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*בעני� אבהות בפנויה המיוחדת לאיש : סימ� א

1
  

לז ותיק 1074/תיק (ז "ב תמוז תשל"ד האזורי לפתח�תקוה מיו� י"ביה' �די� של כב הערעור שלפנינו הוא על פסק
וכ� , פ מחשש של גט מעושה"ה� בפני ביהמשי ההסכ� שנער� ביני"בו נפסק שאי� הצדדי� יכולי� להתגרש עפ) לז1091/

ואבהותו של המשיב על , ל"שנולד כשבעה חדשי� אחר הנישואי� של הנ. שאי� לקבוע בבירור את אבהותו של הילד י
  .ל מוטלת בספק"הילד הנ

 שבינתיי� האשה כבר, אול� בהופיע הצדדי� בפנינו התברר, ל"י האשה ונסב על שתי הנקודות הנ"הערעור הוגש ע
  .שהערעור ישמע רק באשר לאבהות, ד זה החליט באותו מעמד"ובי. י הסכ� נוס� שנער� ביניה�"פ עפ"קבלה את הג

, י המשיב"י התביעה שהוגשה ע"שעני� האבהות וכ� החיוב במזונות הילד נידו� בערכאה אחרת עפ. א: בערעור נטע�
שעל סמ� . ב; ה להיות נידונה בשני מקומות שיפוטשכ� אי� תביעה אחת יכול, ד לדו� בדבר"וממילא אי� סמכות לביה

  .ל"כנ, ד לפסוק שהמשיב הוא אבי הילד שנולד למערערת אחר נישואיה�"הנתוני� היה על ביה

ד יהיה הערכאה "והוא מסכי� שביה, פ בנידו�"שהוא מסכי� לבטל את התביעה שהגיש לביהמש, המשיב טע�
ד כי בינתיי� הגיעו לידו " להחזיר את התיק לביה�ולחלופי� , ד"של ביההיחודית שתדו� בדבר ויש לקבל את פסק הדי� 

  .הוכחות חדשות באשר לאבהות הילד

  :וזוהי השתלשלות הדברי�

י הבעל " הוגשה ע21.10.76ביו� , )ו"ט ניס� תשל"דהיינו ביו� כ (1976 אפריל 29י ביו� "הצדדי� התחתנו כדמו
לא היתה בתולה למרות ) 5; הנתבעת בגדה בי והודתה בזמנו בפני) 1: � השארבה נטע� בי) לז149/תיק (תביעה לגירושי� 

אמה מסרבת למסור לנו את דירתה ) 8; נכנסה להריו� לפני הנשואי� ואני מסרב להכיר באבהות) 7; שנשבעה לי שהיתה
  .שהבטיחה לנו

  .יקובהתא� לזה נסגר הת,  הודיע הבעל שהוא מבקש לבטל את התביעה5.12.76אול� ביו� 

ב� . ובאותו מעמד נקרא הילד בש� י, הבעל נוכח בברית המילה. נולד הילד) ז"כסלו תשל' ד: דהיינו (26.11.76ביו� 
  .בתור בנו של הבעל:  כלומר�. ג

מזונות והחזקת , גירושי�: וכותרת התביעה, כ הבעל"י ב"חודשה תביעת הגירושי� ע) 22.2.77(ז "אדר תשל' ביו� ב
) ... 6; 26.11.76ביו� .  חדשי� ומנשואי� אלה נולד לה� בנ� י�9הצדדי� נשואי� כ) 1:  בי� השארבתביעה נאמר. הילד

אינה מאפשרת למבקש לראות את , המשיבה מסתתרת ע� הילד) 3; ...והוגשה תביעה לגירושי� ולהחזקת ולראית הילד
  .דבר המוציאו מדעתו ועלול חלילה להביאו למעשי יאוש, בנו

ד שואל והבעל משיב "ביה: ז בנוכחות הבעל ובאי כח הצדדי� ובהעדר האשה"ז אדר תשל"יו� כד מ"בישיבת ביה
 7.: ת? מתי נולד הילד.: ש. חדשיי�. ת? מתי התחלת לחיות אתה לפני הנישואי�: לבעל. ש): לפי הרשו� בפרוטוקול(

. בהריו� היה לי ספק א� זה שליכאשר נודע לי שהיא . ת? זה ממ�, מה בקשר לילד שנולד.: ש. חדשי� אחרי החתונה
נודע לי לפני החתונה שהיא ... כשהלכתי אתה לדיסקוטק לפני הנישואי� התחבקה ע� בחורי� ונצמדה אליה� בנוכחותי

כי הוא דומה לי והיא לא אמרה לי מעול� , כ�. ת? וכעת אתה חושב שהוא של�.: ש. בהריו� והיו לי ספיקות א� הוא שלי
  .שהילד הוא לא שלי

אחרי . היא שכבה ע� מ: הבעל? מה השמות.: ש. האשה הזאת מחליפה מטות ע� גברי� אחרי החתונה: כ הבעל"ב
יש צו : כ הבעל"ב. �14.2.77היא ג� נשבעה לי בילד ששכבה ע� שני גברי� וזה היה ב. החתונה שהתברר לי שהוא ערבי

היא אמרה שאבא שלו אמר שהנו : כ האשה" ב.לכ� אנו מבקשי� החזקת הילד, לראות את הילד וה� לא מכבדי� אותו
  .אני אעקב אחריה ואז יהא המצב יותר גרוע. אני רוצה לראות מיד את הילד: הבעל. מסוגל להרוג אותה ואת הילד

? הילד הזה של�: לבעל. ש: כ הצדדי�"ז בנוכחות הבעל והאשה וב"ו ניס� תשל"ד מיו� כ"בפרוטוקול מישיבת ביה
. מפברואר היה לנו חדר נפרד: האשה.  ואז התחלתי לחיות אתה76בינואר : ת? מתי הכרת אותה: .ש. אני חושב שכ�.: ת

לה עסקי� ע� ' אחרי שהתחלת לחיות אתה אתה חושד בה שהי.: ש. ג� לפני כ� חיינו יחד פעמיי� שלוש בשבוע: הבעל
... רק לפי זה שהוא דומה לי.: ת? ל�אתה יכול לקבוע א� כ� שהילד הוא ש.: ש. כמוב� שהיה לי חשדות.: ת? עוד בחור

? קבלת� היתר נשואי� בקשר להריו�.: ש. לא.: ת? היו ל� עסקי� ע� בחורי� אחרי� אחרי שהכרת אותו: שאלה לאשה
  .פ גיליתי"רק בביהמש, כי לא גיליתי לרבנות שאני בהריו�, לא: האשה

יש ג� : הבעל: י הרשו� בפרוטוקול"וזה עפ. ד באשר למקו� השיפוט בנוגע לילד"באותה ישיבה היתה ג� החלפת דו
פ "התביעה בביהמש: כ הבעל"ב. פ"יש כבר תביעת מזונות בביהמש: כ האשה"ב. תביעה בעני� מזונות הילד וראיית הילד

. רק מזונות האשה, אי� אפשרות לכרו� מזונות הילד בתביעת הגירושי�: כ האשה"ב. הוגשה אחרי שהוגשה כא� התביעה
אני לא מוכ� לטעו� לגבי גובה המזונות כי אני .: ת? ד יחליט שיש סמכות"א� ביה. ש. פ"שנו כבר בביהמשולגבי זה הג

אנחנו אמרנו כבר .: ת? מה לגבי ראיית הילד. ש. � שאי� סמכות לדו� במזונות הילד והגשנו כבר ש� תביעה"אביא בג
  ...פע� בשבועיי�אבל לטובת הילד אנו מוכני� שיראה את הילד . שהאב הוא אד� אלי�

, פ שחי ע� האשה אחרי נישואיה"בתיקי� ג� עדויות של ערבי בפני ביהמש. ד"עד כא� העובדות והטענות שלפני ביה
למעשה כשהכרתי את בעלי : בה אמרה בי� השאר)  תשלז2000תיק (וכ� דברי האשה בפני חוקר המשטרה בחתימת ידה 

ג� בתקופה שהייתי .. וד כשהייתי באמריקה ע� החבר שהיה לי בש� באני קיימתי יחסי� ע, אני כבר לא הייתי בתולה
 ולאחר כמה זמ� התחלנו לקיי� 1976בתחילת חודש ינואר . אני פגשתי את ג. באר� קיימתי יחסי� מיניי� ע� גברי�

.  זה לגאמרתי את. כשנוכחתי שאני בהריו� מאד נבהלתי. אבל יחד אתו היה לי ג� קשר מיני ע� גבר נוס�. יחסי מי�

                                                      
  .הרב מרדכי אליהו, הרב שאול ישראלי ,הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני ' בפני כב/ 46ערעור תשלח  *1
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הוא האבא של הילד שלי ובעצ� אני בטוחה שהוא לא האבא של . למע� האמת אני לא יודעת א� ג. והחלטנו להתחת�
  .הב� שלי

כ האשה שהחוקר הוא שהכתיב "על טענת ב) ח"ב כסלו תשל"פרוטוקול מיו� י(ד "בחקירת השוטר החוקר בפני ביה
אני מוכ� להשבע שוב שהכל כתבה מצד עצמה ללא שו� : מר העדאו, והיא כתבה את הדברי� מתו� לח�, לה מה לכתוב

הוא אמר לי , י שאמרתי לו שזה שקר"אעפ, אבל הוא הכתיב לי את הכל, אני כתבתי: האשה. לח� או תיקו� מצדי
ואני עשיתי זאת כי רציתי להפטר ממנו , תכתבי ששכבת ע� איזה גבר תמציאי ש� של מישהו ותקבלי את הגט מהר

  .ולקבל גט

אני נות� גט בכל : הבעל: נאמר עוד. פ והתנאי� לכ�"מ בי� הצדדי� הוסכ� על מת� ג"ח אחר מו"א כסלו תשל"בכ
שלא היו דברי� מעול� ואנחנו מכחישי� כל טענות : כ האשה בש� האשה מצהיר"ב... אפילו שיתברר שלא בגדה, אופ�

  .בגידה

  : בטענות והעובדות זה אשר עלה בידינואחר עיו�. עד כא� העובדות והטענות כפי הרשו� בתיקי�

  :כדלהל�, שאבהות הילד מוטלת בספק, ד כותב בנימוקיו לקביעה"ביה' כב

והוא טע� שיש לו ספיקות גדולות א� לאשה . ד יקבע א� אמנ� הוא אבי הילד י"אשר לבקשת הבעל שביה"
והנה בתביעה הראשונה . ינו שלווהילד יתכ� שא, לא היו בחורי� אחרי� בזמ� שנכנסה בהריו� לפני שהתחתנו

אול� , ז כותב באמת הבעל בכתב�התביעה שהאשה בהריו� ומסרב להכיר באבהות"של הבעל לגט מחשו� תשל
כ הבעל שמנשואי� של "כותב כבר ב) ז"בהתחלת אדר תשל(בכתב התביעה השני שהוגשה אחרי כמה חדשי� 

