרום בהנאה מטעם קלות ראש ,והוא איסור הנאה דרבנן".

את דברי הרמב"ם שאין כוונתו לחדש דין של איסור הנאה

משמע שזו תקנה מדרבנן לדונו כאיסור הנאה ,ונראה

בכלשטחביתהקברות.

שהוציא דבריו משיטת הב"ח )יו"ד סי' שסח( ,עי"ש .אך

בכסףמשנההלכותטומאתמתפרקח'הלכהה'כתב:

כאמורהכסף משנה ועוד אחרונים פירשו דברי הרמב"ם

"דכיון דמספקינן ליה בבית הקברות דיינינן ליה כבית הקברות
שאין נוהגין בהן קלות ראש אין מרעים בהם בהמה וכו'
כדאיתא פרק בני העיר )דף כ"ט( ,ולדברים אלו קורא רבנו
איסור הנאה".

שאיןכאןדיניאיסורהנאהכללרקאיסורקלותראש,ובכך
אין מחלוקת בין הרמב"ם לשאר הראשונים .וכן להלן נביא
פוסקיםרביםשלאהסכימולדעהזושלערוה"ש.

דהיינו אליבא דהכסף משנה לשון איסור הנאה שכתב

מעמדושלביתהקברותכביתהכנסת

הרמב"םהואלשוןמושאלוכוונתולאיסורקלותראש.

בספרשלטיהגבוריםעלהרי"ףבמסכתסנהדריןבפרקנגמר

וכן בספר לחם יהודה )הנזכר לעיל( כתב בביאור שיטת

הדיןכתב:

הרמב"ם:

"בתי הקברות אסורין בהנאה כיצד אין אוכלין וכו' .קשיא לי
דמנליה לרבינו איסורין אלו שלא נתפרשו בהדיא בתלמוד.
ועוד קשה דמ"ט השמיט דברים המפורשין רעיית בהמות
והולכת אמת המים והטיול וליקוט עשבים ,וכמו שתמה מרן
הכ"מ בזה .והנראה לענ"ד דרבינו יליף לאלו האיסורין שהזכיר
מדתניא אין נוהגין בהן קלות ראש גבי בית הקברות ,ולעיל גבי
בתי כנסיות תניא נמי כהאי לישנא דאין נוהגין בהן קלות ראש
ומפרשינן לה בברייתא דקאי אאכילה ואשתיה ודכוותה יעו"ש
בפרש"י .אם כן כל הני דנקט רבינו הם נכללין בלשון קלות

"לבי אומר לי דסבירא ליה להרמב"ם ז"ל דדין בית הקברות
הוא כדין בתי כנסיות ,ויהיב לבתי קברות כל דין דיהיב לבתי
כנסיות ...קבר הוי דומיא דבית כנסת של יחיד שלא חייל עליה
איסור ,אלא במה שיש כח באיסור להתפשט בו ,ותו לא .הלכך
בתי קברות של רבים דכיון דאקצו ההיא קרקע לבית הקברות,
חל עליה בכוליה קרקע שם בית הקברות ואיסורו אפילו במקום
שלא נקברו שם המתים ,דהא להכי אקצינהו לכולי ארעא.
ומשום הכי כתב מיימוני ז"ל סתם בתי קברות אסורים בהנאה,
ולא חלק בין הם של בנין או קרקע עולם ...להודיענו דדמי
לבתי כנסיות של רבים ,ואין נאותים בהם אפילו במקום דליכא
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שם מתים ...דלהכי אקצינהו הקונים אותם לבית הקברות ,וזכו
בהו המתים ויוצאין לשוט בעולם כההיא דפרק מי שמתו.
והלכך אין נוהגין בהם קלות ראש בכל אותו מקום ,וגם אסורים
בהנאה בכל מקום שהם ,דומיא דבית כנסת של כרכין ...ולפי זה
גם דברי הרא"ש אתי שפיר ,דאפילו תימא דס"ל כדעת בנו
דפליג עם ר' ישעיה ,היינו דוקא בקבר היחיד ,אבל בבית
הקברות דתניא פרק בני העיר ,חייל עלייהו איסורא אפילו
במקום שאין שם קברים כלל ,משום דאקצינהו מעיקרא לכך
וזכו בהו המתים".
למעשההש"גהורהשבכלשטחביתהקברותנאסרלעשות
כל האסור בבית הכנסת ,ועוד פסק ,שעשבים הגדלים בו
אסורים בהנאה ,כפי דרכם של הב"ח וערוה"ש ,שהובאה

לרבים ,נאסר כקדושת בית הכנסת .וביאר דבר זה יפה באורך
בש"ג פרק נגמר הדין .והסברא נותנת כך ,דכל שהוקצה
למצותו להתפלל בתוכו או ללמוד בתוכו או לקבור בתוכו הכל
הוקצה למצותו ואין ניאותים בהם".
אך עיי"ש שנראה שלא קבל סברת הש"ג ביחס למש"כ
לחדשאיסורההנאהכפשוטו,וכתבשאםהיהאיסורהנאה
ממשלאהיהרשאיאותוחסידבמסכתברכות)יח,ב(ללון
בבית הקברות .אלא רק מפני שדין המקום בבית הכנסת
כתב:

"י"ל חכמים ותלמידיהם שרי ,כמו דשרי בבית הכנסת לאכול
ולשתות ולטייל ,משום דכבוד וצורך תורה עדיף מבית הכנסת
ובית הקברות" עכ"ל החת"ס.

לעיל.

אך בחזון איש )הלכות אבילות סי' רט ס"ק טו( השיג על

אך רבים השיגו על דברי הש"ג .בספר לחם יהודה בדבריו

דברי הש"ג והחת"ס גם בעיקר העניין שדימו את דינו בית

הנזכרים ,השיג על חידושו של הש"ג ביחס לאיסור הנאה

הקברותלדיןביתהכנסת,וכתב:

מדרבנן ,ולאחר שהאריך כפי שהובא לעיל בביאור דברי
הרמב"ם ,דלא מטעם איסור הנאה נאמרה הלכה זו ,אלא
מפניההוראהלהימנעמכלדברשישבוקלותראשהגורמת
ביזיוןלמתים,סיים:

"וכל זה הוא לאפוקי ממה שהאריך הרב בעל שלטי הגבורים
בדעת רבינו סוף פרק נגמר הדין יעו"ש ,ודוק ותשכח".
וכןבספרחבליםבנעימים)ח"גיו"דסי'מא(השיגעלדברי
הש"ג,וכתב:

"דבריו תמוהים ,חדא כי ידוע שהרמב"ם אינו מחדש מדעתו
שום דבר בלי מקור .ותו אי בית הקברות של רבים אסור
בהנאה ,למה במגילה כט .איתא בית הקברות אין נוהגים בהם
קלות ראש אין מרעים בהם בהמה ואין מוליכים בהם אמת
המים ...למה האריכה הברייתא בפרטים ולא תפסה לשון קצרה
דאסור בהנאה ...ועוד הא מפורש שם הטעם משום כבוד
מתים ...ונראה שכיון שדעת שלטי הגבורים לא הובאה בשו"ע
כלל ,אין לחוש להחמיר בזה".
וכן בעל השואל ומשיב ,בספרו דברי שאול יוסף דעת )סי'
שסח(העירעלהש"ג,וכתב:

"מה שהאריך לבאר בזה דברי הרמב"ם לא נהירא לפענ"ד ,דאין
דרכו של רבינו לחדש מדעתו דינים וחילוקים שלא נזכרו
בש"ס".

"אין לנו לחדש במה שלא נזכר בגמ' ופוסקים ,ולא אמרו אלא
מפני כבוד מתים ...וביהכ"נ שאני ,דיש בו קדושה וכעין מקדש
שנקרא עליה שם ה' ,אבל ביה"ק מוכן למצות חסד ואין בו
משום קדושה".
ובסי'רחסק"ה,כתבהחזו"א:

"למבואר לעיל דאין איסור קלות ראש אלא על הקבר ממש ,יש
מקום לומר דאם יעלו עפר על הקבר י' טפחים הוי הפסק רשות
ומותר לעשות למעלה דרך לרבים ...ואפשר דסגי בג"ט או
בד"ט ,ואף שקשה להקל בלי ראי' ,מ"מ ראוי להחמיר
ולהשתדל במקום שאי אפשר להציל ,ולשפוך עליו עפר
הרבה".
הרי מבואר שבגובה י' טפחים מהקבר לא חשש מאיסור
קלותראשבשטחביתהקברות.
עודנצייןלחי'רביאברהםמןההרעלמסכתמגילה)כט,א(
שהביאאת לשוןהרמב"םבהלכותאבל,הנזכרלעיל,וכתב
עלדבריו:

"וכל זה אמת ,דבית הקברות אסור בהנאה ,כדאיתא בנגמר
הדין ,ומיהו כל זה האמור כאן בגמרא הוא בגופו של בית
הקברות שנאסרו בהנאה הקברות ,אבל אם יש שם רחבה שאין
שם קברות לא נאסר עדיין ומותר בכל אלו ,וזה אין בו ספק".
הרי מפורש בדבריו שנכתבו בביאור דברי הרמב"ם ,שלא

הגאון שו"מ באר הלכות אלו על יסוד דיני איסורי הנאה

בכל שטח בית הקברות נאסרו הדברים המפורטים בגמ',

מהקבר גופו כשאינו מחובר או מדין קלות ראש בבית

ושלאכדבריהש"ג.

הקברות.

וכאמורלעיל,כךעולהמדברירבינויהונתןמלונילוהנמוקי

וכןבספרגשרהחיים)חלקאפרקכזוחלקבפרקדאותו(

יוסףהנזכרים,שאיןבעצםהתקנתאמתמיםבביתהקברות

אף שקיבל את עיקר ההשוואה לקדושת בית הכנסת ,וסייע

משום קלות ראש ,אלא רק אם קיים חשששהמים יצאו

לסברה זו ממה שסוגיה זו במסכת מגילה נקבעה בסמיכות

מאמת המים וישטפו את הקברים .ומבואר דבלא"ה אין כל

לדיני בית הכנסת ,תמה על דברי הש"ג לדון איסור הנאה

מניעהבעצםשימושבשטחביתהקברותלמעבראמתמים,

בביתהקברות.

ואיןלחוששהמקוםדינוכביתהכנסתכפישסברהש"ג.

והנה החתם סופר )יורה דעה סי' שלה( הסכים עם הש"ג

העולה מדברינו :בבית הקברות נאסרה קלות ראש ,ועל כן

ביחסלמש"כשמעמדושלביתהקברותכביתהכנסת,וכתב:

נאסרלהעבירבהאמתמים.לדעתהש"גוהחתםסופרדינו

"אפילו שלא ע"ג קבר אלא מקום שהוקצה לבית הקברות

כבית הכנסת ,ובש"ג ובערוה"ש )שיסוד דבריו בב"ח( פסקו

עטרתדבורה
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עפ"י שיטת הרמב"ם ,שכל המקום נאסר בהנאה מדרבנן.

האר"י,איןלחושלחששקלותדעתבצינורנוסףשיוצבלידו,

וכברראינושלדעתהרבהפוסקיםאיןיסודלחדשדיןכללי

גםאםיהיהמעטרחבממנו.

של איסור הנאה בכל שטח בית הקברות ,אלא קיים איסור

·.בספרחשוקיחמד)שם(,כתבהגר"יזילברשטייןשליט"א:

קלותראשמפניכבודהמתים,וכךהיאפשטותלשוןהשו"ע
והש"ךבריש סי' שסח .כאמור הכסף משנה ועוד פוסקים
כתבוכןגםבדעתהרמב"ם,וכךעולהמדבריכמהראשונים
כמושהבאנו.
מסתבר שבבית הקברות הישן בצפת נהגו מקדמת דנא,

"ויש לי להוסיף על דברי מו"ח שליט"א דמאחר ומערכת הביוב
היא לצורך המבקרים בבית העלמין שוב אין בזה בזיון ,ולא
דומה לאמת המים שאינה משרתת את צרכי המבקרים כי אם
את בעלי השדות ,ובפרט שהרבה זקנים מבקרים שם ולפעמים
זקוקים מאד לבתי הכסא ,וכל מה שיש בו צורך אין בו בזיון".

הרבהיותרמשלושמאותשנה,שלאלחושלדעתהסוברים

הגר"י זילברשטיין שליט"א ביסס דבריו על תשובת מלמד

שבית הקברות עצמו ,גם בשטח שבין הקברים ,אסור

להועיל חלק יורה דעה סי' קכו .ולהלן מתשובה זו הנוגע

בהנאה ,על כן השאירו את צינורהביובבתוך שטח בית

לענייננו.לשוןהשאלההיא:

הקברות,וכןלאחשושישבזהמנהגשלקלותראש.
א
סברותנוספותלקול 
‡ .ביחס לקביעה שצינור סתום של מים או ביוב העובר
בביתהקברותיחשבכביזיוןוקלותראש,להלןפסקדינושל
גדול הפוסקים בדורנו ,מרן הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל ,כפי
שהביא חתנו יבל"א הגר"י זילברשטיין שליט"א בספרו
חשוקי חמד על מסכת יומא דף יא )דף קד בדפי הספר( וכן

"בקהלה אחת יש שם בית הקברות גדול עד למאד והדרך שם
רעה ובימי הגשמים כמעט אי אפשר לבוא אל בית עולם ,ועתה
יכולים לפנות דרך אחרת טובה אם נותנין דרך חליפין קצת מן
בית הקברות .וקצה ההיא אין שם קבר והוא כמעט מאה
מעטער או יותר רחוק מאותו חלק אשר נמצאו שם הקברים.
ועתה שאלתי אם רשאין אנשי הקהילה ליתן אותו החלק מן בית
הקברות ,מאחר שהוא מוכן לבית הקברות ושם בית עולם
עליו".