הרי זה כמו הודאה מצד . ר בחזקתו של התובעד יקבע שהילד ישא"ומבקש שביה. הצדדי� נולד לה� בנ� י
כ הצהיר בפני "אול� ב, א� כי למעשה לא הבעל בעצמו כתב כתב�התביעה רק בא�כוחו, הבעל שהילד הוא שלו

כ והתביעה הראשונה "ז הופיע הבעל וב"אדר תשל' ועוד זאת שביו� י, ד שכל מה שכתב זהו בש� הבעל"ביה
ד כשהתחילו לפרט את בירור אבהות "אול� בישיבה השניה של ביה, היתה שה� רוצי� צו לראות את הילד

אבל כעת הוא משוכנע שזה , הילד אמר הבעל שבזמ� שהיא היתה בהריו� היו לו ספיקות א� הילד הוא שלו
  .שלו היות שהוא דומה לו ושוב דרש צו לראות את הילד או להחזקתו

ד שמלבד בעלה לא חיתה "פיעה והשיבה לשאלת ביהז כשהאשה הו"ו ניס� תשל"ד מיו� כ"אול� בישיבת ביה
אז הבעל , הוא מבעלה שנכנסה בהריו� לפני שהתחתנו. חיי אישות ע� אנשי� אחרי� א� לפני הנשואי� והילד י

ולשאלה א� יכול , אמר שיש לו חשדות שהיה לאשה עסקי� ע� גברי� אחרי� ג� אחרי שהתחיל לחיות אתה
והבעל אמר שהוא מצא אצל האשה רשימות ע� , ז שהוא דומה לו" רק לפלקבוע שהילד הוא שלו אמר הבעל

ד למה נכתב בכתב התביעה הראשונה שלו "ולשאלה נוספת של ביה, מספרי טלפוני� של אנשי� אחרי�
היתה , וכ� התביעות החוזרות ונשנות על ראית הילד שזה מוכיח שהחזיק אותו כבנו, ."שנולד לה� בנ� י"

  .ה לפני שמצא הרשימות שלהז שזה הי"התשובה ע

הוא גילה שכמה בחורי� , ז ביקש כבר הבעל לקבוע א� הילד הוא שלו"ט סיו� תשל"ד מיו� כ"בישיבת ביה
וא� שקוד� , שכבו אתה לפני החתונה והוא לא מצא אותה בתולה ויש לו עכשיו ספק גדול א� הילד הוא שלו

אשה שוב אמרה שלא חייתה חיי אישות רק ע� בעלה ה. חשב שזה ילד שלו אבל עכשיו יש לו ספק גדול מאד
  .א� לפני שהתחתנה והיא היתה בתולה והילד הוא של בעלה

ד שברור לו "שא� פע� לא אמר בפני ביה, והנה אחרי עיו� בדבר נראה שאי�אפשר לקבוע שהילד הוא של הבעל
זיק אותו כבנו ולכ� אי� לזה ומשו� זה הח, שהילד הוא שלו ורק שהוא חושב שהוא שלו היות שהוא דומה לו

פ האב שוב "ע) והכונה להילד(לו חזקת כשרות ' ט שא� הי"סכ' ד' ז סי"א באהע"שייכות למה שפסק הרמ
אלא שהוא , פ האב א� פע� בתור ילד שלו לפי הדי�"ד לא הוחזק ע"ומשו� שבנ, אינו נאמ� עליו רק בסהדי

א בעובדא "קס' ג סי"� ח"מהרש' ועיי� בתשו. שלוקבע לפי הרוש� שלו מכיו� שהוא דומה לו שהוא ילד 
ל� בבית הזוג אחרי חמש שני� מנשואיה� ועד אז לא ילדה ' דומי� לקרוב שלה שהי' שהבני� שנולדו לאשה הי

והיה עוד ריעותא בכושר , חשש על העובר שאינו מבעלה' נתעברה והי' שו� ילד ובאותו ימי� שהקרוב הי
' י פ"וכתב א� שמבואר במדרש וברש, � בי� השאר מה שהילדי� דומי� להקרובוד� ש� הגאו, תולדה של הבעל

היינו שבעיני הבריות , דומה לאברה�' תולדות שהכל העידו על יצחק שהוא ב� אברה� אחרי שנעשה נס שהי
ונמצא , הרי שא� שהכל העידו על יצחק שהוא ב� אברה�. לזה' כ� אבל לדינא אי� זה הכרע ומביא ראי' הי

ליצחק כלפי אברה� שהוא ב� אברה� בכל זאת אי� לקבוע ' ברור לה� שמצד הדמיו� שהי' ני האנשי� הישבעי
  .מתו� זה לגבי דבר שקשור ע� די� התורה

אבל אחרי שנולדו לו , ברור להבעל שזה בנו אחרי שנולד וראה אותו שהוא דומה לו' ד שא� שהי"כ ג� בנ"א
לו אי� זה סותר מה שהחזיק אותו זמ� מסויי� בתור ילד שלו מאחר הוא ש. ספיקות כלפי קביעות זו שהילד י

מוחזק בעיני הבעל ' פ די� שהילד הוא שלו א� בזמ� שהי"ומעול� לא הוחזק ע, שחזקה זו לא היתה לפי הדי�
כ נתגלו לו ספיקות בעני� אבהותו של הילד שפיר אי אפשר לקבוע שהבעל הוא אביו של "וכיו� שאח, שהוא שלו

כ לא היו יכולי� "וא� א� לא היה מתחרט ממה שהחזיק אותו בבנו ורק היה עומד בהודאתו שזה בנו ג, הילד
אבל לא , מאחר שהקביעות שלו הוא רק במה שהילד דומה לו, הוא בנו של הבעל. לפסוק ולקבוע שהילד י

ואפילו א� היא ', והוכחות אלו אי� לה� מקור לפי הדי� וממילא חיישינ� מדאפקרה נפשה כו, הוכחות אחרות
ד ג� לא ברור א� היא לא "ובנ, ש ש�"מ ובבי"ו ובח"סכ' ד' ז סי"א באהע"עיי� בדברי המחבר והרמ. מיוחדת

ז אי�אפשר לחייב אותו במזונות הילד מצד "אשר לפ, ולפי דברי הבעל ידוע שיש לה עוד בחורי�, דיימא מעלמא
ברת ותובעת את שמעו� שהולד הוא שלו ושיטפל בו לפי א בפנויה שהיא מעו"מ' ש סי"הריב' ועיי� בתשו, ספק

שאפילו א� נודע שבא עליה שמעו� , ש שאי� ממש בדברי�"וכתב הריב, שחייב אד� לזו� את בניו הקטני�
והיא טוענת ברי שהיא מעוברת ממנו כיו� שאי� שמעו� מודה לה בזה הרי אפשר שנתעברה מאחר דכי היכא 
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אול� , ש שהוא פטור מלזו� את הילד"ומסיק הריב, ה נפשה לגבי אחרינידמפקרה נפשה לגבי שמעו� מפקר
' ו מהל"� בפט"מ אסור הילד בקרובות אותו פלוני וכמו שפסק הרמב"פ שאינו חייב במזונות הילד אבל מ"אע

אלא שהבעל אמר שהוא ישל� את מזונות הילד א� , ו"סכ' ד' ז סי"ע אהע"וכ� פסק בשו, ד"איסורי ביאה הי
  ." שאינו בנושיוחלט

דהיינו יותר מחדשיי� עוד לפני הגשתו התביעה השניה , אול� החזקת הילד בתור בנו כבר היתה ע� הכנסתו בברית
 האיש �בכגו� דא , ב"כלל פ, ש"בשאלה שהיתה לפני הרא(ואשר ג� בה מדבר על הילד כבנו ודאי , ז"אדר תשל' ביו� ב

. כבר החזיקו כבנו לפני כ�, ל"ד הנ"דל תביעתו לפני ביה, א� כ�). ת המילהולא היה נוכח בברי, שנידונה אבהותו על הילד
, והרי אז לא אמר הבעל על סמ� מה מחזיק אותו כבנו. ואי� ל� החזקה גדולה מזו שנעשתה לפחות בפני מני� אנשי�

תכ� שהכרתו אז והרי י. ז"ז אדר תשל"ד ביו� כ"כפי שאמר בחקירת ביה, וא� שזה רק על סמ� הכרת פניו שדומה לו
� כגו� (היתה על סמ� הוכחות נוספות , בו פקפק בעני� זה, 5.12.76כש� שסגירת התיק הקוד� על ידו ביו� , באבהותו 

שכל עיקר הסתמכותו , ד"כ בביה"מה שאמר אח, וא� כ�). רוב בעילות והיות� יחד כל הזמ� מאז עברו לגור בחדר נפרד
כ� אינו נאמ� , ובזה לכאורה כש� שאינו נאמ� לחזור בו. בא לאחר שהוחזקאינו אלא הסבר ש, היא על הדמיו� אליו

  .לומר מה היה הנימוק שבגללו החזיקו כבנו

 בו ממה א� חוזרדרק , ע"י אמתלא לכו"להוכיח דמי שאמר בני יכול לחזור ע) ... ט"ח ופ"ו פ"ש(ש "ש' אול� עי
  . דבריו הראשוני�לפרשאבל מהני אמתלא , דעותלאיזה , במקו� שהתורה האמינתו אינו נאמ�, שאמר לפני כ�

ז בגדר "הר, שהוא מצד הכרת פניו בדמיונ� אליו, ד ומסביר הא דהחזיקו כבנו"ד הרי מה שאומר בפני ביה"כ בניד"א
נאמ� ג� לחזור בו , ג שאינו ידוע שהוא בנו רק על פיו"ש עוד שהעלה שבכה"וכ� עי, פירוש דבריו הראשוני� שבזה נאמ�

ז ה� יש לקבל חזרתו ממה "ולפ". ומשו� דרחמנא לא הימניה לומר בני הוא כל שאינו ידוע שהוא בנו"תלא י אמ"ע
  .י שהכניסו בברית בתור בנו"שהחזיקו כבנו ע

וכמו בהוחזקה נדה בשכנותיה , שוב לא מהני אמתלא, י שהסיק שא� הוחזק שלושי� יו�"ש עוד בפ"בר� עיי
  .שבעלה לוקה עליה

והרי ג� בנידוננו הוחזק כבנו מאז , ג סוקלי� על החזקות"וכה, ה כרו� אחריה דהוה ליה כאיסור ודאידהוי כהאי דבנ
אי� לקבל דבריו , וממילא, והפ� להיות בגדר ודאי, ג אי� אמתלא מועילה"כ בכה"א, הכנסו בברית יותר משלושי� יו�

ובזה , שכיו� שהוחזק הפ� הדבר לודאי,  פניוד ע� חקירתו שכל עיקר לא החזיקו כבנו אלא מצד הכרת"שאמר בפני ביה
  .י שזוהי אמתלא הבאה לפרש דבריו הראשוני�"ואעפ, אי� מועילה אמתלא בשו� פני�

נכנסה להריו� לפני : "י הבעל תביעת גירושי� ובה ונאמר ג� בנוגע לעבר"הרי עוד טר� נולד הילד הוגשה ע, אכ�
י זה לכאורה כאומר אי� זה בני אמנ� חזר בו מהתביעה אחר זמ� מה הר, א� כ�". הנשואי� ואני מסרב להכיר באבהות

  .יש לדו� א� מהני מה שחזר בו, ד"ולא הגיע כלל לבירור בפני ביה, וביקש לסגור התיק

). שהכחיש קוד� מחמת בושה(י אמתלא "א� מהני חזרתו ע, י שד� בהכחיש קוד� שזה ממנו"ק' א סי"רע' בתשו' עי
ולא פירש , ואילו כא� היו דבריו סתומי� מעיקרא, ואמר שלא ממנו בבירור, חיש בפירושא� ש� היה המדובר בהכ

אינו אומר לכל היותר אלא שזה עשה " שנכנסה להריו� לפני הנשואי�"והנימוק מפני , משו� מה מסרב להכיר באבהות
וכחותו והשתתפותו בהכנסתו  נ�וביותר , ובקשתו לסגירת התיק". יכיר"ובזה הרי אי� גדרי נאמנות של . לו ספיקות

ד "כש� שג� חזר ואישר בדבריו בפני ביה. ובטוח באבהותו, שנוכח לדעת שאי� כא� ספק, הרי היא כאומרת, בברית
א� בנימוק זה אי� אנו צריכי� לקבל . אלא שהוסי� ונימק שזה מחמת הדמיו� אליו. כשנשאל א� הוא בטוח שזה בנו

ונוטה לקבל האמתלא , א מסיק לקבל חזרתו"ל הגרע"וג� בתשובה הנ. (ל"כנ, יחידדבריו להאמינו כאילו זהו הנימוק ה
,  לעני� הגירושי��עיקר בקשתו היתה כפי שמפורטת ש� , וכ�). ש"עי, ג� לעני� בנו ליורשו ולפטור אשתו מ� החליצה

  .ואילו עני� הילד הוזכר רק כדר� אגב

, באשר לקביעת האבהות למילתא דאיסורא, לכל הפחות, ד"שבניד' אכ� נ. והנה כל האמור הוא מצד הודאת הבעל
יש לדו� ג� מצד גו� ) מבלי לנגוע בשאלת תביעת המזונות שהיא תביעה ממונית(שעל זה הוא שסובב פסק הדי� 

  :וכדלהל�, העובדות

ני כ� חיינו ג� לפ: ועל זה הוסי� הבעל. מפברואר היו לנו חדר נפרד: ז"ו ניס� תשל"ד ביו� כ"האשה אמרה בפני ביה
ומכיו� , הרי שזוהי עובדא שאינה שרויה במחלוקת שמחודש פברואר חיו יחד בחדר נפרד. יחד פעמיי� שלש בשבוע
היינו כדר� , מאז גרו יחד בחדר נפרד, ויותר מזה, הרי זה אומר שתשעה חדשי� מלאי� עברו, שהילד נולד בסו� נובמבר

ה להלכה "וכ.). ז"סוטה כ( רוב בעילות אחר הבעל �מזנה בניה כשרי� אשה : והרי בנשואה אמרינ�. איש ואשה נשואי�
דהת� כיו� דנשואה היא רוב , בני דומה שה� כשרי�)... ה דדיימא מעלמא"ד: ט"ס(י יבמות "וברש). ו"ט' ד' ע סי"א(

שואה לבי� הרי שמחלק בי� אשה נ. ל"עכ. אבל הכא לאו אורחיה למיבעל כולי האי בלי חופה. בעילות הל� אחר הבעל
, הרי זה כמו באשה נשואה, ללא כל בושה ורתיעה, ואילו כא� כיו� שעברו בריש גלי לגור בחדר נפרד, בבית חמיהארוסה 

ד שאי� לנו הוכחות על אותה תקופה של "כ בני"וכש, א� בודאי זינתה, ש ש� רוב בעילות הל� אחר הבעל"דשיי� בזה מ
  .בעיקר,  הבעל ה� על הזמ� שאחר הנישואי�וא� טענות. שעת ההריו� על התנהגות האשה

  ):ו"סכ' ד' סי(ע בעני� פנויה שעברה "אכ� לפנינו האמור בשו

מ אי� אנו "ומ.  וא� אותו פלוני הוא כשר הולד כשר�א� אומרת של פלוני הוא ... פנויה שנתעברה וילדה"
והוא . יוחדת לו אינה נאמנת עליוואפילו היתה מ(א� אינו מודה שהוא בנו , מחזיקי� אותו כבנו ודאי ליורשו

  )."א"י בש� הריטב"מהנמוק

  :בזה' מ כ"ע שהודאת� ל"כ בשו"על מש) ז"ק נ"ס(א "ובביאור הגר

 דלמא כשהוא והיא אומרי� עליו �וא� איתא . 'ממכה אביו וכו' ל דאזלינ� וכו"ק דחולי� מנ"כ בפ"ממש"
  .'וכו" רוב בעילותאלא משו� ד, ולא מהימנינ�. אלא דאי� נאמני�. שהוא בנו
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  .ואפילו א� הוא מודה לה, אי� סומכי� עליה" אפילו היתה מיוחדת לו"הרי שכל שה� חיו בלא קידושי� 

  :ח כתב בנידו� דומה"י' חוט השני סי' א� בתשו

הלכ� שדינ� רוב בעילות , ל שהיה רגיל אצלה"דההיא דכתובות ההיא דקאמרה מיניה ר: ל"ש וז"הרא' כ"...
הלכ� אמרינ� מדאפקרה נפשה , אלמנה מיירי שאומר הארוס שלא בא עליה אלא פע� אחת' א דפוההי. בתריה

מ אמרינ� "י שהיה רגיל אצלה מ"שסובר דההיא דכתובות אעפ, והמדקדק בדבריו יראה להדיא. ל"עכ' וכו
עילות משו� דרוב ב, מ הולד כשר"ומ, ק"דמדאפקרה נפשה לגבי ארוס אפקרה נמי לאחריני אליבא דאביי בל

ולכ� מכשירינ� . רוב בעילות אחר הבעל, ארוסה אשה מזנה בניה כשרי�' דוגמת מה שאמרו בפ, ה� מ� הארוס
  .משמע הא מיעוט� שדינ� בתר אחריני, הלכ� שדינ� רוב בעילות בתריה' וזהו מה שכ. יהושע' לר' הולד אפי

ועוד שהבועל הזה היה ... טפי מאחריניכיו� שהוא רגיל אצלה , ג� בנידו� דיד�, לאחר שנתבאר זה אומר אני
ביו� לא היה אפשר רק ' ואפי. יכול להיות אצלה ביו� ובלילה והאחרי� לא היו יכולי� להיות אצלה רק ביו�

וא� קידש אחד מקרובותיו אי� קידושיו . הלכ� שדינ� הולד בתריה לעני� לאסור בקרוביו, ולא תדיר, לעתי�
' כמו שכ, � מודה במיוחדת"וא� הרמב. ש"לדעת הרא, החליצה ויבו�אפילו מספק ולפטור מ� , קידושי�

הא , אכ� א� הוא בנו לעני� ממו�. ולעני� יוחסי� להקרא ב� פלוני, דהא רובא דאורייתא הוא, ל"ש כנ"הרא
ג דמשמע מדברי "ואע... ר"ל אי� הולכי� בממו� אחה"וקי, מילתא צריכא עיונא כיו� דמטע� רוב קאתינ� עליה

... לעני� ירושה' רוב בעילות אחר הבעל דסמכינ� ארובא אפי, � דהא דאמרינ� אשה מזנה בניה כשרי�הפוסקי
ש האי טעמא "ד ל"אבל בניד. ל דהא דרוב בעילות אחר הבעל הוי רוב מעליתא משו� דאשה בעלה משמרה"י

, לעני� ירושה' אפיל דסמכינ� אחזקה של רוב בעילות אחר הבועל "ש דס"הרא' איברא שיש לדקדק מתשו. 'וכו
ואי� לומר דשאני הת� . 'י דדיימא נמי מעלמא וכו"כ בתחלת התשובה ואעפ"בפנויה המיוחדת לו כמש' ואפי

אמר ' אפי, שהרי כתב בתחלת התשובה שאי� זה נחשב לכלו�, שנהג בו מנהג בני� וכנזכר בתחלת התשובה
ועוד שלמה שפירשתי לעיל . ' גופא לא ידע וכומשו� דאיהו, כל היכא דאיכא לספוקי שמא אינו בנו, שהוא בנו

, בפלגש המיוחדת לו אי דיימא מעלמא' א מוכח להדיא דלא אזלינ� בתר רובא לעני� ירושה אפי"דברי הריטב
מיהו איכא למימר . ש דאזלינ� בתר רובא בפלגש המיוחדת לו"כיו� שנראה מדברי הרא, ל כוותיה"ונהי דלא ס

כיו� , לא אזלינ� בתר רובא, אבל ברגילה עמו בביתו, ש"שהיה בנידו� של הראוכמו , דוקא במיוחדת גמורה
לא מצאתי ראיה ברורה שאוכל לסמו� עליה לשיהיה בנו ודאי , סו� דבר. 'וכו. ר"שאי� הולכי� בממו� אחה

בנו לכל והוי , ק דחולי�"דרובא דאורייתא הוא כדילפינ� בפ, אבל לעני� יוחסי� אזלינ� בתר רובא... לעני� ממו�
  ."וכ� לעני� יבו� וחליצה. דבר ליוחסי� ולאסור בקרובות הבועל ומותר בקרובות הנחשדי� האחרי�

בכל מה , ש"ש שהיא במיוחדת גמורה שהוא כבנו לכל דבר וכפי שפסק הרא"הרי שהוא מכריע בכהאי דנידו� דהרא
  .ורק לעני� תביעת מזונות לא הכריע באופ� מחולט; שנוגע לעניני יוחסי�

בסו� (בלשונו ' וכמו שכ, א"י שנראה מדבריו שהכריע להלכה בנידו� יוחסי� בניגוד לריטב"שאעפ, ונראה להעיר עוד
ז "ולפ". ש דאזלינ� בתר רובא בפלגש המיוחדת לו"כיו� שנראה מדברי הרא, ל כוותיה"דלא ס) "א"ביחס לריטב, דבריו
הכרעה להלכה לא ' פלוגתא וס' כ אכתי מס"וא. א"הריטבנראה שנוקט להלכה כ, א להלכה"א שהביא דברי הריטב"הרמ