חזרוהביאובספרועלמסכתמגילהדףכט.הגרי"שאלישיב

בתשובתו הביא הרב מלמד להועיל מדברי הש"ג ובאר את

השיב ביחס להנחת צינורות מים היוצאים מחדרי שירותים

המניעה להוציא חלק מבית הקברות לשימוש אחר .אך

שבביתהקברות.בתוךדבריוכתבאודותצינורותאלו:

מסקנתוהיאכדלהלן:

"מה שעוברים בתוך הבור של הגניזה צינורות אין זה בזיון.
אולם יש להסתפק מהא דאיתא במסכת מגילה )דף כט ע"א(
ונפסק בשו"ע )יור"ד סימן שסח ס"א( בית הקברות אין נוהגין
בהן קלות ראש ואין מוליכין בו אמת המים .והכא נמי העברת
הצינורות בבית הקברות הוא אמת המים ,ואסור להוליכם
בתוכו .והשיב על כך מו"ח שליט"א דמאחר ובימינו כך נוהגים
בהרבה בתי עלמין ]ויתכן שמנהגן התחיל על ידי כן שבשעה
שהקצו את השטח לקברים יחדו את מקום בית הכסא והוא קדם
לקברות ,דאם כבר הוקדש השטח לבית הקברות לא מועיל אף
ז' טובי העיר ,כמבואר בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד סימן שנח([,
שוב אין זה בזיון וקלות ראש לקברים".
ונראהביאורדבריו  -מאחרשענייןקלותראשוביזיון נקבע
על פי המציאות ודעת בני האדם ,על כן מאחר והונהג
להניחצינורותבביתהקברות,הגםשמנהגזההחלבנסיבות
שעודקודםשהקצואתהמקוםלביתהקברותייחדוהמקום
לצינורות אלו ,אך עקב כך שזהו המנהג ,נקבעה דעת בני

"אמנם כן אם אין רוצים למכור הדרך בממון ,או ששואלים סך
גדול כל כך עד שאין ביכולת בני הקהלה לשלמו ,אז אפשר
למצוא צד היתר .דהנה בכל הפוסקים משמע דהאי איסור בית
הקברות אינו אלא דרבנן משום כבוד המתים ,עיין שו"ת
מהר"ם שיק סי' שנ"ח ושו"ת יהודה יעלה סי' שס"ג ,ובנ"ד
כבוד המתים הוא שיהא דרך טובה לבית הקברות שעל ידי זה
ירבו יותר מלווי המת עד בית הקברות ,וגם ההולכים על קברות
אבותיהם וקרוביהם להתפלל יתרבו .וכעת שהדרך רעה היא,
בימות הגשמים היא שממה אין עובר ,ורק מעטים המה
ההולכים לביה"ק ומברכים שם הברכה ומתפללים שם ואין זה
כבוד למתים .וכיון שהבית עולם הוא גדול ורחב ידים ,בודאי
ניחא להו למתים ליתן קרקע מעט מבית קבורתם ,כדי שימצאו
העוברים ושבים דרך טובה להלוית המתים ולהילוך על
הקברות .אשר על כן אם א"א לקנות הדרך אני מתיר לתת
בחליפין שלה קצת מן בית הקברות ,ובתנאי שיסכים עמי עוד
מורה הוראה מפורסם".

האדםשאיןבצינורותאלומשוםקלותדעתוביזיוןלקברים,

על כן גם בנידון זה ,כאמור הצבת צינור הביוב הוא הכרח

על כן מותר להניחם גם לאחר שכבר השטח הוקצה כבית

גמור לחיים ,אך גם לשוכני העפר שלא יתבזו מדליפת

קברות.

הביוב ,על כן זהו כבוד המתים שיוצב הצינור ותימנע

לעניין זה קשה לחלק בין צינור ברוחב מסוים לצינור אחר

דליפתו על הקברים .והדברים ק"ו :אם הרב זרע אברהם

שהוא רחב מעט יותר ,לאחר שכאמור אין דעת בני האדם

התירמטעםכזהפינויקברים,ק"ושישלקבלסברהזושכל

לראות בהצבתצינורות סגורים בבית הקברות משום קלות

שהוא צורך המתים אין בו משום ביזיון ,ואין קלות ראש

דעתוביזיון.

בהצבתוובשימושבו.

מאחר ובשטח שבין בריכת הביוב למקוה האר"י כבר נהגו

לפיזה,איןהכרחשהטעםשנהגומקדמתדנאבעיה"קצפת

בקיומו של צינור המים המספק את המים למבנה מקוה

בצינור ביוב העובר באמצע בית החיים עפ"י סברת הר"י

ד
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מלונילוהנמוקי יוסףכאמור,אלאיתכןשנהגוכןמטעםזה,
שאין ביזיון וקלות דעת בכל פעולה הנעשית לצורך כבוד
המתים שוכני עפר בבית קברות זה .מאחר שהיה ידוע
שבנסיבות הטופוגראפיות של מיקום בית הקברות ,בלא
הסדרת ניקוז הביוב באמצעות צינור כזה ,הביוב עלול
להיכנסלמתחםביתהקברותבאופןבלתימבוקר.
‚.חלקוהראשוןשלתוואיהצינורהמוצעכיוםהואבשטח
שבין הבריכה ועד לאזור מקוה האר"י ,שהוא שטח נטוש,

"מסתברא שכל האזור הזה היה פעם בית הקברות ,וברמב"ם
מפורש בפרק יד דאבל )הלכה יג( שבתי קברות אסורים בהנאה
ולכן אין אוכלים ואין שותים בהם ע"ש ,הרי שאוסר מטעם
איסור הנאה ,שבית הקברות יש בו כעין קדושת בית הכנסת
וכמבואר במפרשים ,ומפורש בגמרא במגילה לגבי בתי כנסיות
שאפילו בחורבנם כשניכר שזהו מבית הכנסת נוהגין בו כבוד
)ע"ש כח ,ב( ,ויתכן שה"ה לגבי בית הקברות ,ולבנות בית מלון
מעל מקום המקודש בודאי אסור".

שומםמלאעשבים,ואינוניכרכמקוםהשייךלביתהקברות.

אך מסתבר כסברת הגאון עמק התשובה ,וכידוע מעשה רב

ביחסלשטחכזה,איןלחושמשוםקלותראש,גםאםתעלה

שלרבבותאלפיישראל,רבנןותלמידהון,שנהגושניםרבות

טענה שלפני שנים רבות גם בשטח זה היה בית קברות,

שאינם נזהרים מקלות ראש האסורה בבית הקברות באומן

מאחרוכעתבמקוםזהאיןקבריםוהמקוםאינונראהכבית

במקום שהיה פעם בית קברות .וגם הגר"מ שטרנבוך

קברות .וכבר נהגו להקל בדומה לזה באתר קברו של רבי

שליט"א אסר בניין מלון ,דזילא בהו מילתא טובא ,ואין

נחמןמברסלבזצ"לבאומן.

הכרחשיאסורגםאתהנחתהצינורדנן.ואמנםביחסלצינור

בספר עמק התשובה )ח"ו סי' תקז( נשאל ביחס לאתר

הנידון כאן ,בתיק ביה"ד מצוי עותק מפסק דינושהורה

מנוחתושלרבינחמןמברסלבזצ"לבאומן,שידועבסביבות

להתירבנידוןזה,אךכפיהנראהמטעמיםאחרים.

מקום הקבר היה בית קברות ,אך כעת לא נותר ממנו דבר,

בעיקר הלכה זו מסתבר כסברתו של הרב עמק התשובה,

אלא קברו של רבי נחמן זצ"ל שנשתמר .וכתב שאין לחוש

מאחר ומסתבר שגם אליבא דשיטת הש"ג עדיין יש חילוק

במקוםזהמשוםביתקברותהאסורבקלותראש,וכןבמקום

בין בית הכנסת לבית הקברות .הגם שכתב החתם סופר

זה אין לחוש איסור תפילה וקיום מצוות משום לועג לרש.

"הסברא נותנת כך ,דכל שהוקצה למצותו להתפלל בתוכו

הרב עמק התשובה ,הרביחזקאל ראטהזצ"ל)רב בית

אוללמודבתוכואולקבורבתוכוהכלהוקצהלמצותוואין

המדרש קהל יראי ה' קרלסבורג בשכונת בורו פארק בניו

ניאותים בהם"  -היינו בעת שהם קיימים ומשמשים

יורק,ומגדוליהפוסקיםבארצותהברית(השיב:

"הנה היות דדברים אלו אסרום משום כבודם של מתים,
וכמבואר שם בפוסקים ,עיין בבית יוסף ובש"ך יעיין שם .דבר
פשוט דזה שייך רק כשניכר איזה זכר של בית הקברות ,אבל
כשאינו ניכר ,לא שייך כבר כבוד .ואף דלענין בית הכנסת
קיימא לן דאף בחורבנן צריכין ליזהר בכבודן חוץ מכיבוד
וריבוץ וכמבואר בש"ע אורח חיים בסי' קנ"א .היינו משום דאף
בחורבנן קדושתן עליהן ,וכמו שדרשו )מגילה כ"ח( מקרא
)ויקרא כ"ו( דוהשימותי את מקדשכם .מה שאין כן בית
הקברות הוא מפני הכבוד ולא מפני עצמות הקדושה .וכל
שאינו ניכר ,לא שייך תו כבוד ,מעתה כל הדברים ששאל אם
מותר לאכול ולשתות שם ולישן שם ואם מותר לשבת שם ואם
מותר לילך בשבת ויום טוב שם ואם מותר לאכול מן הפירות
שגדלים שם כל אלו הדברים הן בכלל כבוד ,ומכיון שאינו ניכר
לא שייך כבוד".
לפי זה ביחס לשטח הנזכר שאינו ניכר כבית קברות וגם כעת

למצוותם .אך לאחר שהם שוממים ,יש חילוק בין בית
הכנסתלביתהקברות.ביתהכנסת נחשב"תשמישקדושה"
מפני שעוסקים בתוכו בדברי קדושה .ותשמישי קדושה
נשארים בקדושתם גם כשבלו ועל כן חייבם בגניזה .ובגמ'
נאמר הטעם לאיסור השימוש בבית כנסת לאחר שנחרב
משום שנאמר "והשימותי את מקדשיכם" שאפילו לאחר
שהם בחורבנם ,עדיין הן נקראים "מקדשיכם" -מפני שיש
בהם קדושה ,שאינה בטלה .מה שאין כן בבית הקברות
נחשב"תשמישמצוה"בלבד,מפנישעוסקיםבתוכובמצוות,
אך לא בדברי קדושה .והדין הוא שתשמישי מצוה לאחר
שהפסיקולהשתמשבהםלמצוה,כגוןכשעברזמן
שבלואו 
המצוה מותר לזרוק אותם שלא בדרך ביזיון ,ואין עליהם
חיוב גניזה )עיין או"ח סי' כא( .על כן עכ"פ כשהן שוממין,
אין לבית הקברות דין "תשמישי קדושה" אלא רק דין
"תשמישימצוה"-שאינומחוייבבגניזה.
ואכן קשה לומר שכל ההלכות שנאמרו בבית הכנסת

אינו מוחזק כבית קברות ,אין לחוש מטעם קלות ראש .הגם

והנובעיםמקדושתביתהכנסת נאמרוביחסלביתהקברות,

שאירע שנמצאו שם עצמות ,אך כל עוד המקום אינו מוחזק

לדוגמאעייןבספרריחשדה)להגאוןרבישמעוןדוויךזצ"ל

כביתקברותאיןעלינולדונוכביתקברותשנאמרובוההלכות

מחכמי ארם צובא ,סי' יב( שכתב שרק ביחס לבית הכנסת

"עיו"דסי'שסח,אלאשאםאכןימצאבוקבר,
ָ
המבוארותבשו

נאסרושחוקושיחהבטילה,ולאבביתהקברות.וכתבשם:

יש לדונו בדין איסור הנאה ,שדינו נפסק ביו"ד סי' שסד ,ואם

"תנו רבנן בתי קברות אין נוהגין בהן קלות ראש אין מרעין בהן
בהמה ואין מוליכין בהן אמת המים ואין מלקטין בהם עשבים,
וכי אם אדם שח שיחה בטלה או שחק בבית הקברות ,מה בכך.
בשלמא בבית הכנסת משום דכתיב והשימותי את מקדשיכם,
קדושתן אף כשהן שוממין ,אבל בבתי קברות מה בכך".

ימצאוכמהקבריםנשובונדוןבהתאםלממצאים.
ָ
אמנםמהשפשיטאליהלהגאוןעמקהתשובהמספקאליה
לגר"משטרנבוך שליט"א בספרו תשובות והנהגות )כרך ד
סי'רסו(שכתבביחסלשטחהסמוךלקבריהרשב"יבמירון:

עטרתדבורה



על כן גם אם במתחם הנזכר היה בעבר בית הקברות ,דבר
שכלל אינו ברור ,עכ"פ מאחר שכעת בשטח זה אין רואים
קבריםוגםאינומשמשלקיוםמצוההקשורהלביתקברות,
אין לחוש שם משום קלות ראש .חובת הזהירות נותרה רק
צאבוקבר,אםאכןימצא.
ָ
במקוםשימ
ָ
על כן ביחס לקטע הראשון של התוואי המוצע ,ככל שאין
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עודנצייןלמש"כה נימוקייוסףבסוגיאבמסכתמגילה:

"ויש מי שכתב שאם היה מעין יוצא בבית הקברות או נהר עובר
שם אסור לשתות ממנו עד שיצאו המים חוץ לבית הקברות,
אבל כשיצאו לחוץ ודאי מותר ,דלא חמיר ממעין יוצא מתוך
שדה הקדש שכתב הרמב"ם ז"ל פרק ה' מהלכות מעילה שאם
יצאו המים חוץ לשדה מותר ליהנות בהן".

ידועשמניחיםאתהצינורעלגביקבר,ומאחרשכידועודאי

אין מקום להניח שרבבות אלפי ישראל לדורותיהם שנהגו,

זה זמן רב שהמקום אינו משמש כבית קברות ,גם אם יטען

ואלו שנוהגים מדי יום לטבול במקוה האר"י נכשלו בהנאה

הטועןשבעברשטחזההיהחלקמביתהקברות-איןלחוש.

ממעין היוצא בבית הקברות ,שאסור ליהנות ממימיו עפ"י

„.בנוסףלאמורוגםבלאהקביעההנזכרתעלפיספרעמק

דבריהנמוקייוסף.

התשובה ,עדיין יש לדון איזה חלק מתוואי הצינור המוצע

וכןנראהפשוטשלאהקצולביתהקברותאתהשטחהמצוי

אמורלעבורעלשטחשדינוכביתקברות,והמחויבבזהירות

בערוץשביןההרים,שבונובעהמעייןשעליוהמקוה,מאחר

כפיהמבוארלעיל.

ומקום זה מועד להישטף לאחר ירידת הגשמים ,ולא יעלה

נקדים ונציין כי אליבא דשיטת הש"ג שבית קברות כולו

עלהדעתלהקצותאתשטחהערוץלביתקברותכשהקברים

כבית הכנסת ,הרי מבואר בלשונו דהיינו דוקא במקום

שבמקום זה בסיכון גבוה ותמידי בכל חורף .על כן הדבר

שהוקצה לבית הקברות ,ופשיטא שכן הדין גם לשאר

פשוט וברור שמקום זה של מקוה האר"י הוחזק כמקום

השיטות החולקות על שיטת הש"ג ,ההלכה המבוארת

המצוימחוץלשטחשהוקצהלביתהקברות.

במסכת שמחות ובמסכת מגילה ,מתייחסת רק לשטח

מלבדזאתהתקבלהעדותשלעדכשרונאמן,שהעידשלפני

שהוקצה לבית הקברות .עיין בשו"תיהודה יעלה )למהר"י

כשלושים שנה ,בעת שביקשו להרחיב את מקוה האר"י,

אסאד,יורהדעהסי'שסג(שכתב:

לבקשת"אתראקדישא"הנ"לבדקאתהשטחמסביבלמבנה

"נ"ל דודאי בית הקברות הוא שם הכולל כל שטח המקום
המוגבל מוגדר ומוקצה לכך".

וחפרמסביבו,ולאנמצאוקבריםאושרידיקברים.

אךנצייןמש"כבזהבספרשו"תמהרש"ג)ח"גסי'עב(.הרב

מסקנתהדברים

השואלסברשכלשטחשנקנהעלידיהח"קוהיעדשלוהיה

ביחסלקוצינורהביובהמתוכנןמבריכתהביובשבפתחבית

בית הקברות ,אסור בקלות ראש ,וכפי שהיה פשוט לרב

הקברותועדלאזורמקוההאר"י,ככלשקוזהיעבורבשטח

מלמדלהועילבתשובתוהנזכרת,וכתבהרבהשואל:

שמתחת לדרך העפר העליונה לכיוון מקוה האר"י ויעקוף

"מאחר דמבואר בסוף מגילה וביו''ד סימן שס''ח דבית הקברות
אין חורשין וזורעין בה אם כן הה''ד בקרקע זו שכבר צירפו
לבית הקברות וגדר אחד מקיפם ,א''כ כבר נעשו בית הקברות
ואסור להשכירה לחרוש ולזרוע בה".
אךמהרש"גבתשובתו,לאהסכיםעםהרבהשואלוכתב:

"הכא גבי בית הקברות אם לא קברו אלא בקצה אחד הסמוך
לבית הקברות הישן ,לא נתקדש אלא מקום הקבורה עם מקום
הסמוך לו ובדרך משל כמו ד' אמות הסמוכין לקבר .אבל הקצה
האחר שבצד השני לא נתקדש כלל .ותדע דאפילו ידות הכלים
שהם ארוכים יותר מדאי אין צריך כלל לטבלם ,דכמאן דנקצצו
דמי .ואם כן גם כאן לא נתקדש אלא מקום הקברות והסמוך לו
מעט ,אבל המקום רחוק ביותר כקרקע אחרת דמיא ,ומסתבר לי
דמותר לחרוש ולזרוע שם".

את מבנה המקוה מאחוריו ,ויונח על גבי השביל הסלול
לכיווןמטה-איןכלמניעהלכך.וזאתמכמהטעמים:
א.שטח זה עד השביל הסלול ובכל סביבות מקוה האר"י,
אינו מוחזק כשטח בית הקברות .אמנם הורו לכוהנים
להיזהר ושלא להיכנס למקוה דרך השביל המוביל אליו,
היינו מחשש אוהל בדרך אל המקוה .אך המקום המוצע
להנחתהצינורמוחזקכשטחשלאהוקצהלביתקברות.אין
צריך לומר בסביבות מבנה המקוה ,אלא גם בשטח מעליו
לכיוון דרך העפר עד לבריכה הנזכרת .על כן אין מניעה
להניח את צינור הביוב בסמוך לצינור המים שכבר מונח
כעתלצורךהמקוה.ובנוסף,מכיווןשבמקוםזהאיןניכרבית
קברות,איןלחושבומפניקלותראש.
ב.גם ביחס לשטח שידוע שהוקצה לבית הקברות ,לפי

לפיזהנראהפשוטשהמקוםעליונבנהמקוההאר"י,שהוא

מנהג עיה"ק צפת מקדמת דנא ,כשלפני שלוש מאות שנה,

בניין של ממש זה מאות שנים ,ודאי אינו חלק מהשטח

נכתב שהוא "מימי עולם ושנים קדמוניות"-נהגו להעביר

שהוקצה לבית הקברות .שאם כן לא היה עולה על דעת

צינור ביוב באמצע בית הקברות בין הקברים ,ולא חששו

אותם שבנו מבנה זה מקדמת דנא וחפרו יסודות בנין בתוך

שישבכךמשוםקלותראשהאסורהבביתהקברות.עלכן

שטח שהוקצה לבית הקברות ,גם אם במקום זה ממש אין

גם אם יהיה מי שיחוש לדון את השטחהנזכר כשטח בית

קברים .שהרי לא היה עולה על הדעת ,לקבוע במקום זה

הקברות ,שנאמרו ביחס אליו כל דיני בית הקברות ,הרי

כמקום טבילה ,הנאסר בשטח בית קברות מדיןאיסור קלות

שעלפימנהגהמקום,הנהוגמאותשניםבפניגדוליעולם,

ראש,גםלדעתהפוסקיםשלאקבלואתדינושלהש"ג.

אין מניעה שצינור הביוב הסתום יעבור בשטח זה .וכפי
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שכבר פסקו בבית הדין של הבד"ץ בירושלים לפני עשרים

שמאחר שהצינור אמור להיות על גבי שביל שהוא מקום

שנה.

הנראהכנפרדמביתהקברות,הדברקליותר.

כתבנו שתי דרכים לביאור יסודו של מנהגזה :א .עפ"י

בעיקר היתר סלילת שבילים אלו שנסללו בבית הקברות,

שיטת רבינו יהונתן מלוניל והנמוקי יוסףלהתיר אמת מים

מצינו לשלושה מחכמי דורנו שצידדו להקל במקום הצורך.

שאין בה חשש שהמים יצאו וישטפו את הקברים ,ולא

בשנים האחרונות נכתבו תשובות אלו במענה לשאלת הרב

מצינו מי שחלק עליהם להדיא .ואף דברי הרמב"ם

של ראש פינה ביחס לסלילת שבילים בבית הקברות הישן

התפרשו על ידי הכסף משנה ועוד פוסקים ,שלא קבע

בראשפינה.

איסור הנאה בבית הקברות אלא רק הורה להימנע מכל

כולם צירפו כמה סברות להקל כשאין ידוע שהשביל ממש

דבר שיש בו קלות ראש .ב .מאחר וקיים הכרח בצינור זה

על גבי קבר .ומדבריהם עולה שביחס לעצם סלילת השביל

כדי למנוע דליפת ביוב לבית הקברות ובזמנו לא היה

בבית קברות ,לא מצאו לאסור ולא דנו את השביל כאמת

אפשרי למצוא פתרון חילופי ,הרי שהצבת צינור זה הוא

מיםשנאסרהבביתהקברות.

צורך המתים ,ומטעם זה אין בכך קלות ראש וכפי

הראשל"צהגאוןרביאליהובקשידורוןזצ"ל בספרובניןאב

שהתבאר .וכן פסק מרן הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל להתיר

)ח"אסי'נח(הקדיםאתהשאלותשישלדוןבזה,וז"ל:

הנחת צינורות מים לצורך בית הכיסא הבנוי בבית
הקברות ,וכתב שאין בזה משום קלות ראש האסורה,
מכיוון שכבר נהגו כך .וכן בנידון זה כבר נהגו כן ביחס
לצינורהמיםהמספקמיםלמבנהשלמקוההאר"י.

"א .אם יש איסור בהליכה על קברות כדי להגיע לקברות
אחרים .ב .אם יש בהתקנת שביל ומדרגות על קברים מכוסים
משום איסור הנאה .ג .אם יש בהתקנת שביל ומדרגות על
קברים איסור מדרבנן משום בזיון המת".
ובתוךדבריוכתב:

הצינורהמוצבעלהשבילהסלול
ביחסלקטעשמתחתלמקוההאר"יהתכניתהיאלהניחאת
הצינור על גבי השבילהסלול היורד לכיוון בית העלמין
החדש .חלק משביל זה עובר בקצה בית הקברות אך בתוך
שטחשנראהשהוקצהלביתהקברות.

"במקום שיש רק ספק אם יש קבר ואין הבזיון נראה לעין ,שאין
איסור לעבור דרכו .ומעשים בכל יום בבתי הקברות הישנים
כצפת וכדומה .אעפ"י שברור שבכל מקום בית החיים בחזקת
שיש בו קברות עתיקים מדורי דורות ,לא נמנעים מלילך בתוך
בית הקברות מחשש דריכה על איסור הנאה או בזיון המת".

נכון לציין לאיגרת של הרב המקובל רבי משה באסולה

עיי"ש שהאריך לבאר ולבסס מנהג זה שאין נמנעים מלילך

משנת רפ"ב שבה נכתב" :נכנסתי בבית שנבנה על קבורת

עלהשבילשבביתהקברותכגוןבביתהקברותהישןבצפת,

הושע בן בארי והוא בסוף קברי ישראל בצפת ,והמועלם

נשוא פסק דין שבפנינו ,ואף כתב שיש יסוד להתיר

הקראיאשר בדמשק בנה עליו בית נאה" )ציטוט זה מתוך

לכתחילהלסלול.

מאמרו של הרב משה הלל שליט"א ב"מקבציאל" חוברת

ובדומה לזה דן הגאון רבי צ"י אברמוביץ זצ"ל ,רב הקריה

ל"התשריתשס"ט,עמ'תקל(.מאיגרתזועולהשבזמנוציון

החסידיתבחצור,בספרושו"תטעםהצבי )סי'ל(עלאודות

קברושלהושעבןבאריהיההקצהשלביתהקברות "-סוף

התקנת שבילים בבית הקברות הישן בראש פינה ,שבילים

קברי ישראל" בלשונו-וכידוע השביל הנזכר עובר במרחק

המיועדיםלהגיעלקבריםאךאינםעלקברידועאלאבמקום

מה מדרום לציון קבר הושע בן בארי ,דהיינו כבר מחוץ

שישחשששהיהבוקברשכבראינוניכר.וז"ל:

לגבול שהוגדר כ"סוף קברי ישראל" .אך כמובן ,אין לבנות
יסוד על אגרת זו ביחס למצב שלאחר מכן ,ואמנם בהמשך
המדרון ,השביל עובר בין כמה מצבות .על כן ביחס לתוואי
זה אין מקום לאמור לעיל ביחס למקום שלא הוחזק כבית
הקברות .אך ביחס לקטע זה ,קיימות הסברות האחרות
שכתבנו לעיל ,לרבות מנהג המקום להקל בהעברת צינור
ביובבביתהקברותעפ"יהטעמיםשכתבנו.
ביחסלקטעזהקיימתקולאנוספתמפנישהצינוראינואמור
להיות מוצב על גבי הקרקע אלא על השביל הסלול בלבד.
וביחס לשביל זה ,אם התירו יציקת שביל זה לצורך מעבר

"בדבר השאלה בנידון בית הקברות במחניכם אשר מבקשין
לעשות בו שבילין ומדריגות להקל הגישה לקברות ידועים,
אולם מתוך שביה"ק עתיק הוא ,יותר מס' שנה ,קרוב הוא
שנאבדו בו קברים .ויש לי להוסיף כי באמת מצינו שיעור
ששים שנה לענין שכחת מקום קבר יעוין כתובות כ' ע"ב,
והשתא השאלה היא אם מותר לעשות שם השבילין הנ"ל שיש
לחשוש שההולך בהם יהלך על הקברים .וגם עצם העבודה
הזאת לכם יש לדון עלי' כיון שתוך כדי העבודה יזיזו עפר
וישתמשו בו ,ואיכא למיחש משום חפירת הקבר ומשום הנאה
מן הקבר".

אנשים ,ניתן להניח עליו את הצינור .אמנם אילו מתחת

בתשובתו האריך בשאלת הליכה על גבי מקום שספק אם

לשביל היה מתגלה קבר ,היה מקום לדון כיצד לנהוג

תחתיו מצוי קבר ,וכתב להיתר מפני ספק ספיקא ,ספק אם

בנסיבות אלו .אך כעת כשאין ידוע על קבר המצוי מתחת

יש קבר וספק אם נקטינן להלכה כרבינו ישעי' שבטור סי'

לשביל,נותרהשאלתהעברתצינורביובבביתהקברות.