ש "ש� לעיל מזה דבנידו� דהרא' והוא כפי שכ, "ש במיוחדת גמורה"דברי הרא"לפי המש� דבריו ש, א� באמת. יצאנו
ל דדברי "כ י"א, "והוי ממש דומיא דאשה מזנה דהוי רוב חשוב, שהוא אינו ירא מאחרי� אבל אחרי� יראי� ממנו"

שמכל מקו� הבושה על , אול� אי� זה במיוחדת לו בפומביות ובריש גלי, כ ה� אמורי� במיוחדת לו"שאמנ� גא "הריטב
  :לעני� פלגש שכופי� אותו להוציאה מביתו) ו"כ' ריש סי(כמו שמצינו להל� , פניה�

  ..."ואפילו א� ייחדה לו"

  :א מוסי� בטעמא דמילתא"והרמ

  "תהדודאי בושה היא מלטבול ובא עליה בנדו"

  :ד"א ש� סק"ובביאור הגר

  ".'וכשהול� אצל פלגשו הול� במטמוניות וכו' משל למל� וכו: ר"ב ובריש ויק"נ' ר פ"ש בב"כמ"

ואילו בפרהסיא אינ� , "במטמוניות"א� זה רק , שאמנ� מיוחדת היא לו, ג"א ה� בכה"כ מסתבר שדברי הריטב"א
, וא� כ�. ואינ� בושי� מזה, ש כשגרה אצלו בקביעות ובגלוי"אואילו דברי הר, כדר� הפלגשי�, מודי� בזה מחמת בושה

ד "וניד. ש"ג ולא בגופא דעובדא דהרא"ה� רק בכה, א"א שהביא להלכה הא דהריטב"וא� דברי הרמ, אי� כא� מחלוקת
, ולא התבוששו, ק"י חו"כדר� איש ואשה שע, שעברו לגור בחדר נפרד, ואולי א� יותר מזה, ש"הרי דומה להא דהרא

  .במה שנוגע לעניני יוחסי�, שהוא כבנו לכל דבר, ש"שבזה קיימי� דברי הרא

וא� משהועלה , ד שמאחר שהתביעה הוגשה לראשונה לבית הדי�"ביה' נראה לנו שצדק כב, ואשר לטענת הסמכות
' שכבשהשאלה , בפרט. הסמכות היתה לבית הדי� לדו� בנידו�, ד לא נטענה טענת סמכות"הדיו� לראשונה בפני ביה

, ד"ובזה המקו� הנכו� לדיו� הוא א� ורק בפני ביה, ד ד� בה היא שאלת יוחסי� שממנה תוצאות בעניני אישות"ביה
  .ובמוקד� או מאוחר ממילא תצטר� להיות בזה הכרעת בית די�

 בה� ד ידו�"וביה, א� אכ� יש לו כאלה, אי� הדלת סגורה בפני המשיב להביא הוכחות נוספות, כמוב� מאליו, אול�
  .לכשיובאו לפניו

יש לראותו , .והילד י. של פסק הדי� נשוא הערעור' ל דעתי היא כי יש לקבל את הערעור באשר לסעי� ב"על פי כל הנ
  .כב� של המשיב ג

  שאול ישראלי
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אי� , כבנו. החזיק בשעתו את י. כי הואיל וג, ]ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "הגר' אנו מצטרפי� למסקנתו של כב
  .ו אחרי זה בטענה כי החזיקו כבנו מפני שהוא דומה לולהאמינ

  מרדכי אליהו ואליעזר גולדשמידט

  פסק די�

  .הוא בנו של ג. וקובעי� כי י, לפיכ� אנו מחליטי� לקבל את הערעור

  .אי� צו להוצאות

  .ט"ב אייר תשל"נית� ביו� י

  אליעזר גולדשמידטשאול ישראלימרדכי אליהו

  

*מזרותבעני� נאמנות במ : סימ� ב
2

 

  "יכיר"נאמנות אד� מדי� 

  �"בירור דעת התשב

  �"בירור דעת הראשוני� דפליגי ארשב

  �"ש בדעת הרמב"עיו� בבאור האו

  �"בירור דעת הר

  י"בירור דעת הנמוק

  מילואי�

  א"ש אלישיב שליט"הערות בדבריו של הגרי

  

 

  "יכיר"נאמנות אדם מדין 
, והיא לא ידעה בשכבו ובקומו, תעברה כשהיתה שתויית יי� במסיבה בבית אמה ובעלהא� האיש הנידו� טוענת שנ

  .מדבריה מסתבר שהעיבור בא מבעל אמה. וממי היא נתעברה

ז ג� נרש� "עפי. ד שבא עליה כמה פעמי� בהיות� ישני� באותו חדר על מטה אחת"כ הודה בפני ביה"בעל הא� ג
אכ� בציבור ידוע היה כאילו הוא בנו של א� אמו . וא� האיש הנידו� בתור אמו, האיש בלידתו על ש� בעל הא� בתור אב

שהוא לפי הרישו� אבי האיש , א� הסבתא של האיש הנידו� נשואה לבעלה, ויש לנו לברר הדי� במקרה זה. ובעלה
  .ת אשתומה הנאמנות שבדבריה� לקבוע מעמדו של האיש כממזר שנולד מביאת אד� שבא על ב, כדי� תורה, הנידו�

  ):ו"סכ' ד' ע סי"א(ע "והנה איתא בשו

ואנו מכירי� באותו פלוני שהוא ממזר אי� זה , ואפילו א� אומרת של פלוני הוא... פנויה שנתעברה וילדה"
  ."שכש� שזינתה ע� זה כ� זינתה ע� אחר, ואפילו א� מודה אותו פלוני שנבעלה לו. הולד אלא ספק

, ת ספק ממזר מותר בקהל ישראל"כי מה, שיר נאמנת הא� אבל לא לפסולמ דרק להכ"ש בש� הה"ומבואר ש� בב
  .ונשאר הדבר בספק כאילו לא אמרה כלו�, כ בבאה לפסול אינה נאמנת"משא. ובדרבנ� הימנוה

  .שכש� שזינתה ע� זה כ� זינתה ע� אחר: כמבואר, כ לא מהני לקבעו בודאי פסול"ודיבורו הוא ג

ואילו לא דיימא מעלמא כל , נ� לזנות ג� ע� אחר הוא רק בדיימא נמי מעלמאמ ש� מבואר דהא דחיישי"אכ� בח
לא שיי� אלא באופ� , וכ� הסברא שהזכיר בראש דבריו מצד אשה בודקת ומזנה. שמודה שבא עליה אי� מספקינ� באחר

, פ דיימא מעלמא"כוא� לדבריו לא היתה ע, כ בנידו� שלנו שטוענת שבא עליה שלא בידיעתה"וא. שזינתה מרצו� ובכוונה
ש בנידו� זה למיהב "דהנימוק כש� שזינתה ע� זה כ� זינתה ע� אחר ל, כ לכאורה הבועל נאמ� לישויה ודאי ממזר"א

  .ליה די� שתוקי גרידא

הרי יש ללמוד , כל שהוא מודה שבא עליה, ג שאי� להסתפק שמא זינתה ג� ע� אחר"בכל כה, ושיש נאמנות לאב
. דנחלקו הראשוני� א� נאמ� אד� להכיר מי שאינו ידוע שהוא בנו בתור בנו,  האב על בנומפסק הלכה בעני� נאמנות

. שזהו רק כשידוע שהוא בנו ובא להכירו בתור בכור, "יכיר"נ שאמרה תורה "אי� בזה תו:) ד"ב קל"ב(� "לדעת הרשב
דמיגו , י"נוגע לנכסי� שכבר ישנ� תחוהיינו רק ב. ורק מדי� מיגו נאמ�, אבל מי שאינו ידוע כב� אי� בזה תורת נאמנות

וכ� לפי הפסק , א"� בש� הרשב"� וכ� הר"ואילו דעת הרמב. ש�' וכ� היא שיטת התוס. דאי בעי היה מקנה לו אות�
דלא , א דהיינו ג� בנוגע לנכסי� שיפלו לו כשהוא גוסס"והוסי� הרמ. נאמ� אד� לומר זה בני) ט"רע' מ סי"חו(ע "בשו

ולא חילק כלו� בי� נכסי� ,  ונראה שזוהי ג� דעת המחבר שסת� וכתב שנאמ� לומר שהוא בנו.שיי� ש� מיגו כלל
אמור ג� במי " יכיר"ל לכאורה שהוא משו� דסברי דקרא ד"ולהני דעות צ. י עכשיו לבי� מה שיפול לו לאחר מכ�"שתח

לא רק , יהודא' הלכה דנקטינ� כרלפסק , הרי היא" יכיר"ונאמנות מקרא ד. ל"� הנ"ושלא כרשב, שאי� ידוע שהוא בנו
, וזה לא רק לחומרא, ח או ממזר"ג וב"י נאמ� לומר זה ב"שהרי לר, בנוגע לירושה כי ג� בנוגע לכשרות ופסלות הולד

                                                      
  .י המערכת"הכותרות נתרו ע .130\ל"חוות דעת בעניי� תיק תש *2



  ל"הרב שאול ישראלי זצ/ משפטי שאול 

 

9

ומכיו� דלהני שיטות נאמ� ג� על שאינו . י שקובע בפסולי כהונה וממזרות מתיר� בממזרי� ובפסולי כהונה"שהרי ע
וכיו� שלדבריו הוא בנו וממזר הוא , כ נאמנותו היא ג� בנוגע לכשרותו ופסולו"א, "יכיר"מדי� ידוע כבנו להכירו כב� 

הרי הוא נאמ� לפוסלו , )ג שלא דיימא כלל אי� להעלות ספק שמא זינתה ג� ע� אחר"לאחר שבכה(שנולד מ� הערוה 
  .והב� אפוא הוא ודאי ממזר, "יכיר"מדי� 

דאמאי לא יהא נאמ� ג� , ני שיטות דיכיר קאי ג� על מי שאינו ידוע כבנושהקשה לה) י"ק' סי(א "ת רע"שו' ועי
מוכרח לומר , כי ג� בעניני איסור, מאחר דילפינ� מיכיר לא רק לעני� ירושת נכסיו, ז אשתו מ� החליצה"לפטור עי

ור הדרשא ואיהו מסיק מתו� כ� דמיתלי תלי במק. כ ג� לחליצה ייאמ�"וא, דאמרינ� דלא האמינתו תורה לחצאי�
 ששנואה �" ב� השנואה יכיר"נ "או דילפינ� לה ממש" יכיר"דנחלקו הראשוני� א� הוא מ, דנאמ� ג� לפסול הבני�

  .בנישואיה

אול� כל זה הוא רק בנוגע . אמנ� הוא לא רק לעני� ירושה כי ג� לפסול הבני�" יכיר"בזה דדי� ' כ) ב"ב פ"ש(ש "ובש
  .ש"עיי, נ"ז לא נתנה לו תורה תו"ע, כ במה שנוגע לאשתו"משא. לבני� עצמ�

ולא , פ מדברי הני תרי רבוותא שמענו שלגבי הב� הנאמנות מקיפה את כל העניני� הנובעי� מקביעות אבהותו"עכ
ל "כ צ"א, �"ושלא כרשב, כ הרי ברור יוצא דלמאי דנקטינ� להלכה שנאמ� אד� לומר זהו בני"וא. רק בנוגע לירושה

ולא , והיינו ממזר ודאי, כ� נאמ� הוא לומר שהוא ממזר,  כש� שנאמ� לומר שהוא בנו�וממילא , שג� זה בכלל יכיר הוא
  .בדי� שתוקי מצד שאי� אמו אומרת ברי שנבעלה לכשר

  ץ"בירור דעת התשב
מ אינו נאמ� "שמעלה שג� לדעה זו דנקטינ� כוותיה דנאמ� לומר זהו בני מ, )א"י' סי(אמרי משה ' אכ� ראיתי בס

  :ל"וז, ר אלא על מי שידוע שהוא בנולומר ממז

שבא על הערוה או , ויאמר שהוא בנו וממזר הוא, א� יבא אחד ויאמר על איש שאי� אנו מכירי� אותו כלל"... 
, והיינו היכא דידעינ� שהוא אב, דלא האמינה תורה רק לאב לומר שבנו ממזר, לא יהא נאמ� כלל, על הממזרת

והיינו א� לומר שאשתו זנתה ואינו , ואז נאמ� לומר שממזר הוא' ו לבנו וכוובלא אמירתו היינו מחזיקי� אות
  ."'בנו וכו

) כ"סק' ד' סי(מ "כפי שהעיד עליה� באב, המוקשי�) יט' ב סי"ח(� "מ שמבאר דברי התשב"היא עפי, מסקנתו זאת
  :ד"שכתב בא

' כדאיתא בפ, נו אינו נאמ�אבל לפסול שאינו ב, שהאב אינו נאמ� אלא על בנו לפסלו ולומר שהוא ממזר"
 �  .)."ז"מ(החול

ואילו בראש דבריו הקדי� , � שכל די� יכיר אינו אלא על מי שידוע שהוא בנו"וזה נראה לכאורה שסובר כהרשב
  . שהוא בנו�וכ� על מי שאינו ידוע , ת לומר על מי שהוחזק כבנו שאינו בנו והוא ממזר"ואמר שהנאמנות היא מה

  :ל"י החידוש הנ"ל כוונתו עפ"ופירש באמרי משה הנ

ובי� . נ לפוסלו"דאז אי, דלפסול שאינו בנו אינו נאמ� הכוונה לומר דעל מי שאי� מכירי� אותו כעל ב� מי הוא"
כ לא "ג, לעני� הנקה, �"וכנידו� דהתשב, ובי� שאומר שהוא איננו בנו, שאומר שהוא בנו ופסול הוא לא מהימ�

  ."'אינש דעלמא וכורק הוי כ, מהימ� בזה בתורת יכיר

שהוקשה לו אמאי לא מהימ� לומר בני זה וכה� הוא להני שיטות ) ז"רע' סי(ח "ז מתר� ג� קושית הקצוה"ועפי
ל אי� נאמנות להכשיר או לפסול אלא על מי "אכ� לפי הנ. � וסייעתו"ש שמוכיח מכא� כהרשב"עי, שנאמ� לומר זהו בני

  .שידוע שהוא בנו

כ מקרא זה "א, דא� מיכיר ילפינ� דקרא קאי ג� על מי שאינו ידוע שהוא בנו, שי� מאדל דבריו אלה מוק"אכ� כנ
נ אלא לעני� ירושה "מ אי"ומ,  שאמנ� נאמ� להכירו שהוא בנו�ומהיכי תיתי לדרוש לחצאי� , הרי ילפינ� שנאמ� לפסול

  .במה שנוגע לב� עצמו, תלכל הפחו, והרי לא האמינתו תורה לחצאי�, ואילו לפסול ולהכשיר לא מהימ�, גרידא

שכיו� שאי� זה ידוע , הנה א� א� נקבל שזוהי כוונתו לעני� תביעת הא� להנקתו, �"ומה שבא להכניס כוונה זו בתשב
דבזה . מ אי� ראיה לנידו� שבא להכירו כבנו"מ, שהוא בנו אינו נאמ� עליו לומר שאינו בנו מדי� יכיר אלא כאינש דלעמא

כ� נאמ� הוא , כ כש� שנאמ� שהוא אביו"א. סול מאחר שלהני שיטות ג� בזה קאי קרא דיכירל דמודה דנאמ� ג� לפ"אפ
ש בו "ל, שכיו� שאינו מודה שהוא בנו, בזה הוא שכתב, � שמתנכר אליו ואומר שאי� זה בנו"ורק בנידונו דהתשב, לפוסלו

  .יכיר כלל

מ מדי� יכיר "י שידוע שהוא בנו מכוח חזקה מ א� במ�ו הוא "כי ודאי ק, � לא מסתבר"אכ� ג� עיקר פירושו בתשב
כ� . וא� הוא טוע� כזאת ודאי שייאמנו דבריו מדי� יכיר, כ מי שאינו ידוע שהוא בנו"כ מכש"א, נאמ� לומר שאינו בנו

כ "ע. ל"מ הנ"כפי שהעיר כזאת באב, שמש� אי� זכר לזה. ז"עדיי� לא תיר� בדבריו מה שמסתמ� על הסוגיא ביבמות מ
�"יסוד בדברי התשב" אמרי משה"דושו של האי� לחי.  

נראה שלחלק יצא בי� הקביעות של האבהות כלפי הילד לבי� דחיית תביעת הא� לגבי , �"ובביאור כוונת התשב [
, ממילא אי� עליו חיוב לזונו, וא� מתקבלת טענתו בנוגע לאבהותו, י שמצד מציאות הדברי� זה תלוי בזה"שאעפ. הנקה

שלעני� זה דינה של , ולא לעני� תביעת הא� הקשורה בזה, נ"שלגבי אבהותו נתנה לו תורה תו, קתמ נאמנותו מחול"מ
  :ש�' וזהו שכ. תביעה זו ככל תביעה אחרת שהנתבע מכחיש שאינו נפטר אלא בשבועה

החול� ' כדאיתא בפ, אבל לפסול שאינו בנו אינו נאמ�, נ אלא על בנו לפוסלו לומר שהוא ממזר"שהאב אי"
, א� נאמ� להפסיד ירושתו אינו נאמ� להפסיד אמו שכר הנקתה, א� אתה אל תתמה לעני� חיוב ממו�.). ז"מ(

  ."לא לפסול אחרי� ולהפסיד�, שהנאמנות שהאמינה התורה לאב אינה אלא על הב� לבדו לפסלו או להפסידו
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ל "ש שהו"ה למה שחילק בשוזה בדומ. דבריו ברורי� שבא לחלק בי� נאמנותו כלפי הב� לבי� נאמנותו כלפי הא�
וזה מביא ראיה שאפילו בנוגע לב� עצמו אי� לו נאמנות אלא במה . כי לא נאמר יכיר אלא בנוגע לב�, נ"שלגבי חליצה אי

. נ לפסול בניו"ש ש� ביבמות כשאומר נתגיירתי ביני לבי� עצמי שנאמ� לפסול עצמו ואי"והוא ממ. שנכנס לגדרי יכיר
, והרי לכאורה א� דבריו בנוגע לעצמו מתקבלי�. �"� אתה ואי� עדות לעכו" לדברי� עכו:ואמר הת� בטעמא דמילתא

י "א, �"שהרי אי� עדות לעכו" יכיר"פ אי� כא� גדר "אלא שמאחר שלדבריו עכ. הרי בניו בהכרח א� ה� פסולי� ה�
, נ כי זה אינו בכלל יכיר"לו תושבנוגע לשכר הנקה אי� , ד"כ בניד"וכמו. כי כל שאי� גדר יכיר אי� לו נאמנות, לפסול

  ].ל"וכנ, ג� לקולא, נ ונאמ� לומר שאינו בנו לכל מילי"י שבנוגע לב� יש לו תו"אעפ

  ם"בירור דעת הראשונים דפליגי ארשב
דסברי דקרא , א� הוא מדי� יכיר, ל שנאמ� לומר זהו בני"וס, �"וצריכי� אנו לברר דעת הראשוני� דפליגי ארשב

או דנאמנות אד� לומר זהו בני לא מקרא דיכיר , אי� ידוע שהוא בנו שנאמ� לומר בני הוא ובכורי הואמיירי ג� בגוונא ש
  .הוא

וכ� הוא ג� , � שסובר שנאמ� בזה הוא מדי� יכיר"נוקט בפשיטות דדעת הרמב) 'כ', ב(ש "וש) ז"רע' סי(ח "בקצוה
  .�"שפוסק כרמב, ע"לפסק המחבר ש� בשו

בזה , � כיו� שהנאמנות היא מדי� יכיר"דלרמב' יבו� כ' ג מה"ש בפ"� והרא"דהרמבש ש� בביאור המחלוקת "בש (
  :ש כתב"ואילו בדעת הרא. נ"י שאותו אחר אי� לו תו"אעפ, אמרינ� דנאמ� ג� כשסומ� על אחר

ל שאב אינו נאמ� בתורת יכיר לומר זה בני בכור אלא היכא דמוחזק בבנו לומר שהוא "ש לטעמיה דס"והרא"
ל א� אינו מוחזק בבנו אינו נאמ� לומר שהוא בנו בתורת יכיר אלא בתורת מגו דאי בעי יהיב ליה כל אב. בכור

  ."ז"רע' ח סי"קצוה' הובא אצלנו בס, �"והרשב' ה דעת התוס"וכ. נכסיו

  :ש"ההיפ� בדעת הרא' ח ש� כ"שבקצוה, ש"ודבריו מופלאי� מאד בדעת הרא

  ."ש"עיי. אפילו בלא מיגו, ר זה בני בכורי בתורת הכרה� דנאמ� לומ"ש נראה כדעת הרמב"ודעת הרא"

ליורשו : "ד"ב קל"� לקושית הגמרא ב"שהביא פירוש הרשב) ט"ל' סי(יש נוחלי� ' ש בפ"כ הרא"וכוונתו ברורה למש
דאילו על נכסי� שנפלו לאחר מכ� באמת אינו , דהיינו דכל נאמנותו ודאי אינה אלא מכוח מגו ובזה פשיטא, "פשיטא

  :ז"והעיר ע, �נאמ

ואמר זה בני שלא יירש אותו , י הוא ובנו"שא� בא אד� ממדה, ל פליאה גדולה היא לומר כ�"מ ז"וכתב ר"
  ."'אלא שאר בניו ושאר קרוביו הקרוב קרוב קוד� וכו, הב� בנכסי� שנפלו לאחר מכא�

, ח"כ בקצוה"וזה כמש. �"ולא כהרשב, משמע פשוט שסובר כמותו, "פליאה גדולה"ש כלו� לתר� ה"הרא' ולא כ
. כ בפסקיו"� בזה הדר ביה ממש"ש בתשובותיו שמשיג על הרמב"כ נאמר שהרא"אא. ש"כ הוא עצמו בש"ובניגוד למש

כ אמאי אמרינ� "מ לא הקשה דא"ואילו על שיטת הר, � בפליאה גדולה"מ תמוה שבפסקיו הניח דברי הרשב"א� מ
� ואדרבה תמיהתו נסבה על שיטת "והשלי� ע� הרשב, ש נהפ� הכל"ראובתשובות ה. נ לגבי חליצה אלא מדי� מיגו"דאי

  ).להל�' ועי. ע"וצ. נ לגבי חליצה"דא� הוא מדי� יכיר אמאי אי, מ"� שהיא כשיטת ר"הרמב

  :� ונוקט בפשיטות שהיא מדי� יכיר"מביא הדעה החולקת על הרשב) י"ק' סי(א "וכ� ברע

ילפינ� מזה שהאב נאמ� על בנו , רא דיכיר מיירי לעני� ירושהי דק"במה שרצה להוכיח דאעפ(העומד לנגדי "
דאמרינ� דלא הימניה "בעדותו ג� במילי דאיסורא שכשאומר שאינו בני מתירו בממזרת ומתירו בקרובותיו 

א� , � א� באמר על מי שאינו מוחזק כלל לבנו בני הוא נאמ� להורישו"י בש� הר"כ הב"מש") תורה לחצאי�
נ לפטור "נ באומר זה בני א"י' והרי מבואר בסוגיא פ. דג� זה בכלל יכיר דקרא,  כשהוא גוססבנכסי� שנפלו לו

  ."'אשתו מחליצה רק במגו וכו

' דתלי בשני הפירושי� בדברי ר" לא הימניה התורה לחצאי�"ואחרי שרצה לתלות ש� השאלה א� אומרי� בזה 
 ששנואה �" ב� השנואה יכיר"ש תורה "או שהוא ממ" יכיר"א� הוא מכוח , ח וכממזר"ג וב"יהודה שנאמ� לפסול בנו כב

  ,ע דפסק דנאמ� אד� לומר אי� זה בני"תמה על פסק השו, בנישואיה

ומדברי . ל"� הנ"כ ממילא יהיו נסתרי� דברי הר"א. דילפינ� לה מהכרת בכורה' ל כשיטת התוס"כ דקיי"ע"
  ."ע"וצ, ל"הנ� "לא משמע הכי למפסק בבירור כהרשב) ט"רע' סי(האחרוני� 

� "� ולא כהרשב"לכאורה הרי פסק ההלכה הוא בבירור כדעת הר, "�"לא משמע הכי למפסק בבירור כהרשב"כ "מש
  :א"מוסי� הרמ, כ ש� המחבר האומר זה בני נאמ�"שהרי במש

  ."אפילו בנכסי� שיפלו לו כשהוא גוסס... נאמ� על כל הנכסי�"

כי , א"נראה כוונתו שמסופק א� המחבר מסכי� לדעת הרמ. גונ אלא מדי� מ"� שאי"וזה בניגוד לדעת הרשב
ומדי� מיגו , י עכשיו"ונית� לומר שאי� כוונתו אלא שנאמ� לגבי הנכסי� שתח, "נאמ�"המחבר כתב בסתימות לשו� 

כ היה לו למחבר לכתוב "א לא בא אלא לפרש כוונת המחבר שאל"י שלכאורה נוטה יותר לומר שהרמ"ואעפ. דוקא
אכ� מאיד� הרי המחבר כר� יחד . י ולא להשאיר מקו� לטעות"אמנותו היא רק בנוגע לנכסי� שהיו תחבהדיא שנ

  ):'ד מנחלות א"פ(� "והוא מלשו� הרמב. הנאמנות לומר שהוא בנו יחד ע� הנאמנות על שאר קרובי�

  ."'והרי זה נאמ� ויירשנו וכ... האומר זה בני וזה אחי או זה אחי אבא או שאר היורשי� אותו"

כ יש מקו� לומר "א. כ לגביה� הרי בהכרח שהנאמנות היא רק מכוח מיגו"וא, ולגבי שאר קרובי� הרי אי� די� יכיר
ע ג� דעת "ז צ"אלא שלפי. כ� לגבי הב�, י"וכש� שלגבי אחרי� אי� הנאמנות אלא לגבי הנכסי� שתח, יגיד עליו ריעו

ז אלא בנאמנותו על "כ אי"וא, וזהו לכאורה רק מדי� יכיר. מכ�ל שנאמ� ג� על נכסי� שנפלו לו לאחר "כנ' א שכ"הרמ
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, א ש�"ז הגר"וכבר עמד ע. א ולא פירש שאי� דבריו מתיחסי� על כל קרובי� הראויי� לרשתו"ואי� סת� הרמ, הב�
  .ע"ש שהניח זאת בצ"עיי

, ט"רע' ח סי"צוהכ בק"� כמש"שהיא כדעת הרמב, ש בפסקיו"והוא בהקד� בירור דעת הרא, ל"ד בכל הנ"והנלע
. שלא יהא נאמ� אד� להעיד על בנו" פליאה גדולה"ז שהיא "ע' � וכ"ל החולקת על הרשב"א ז"שהביא דברי הרמ

הרי , ז שנאמ� לומר שהוא בנו"אנו למדי� ג� ע" יכיר"נ "שממש, שא� היא מפני שנוקט, ולכאורה יש לתמוה על פליאתו
וכבר העיר כזאת . כתוב שלא נאמר אלא לגבי מי שידוע שהוא בנו� ביאר באר היטב שאי� לנו הוכחה מ� ה"הרשב

  ):'ט א"רע' סי(בפרישה 

ועוד דלמא דוקא בידוע לנו שהוא בנו . דאיכא למימר היכא דגלי קרא גלי, מנא ל� למיל� פשוט מבכור"
  ."אבל באי� ידוע שהוא בנו אינו נאמ� עליו שהוא בנו. האמינתו תורה למה שהוא בכורו

' � וסוברי� שכיו� שלדעת ר"שחלקו על הרשב: ד"י בסוגיא קל"וכדעת הני שהביא הנמוק, ח"ז מטע� קו"וא� בא ע
  :ל כוותיה נאמ� ג� נגד מה שהוחזק ל� לפני כ�"יהודא דקיי

  ."כ היכא דליכא חזקה כלל"כש, וא� במוחזק אמרת נאמ� לאפוקי מחזקה"

מ לא "ובפרט שהר, אי� כא�" פליאה גדולה"מ "חיה זו מל ד"מ לא ס"וא� הר. ש"ו זה עיי"י דחה ק"א� ה� הנמוק
אלא הוא , י ורבנ�"ולא מקרא ילי� לה ולא תלי לה בפלוגתא דר, ונראה שמסברא בעלמא אומר כ�. ו זה"הזכיר כלל ק

קושית הגמרא ליורשו פשיטא היא מכוח , ו"ולשיטת� דאיכא ק. ז מתקבל על הדעת שלא יהא אד� נאמ� בזה"מצד שאי
  :מ מסברא בעלמא נוקט שהוא נאמ�"ל כי הר"כ הפרישה הנ"כ נראה כמש"ע. דהאומר'  ולא ממתניו זה"ק

מכוח סברא כיו� שאי� ידוע לנו א� , ל דבלא קרא דיכיר הנכתב בבכור הוא נאמ� בפשוט"ומשמע מלשונו דס"
  ."למה לא נאמינו כשאומר שהוא בנו, בנו הוא או לא

א� זה שאר , ת להאמינו שזה בא להוציא מידי המוחזקי� כיורשיו"נגד� מהשלכאורה יש לטעו� כ, והסבר הדברי�
אשתמודעינהו : ט"ש בגמרא ש� ל"החול� במ' � ביבמות פ"כ הרי"נראה שהוא כמש, הבני� וא� זה יורשי� אחרי�

מילתא והלכתא גילויי "ומסקנא , ונחלקו ש� א� הוא בעדי� דוקא או דסגי אפילו קרוב או אשה. דאחוה דמיתנא הוא
  :� מילתא בטעמא"הרי' וכ". אשה' קרוב ואפי' בעלמא הוא ואפי

דלא אמילתא דאיסורא קמסהדי ולא אממונא מסהדי אלא מילתא בעלמא הוא דמגלו דהדי� ניהו גברא פל� "
וכיו� דמודעי ליה הכי הרי איתחזק גביה דההוא סהדא מפומא דהאי קרוב או . והיא ניהי איתתא פלניתא

הלכ� שרי ליה לסהדא למיסמ� אפומייהו ולמיסהד . תתא דהאי ניהו פלניא והא ניהי פלניתאמפומא דהאי אי
ה "ד: ע תורת גיטי� לד� ב"וע." (עלויה דההוא גברא או עילוה דה� איתתא בי� לעני� איסורא בי� לעני� ממונא

  ).ע"הוי דשב

אלא "ואינו , שהרי עדיי� חי הוא האב, הואי� נוגע ברגע זה הדבר לעני� הירוש, ד שאומר שהוא בנו"כ ג� בניד"וא
בי� "ז "ואפשר להכריע עפי, "דהאי ניהו פלניא... הרי איתחזק"ולאחר מכא� כשזה מגיע לעני� ירושה ". מילתא בעלמא

  ".לעני� איסורא בי� לעני� ממונא

ולא ) ל"� הנ"בריוזהו כשאי� מקו� לחשד משקר כמבואר (צ לדרכי עדות "כ מכיו� שהנאמנות היא מפני שבזה אי"וע
צ כלל ללמוד זאת "דא, י"ו שהביא הנמוק"ש האי ק"ש שלא הזכיר הרא"כ א"ע, מדי� יכיר הוא אלא מסברא בעלמא

שהוא לא מכוח , כ ג� הוצר� לפרש קושית הגמרא ליורשו פשיטא"וע. י משיטה זו שדחאה"כ הנמוק"י כמש"מדעת ר
כ הוא עצמו "ש סותר עצמו בתשובותיו ממש" לנו לעיל שהראויתיישב בזה מה שהוקשה. [דהאומר' ו אלא ממתני"הק

ואילו בתשובותיו הקשה על , "פליאה גדולה"א בנוסח של "ל שחולק על הרשב"מ ז"דבפסקי� הביא דעת הר, בפסקיו
  . ל"מ ז"שהיא לכאורה כדעת הר, �"הרמב