שס"ד.אךהוסיףעודוכתב:

ביחס לשאלה זו ,בנוסף לסברות שכתבנו לעיל ,יש להוסיף

"נראה דראוי לעשות תקנה שתהי' עוד סניף להנצל מחשש
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איסור דאורייתא בהנאה מן הקבר יעוין בשו"ת רעק"א סי' מ"ה,
הובא בפת"ש ריש סי' שס"ד ,שכתב דלולי דמסתפי הי' אומר
דמה דס"ל לרבינו ישעי' שהעפר שמכסין בו את המת בתוך
הקבר אסור בהנאה ,זה דווקא כשיעור כיסוי פני המת שזהו
לכבוד המת אבל מה שהוא למעלה מזה יש לומר דעושים רק
שיהי' הקרקע שוה שלא יפול הנופל ,או לעשות מקום פנוי
לקבורת מתים יש לומר דהך עפר מותר בהנאה יעו"ש .ועל פי
זה אם יעשו השבילין והמדריגות בשיעור גובה חשוב לכל
הפחות טפח ימצא דהדריסה היא ע"ג עפר המותר .ואף כי
הרעק"א ז"ל מסיים שם דמדברי הט"ז והמג"א באו"ח סי'
תקכ"ו לא משמע כן אלא דהכל הוי צורך המת יעו"ש ,מכל
מקום יש לומר דזה הוא דווקא בעפר ששמים על המת לשם
קבורתו דבזה נחשב הכל צורך המת ,אף שכבר כיסו פניו ,אבל
בנידון דידן שהוספת העפר דהשתא אינה לשם קבורה אלא
לשם עשיית דרך ,יש לסמוך על סברת הרעק"א ז"ל דהעפר הזה
אינו נאסר בהנאה .וכיון שכבר הביא הרעק"א שם בשם הרב
מליסא דאם יש עפר אחר על גבי העפר האסור בהנאה יש לומר
דאין הדריסה חשיבא הנאה דהעפר האסור הוי רק כטמון בתוכו
דכמה עפר מצוי בשוק .ויעו"ש ברעק"א שכתב דסברת הרב
מליסא ז"ל אינה מוכרחת כל כך דיש לומר דמכל מקום נהנה
דבעפר האסור תומך יסודותיו לקרקע שע"ג שלא יפול מתחתיו,
אך אעפ"כ גם הוא ז"ל מצרף סברא זו לשאר סברות שכתב
להתיר בנידונו".
ובסוף דבריו הסתפק הגאון רבי צ"י אברמוביץ זצ"ל אם יש
לחוש לביזיון הנגרם למתים מסלילת השבילים ודן להתיר
כשכל מגמת סלילתם היא לצורך המתים ,וכל שאין ידוע
שהשביל נסלל על גבי קבר ,יש לצרף סברות אלו להקל
ולהתיראתסלילתהשבילים.
וכןהשיבבנידוןזהבספרעטרתמשה)להגאוןרבימשהנתן
נטעלמברגרזצ"ל,חלקיו"דסי'רמג(,ובתוךדבריוכתב:

"אמנם לפי מ''ש בס' חסידים )סי ת"ן( והבאים אחריו עוד
הוסיפו מזה"ק ושאר מקומות שיש הנאה לנפטרים אם באים
להתפלל על קבריהם על נשמתם ,וגם כשמבקשים מהם הם
מתפללים על החיים ,חשבתי דאולי המבואר )בסי' שס"ד
ושס''ח( שלא ליהנות ולהשתמש מביה''ק זהו להנאת ושימוש
להחיים ,אבל כשמכוון למען יוכלו לפקוד הקברים ולהתפלל
סמוך דבלא סלילת הדרך כמעט וימנעו להגיע למקום מנוחת
הנטמנים שם כה"ג לא נאמרו כל האיסורין ...אך דכל זאת רק
סברא בלא ראי' ואיך נסתמך ע"ז דאפילו בספיקן התמירו
בהלכות הללו כמ"ש הש''ך )בסי' שס''ד סק''ט( הנ"ל וכן )בסי'
שס"ח( שצריך להזהר שלא יהא אילן נטוע ולא הגן זרוע אלא
במקום שאין בו ספק קבר ...והנה בני"ד השטח שע"ג סלעים
דודאי אין שם קברים אפשר לסלול כדרך הרגיל בבניית
הדרכים ,אבל בשטח עפר ששם מסתפקין שיש קברות דאסור
בהנאה כמ''ש הש''ך הנ''ל ,באלו מקומות יעשו כעין גשר,
ולהציב היסוד במקומות שאין שם שום ספק קבר .וההפסק יהי'
לפחות אויר טפח ויש להם להכין טבלאות מוכנות כמידות
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הנדרשות כדי שלא להציב הרגלים התומכים הטבלאות ע"ג
השטח המסופק בקברות ,וכן בבנין המדריגות לעשות כן".
העולהמדברינו:במסגרתפסקדיןזהאיןאנו נזקקיםלהורות
ביחס להיתר סלילת השבילים בבית הקברות ,אך לאחר
שכברנסללו,וכברמצינושהיהיסודלהיתרהסלילהוהיתר
ההליכה על גבי השביל הנזכר ,ומעשים בכל יום שכך
נוהגים-ק"ו שמותר להניח את הצינור על גבי השביל
הסלול,שהצבתוהיאהכרחגםלצורךכבודמתים.
ביחסלסיומושלהתוואיהמוצעלצינורהביוב,בקטעהיוצא
בסופו של השביל הסלול -נציין למש"כ הגאון רבי שמואל
וואזנר זצ"ל בספרושבטהלוי)חלקיסי'רו(ביחסלעבודות
פיתוחבביתהקברותהישןבטבריה,וז"ל:

"אם בכל זאת אי אפשר למנוע איזה עבודת פתוח ,לשפוך עפר
על כל השטח על הדרך שכתב החזון איש במס' אהלות ביו"ד
סי' ר"ח .ובענין הביוב ובית הכבוד בשטח ביה"ק ,אם צריכים
לכך שם בודאי להשתמש בהיתר עפר יו"ד טפחים ,ולהגביה
ע"ז הבית הכבוד וצינורי ביוב ,אם אין עצה אחרת".
ככל שהצינור מונח על מקום שאין ידוע שיש מתחתיו קבר
אלא רק קיים חששלכך ,יש לצרף מש"כ בספר חבלים
בנעימים )ח"ג יו"ד סי' מא( בתשובתו שהתיר לבנות בית
לשומרביתהקברותבתוךשטחביתהקברותכשקייםחשש
שמאמתחתלמקוםשבוניםאתהביתהיהפעםקברוכתב:

"בנדון דידן הוי ספק ספיקא שמא אין הלכה כר' ישעי' ושמא
אין הבית עומד על מקום קבר גם שמא נרקבו העצמות.
ולרווחא דמלתא יוסיפו עפר על מקום שרוצים לבנות ויבטל
עפר הישן בעפר החדש ,ואין לחוש משום דאין מבטלים איסור
לכתחילה ,כיון דספק הוא אם יש כאן איסור ,דשמא אין הבית
עומד על מקום הקבר וכמ"ש ש"ך יו"ד צ"ב סק"ח וסי' קי"ד
סקכ"ח וסי' קט"ו סקכ"ח דספק איסור מותר לבטל ,ועי'
תשובת רעק"א סי' מ"ה בענין הביטול ...על פי כל הדברים
האלה יכולים לבנות שם בית שמירה סמוך לגדר".
עלכןביחסלקטעשלהצינורהיוצאמסיוםהשבילהסלול,
שבועדייןקיימיםההיתריםהנזכרים,ישלבחוןאםשטחזה
עדייןמוחזקכחלקמביתהקברות,דבר שלאברורכעת.אך
מאחר שהצינור כבר אינו על השביל הסלול אלא אמור
להיות מונח על גבי הקרקע ,יש למצוא את הדרך הקצרה
ביותר להוציאו מחוץ למתחם בית הקברות הישן והחדש
ובשטח זה ראוי לנהוג כפי הוראת הגאון בספרו שבט הלוי,
המיוסדתעלהוראתהחזו"אהנזכרלעיל,דהיינובכלמקום
שיש מקום לספק שמא קיים קבר ישן בתוך הקרקע ,להניח
עפרבגובהעשרהטפחיםשעליויונחהצינור,ואםאיאפשר
להניח עשרה טפחים ינהגו עפ"י הוראת החבלים בנעימים
ויניחו שם עפר בגובה ארבעה טפחים ,ועיין בחזו"א שם
שנטה לומר שדי בכך .עכ"פ בצירוף ההיתר העיקרי שנהגו
בצפתמקדמתדנא,דיבכך.
בהתאם לכל האמור ,ניתנות בזאת ההוראות דלהלן
לאפוטרופוסיםהממוניםעלהקדשביתהעלמיןהישן:

ד
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א .עליהם לפעול ללא דיחוי לביצוע הנחת צינור הביוב
בתוואי המוצע מבריכת הביוב לכיוון מקוה האר"י

ג .אין להכניס רכב עבודה מכל סוג או טרקטור ,לתוך
השטחהמוחזקכביתהקברות.

בצמוד לצינור הקיים המשמש את מקוה האר"י.

ד .אם תוך כדי העבודות ימצאו קבר או עצמות מתחת

התוואייעקוףאתמקוההאר"ימצדדרוםמזרח.ומשם

למקוםהמיועדלהנחתהצינור,ישלעצוראתהעבודה

יעלה על השביל הסלול עד סופו של השביל ,ולאחר

באותו מקום ,ולפנות לרב העיר צפת לקבל הוראות

מכן התוואי יוציא את הצינור מהמתחם בדרך הקצרה

כיצדלנהוג.

האפשרית.ככלשהמקוםעדייןבשטחביתהקברותיש
להגביה את הצינור עשרה טפחים מעל הקרקע

ה .רבהעירצפתימנהמפקחיר"שמטעמו,שיפקחאישית
עלמילויההוראות,בכלמשךהעבודה.

באמצעות עפר שיובא מחוץ לבית הקברות בלבד ,או

ו .אין מניעה שכלאדם שיש לו השגות על העבודות

עלגבי קוביות בטון וכיוצ"ב ,ואם קשה להסדיר גובה

הנ"ל ,יפנה לבית הדין ויציג את טענותיו .אך אין לאף

עשרהטפחיםניתןלהסתפקבארבעטפחים.

גורםהיתרלהפריעלעבודהזו,וביחסלכלאדםשיבקש

ב .איןהיתרלחפירהבקרקעבתוךמתחםביתהקברותאו

להפריע ,יש להורות לו לחדול ממעשיו ולאפשר לו

לשימוש כלשהו בקרקע זו .רק באזור הסמוך לבריכה

לבקשלזמןדיוןבביתהדיןשבוישמיעאתטענותיו.אם

והכביששמחוץלפתחביתהקברותניתןלבצעחפירה,

יסרב ויפעל לסכל את בניית הצינור ,אין מניעה

אך עם כניסת הצינור לשטח מדרום לפתחהנזכר ועד

להתלונןעליובמשטרהלאחרהתראהמתאימה.

לאחר יציאתו ממתחם בית הקברות למטה ,קו הצינור

ז .על האפוטרופוסים למלא אחר הוראות החוק ,ומאחר

יהיה קו עילי בלבד .יש להתנות עם הקבלן שחפירה

שמתחם בית העלמין הישן הוכרז כאתר עתיקות ,יש

במקום זה תיחשב הפרת חוזה הגוררת ביטול החוזה

לקבל אישור מוקדם מרשות העתיקות ,על מנת שלא

וקנסות,וכןיורולקבלןשלאיעסיקפועליםכוהנים.

יעוכבוהעבודותעקבהעדראישורמתאים.
ניתןביוםי"חאדרתשע"ג.
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סימןטו

ביטולקידושיןבטענתמקחטעות61....................................................................................................

טענה שלאחר הנישואין התבררה מחלה נפשית אצל הבעל ,והתברר שאינו מטובי הלומדים בישיבה כפי שהוצג בטרם
הנישואין.
סעיףו
אה"עסי'סו 
סימןטז

ערךמאתייםזוזומאתייםזקוקיםופיצוייגירושין63............................................................................

סימןיז

הצמדהלמדדשלהסכוםהנקובבשטרהכתובה65............................................................................

בירור השאלה העקרונית האם הסכום הנקוב כתוספת כתובה מוצמד ,והובאו שני פסקי דין ונעשתה הבחנה בין מקרה שללא
ההצמדה הסכום נשחק באופן קיצוני ,לשחיקה מועטה.
חו"מסי'סוסעיףכג
סימןיח

תוקףמחילתהכתובהשנכתבבהשלאתועילמחילה69....................................................................

סימןיט

חזרהמהמחילהעלהכתובהלאחרשהמחילהאושרהבפסקדין70...................................................
אה"עסי'סזסעיףי',חו"מסי'הסעיףב,סי'רלהסעיףיז,סי'רצסעיףא'

סימןכ

כתובתחרשאילם74...........................................................................................................................

כתובת חרש נעשית באמצעות בית דין הקובע את גובה ההתחייבות בכתובה ,כשההליך לא הוסדר באמצעות שלושה
שהתוועדו כבית דין ,ונעשה בלילה שאינו זמן הראוי לישיבת בית דין.
אה"עסי'ע'סעיףיב
סימןכא

פסיקתמזונותלאשהשבעלהעזבאתהביתומייחסלאשהאתהאשמהבפירוד89...........................

ההלכה הפסוקה בשו"ע אה"ע סי' ע' סעיף יב קובעת שחובת הבעל במזונות אשה בעת שגרים בנפרד נובעת מההבחנה בין אם
המניעה ממנו או ממנה .הבחנה זו מתייחסת לתקופה שבה האשה תובעת את המזונות ומתקיים הדיון לבירור חיוב הבעל
במזונות אשתו ,וככל שבמועד זה המניעה ממנו חייב במזונותיה ,לא כן כשבמועד הדיון כבר ברור שהבעל מסכל את שלום
הבית.
אה"עסימןקי"זסעיףי"א
סימןכב

מזונותאשהשחויבהבגירושין92........................................................................................................

בית הדין פסק לחייב את האשה בגירושין ,הגם שלא נפסק לכפות את האשה בגירושין בעל כורחה .שלילת המזונות אינה
אמצעי לכפיית הגירושין ,אלא תוצאה של סירוב האשה להתגרש ,והואיל ועיכוב הגירושין הוא מחמתה ,הבעל פטור ממזונות.
דיון האם שלילת הזכאות מיום פסק הדין ,או מיום הפירוד.
אה"עסי'עא
סימןכג

חובתאבאברךבמזונותילדיו95.........................................................................................................

אברך הטוען שהוסכם מראש שישב וילמד ולא יעבוד ,האם פטור ממזונות ילדיו.
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האםקצבתהנכותשלהבןפוטרתאתהאבממזונותיו96...................................................................

סימןכהדרישתהאבלקחתעמואתילדיולאומןלראשהשנהבימימגפתהקורונה99..........................................
אה"עסי'פבסעיףז
סימןכו

חובתהאבבמזונותהילדיםשבהתנהגותםמונעיםקיומםשלביקוריםאצלו100...............................

בירור הזיקה שבין חובת האב לפרנס את ילדיו הגרים בנפרד ממנו ,לקיומו של הסדר ביקורים.
אה"עסי'עהסעיףא
סימןכז

סכסוךאודותמגוריהזוג102...............................................................................................................

בירור מהו מקום המגורים המחייב את בני הזוג כשגרו בצפת ועברו לזמן קצר לירושלים והבעל חזר לצפת ודורש שהאשה
תשוב עמו ,והאשה דורשת שיגור עמה בירושלים.
אה"עסי'קטו
סימןכח

כתובהבפירודשנוצרמתלונתהאשהשלאהתבררה107...................................................................

הגישה תלונת שווא ,האם דינה כעוברת על דת ,כשהתלונה נסגרה ,התנאי למעמדה כעוברת על דת ,שהיתה התראה מוקדמת.
הוציאה את בעלה מהבית .הגירושין יצאו ממנו או ממנה.
סעיףג
אה"עסי'ע'סעיףיב ,סי'קנד 
סימןכט

הפסדכתובהומזונותבגיןאירועאליםאוקללה112..........................................................................

אלימות או קללה מצד האשה כתוצאה מפרובוקציה של הבעל.
אה"עסי'קנד
סימןל

תשלוםהכתובהבבעלאסירשדינולחיובבגירושין114......................................................................

באילו מקרים פסק הדין לחיוב הבעל בגירושין אינו מונע חיובו בתשלום הכתובה במלואה.
אה"עסי'ע'סעיףב,אורחחייםסי'תרלטסעיףב
סימןלא

חיובהבעלבגירושיןעקבלינהנפרדתמאשתובקביעות115..............................................................
אה"עסי'ע,חו"מסי'כוסעיףב

סימןלב

"מדורספציפי"בביתהדין,כשתביעתהמזונותוהמדורנידונהבביתהמשפט117..............................
אה"עסי'עזסעיףב

סימןלג

התנאיםלהפסדכתובהבטענתמאיסעלי119....................................................................................

טענת מאיס עלי לאחר שהבעל עזב את אשתו או הגיש תביעת גירושין .האם יש משקל לטענה זו שלא נטענה בבית הדין ,ובלא
התראה שתפסיד כתובה.
אה"עסי'עזסעיףג,סי'פהסעיףיט
סימןלד

פסיקת"דינאדמתיבתא"וההשלכותהנובעותמפסיקהזו125............................................................

מה הם התנאים לפסוק את "דינא דמתיבתא" שברמ"א סי' עז ס"ג ,ומה ההשלכות מפסיקה זו .מהי "אמתלא מבוררת",
שנקבעה כתנאי לפסיקה זו.
זכאות הבעל בפירות נכסי מלוג של אשתו שמאסה בו ,וכשאינם משמשים ל"רווח ביתא".
אה"עסי'עז,סי'קלד)בב"י(,סי'קנדסעיףכא
סימןלההרחקותדרבינותםבטוענת"מאיסעלי"130.............................................................................................

מה התנאים לפסיקה המורה על "הרחקות דרבינו תם" וצווי הגבלה שאין בהן כפייה על הגירושין ,האם די בקביעה שהאשה
מאסה בבעלה ,האם לעניין זה נחוצה "אמתלא מבוררת".
אה"עסי'עזס"ב
סימןלוהחזרמתנותשניתנועלידיהוריהבעלכשהאשהמורדת132....................................................................

החזר מתנות שניתנו על ידי קרובי הבעל ,האם דינם כמתנות שנתן הבעל.
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אה"עסי'עז
סימןלז

בעלשעזבאתהביתלבקשתאשתו,ואינומסכיםלשוב,האםיחויבבכתובה135..............................

סימןלח

מזונות"מעוכבתמחמתו"באשהשנאסרהלבעלה137.......................................................................

האם ההלכה השוללת זכאות למזונות אשה שנאסרה לבעלה ,נאמרה גם ביחס למזונות מעוכבת.
סימןלט

כתובהשנקובבהסכוםגבוהמאוד138..............................................................................................

האם סכום גבוה מחייב ,או שייחשב כאסמכתא ,האם ייחשב כנכתב לכבוד בעלמא ואינו מחייב.
סימןמ

חובתהבעלבתשלוםהכתובהכששניהםרוציםלהתגרשזהמזה145................................................

האם רצון משותף לגירושין מביא לשלילת הזכאות לכתובה ,באילו נסיבות ייקבע שאדעתא דלמשקל ולמיפק לא התחייב.
ביאור הטור אה"ע סי' קיח ,הגירושין יצאו ממנו או יצאו ממנה.
אה"עסי'עז,סי'פ'סעיףיח
סימןמא

זכאותלכתובהלאחרשהבעלביקשמאשתולצאתמהבית156.........................................................

גדרי מורדת כשהפירוד החל ביוזמת הבעל .מה מוטל על הבעל לאחר שביקש מאשתו לעזוב ,וחזר בו.
אה"עסי'עז,טורסי'קיח
סימןמב

גדרימורד,מורדתו'יצאוהגירושיןממנה'לעניןכתובה159...............................................................

הגדרת "מרידה" כפשיעה ,אך לא כשקיים אילוץ מוצדק לפירוד .הצד התובע את הגירושין כאחראי לפירוק הנישואין.
אה"עסי'עז
סימןמג

תבעגירושיןועזבאתאשתוולאחרשהאשהתובעתגטוכתובההבעלחוזרבו164..........................

באילו נסיבות תתקבל חזרה ממרידה.
סימןמד

תשלוםהכתובהלאחרשהתעוררספקבזכאותלכתובה171..............................................................

על מי נטל הראיה בטענה לשלילת הזכאות לכתובה .מי נחשב כמוחזק ,האשה שבידה שטר כתובה ,או הבעל הנדרש לתשלום.
סימןמה

עיכובחיובהאשהבגירושיןכשהבעלאינומצייתלפסקדיןלמזונות183...........................................

האשה חויבה בגירושין ,אך הגירושין מעוכבים עד שהבעל יהיה "ציית דינא" ויציית לפסיקה המחייבת אותו בתשלום מזונות.
מחלוקת בין בני הזוג מה סוכם ביחס למקום מגוריהם לאחר הגירושין .חיוב האשה בגירושין כשאינה רוצה את בעלה אך
מסרבת להתגרש.
אה"עסי'פבסעיףז
סימןמו

ב187....................................................
גרושהנישאהומבקשתלגורעםהילדיםבמקוםמרוחקמהא 

כשהילדים במשמורת האם ,אם להגביל אותה למגורים במרחק קצר מבית האב.
יו"דסי'רמוסעיףו
סימןמז

מחלוקתביןההוריםעלהמוסדהחינוכישהבתתירשם189...............................................................
יו"דסי'רמ

סימןמח

טענותכנגדו190..........................................................
ביקוריהבניםאצלהאבהכרוכיםבקושיעקב 

טענת הבנים שאינם חייבים במצוות כיבוד האב ,עקב מעשים שליליים שעשה ,האם זכותו של האב שלא לאפשר לבנים קבלת
אזרחות ישראלית.
אה"עסימןצטסעיףב
סימןמט

דיןתכשיטיםוכליהביתעםהגירושין194...........................................................................................

בהיעדר הסכם גירושין ,כיצד יחולקו בין בני הזוג תכשיטי האשה וכלי הבית.
אה"עסי'קטו
סימןנ

חיובאשהבגירושיןלאחרשהכשילהאתבעלהבאיסורנדה197.......................................................

האם תחויב בגירושין ותפסיד כתובה רק לאחר התראה מוקדמת .נאמנות האשה שהכשילה.

עטרתדבורה
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סעיףיא,סי'קיטסעיףו,סי'קנדסעיףא
אה"עסי'קיז 
סימןנא

חיובהאשהבגירושיןכשמעכבתהגירושיןעדלתשלוםהכתובה202.................................................

בגד באשתו וחויב בגירושין ,ונפסק שהאשה זכאית לכתובתה .למרות שאינה רוצה את בעלה שבגד בה ,יכולה לעכב את
הגירושין עד שישלם את הכתובה.
סימןנב

חיובגטלאשההמסרבתלעבוראבחוןכהוראתביתהדין206............................................................

סירובה לאבחון שבית הדין הורה עליו ,מביא את בית הדין לקבל טענת הבעל אודות בריאותה הנפשית של האשה הלקויה.
מעמדה של חוות רפואית המוגשת מטעם צד אחד.
אה"עסי'קטו
סימןנג

תוםלבבתביעתגירושיןובשארתביעות,עוברתעלדתבזמןהזה212..............................................

תביעת גירושין המבוססת על עילה הנטענת בחוסר תום לב ,הבחנה בין 'עוברת על דת' לעושה 'מעשה כיעור' ,תביעה לחייב
אשה בגירושין עקב עילה של 'עוברת על דת' ,כשהבעל התובע מצוי באותה בעיה.
אה"עסי'קטוסעיףו
סימןנד

חיובגירושיןעקבבדיקתהריוןשהאשהעשתהבהיותהבפירודמהבעל218.....................................

לבדיקה זו המוכיחה שהאשה בגדה בבעלה ,משקל ראייתי לבסס את תביעת הבעל לחייבה בגט.
אה"עסי'עטסעיףג
סימןנה

דחייתתביעהלחיובאשהבגירושיןעקבמחלתפיברומאילגיה223....................................................

האיסור לגרש אשה עקב מחלה ,באיזה סוג מחלה נאמרה הלכה זו.
אה"עסי'עזסעיףא,סי'קיטסעיףו'
סימןנו

חיובהאשהבגירושיןבטענת"מאוסהעלי"229..................................................................................

חיוב אשה בגירושין כשהם בפירוד ממושך והבעל מאס באשתו לאחר חרם דר"ג ,חרם דרבינו גרשם בקהילות הספרדים.
אה"עסי'עזסעיףא
סימןנז

בעלשטענתו"מאוסהעלי"התקבלה,חיובהגירושיןהמזונותוהמדורהספציפי237..........................
אה"עסי'קיזסעיףב

סימןנח

חיובהאשהבגטעקבוגיניזמוס240.....................................................................................................
אה"עסי'קיז

סימןנט

חיובאשהבגירושיןעקבהעלמתמחלהנפשית244............................................................................
אה"עסי'קיטסעיףד

סימןס

"אשהרעה"חיובהבגירושין246.........................................................................................................
אה"עסי'כוסעיףא,סי'קנסעיףא

סימןסא

גטבנישואיןאזרחייםכשקייםטעםלהימנעמסידורהגט251..............................................................

ההלכה המקובלת לסדר גט גם בנישואין אזרחיים ,אך בנסיבות מיוחדות שסידור הגט מסב נזק יש מקום לשקול שלא לחייבו.
אה"עסי'לה,סי'קיז
סימןסב

טענתמקחטעותוהאשהטוענתשהודיעהקודםלנישואיןעלמיחובתהראיה255...........................

טענת האשה שהבעל ידע מהמום ומחל ,אם נאמנת.
אה:עסי:קיטסעיףד
סימןסג

מגוריהזוגלאחרהגירושיןבקומהנפרדתבאותובית257...................................................................

הוסדרה הפרדה בבית לשתי יחידות דיור נפרדות וחצרות נפרדות ,אם ניתן לסדר גט.
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אה"עסי'קכסעיףא
סימןסד

הצעהלהסדרתתשלוםשכרהסופר258.............................................................................................

הצעה לסדר התשלום לסופר בדרך שתתאים גם לשיטת התורת גיטין ,הגם שהאחרונים חלקו עליו.
אה"עסי'קכט
סימןסה

שםשנרשםבתעודות-כתיבתובגט261.............................................................................................

האם וכיצד לכתוב בגט שם הרשום בתעודות.
אה"עסי'קכט
סימןסו

גטשבוהאותJנכתבבאותיותדזולאדזש262...................................................................................

לבני אשכנז שהאות  Jנכתבת דזש ,האם שינוי שבו הושמטה האות ש' פוסל את הגט.
אה"עסי'קכט
סימןסז

כתיבתקיצורהשםבגטכשנקראבובלבד262....................................................................................
אה"עסי'קכט

סימןסח

שםשנשמרב"מישברך"ובכתובהבלבד263......................................................................................

האם שם לידה שאינו בשימוש כלל למעט בעת ברכת "מי שברך" ,דינו כשם שנשתקע.
אה"עסי'קכט
סימןסט

כתיבתהשםמילכהבגט269...............................................................................................................

האם שם זה ייכתב מלכה כמו שכתוב בתורה או מילכה כדי שלא יטעו ויקראו מלכה בפתח.
אה"עסי'קכט
סימןע

שנישמותזהיםבכתיבתםושוניםבקריאתם270................................................................................

כתיבת השמות בגט כשלאותו אדם שני שמות הנכתבים באותן אותיות אך נקראים אחרת.
אה"עסי'קלאס"ז
סימןעא

כתיבתהגטלסירוגין272.....................................................................................................................

כתיבת הגט לסירוגין ,בהפסקות ולא ברצף אחד.
אה"עסי'קלטסעיףיד
סימןעב

מסירתגטעלידיםעםכפפות273.......................................................................................................

האם כשידי האשה המקבלת את הגט עטויות בכפפות ,זו חציצה הפוסלת מתן הגט בידה.
ט,סי'קכחסעיףב
אה"עסי'קכא,סי'קמהס" 
סימןעג

גטהניתןעלתנאיכדילהצילהאשהמעיגון274.................................................................................

סידור גט לחולה הנמצא בתרדמת לסירוגין ,להציל האשה מעיגון .נוסח התנאי .עיתים חלים עיתים שוטה ,אם בזמן שטותו
מוגדר "אינו בר גירושין" .סידור גט במקום שטרם נכתב בו גט ,ניסוח שם המקום.
אה"עסי'קמא
סימןעד

סימניהגטשבהרשאהאינםנכונים278...............................................................................................

התקבלה הרשאה של שליח הגט ,ואין התאמה בין הגט לסימני הגט שבהרשאה.
אה"עסי'עז,סי'קנדסעיףא
סימןעה"מאיסעלי"האםפוסקיםלחייבגירושיןוהרחקותדר"ת,ו"עוברעלדת"280...........................................

חיוב הבעל בגירושין בטענת מאיס עלי ,האם יפסקו צווי הגבלה שהם במסגרת הרחקות דר"ת ,מתי דינו של הבעל כעובר על
דת ,ומהי ההשלכה מקביעה זו.
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אה"עסי'קלד
סימןעו

כשרותהגטלאחרקנסבגיןעיכובהגירושין289..................................................................................

כשרות הגט לאחר הסכם או פסיקה המחייבים תשלום קנס בגין עיכוב הגירושין.
אה"עסי'קלד,יורהדעהסי'שלהסעיףי
סימןעז

הגבלתקיוםמצוותלסרבןגטשנפסקלכופובגירושין291...................................................................

האם כחלק מאמצעי כפיית הבעל לגירושין ,לאחר פס"ד לכפייתו ,אפשר להגבילו בתפילה במנין וכיוצ"ב.
אה"עסי'קלד
סימןעח

הליךפלילינגדסרבןגטשביתהדיןפסקלכפותובגירושין293...........................................................

הוסדרה אפשרות חוקית שבמקרים חריגים ,סרבנות גט תיחשב כעבירה פלילית ,האם ניתן ליישם אפשרות זו ולהביאו להליך
פלילי אזרחי כאמצעי כפייה לכופו בגירושין.
אה"עסי'קמגסעיףכא
סימןעט

המחויבבגטומתנההגירושיןבקבלתרכושהאשה299......................................................................