' ז בהא דכ"ולפי. ל"עלמא וכנרק מכוח סברא ב, ל אי� כא� הנאמנות מדי� יכיר"ל לפי רבינו מאיר ז"אכ� להנ
, ל שמכוח דבריו שבא עליה לא סגי"הול, "כ� זינתה ע� אחר, כש� שזינתה ע� זה"יבו� דמשוי לה ספק ' � בה"הרמב

א� א� . ל"ש שהו"וכאסבר לה בש, נ כשסומ� על דבריה"שבזה יש ג� תו, כ מדי� יכיר הוא"אע. דמידי ספק לא יצא
והוא ממש כקושית . ואמאי לא יוכל ג� להחזיקו כבנו לעני� חליצה, ו תורה לחצאי�ל דלא האמינת"מתורת יכיר הוא י

א מילתא "וכדנימק לה הגרע, ולא לגבי האשה, ש דהנאמנות היא רק לגבי הב�"ל לחילוק הש"ולא ס. ל"א הנ"רע
  .] בטעמא

  .כ מכוח סברא זו" נאמ� גואמאי לא יהא, כ אמאי צרי� קרא דיכיר להכירו כבכור בצרי� היכרא"ע דא"ז צ"אכ� לפי

  :ונראה לבאר זאת בשני אופני�

כ "ומשו, )יו�' צ בזה לחזקה ל"ל דא"ונראה מזה דס(ל "� הנ"הרי' י שאמר שהוא בנו נעשה מוחזק לבנו כמו שכ"א כי ע
� שזהו עני� לא רק לעני, וזה שיי� רק לעני� קביעת הקורבה. הוא דדני� לאיסור ולממו� כידוע בבירור שהוא בנו

מ לשו� "אי� מזה נפ, כ הנאמנות על היות זה בכורו"משא". הוחזק"כ שיי� בזה "וע. �"כהא דהרי, הירושה והחליצה
ששוב אפשר ג� להוציא ממו� מדי� , ש לומר בזה הוחזק כבכור"וכיו� שכ� ל. פרט לירושה שנוטל פי שני�, די�

  ;ז צרי� עדות"והרי זה כמעיד רק על עני� ירושה שע. מוחזק

י דאיכא "אעפ, ושתי נשי� שילדו במחבוא ולא הוכר מעול� מי הוא שנולד ראשו�, שדי� בכורה בהכרה תליא מילתאב 
  ).ז"קכ(אינ� יכולי� לבוא בהרשאה כמבואר בגמרא ש� , פ"ממנ

' שהתורה נתנה לאב נאמנות כאילו היו כא� ב" יכיר"או מדי� , נראה מזה דבכדי לקבוע תורת בכור צרי� עדות ממש
ובלי , כ לא סגי בזה בגילוי מילתא בעלמא אלא עדות"ע, )ל כוותיה"י דקיי"לדעת ר, כ נאמ� ג� נגד חזקה"דמשו(, די�ע

  .ג� כשאי� זה עדיי� נוגע לעני� ירושה, זה אי� להחזיקו כבכור
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  ם"ש בדעת הרמב"עיון בבאור האו
י " בחדא שיטה דהני שהביא בנמוקש"מ שברא"� והר"שכתב שהרמב) ד"ב מנחלות הי"פ" (אור שמח"שוב ראיתי ב

. כ בהא דליכא חזקה כלל"י נאמ� לומר בכורי הוא א� נגד חזקה וכש"שהוכיחו שנאמ� לומר בני הוא ממה שלר, ל"הנ
אבל כדי , שאי� אד� אומר על בנו שאינו בנו, י שאי� ללמוד מש� דהת� הוי חזקה נגד חזקה"וכנגד מה שדחה הנמוק

  :'א' חזקת הבתי� הל' מביא מהירושלמי פ, בנו על מי שאינו בנו שרוצה שיירשנו זהלהורישו אפשר שיאמר שהוא 

דילמא בנכסי הגר אמרת , ר אבהו וחשוד לומר על מי שאינו בנו שהוא בנו"א' תינוק כל זמ� שהוא מושל� בשוק וכו"
  ."ו שהוא בנוג חשוד לומר על שאינו בנ"ופירושו דגר שאמר על פלוני שהוא בנו אינו נאמ� דבכה. 'וכו

  :ש"ז מסיק האו"ועפי

רק דבשאר אד� איכא , דוקא במוחזק שהוא בנו] י נגד חזקה ולרבנ� בצרי� היכרא"לר[דהימנותו דיכיר "
אבל גר אינו נאמ� שרוצה להפקיע , דאי� אד� רוצה להעביר ירושה מיורשיו ולתת לאחר שלא כדי�, חזקה

ודלא , וכמשמעות רבינו) ?�"כהרשב(מ " מפורש דלא כהרהרי, נכסיו מתורת הפקר וליתנו למי דרחי� ליה
  ."י"כדיחוי הנמוק

אלא שמצד הסברא נאמ� שישנה , וג� לפי דבריו יוצא דלא מצד יכיר קאתינ� עלה דזהו באמת רק במוחזק שהוא בנו
י "נמוקז הא דהזכיר בשיטה שהביא ה"ולפ". דאי� אד� רוצה להעביר ירושה מיורשיו ולתת לאחר שלא כדי�"חזקה 

, שג� די� התורה דיכיר מבוסס עליה, הוא בכדי להוכיח שזוהי סברא נכונה, כ דנאמנות על הבכורה"דילפינ� לה מכש
' מ מזה דג� לר"ונפ. דהת� קאי רק בהכרת בכורה במי שידוע שהוא בנו, מ ודאי דאי� זה בכלל יכיר שאמרה תורה"ומ

ז אי� לנו "כי ע. ז כממזר או ככה�"דהיינו להחזיקו עי, י איסור והיתריהודה לא נוכל למיל� מכא� שנאמ� ג� בנוגע לענינ
נ במה שטוע� "ולא סגי שאי, עדי� דוקא' ולזה צרי� ב, ויתכ� שמעוני� מסיבה כל שהיא להכשירו או לפוסלו, סברא זו

  .כ"ז ליכא כש"דע, ט"נ לפוטרה מחליצה מה"וכש� שא. לפנינו

אבהו בתור ' ש� נאמרו דברי ר' דבירוש, ל"מ� יתדותיו בירושלמי וכנש הללו שת"והנה יש להעיר בדברי האו
שלפי פירוש . אדא בר אבוה' ר' הרי כל רבותינו בגולה מעידי� עלינו שכ� שמענוה מפי: סימו�' ז ענה לו ר"וע, תמיהה

 א� אביו ואמו פ בפסק ההלכה בנידו� שג�"ש במרה"ועי. (התשובה היא שכ� קבלה בידינו שאי� האב נאמ� בזה, מ"הפנ
  .ב"וצע' ש מפרש אחרת הירוש"ואולי האו, אבהו' ל כהא דר"כ למסקנא לא קיי"א). ג� יחד מעידי� עליו אינ� נאמני�

ז הא "ש לפ"וא. אלא מצד הסברא" יכיר"ע אי� הנאמנות באומר בני הוא מצד "שלכו, בהכי סלקינ�, על כל פני�
י שהנאמנות היא "ואעפ. ב"ר זה בני כי ג� באומר זה אחי וכל כיוע דהנאמנות היא לא רק באומ"� והשו"דפסק הרמב

שכתבו בסתמא שהוא , ע"� והשו"וכמשמעות סתימת לשו� הרמב, א"וכמו שפירש הרמ, ג� לנכסי� שבאו לאחר מכא�
א דהכא לא מדי� יכיר הוא אלא מסבר, א דדי� יכיר הרי אינו אלא באב כלפי בנו"ומתורצת הערת הגר. ג"נאמ� בכל כה

ל דלא מ� הסברא לחוד למדו כ� "ומיהו י"ד "כ ש� בא"וג� מש, )ט א"רע(ע "ז ג� בסמ"וחזר ע, ל"כ בפרישה וכנ"וכמש
כ בהכרת "י דמכש"כ השיטה בנמוק"נראה שהוא עפימש, "ל לחכמי� דקרא ביכיר שהוא בכור בכל עני� מיירי"אלא ס

  .ל לגבי היכרות לשאר דברי�"כנמ "ונפ, ז אינו כתוב במקרא ממש"מ ג� לפ"ומ, בכורה למדנו

מ דאמרינ� לא "ש, וזה נלמד מיכיר, א דלמאי דנקטינ� דהאב נאמ� לומר אינו בני וממזר הוא"ומיושבת קושית רעק
ואמאי לא , ל נמי דנאמ� ג� לגבי נכסי� שבאי� לו לאחר מכא�"כ באומר זה בני דקיי"כ כמו"א, האמינה תורה לחצאי�

ל הא דנאמ� לומר זה בני לא "אכ� להנ. צה מטע� זה עצמו דלא האמינתו תורה לחצאי�מהימ� לפטור אשתו מ� החלי
ז "שאי� לראות אותו שמעיד ע, וזהו רק בנוגע לב�. שאינו אלא גילוי מילתא בעלמא, מקרא דיכיר ילפינ� אלא מסברא

, ה בזה הרי הוא בגדר חשודכ לעני� לפטור אשתו מ� החליצה כשאי� בידו לגרש"משא. ואינו חשוד שישקר, כנוגע בדבר
ש שאי� אד� אומר על שאינו בנו שהוא בנו ולסלק "כ לפי האו"ומכש. כ לא מהימ�"דשמא רחי� עלה ורוצה לפטרה ע

  .כ בזה לא מהימ�"ע, כ לעני� חליצה אי� לנו חזקה זו"משא. הבני� והיורשי� האחרי� מנחלת�

  ן"בירור דעת הר
א "ל שנאמ� לומר בנו שלא מכוח מיגו ונוקט הגרע"� וס"נחלק על הרשבא ש"י שציי� הגרע"� שהביא הב"וג� הר

שנאמנות האב , �"ד א� הוא אינו נוטה מדרכה של שיטה זו דפליגא אדרשב"לענ, "שג� זה בכלל יכיר דקרא"שסובר 
  .אלא מסברא בעלמא, "יכיר"א� ג� לא מצד די� , אמנ� לא מכוח מיגו הוא

  :י"� כפי שהביאו הב"דזה לשו� הר

� מדאמרינ� לעיל בברייתא אמר זה בני הוא וחזר ואמר עבדי "רשב' א הקשה על פי"� כתב שהרשב"וג� הר"
ומדקתני סתמא משמע דאפילו בנכסי� שנפלו לו לאחר מכא� . אלמא נאמ� האב לומר בני הוא, הוא אינו נאמ�

ה מקשינ� "ומשו. לו לאחר מכא�לנכסי� שנפ' ו נאמ� האב לומר בני הוא אפי"א. ל לפרושי" הו�דאי לא , נאמ�
נ "ה, יהודא דנפקא ל� מדכתיב יכיר' ש לר"וכ, פשיטא דכיו� דלרבנ� נאמ� לומר זה בני בכורי בצרי� היכרא