השלמת סי' צ"א בעטרת דבורה ח"ב  -שיטת מהרשד"ם חלק אה"ע סי' מא ,האם המחויב בגירושין רשאי לעכב הגט עד
שדרישות רכושיות שהציב יתמלאו .שיטת מהרש"ם חלק ה' סי' ס' בזיקה לשיטת מהרשד"ם.
אה"עסי'קלד
סימןפ

ביטולגטבטרםנמסר308....................................................................................................................

כשרות הגט לאחר שהבעל אמר שלא בפני הסופר והעדים" :גט זה מעושה ואני נותנו בניגוד לרצוני".
סעיףט
אה"עסי'קמה 
סימןפא

דחייתטענותהאישלביטולגטבגיןהפרתהסכםהגירושין311..........................................................

טענת הבעל לבטל את הגירושין לאחר שהאשה הפרה את הסכם הגירושין בהפרה יסודית ,האם דינו של הגט כ"גט מוטעה",
ובטל .התועלת בסידור הגט עפ"י סדר הגט בצירוף התוספת שקבע הטיב גיטין ,המסירה כל טענה לביטול הגט למפרע.
סי'קנדסעיףכא
סימןפב

צואיסורהעסקהבאגדכהרחקהדר''ת346........................................................................................

האם צו איסור העסקה נותר במסגרת הרחקות דר"ת ,או שהוא כפייה גמורה שאינה אפשרית כל עוד לא ניתן פסק דין לכפיית
הגירושין.
סי'קנדסעיףכא
סימןפג

האפשרותשלאלדוןבתביעתממוןשלהמסרבלתתגט350..............................................................

האם הימנעות להיזקק לתביעתו של סרבן גט תיחשב ככפייתו בגירושין.
אה"עסי'קי"טסעיףיא
סימןפד

צוהרחקהכדילאפשרביצועפס"דלחיובגט352...............................................................................

בנסיבות שאין עילה להוציא את אחד מבני הזוג מהבית ,האם לאחר חיוב הגירושין קיימת אפשרות להרחיק את בן הזוג על
מנת לאפשר ביצוע הגירושין המחויבים.
אה"עסי'קנד
סימןפה

חיובבעלרגזןבגט358.........................................................................................................................

באילו נסיבות ,היסוד" :לחיים ניתנה ולא לצער ניתנה" ,מביא לפסיקת חיוב הבעל בגירושין.
אה"עסי'עזסעיףא,סי'קנד
סימןפו

כפייתגירושיןכששניבניהזוגאינםחפציםזהבזה360......................................................................

השלמה לנאמר בספר עטרת דבורה ח"ב סי' עט – שיטת רבינו ירוחם ,חיוב גירושין או כפייה.
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אה"עסי'סי'קנדסעיףח-ט
סימןפז

בעלשברחמהארץומעגןאתאשתו,פסיקתגירושיןבלאהתייצבותולדיון362.................................

האם יתכן לפסוק כפיית בעל שברח מהארץ ומעגן את אשתו בלא דיון במעמד שני הצדדים .האם כשעילת העיגון ידועה וללא
ספק ,ניתן פסוק כפיית גט בלא שהבעל שברח יתייצב לדיון.
סימןקנדסעיףא
סימןפח

חיובגטוכתובהלבעלהבוגדבאשתו371...........................................................................................

מהי רמת ההוכחה הנחוצה להוכיח בגידה ,כשהבעל מכחיש.
אה"עסי'קכא,סי'קנדסעיףה
סימןפט

בעלהחולהבמחלתהסכיזופרניה,חיובבגירושין372.........................................................................

האם מחלת נפש היא עילה לחיוב הגירושין ,הדין כשקיימת הפוגה בהתקפים הפסיכוטיים.
אה"עסי'קכא,סי'קנדסעיףה
סימןצ

בעלהנדרשלעבוראבחוןפסיכיאטריומסרב,חיובובגירושין378.......................................................

האם לאחר שהבעל חויב באבחון ומסרב ,מתקבלת טענת האשה שהבעל לוקה במחלת נפש.
אה"עסי'קנדסעיףכא
סימןצא

תשלוםהכתובהלאחרחיובהבעלבגטועודקודםלגירושין384........................................................

האם תשלום הכתובה אינו אלא לאחר הגירושין ,או יתכן אף לאחר פסיקת חיוב הגירושין ,ועוד קודם למועד שסודר הגט.
אה"עסי'אסעיףי
סימןצב

חיובהבעלבגירושיןלאחרשנשאאשהאחרתומעגןאתאשתו.התנאיםלהיתרנישואיןלבעל387.
אה"עסי'קסא

סימןצג

חליצתהגדולהנשויאוהקטןשאינונשוימהעדיף392......................................................................

ט
חלקחושןמשפ 
סעיףא,סי'יד
חו"מסי'ג 
סימןא

סמכותביתהדיןבתביעתגירושיןביחסלבניחו"ל396.......................................................................

המעמד העודף של בית דין שלו יכולת אכיפה לפסק דינו ,באילו נסיבות בית הדין בארץ יזקק לתביעה ששני בני הזוג גרים דרך
קבע בחו"ל .האם נכון להורות על בית דין של זבל"א.
סעיףב,סי'יד
חו"מסי'יג 
סימןבתביעתגירושיןנידונהבבד"ץוהתובעתמבקשתלהעבירהדיוניםלביה"דהאזורי403.

המעמד העודף של בית דין שלו יכולת אכיפה לפסק דינו ,האם לאחר שהחלו דיונים בבית דין שאין לו סמכויות אכיפה ,ניתן
לבקש לקיימם בבית דין שלו סמכויות אכיפה .מעמד חתימה על שטר בוררות בתביעה שאינה ממון אלא גירושין.
סימןג

הסמכתביתהדיןלפסוקלפישיקולדעתרחב409..............................................................................

מהי המשמעות להסמכה זו ,ועד כמה בית הדין רשאי לחרוג מהדין המקובל.
חו"מסי'יב,סי'יח,אה"עסי'קמבסעיףיט
הבעיותההלכתיותבסדריעבודתבתיהדיןבת ְכנת"שיר"ה",והצעותלפתרון411..
ָ
סימןד

קבלת ההחלטה במותב תלתא ,ההכרח במותב תלתא כשנחלקו הדעות בבית הדין ,מעמדו של שטר שניתן לשנות בו את תוכנו
גם לאחר החתימה ,האם מעמדה של חתימה על פסק דין כמעמד חתימה על שטר ,מעמדה של חתימה ממוחשבת ,חתימה
במסירת קולמוס.
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אה"עסי'יז
סימןה

פסילתטועןרבנילייצגבעלדיןלאחרשייעץלצדהשני421...............................................................
חו"מסי'ב

סימןו

ההתמודדותהציבוריתעםטוהרהמחנה422......................................................................................

פורום משפטי הנזכר בתשובות הראשונים והנקרא "ברורי העבירות" ,מעמדו ,והחובה שיעמוד בגדרי בית דין הדן בדיני
ממונות ,נישואין וגירושין .החובה לקיים שמוע בין אחיכם.
חו"מסי'יבסעיפיםה,יח
סימןז

פסיקתפשרהברובדעותובהיעדרהסכמתהצדדיםלפשרה431........................................................

מתי בית הדין מוסמך לפסוק פשרה ,האם נחוצה הסכמה מוקדמת של בעלי הדין ,וברוב דעות.
חו"מסי'סי'יגסעיףו,סי'ידסעיףא,סי'כה,אה"עסי'קלדסעיףה
סימןח

יחסיהגומליןביןביתהדיןהאזורילביתהדיןהגדול433....................................................................

סמכותו של ביה"ד הגדול לבטל פס"ד של ביה"ד האזורי ,עפ"י ההלכה .האם עפ"י ההלכה בית דין יכול להוציא לפעול פסק
דין מבי"ד אחר שלדעתו נפלה בו טעות .החזרת התיק לביה"ד האזורי לביצוע פסק דין ,לאחר שביה"ד הגדול פסק אחרת .האם
קיימת הבחנה בין ממון לאיסורים וגירושין ,פסק דין שאינו מנומק .גט עפ"י הכרעה במחלוקת ראשונים או אחרונים ,מצוה
לשמוע דברי חכמים ,המוטלת על מחויב בגט ,מי הם החכמים :חז"ל או ביה"ד הפוסק.
סימןט

דיוןביןבניזוגאודותרכושהרשוםעלשםצדג'שאינובעלדיןבדיוןזה448...................................

בני זוג נחלקו אודות זכויות ממון ברכוש הרשום על שם צד ג' ,ומבקשים פסיקה בלא שאותו צד הצטרף לדיון כבעל דין ,צירוף
שלפי הוראות החוק הנוכחי אינו אפשרי .האם יש טעם לדון ולשמוע טענותיהם בנידון.
סעיףא
אה"עסי'יאסעיףד,חו"מסי'לו 
סימןי

הסתמכותעלקלטתוידאוהמתעדתחו"קבדיוןאודותתוקפן450.....................................................

דיון שלא בפני הבעל ,חו"ק בפני עדים כשרים ופסולים בלא לייחד את העדים הכשרים.
חו"מסי'קנדסעיףב,אה"עסי'קיטסעיףיא
סימןיא

זכותושלהגרושלגורעםאשתווילדיהבדירההמשותפתלולגרושתו456.......................................

דירה השייכת לגרוש ולגרושה ,והגרוש נכנס לגור בה עם אשתו החדשה וילדיה ,וללא רשות הגרושה ,האם זכותו לומר שהוא
מכניסה לגור בחלקו בדירה .זכות המגורים בדירה המשותפת לאחר הגירושין.
חו"מסי'קנדסעיףא,סי'קסאסעיףא,סי'קסגסעיףא
סימןיב

סכסוךשכניםבביתמשותף460..........................................................................................................

בירור תביעה מטעם "ועד הבית" ודיירים בבנין משותף ,כנגד אחד הדיירים .מעמדו של "ועד הבית" ,ושל החלטות אסיפת
הדיירים .מעמדו של "חוק בתים משותפים" עפ"י ההלכה .שתי דירות שחוברו לדירה אחת – היקף תשלומי מס ועד הבית,
כדירה אחת או כשתי דירות.
חו"מסי'ראסעיףא
סימןיג

מעמדושלהסכםביןבניזוגשלאאושרבביה"דאובביהמ"ש467.....................................................

מאחר שהחוק אינו מכיר בהסכם ממון בין בני זוג שלא אושר בערכאה שיפוטית ,האם לא יחייב בהיעדר גמירות דעת להתחייב
בהסכם שאינו בר תוקף חוקי .דין סיטומתא קניא.
חו"מסי'כבסעיףב,סי'כו
סימןיד

חלוקתהרכושביןבניזוגבהתאםלחוקיחסיממון,לאחרקבלתקנין468..........................................

בני זוג המביעים הסכמה לחלוקת הרכוש שלא לפי כללי ההלכה אלא עפ"י החוק ,האם נכון לעגן הסכמה זו בקנין בטרם החל
הדיון לבירור התביעה לחלוקת הרכוש .מעמדה של הסכמה לדיון בפני ערכאות .ההבחנה בין הסכמה לדיון בפני ערכאות
להסכמה לדיון עפ"י כללי החוק אזרחי .דיירים המביעים הסכמה להסדיר את ענייני הבית המשותף עפ"י הוראות החוק.
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ט
חו"מסי'סב,סי'שיבסעיף 
סימןטו

חלוקתדירהלפיההשקעהאוהרישום,טענתמקחטעות478............................................................

האם דירת בני זוג שהתגרשו תחולק בחלקים שווים לפי הרישום ,או לפי ההשקעה שכל צד השקיע ברכישת הדירה .טענת מקח
טעות שנועדה להביא לביטול הקידושין ואת ההסכמה לרכישת הדירה בחלקים שווים .טענה לביטול הרישום המשותף על
יסוד אומדנא שעל דעת כן לא הקנה.
או"חסי'קנגסעיףכב,חו"מסיקמטסעיףלא
סימןטז

חזקהבתקיעתשופר486......................................................................................................................

אחד ממתפללי בית הכנסת הוחזק כבעל תוקע בראש השנה ,אם זו חזקה שאין להורידו מחזקתו .הדין כשחלו שינויי נסיבות
מהותיים.
חו"מסי'סאסעיףטז
סימןיז

פרשנותהסכםממון489......................................................................................................................

מה הכללים לפרש הסכם ממון כשקיימות שתי חלופות לפירושו.
חו"מסי'רא,סי'פאסעיףו
סימןיח

תביעהלביטולהסכםגירושין491........................................................................................................

תוקף הסכם גירושין חתום עפ"י ההלכה .הסכם גירושין שאושר וחזרו לניסיון לשלום בית ,האם ההסכם מתבטל.
חו"מסי'פוסעיףה
סימןיט

ביטולהסכםגירושיןפיקטיבי495........................................................................................................

הסכם גירושין שבו התחייבויות מופלגות מצד הבעל ולאחר זמן התברר שנועדו למנוע מבעלי חוב של הבעל לגבות את
חובותיהם.
סי'רלבסעיףג
חו"מסי'קסגסעיףב ,
סימןכ

ביטולהסכםגירושין498......................................................................................................................

טענת הבעל לביטול הסכם הגירושין מאחר ובעת חתימתו היה מאושפז בבי"ח פסיכיאטרי .לאחר זמן בעת הדיון בבית הדין
לאישור ההסכם הבעל היה בריא וההליך לאישור ההסכם התנהל כמקובל .המשקל שיש לשיהוי בהגשת התביעה .תפקידו של
בית הדין בדיון לאישור הסכם גירושין.
סעיףא
חו"מסימןפאסעיףיז,קכח 
סימןכא

סכוםכסףשניתןמהוריהאשההאםמתנהאוהלוואה502................................................................

הורי האשה נתנו לבני הזוג סכום כסף ולאחר מכן התעוררה מחלוקת האם הכסף ניתן כמתנה או כהלואה .הודאת בעל דין.
הועבר תיק להרכב אחר ,האם פסיקת ההרכב הקודם מחייבת את ההרכב החדש.
סימןכב

חלוקתרכושומעמד"הערתאזהרה"והסכם"זיכרוןדברים"506........................................................

טיבה של הערת אזהרה ,מעמדו של הסכם הנושא את הכותרת זכרון דברים.
חו"מסי'רמאסעיףא,סי'קצאסעיףא,סי'צטסעיףו
סימןכג

חזרהמהסכםמתנהבטענהשנעשהלמראיתעין509.........................................................................

מעמדו ההלכתי והמשפטי של הסכם המתנה ,טענה שההסכם נועד להברחה מבעלי חוב.
טסעיףו,ט"זיו"דסי'רלוס"קיג
חו"מסי'קפהסעיףא,חו"מסי'של 
סימןכד

תביעהכנגדסופרסת"םשלאעמדבהתחייבותו515..........................................................................

האם העיכוב בביצוע העבודה גורר ביטול העסקה ,תפיסת ספר התורה בגין שכרו ,ומכירתו במחיר מוזל.
או"חסי'קנגסעיפיםז,ח,יד
סימןכה

הקדשהרביעקבחיזריהןזצ"ל519.....................................................................................................

הקדיש ביתו לבית הכנסת באמצעות יפוי כח לרב שסמך עליו ,מה הן זכויות אותו רב בנכס .אומדן דעת המצווה .מעמדו של
בית הכנסת לאחר שהוקדש לציבור לתפילה .קנין אודיתא .אם בהקדש כזה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.
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או"חסי'קנגסעיףכב,חו"מסי'קמטסעיףל
סימןכו

חזקהבביתכנסתטשערנובילבצפת529.............................................................................................

ישיבה שנכנסה לבית הכנסת שהוא הקדש ,האם הוחזקו ואין רשות להוציאם .ההבחנה בין "חזקת קרקע" ל"חזקת תשמישין".
חו"מסי'שוסעיףח
סימןכז

תביעהבעקבותפיטוריר"מבישיבה,הקלטתסתרבדיון531..............................................................

ר"מ בישיבה שאינו כפוף לראש הישיבה ואף פועל כנגדו ,הצורך בהתראה קודם לפיטורין .הקלטת סתר של הדיון על ידי אחד
מבעלי הדין.
חו"מסי'קעה
סימןכח

טענתברמצראלמנועסילוקשוכרצרכניהוהשכרתהלאחר534.......................................................

התובע הפעיל צרכניה ומבקש למנוע הוצאתו והשכרתה לאחר ,האם עומדת לזכותו טענת "בר מצרא".
סעיףו,סי'קעאסעיףח
חו"מסי'שסג 
סימןכט

דמישימוש,מתייחויבבהןבןהזוג536...............................................................................................

דירה המשותפת לשני בני זוג ,ורק אחד עושה בה שימוש ,מה התנאים לחייבו בתשלום מחצית שכר דירה לבן הזוג שאינו דר
בדירה ,הבחנה בין קודם גירושין ובין אחר הגירושין ,ובתוך הנישואין בין בן הזוג הזכאי לזכויות כתוצאה מהנישואין או
נשללה זכותו .דמי שימוש בבית גדול ונעשה שימוש בחלקו בלבד ,האם יש מקום לטענה "בחלק שלי התגוררתי".
חו"מסי'שסגסעיףו
סימןל

גובהדמיהשימוששיחויבבעתשגרבביתעםילדיו543....................................................................

לאחר הגירושין הבעל ממשיך לגור בדירה המשותפת על שני בנים בוגרים ,האם יחויב במחצית שכר דירה ,או ישלם פחות
מאחר וגרים עמו בני בנים.
חו"מסי'רנגסעיףח
סימןלא

תשלוםכתובהבנוסףלזכויותמכחחוקיחסיממון546.......................................................................

האם במועד הגירושין בנסיבות והאשה לא הפסידה כתובתה ,היא תקבל "כפל זכויות" ,הסך הנקוב בכתובה ואת הזכויות עפ"י
חוק יחסי ממון .הבחנה בין זכויות מכח החוק המבשילות רק עם פקיעת הנישואין ,ורכוש שלה שאין מניעה שתקבלו יחד עם
הכתובה .האם שטר הכתובה מעיד על התחייבות החתן בלבד ,או של שני בני הזוג ,האם תוספת הכתובה נועדה שלא תהיה
קלה בעיניו להוציאה .אם יש טעם לדון בזכאות לכתובה כשיתכן שיתברר לאחר זמן כדיון סרק.
חו"מסי'רמגסעיףב
סימןלב

תביעתאברךלקבלתמלגה556...........................................................................................................

מהי העילה לחייב את ראש הכולל לשלם לאברך את המלגה שסוכמה מראש עמו .האם דינו כפועל ,שבעל הבית מחויב
בשכרו.
חו"מסי'שעה,סי'יבסעיףב
סימןלג

נטלהלוואותלשיפוץביתהכנסתשלאברשותהגבאים,מיחייבבפירעונן559..................................

זכותו של גזבר ליטול הלוואות בלא הרשאה מפורשת ,דינו של יורד לשדה חבירו ,בעל הבית המתנגד למעשיו של ה"יורד".
חיוב הציבור לנהוג לפנים משורת הדין.
יו"דסי'שסח
סימןלד

הנחתקוצינורביובבביתהעלמיןהעתיקבצפת568..........................................................................

מעמדו ההלכתי של בית הקברות ,האם ניתן להניח בו קו צינור ביוב ,שנועד למנוע גלישת ביוב המחללת את המקום.
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מפתח ושאים
ענייניאבןהעזר
חרם דרביו גרשם

חזקה

כשרות לכהוה
אמות לאסור על
טען
קידושין

מזוות אשה

מקום מגורי הזוג
)בהיותם שואים או
גרושים(

מזוות ילדים

ביקורי ילדים
וחיוכם

כתובה




חדר"ג כשהאשה חולת אלצהיימר ודמציה וללא סיכוי להבריא.
התאים להיתר ישואין לשאת אשה שיה .דיון במעמד שי הצדדים.










שיוי סיבות לטובה במצב האשה יביא לביטול חרם דר"ג.
היתר חרם דר"ג כשקיימת חלופה הוגת אלא שאי אפשר לחייבה.
המשקל המכריע לחזקה שהוחזקו כיהודים שומרי מצוות.
מתי יתן לבטל חזקה .המשקל שיש ליתן למאמרי מחקר היסטוריים.
לא הוחזק ככהן אך שם המשפחה היו שם כהוה ,האם דיו ככהן.
אמות אביו שאיו שומר מצוות להודיע לבו שהוא כהן.
בת כרי לכהן
המשקל הראייתי שיש לעדות חוקר פרטי לאסור אשה על הטען.

אה"ע סי' א1/
אה"ע סי' ב,11/
אה"ע סי' צב387/
אה"ע סי' ג.13/
אה"ע סי' ד17/
אה"ע סי' ה19/
אה"ע סי' ה19/
אה"ע סי' ו32/
אה"ע סי' ז35/
אה"ע סי' ח35/
אה"ע סי' ט37/















חזרה בה מהודאה שאסרה לטען ,דיו של בועל שי.
טועת קידשתי והלה מכחיש.
הצורך בסידור גט לבי זוג שחיו יחד זמן רב ללא חופה וקידושין.
סידור חו"ק וגיור על ידי מי שאיו מוסמך.
קידושין שעשו דרך שחוק והיתול על שפת הים ,טבעת שאולה.
ביטול קידושין בטעת מקח טעות.
מזוות לאשה שבעלה עזב את הבית ומייחס לאשה את האשמה בפירוד.
זכאות למזוות כשקיים ספק בעובדות הרלבטיות לחיוב המזוות.
מזוות אשה שחויבה בגירושין.
לאחר שהתקבלה טעת הבעל "מאוסה עלי" ,והזכאות למדור ספציפי.
מזוות "מעוכבת מחמתו" כשהבעל חויב בגט ,באשה שאסרה על בעלה.
הפסד מזוות בגין אירוע אלים או קללה.
מחלוקת בין בי הזוג מה סוכם ביחס למקום מגוריהם לאחר הגירושין.

אה"ע סי' י43/
אה"ע סי' יא51/
אה"ע סי' יב53/
אה"ע סי' יג56/
אה"ע סי' יד59/
אה"ע סי' טו61/
אה"ע סי' כא89/
אה"ע סי' כא90/
אה"ע סי' כב92/
אה"ע סי' ז237/
אה"ע סי' לח137/
אה"ע סי' כט112/
אה"ע סי' מה183/












עברו לגור בעיר אחרת והבעל חזר ודורש מאשתו תשוב עמו.
"מדור ספציפי" בביה"ד ,כשתביעת המזוות והמדור ידוה בביהמ"ש
סידור הגט לאחר הפרדה לשתי יחידות דיור פרדות וחצרות פרדות.
זכות המגורים בדירה המשותפת לאחר הגירושין.
גרושה ישאה מחדש ומבקשת לגור עם הילדים במקום מרוחק מהאב.
צו הרחקה כדי לאפשר ביצוע פס"ד לחיוב גט.
חובת אב אברך במזוות ילדיו.
האם קצבת הכות של הבן פוטרת את האב ממזוותיו
חובת האב במזוות הילדים שאים מבקרים אצלו
דרישת האב לקחת את ילדיו לאומן לראש השה בימי מגפת הקורוה.

אה"ע סי' כז102/
אה"ע סי' לה117/
אה"ע סי' סג257/
חו"מ סי' יא459/
אה"ע סי' מו187/
אה"ע סי' פד352/
אה"ע סי' כג95/
אה"ע סי' כד96/
אה"ע סי' כו100/
אה"ע סי' כה99/













מחלוקת בין ההורים על המוסד החיוכי שהבת תירשם.
ביקורי הבים אצל האב הכרוכים בקושי עקב טעותיהם כגדו.
האם זכותו של האב שלא לאפשר לביו קבלת אזרחות ישראלית.
התאים להפסד כתובה בטעת מאיס עלי.
טעה מאיס עלי לאחר שהבעל עזב אותה או הגיש תביעת גירושין.
טעת מאיס עלי בטרם דיון ,ובלא התראה שתפסיד כתובה.
מתי כבר איו רק טעת "מאיס עלי" ,אלא ממרר את חיי האשה וחייב בגט.
חובת הבעל בתשלום הכתובה כששיהם רוצים להתגרש זה מזה.
תשלום הכתובה לאחר חיוב הבעל בגט ועוד קודם לגירושין.
באילו סיבות ייקבע שאדעתא דלמשקל ולמיפק לא התחייב.
ביאור דברי הטור אה"ע סי' קיח ,הגירושין יצאו ממו או יצאו ממה.





מורד ,מורדת לעין כתובה .מרידה שאיה פשיעה את מחויבת מציאות.
זכאות לכתובה לאחר שהבעל ביקש מאשתו לצאת מהבית.
תבע גירושין ועזב את אשתו וכשהאשה תבעה גט וכתובה הבעל חזר בו.

אה"ע סי' מז189/
אה"ע סי' מח190/
אה"ע סי' מח193/
אה"ע סי' לג119/
אה"ע סי' לג119/
אה"ע סי' לג119/
אה"ע סי' פה352/
אה"ע סי' מ145/
אה"ע סי' צא384/
אה"ע סי' מ145/
אה"ע סי' מ,152/
אה"ע סי מב159/
אה"ע סי מב159/
אה"ע סי' מא156/
אה"ע סי' מג164/



הסכם גירושין

חלוקת הרכוש
חיוב הבעל בגירושין

חיוב האשה בגירושין
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פסיקת "דיא דמתיבתא" וההשלכות הובעות מפסיקה זו .
בעל שעזב את הבית לבקשת אשתו ,ואיו מסכים לשוב ,אם חייב בכתובה.
הוציאה את בעלה מהבית.
הגישה תלוה כגד הבעל שפגע מיית בבתם והתלוה סגרה.
ספק בזכאות לכתובה.

































טעת מקח טעות והאשה טועת שהבעל ידע מראש ,על מי חובת הראיה.
טעת מקח טעות בקידושין ,עקב מחלה פשית של הבעל ,ושאיו למדן.
הפסד כתובה בגין אירוע אלים או קללה.
אלימות או קללה מצד האשה כתוצאה מפרובוקציה של הבעל.
תשלום הכתובה בבעל אסיר שדיו לחיוב בגירושין.
מתי פס"ד לחיוב הבעל בגירושין איו מוע תשלום הכתובה במלואה.
החזר מתות שיתו על ידי הורי הבעל כשהאשה מורדת.
האם שטר הכתובה מעיד על התחייבות החתן בלבד ,או של שי בי הזוג.
האם תוספת הכתובה ועדה שלא תהיה קלה בעייו להוציאה.
ערך מאתיים זוז ומאתיים זקוקים ופיצויי גירושין.
התוספת היא בזקוקים ובסיכום הסכום קוב בשקלים והחשבון איו תואם.
כתובה שקוב בה סכום גבוה מאוד.
הצמדה למדד של הסכום הקוב בשטר הכתובה.
"כפל זכויות" ,תשלום כתובה בוסף לזכויות מכח חוק יחסי ממון.
תוקף מחילת הכתובה שכתב בה שלא תועיל מחילה.
חזרה מהמחילה על הכתובה לאחר שהמחילה אושרה בפסק דין.
כתובת חרש אילם.
תוקף הסכם גירושין חתום עפ"י ההלכה.
תפקידו של בית הדין בדיון לאישור הסכם גירושין.
הסכם גירושין שאושר וחזרו ליסיון לשלום בית ,האם ההסכם מתבטל.
ביטול הסכם גירושין פיקטיבי שועד למוע מבעלי חוב את חובם.
פרשות הסכם ממון ,כשקיימות שתי חלופות לפרשות ההסכם.
הסכם בין בי זוג שלא אושר בביה"ד או בביהמ"ש.
תביעה לביטול הסכם גירושין.
טעה לביטול ההסכם כשהבעל היה במצב פשי קשה בעת החתימה.
חלוקת דירה של בי זוג עפ"י רישום או עפ"י השקעה.
דין תכשיטים וכלי הבית עם הגירושין.
חיוב או כפיית גט עפ"י הכרעה במחלוקת ראשוים או אחרוים.
מי החכמים שמצוה על המחויב בגט לשמוע לדבריהם ,חז"ל או ביה"ד.
האם פוסקים לחייב הבעל בגירושין על יסוד טעת "מאיס עלי".
הרחקות דרביו תם בטועת "מאיס עלי" ,האם רק באתמלא מבוררת.





















צו איסור העסקה באגד ,אם ותר כהרחקה דר''ת ,או שיחשב ככפיה.
אם הימעות להיזקק לתביעתו של סרבן גט תיחשב ככפייתו בגירושין.
חיוב גט וכתובה לבעל הבוגד באשתו.
בגד באשתו אם יחויב בגירושין.
רמת ההוכחה החוצה להוכיח בגידה ,כשהבעל מכחיש.
בעל החולה במחלת הסכיזופריה ,חיובו בגירושין.
בעל הדרש לעבור אבחון פסיכיאטרי ומסרב ,חיובו בגירושין.
חיוב גט לבעל "עובר על דת".
חיוב הבעל בגירושין לאחר ששא אשה אחרת ומעגן את אשתו.
כפיית גירושין כששי בי הזוג אים חפצים זה בזה.
תום לב בתביעת גירושין.
הגבלת קיום מצוות ,לסרבן גט שפסק לכופו בגירושין.
הליך פלילי אזרחי כאמצעי כפייה שועד לכוף בגירושין.
האם מחייבים אשה לשוב לבעלה לאחר טעת "מאיס עלי".
המחויב בגט ומתה הגירושין בקבלת רכוש האשה ,שיטת מהרשד"ם.
"לחיים יתה ולא לצער תה" ,כשיקול לחיוב גירושין במקרים קשים.
בעל ברח מהארץ ומעגן אשתו ,פסיקת גירושין בלא התייצבותו לדיון.
פסיקת חיוב גירושין גוררת פסיקה בעוד ושאים ,עוד בטרם הגירושין.
חיוב האשה בגירושין בטעת "מאוסה עלי".
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אה"ע סי' לד125/
אה"ע סי' לז135/
אה"ע סי' כח110/
אה"ע סי' כח107/
אה"ע סי' כח,111/
אה"ע סי' מד171/
אה"ע סי' סב255/
חו"מ סי' טו478/
אה"ע סי' כט112/
אה"ע סי' כט112/
אה"ע סי' ל114/
אה"ע סי' ל114/
אה"ע סי' לו 132/
חו"מ סי' לא548/
חו"מ סי' לא549/
אה"ע סי' טז63/
אה"ע סי' א10/
אה"ע סי' לט138/
אה"ע סי' יז65/
חו"מ סי' לא546/
אה"ע סי' יח69/
אה"ע סי' יט70/
אה"ע סי' כ74/
חו"מ סי' יח492/
חו"מ סי' כ500/
חו"מ סי' יח492/
חו"מ סי' יט495/
חו"מ סי' יז489/
חו"מ סי' יג467/
חו"מ סי' יח491/
חו"מ סי' כ498/
חו"מ סי' ג ,410/חו"מ סי' טו478/
אה"ע סי' מט194/
אה"ע סי' ח440/
אה"ע סי' ח440/
אה"ע סי' לד ,128/אה"ע סי' עה280/
אה"ע סי' לה,130/
אה"ע סי' עה283/
אה"ע סי' פב346/
אה"ע סי' פג350/
אה"ע סי' פח371/
אה"ע סי' א202/
אה"ע סי' פח371/
אה"ע סי' פט372/
אה"ע סי' צ378/
אה"ע סי' עה280/
אה"ע סי' צב387/
אה"ע סי' פו360/
אה"ע סי' ג212/
אה"ע סי'עז291/
אה"ע סי' עח293/
אה"ע סי' לד128/
אה"ע סי' עט299/
אה"ע סי' פה358/
אה"ע סי' פז362/
אה"ע סי' פד352/
אה"ע סי' ו,229/
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סידור הגט

שמות גיטין

חליצה
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חרם דרביו גרשם בקהילות הספרדים.
חיוב האשה בגירושין כשאיה רוצה את בעלה אך מסרבת להתגרש.
עיכוב הגירושין שהאשה מחויבת בהן ,עד תשלום מזוות הילדים.
חיוב האשה בגירושין כשמעכבת הגירושין עד לתשלום הכתובה .
חיוב אשה בגירושין לאחר שהכשילה את בעלה באסור דה.
חיוב גט לאשה המסרבת לעבור אבחון כהוראת בית הדין.
תום לב בתביעת גירושין.
הגדרת עוברת על דת.
תביעה לחייב אשה 'עוברת על דת' בגירושין כשהתובע באותה בעיה.
הבחה בין 'עוברת על דת' לעושה 'מעשה כיעור'.
חיוב גירושין עקב בדיקת הריון של האשה בהיותה בפירוד מהבעל.
דחיית תביעה לחיוב אשה בגירושין עקב מחלת פיברומאילגיה.
האיסור לגרש אשה עקב מחלה ,באיזה סוג מחלה אמרה הלכה זו.
חיוב האשה בגט עקב וגייזמוס.
חיוב אשה בגירושין עקב העלמת מחלה פשית.
טעת מקח טעות והאשה טועת שהבעל ידע ,על מי חובת הראיה.
אשה רעה" חיובה בגירושין.
כתיבת הגט לסירוגין ,בהפסקות ולא ברצף אחד.
גט היתן על תאי כדי להציל האשה מעיגון.
כיצד יש להסדיר תאי בגירושין ,בחשש עיגון.
עיתים חלים עיתים שוטה ,אם בזמן שטותו מוגדר "איו בר גירושין".
דין "גט מוטעה".
דחיית טעות האיש לביטול גט בגין הפרת הסכם הגירושין.
הדרך לסדר גט המוציאה מחשש טעה ל"גט מוטעה".
ביטול הגט ע"י הבעל בטרם מסר.
מסירת הגט על ידים עם כפפות.
סידור גט בישואין אזרחיים .וכשקיים טעם להימע מסידור הגט.
כשרות הגט לאחר קס שהוטל על הבעל בגין עיכוב הגירושין.
שם שרשם בתעודות  -כתיבתו בגט.
גט שבו האות  Jכתב באותיות דז ולא דזש )לבי קהילות אשכז(.
כתיבת קיצור השם בגט ,כשקרא בו בלבד.
שם ששמר ב"מי שברך" ובכתובה בלבד.
כתיבת השם מילכה בגט.
שי שמות זהים בכתיבתם ושוים בקריאתם.
קביעת שם מקום שטרם כתב בו גט ,ומסודר עקב אילוץ של עיגון.
הרשאה של שליח הגט שאין התאמה בין הגט לסימים שבהרשאה
חליצת הגדול השוי או הקטן שאיו שוי מה עדיף.

אה"ע סי' ז,237/
אה"ע סי' ס250/
אה"ע סי' ו229/
אה"ע סי' מה184/
אה"ע סי' מה186/
אה"ע סי' א202/
אה"ע סי' 197/
אה"ע סי' ה206/
אה"ע סי' ג212/
אה"ע סי' ס249/
אה"ע סי' ג216/
אה"ע סי' ג214/
אה"ע סי' ד218/
אה"ע סי' ה223/
אה"ע סי' ה224/
אה"ע סי' ח240/
אה"ע סי' ט244/
אה"ע סי' סב255/
אה"ע סי ס246 /
אה"ע סי' עא272/
אה"ע סי' עג274/
אה"ע סי' עג274/
אה"ע סי' עג276/
אה"ע סי' פא311/
אה"ע סי' פא311/
אה"ע סי' פא340/
אה"ע סי' פ308/
אה"ע סי' עב273/
אה"ע סי' סא251/
אה"ע סי' עה289/
אה"ע סי' סה261/
אה"ע סי' סו262/
אה"ע סי' סז262/
אה"ע סי' סח263/
אה"ע סי סט269/
אה"ע סי' ע270/
אה"ע סי' עג277/
אה"ע סי' עד278/
אה"ע סי' צג392/
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הלכות דייים
















המעמד העודף של בית דין עם יכולת אכיפה לפסק דיו.
סמכות בית הדין בתביעת גירושין ביחס לבי חו"ל.
החל דיון בבי"ד אחד ,האם יכול בעל הדין לבקש בי"ד אחר.
חתימה על שטר בוררות בתביעה שאיה ממון אלא גירושין.
תיק עבר להרכב אחר ,אם פסיקת ההרכב הקודם מחייבת.
בית הדין הגדול לערעורים ,מקור הסמכות לבטל פס"ד אזורי.
החזרת התיק מביה"ד הגדול לביה"ד האזורי שבוטל פסק דיו.
פסק דין שאיו מומק.
אם ביה"ד רשאי לקיים דיון ויתכן שבעתיד יתברר כדיון סרק.
קבלת ההחלטה במותב תלתא ,וכשחלקו הדעות בבית הדין.
אם מעמד חתימה על פסק דין כמעמד חתימה על שטר.
הסמכת בית הדין לפסוק לפי שיקול דעת רחב.
פשרה ,אם חוצה הסכמה של בעלי הדין ,וברוב דעות.
בית דין הדן בלילה.

חו"מ סי' א ,396/חו"מ סי' ב403/
חו"מ סי' א396/
חו"מ סי' ב403/
חו"מ סי' ב407/
חו"מ סי' כא502/
חו"מ סי' ח433/
חו"מ סי' ח433/
חו"מ סי' ח443/
חו"מ סי' לא554/
חו"מ סי' ד411/
חו"מ סי' ד416/
חו"מ סי' ג409/
חו"מ סי' ז431/
אה"ע סי' כ79/



הלכות עדות

הקדשות

דמי שימוש
שאר עייי חו"מ



עטרתדבורה

















































בית דין שהדייים לא התוועדו יחד.
פסילת טוען רבי לייצג בעל דין לאחר שייעץ לצד השי.
פורום שועד לדון ולהעיש עוברי עבירה ,מעמדו והלכותיו
דיון בין בי זוג אודות רכוש הרשום על שם צד ג'.
קיום דיון בתוקף ישואין בהיעדרו של הבעל.
חלוקת הרכוש בין בי זוג בהתאם לחוק לאחר קבלת קין.
הסכמה לדיון בערכאות ,לעומת הסכמה לפסיקה עפ"י החוק.
חובת בית הדין לשמוע בעלי הדין זה בפי זה.
חובת הציבור להוג לפים משורת הדין ,ופסיקה הכופה זאת.
הקלטת סתר של הדיון ע"י בעל דין.
מעמדה של חוות רפואית המוגשת מטעם צד אחד.
המשקל הראייתי שיש למאמרי מחקר היסטוריים.
המשקל הראייתי לקלטת וידאו המתעדת חו"ק.
חוקר פרטי שאיו כשר לעדות ,חזקה אומן לא מרע אומותו.
עד פסול במקום שאין רגילים להיות עדים כשרים.
חו"ק בפי עדים כשרים ופסולים בלא לייחד כשרים.
הקדש הרב יעקב חי זריהן זצ"ל.
אם בהקדש בית לבית הכסת אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.
טעין לציבור המשתמשים בהקדש.
ישיבה שכסה לבית הכסת ,אם הוחזקו ואין רשות להוציאם.
מעמדו ההלכתי של בית הקברות ,החת קו ציור ביוב בביה"ק.
דמי שימוש ,באילו סיבות יחויב בהן בן הזוג.
גובה דמי השימוש שיחויב בעת שגר בבית עם ילדיו.
"כפל זכויות" ,תשלום כתובה בוסף לזכויות מכח חוק יחסי ממון.
פירוט החיוב והסיכום ,שטר שבו סתירה בין פירוט החיוב לסיכום.
שותף בדירה המכיס למגורים את אשתו ,ללא הסכמת השותף השי.
תביעה מטעם "ועד הבית" ודיירים בבין משותף ,כגד אחד הדיירים.
מעמדו של "חוק בתים משותפים" עפ"י ההלכה.
תשלומי מס ועד הבית לדירות מחוברות ,כדירה אחת או כשתי דירות.
חרש אילם בהלכה ,עריכת כתובה עבורו ותוקף ההתחייבות של החרש.
אם כתובה שקוב בה סכום גבוה מאד איה מחייבת בהיותה אסמכתא.
הסכם בין בי זוג שלא אושר בביה"ד או בביהמ"ש.
חזקה בתקיעת שופר ,האם גם לאחר שיויי סיבות מהותיים.
פרשות הסכם ממון ,כשקיימות שתי חלופות לפרשות ההסכם.
התעכב בתביעה לביטול מקח בטעת מקח טעות.
סכום כסף שיתן מהורי האשה האם מתה או הלוואה.
טיבה של "הערת אזהרה".
מעמדו של הסכם "זכרון דברים".
קין אודיתא.
טעה שהמקח ועד להברחה מבעל חוב
האם עיכוב הקבלן בביצוע העבודה גורר ביטול העסקה.
ההבחה בין "חזקת קרקע" ל"חזקת תשמישין".
פיטורי ר"מ שאיו כפוף לראש הישיבה ,הצורך בהתראה מוקדמת.
טעת בר מצרא לשוכר המפעיל צרכיה ,כגד השכרתה לאחר.
אומדא בהתחייבות.
תביעת אברך לקבלת מלגה ,האם דיו כפועל התובע שכרו.
דיו של גזבר הפועל עצמאית וללא הרשאה מהמופקדים עליו.
יורד לשדה חבירו שלא ברשות.
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אה"ע סי' כ ,81/חו"מ סי' ד413/
חו"מ סי' ה421/
חו"מ סי' ו422/
חו"מ סי' ח448/
חו"מ סי' י450/
חו"מ סי' יד468/
חו"מ סי' יד468/
חו"מ סי' ו427/
חו"מ סי' לג567/
חו"מ סי' כז533/
אה"ע סי' ב207/
אה"ע סי' ה23/
חו"מ סי' י450/
אה"ע סי' ט40/
אה"ע סי' ט39/
חו"מ סי' י'455/
חו"מ סי' כה519/
חו"מ סי' כה526/
חו"מ סי' כה528/
חו"מ סי' כו529/
חו"מ סי' לד568/
חו"מ סי' כט536/
חו"מ סי' ל543/
חו"מ סי' לא546/
אה"ע סי' א10 /
חו"מ סי' יא456/
חו"מ סי' יב460/
חו"מ סי' יב463/
חו"מ סי' יב462/
אה"ע סי' כ14/
אה"ע סי' לט138/
חו"מ סי' יג467/
חו"מ סי' טז486/
חו"מ סי' יז489/
חו"מ סי' כ501/
חו"מ סי' כא502/
חו"מ סי' כב ,506/חו"מ סי' כג514/
חו"מ סי' כב506/
חו"מ סי' כג ,512/חו"מ סי' כה525/
חו"מ סי' כג514/
חו"מ סי' כד515/
חו"מ סי' כו530/
חו"מ סי' כז531/
חו"מ סי' כח534/
חו"מ סי' לא547/
חו"מ סי' לב556/
חו"מ סי' לג559/
חו"מ סי' לג562/