  ."ל"עכ. ע נאמ� לומר זה בני"לכו

' דפ' ש שמכוח מתני"מ שהובא ברא"כדפירש הר, "ליורשו פשיטא"מלשונו נראה אמנ� שאינו מפרש קושית הגמרא 
אלא שזה " יכיר"ל שזה בכלל "אול� אי� זה משו� דס. י עצמ� פרי�"אלא שמתו� דברי רבנ� ור,  פרי� פשיטאהאומר

י "וזוהי השיטה שהובאה בנמוק". י"כ לר"וכש,  בצרי� היכרא�לרבנ� "בבכור " יכיר"נלמד ממה שהאמינה התורה 
, ש"כמו שפירש האו, וכל זה מכוח החזקה. "הוא הדי�"כ אפשר ללמוד לדעת רבנ� ב"דכמו, כ"י בכש"דילפינ� מדעת ר

כ לכשרות ופסול ודאי שאי� ללמוד ממה "משא. וזהו רק לעני� קביעת האבהות. דאי� אד� אומר על שאינו בנו שהוא בנו
ל לשיטה זו שג� בזה איכא סברא והיינו שאי� אד� בא לפסול בנו או "דצ. (ח"ג וב"בבכורה ובב" יכיר"שהאמינה תורה ב

ובא לומר בני הוא וממזר הוא , כ בשאינו ידוע"משא. וזה שיי� רק על מי שידוע שהוא בנו.) ומר שאינו בנולהרחיקו ל
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י "כ כשבא לפוסלו ע"כמו. ז אי� חזקה"דהרי ע, וצרי� לזה עדות ממש, דכש� שאי� אד� נאמ� לפסול מי שאינו בנו, נ"אי
  .פ אי� כא� החזקה שאי� אד� פוסל בנו"עכד, נמי אינו נאמ�, תחבולה שקורא עליו שמו ואומר שהוא בנו

מברייתא דהאומר זה , ולא מכוח מיגו גרידא, ע יש נאמנות לומר זהו בני"א נכונות דבריו שאכ� לכו"ומוכיח הרשב
  .א וביאורו הוא לברייתא זו"ה כוונת הוכחתו מהברייתא וכ� תתבאר לנו שיטת הרשב"ונבאר בע. בני נאמ�

, ל להוכיח ולבסס שיטתו"הארי� כנ: ד"� עצמו שבעוד שבד� קל"תירה שבדברי הרשבא ש� עמד על הס"דהנה הגרע
ואילו לומר שהוא בנו , י לומר שהוא בכורו אלא במי שידוע שהוא בנו"שאי� הנאמנות לר, הסכימו לה ש�' שג� התוס

 וכאילו ג� הוא מפרש ,א שפה אחרת אתו"הרי הוא עצמו בברייתא זו שממנה הסתייע הרשב. אינו נאמ� אלא מכוח מיגו
וזה עדיפא ממה שרצינו לפרש . ולא עוד אלא שכולל הנאמנות לומר זהו בני בכלל יכיר דקרא, א"הברייתא כמו הרשב

  :ל ש�"דז. א בנאמנות זו"בדעת הרשב

, אי� לנו ליל� אחר טענה אחרונה, א הכחשה"אינה פירוש כ) שחוזר ואומר זה עבדי(הואיל וזאת האחרונה "... 
  ."וכיו� שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, "יכיר"את פיו האמינה תורה במאי דאמר בני כדכתיב דהוד

י לחזור בו "ט ג� א"ומה, "יכיר"כ כתיב "ז ג"הרי שאומר במפורש שג� במה שאמר זה בני הנאמנות היא מצד שע
א סתירה זו בדברי "הניח הגרעו. שאמור בדיני עדות דוקא' שדי� עדות על דבריו ושיי� בזה הגדר של כיו� שהגיד וכו

בי� שהסכימו לו , �"� יש להתפלא על הראשוני� שדנו בדברי הרשב"והנה נוס� על הסתירה שברשב. ג"� בצע"הרשב
  .� עצמו סתר משנתו כאילו"לא עמדו על שהרשב, בי� שחלקו עליו מכח ברייתא זו

ומדקתני "שו� בברייתא שהאב נאמ� על בנו � שהוא בנוי לכאורה על סתימת הל"ויש ג� לעמוד על דיוקו של הרשב
א� א� כ� הרי דיוק זה היה לו ". ל לפרושי" הו�דאי לא , סתמא משמע דאפילו בנכסי� שנפלו לו לאחר מכא� נאמ�

שמשמעותו שנאמ� ג� , האומר זה בני נאמ�: כ כהאי לישנא"� שנאמר בה ג"לדייק במשנה זו עצמה דקאי בה הרשב
ומה מצא בברייתא הכרח יותר לפרש כ� יותר מאשר במשנה זו ." ל לפרושי"ה הו"דאל "� לגבי נכסי� שלאחר מכא�

  .ע"וא� זה צ. � פירשה רק מדי� מיגו"שהרשב, עצמה

אלא דלדעתו שאלה זו א� נאמ� . � שאי� בה שו� נפתול ולא חזרה"בישוב שיטת הרשב, וראשית, ל"ד בכל הנ"והנלע
מצטמצ� רק לעני� ירושה או שהוא מקי� " יכיר"שנחלקו ג� א� , י ורבנ�"ת ראד� לומר זהו בני מיתלי תליא במחלוק

ג� בצרי� היכרא אינו , ג הוא"ואילו לומר שבנו ב, ז רק בנוגע לירושה"דלדעת רבנ� הר.  ג� פסול קהל וכהונה�כל דיניו 
נ לאב על "ירושה נתנה תורה תודחזינ� דלעני� , ולדעה זו שפיר ילפינ� מנאמנות בעני� בכורה לנאמנות שהוא בנו. נאמ�

ו "ל דג� ק"ואפ. (כ כש� שנאמ� על חלק הבכורה כ� יש ללמוד מזה שנאמ� ג� על חלק הפשיטות"וע. בניו למי להוריש
ואילו . פ לא סגי"י דאיכא ממנ"וכל היכא דלא הוכר אעפ, חלק הבכורה צרי� היכרא באופ� ברור ביותר, ל"דכנ, איכא

וא� לגבי חלק בכורה נאמ� . י עדות"מבלי צור� שיהא מוכר כב� עפ, יעת העובדא שהוא ב�לגבי חלק פשיטות סגי בקב
דג� בזה , שנאמר בצרי� היכרא הוא ג� בצרי� היכרא שהוא בנו" יכיר"באופ� שלרבנ� קרא ד). כ לחלק פשיטות"כש

ולדידהו הוא מדי� , בנ�� דברייתא דזה בני נאמ� קאי לר"ז פירש הרשב"עפי. קאי קרא דנאמ� לומר זה בני בכורי
ונראה דדאיק לה דברייתא זו . ז בנוגע לדיני ירושה"כי די� הגדת עדות ע', מ מדי� כיו� שהגיד וכו"וחזרתו ל, "יכיר"

דא� נאמנותו מדי� מיגו הרי עכשיו שחוזר בו ואומר , כ הוי מהני חזרה כשאומר זה עבדי"מדיני יכיר דוקא היא שאל
  .והפה שאסר הוא הפה שהתיר, י בידו לא לתת לו לזה כלו� מנכסיו ולהקנות� לאחרי�דהר, שטעה יש לו שוב מיגו

ז ג� פוסל� מקהל כהונה וקהל "ועי, ח וממזר"ג וב"י דנאמנותו מקיפה ג� עניני פסול והיתר שנאמ� לומר ב"אכ� לר
 שבא להכיר את הבכור � לזה ודאי אי� מקו� ללמוד ממה שהמדובר בכתובי�, וכ� מתיר� בממזרת ובקרובותיו, ישראל

וזה לא רק , שכמו כ� יהא נאמ� להחזיק כבנו את שאינו ידוע כבנו) או להרחיק את המוחזק כבנו(או את הפסול בי� בניו 
כי ודאי יש מקו� לומר שרק מי שידוע . לעני� ירושה כי ג� לכל התוצאות של פסול וכשרות ואיסור והיתר הכרוכי� בזה

דלזה , כ לגבי אד� מ� השוק שאינו ידוע כבנו לא האמינתו תורה"משא.  התורה תורת נאמנותשהוא בנו כלפיו נתנה לו
  .צרי� דיני עדות כדי�

, דלא בעי לאוקמי דמתניתי� כרבנ� ודלא כהלכתא, דהאומר זה בני' אמתני: ד"� בד� קל"ובזה הוא דקאי הרשב
ומיושבת . וזהו דפרי� ליורשו פשיטא, א רק מדי� מיגוג הו"ולדידיה בהכרח שכל נאמנותו בכה. יהודא' כ אוקי לה כר"וע

  .�"שפיר שיטת הרשב

ולא מסתימות הלשו� . � מהברייתא שהנאמנות הוא לגבי הנכסי� שלאחר מכא�"א דאיק כהרשב"ונראה שג� הרשב
' יולא רק אליבא דרבנ� כדפ, ע"ודיוקו מסתימת הברייתא הוא דקאי אליבא דכו. ל אי� זה דיוק כלל"דכנ, נאמ�

דומיא , היינו שהגמרא היתה צריכה לבאר דהברייתא היא רק אליבא דרבנ�, ל לפרושי"ז הוא שאומר דהו"וע. �"הרשב
, ומכיו� דלרבנ� ודאי שהנאמנות היא לא מדי� מיגו והיא ג� בנוגע לנכסי� שלאחר מכא�, דמפרש הת� מאיד� ברייתא

, א"� והרשב"ומובנת יפה המחלוקת דהרשב. י ורבנ�" דר� דמיתלי תלי לה בפלוגתא"וקשה מזה לרשב. י"כמו כ� לר
� שהנאמנות לומר זהו "והיא תואמת את שיטת הרמב. י ודחאה"א שזוהי השיטה שהובאה בנמוק"ונתבארו דברי הרשב

  .כ"והכל לא מדי� יכיר הוא אלא מסברא וכמש', בני הוא לא שונה מסוג הנאמנות של האומר זה אחי וכו

  :ל"בזה וז' � כ"י שלאחר שהביא דברי� אלה של הר"ג� הב) �"שהביא� הר(א הללו "שבנ שהבי� דברי הר"וכ

נחלות האומר זה בני וזה אחי וזה אחי אבא או שאר היורשי� ' ד מה"בפ' � שסת� וכ"וכ� נראה דעת הרמב"
  ."ז נאמ� ליורשו"י שהודה באנשי� שאינ� מוחזקי� שה� קרובו ה"אעפ, אותו

, ולזה ג� כל שמכיר� כקרוביו נאמ� עליה�, רש מיללו שהנאמנות היא רק לעני� ירושה� הרי במפו"ושפתי הרמב
כ ברור "א. � חדא ה�"� והר"י שדעת הרמב"מ כתב הב"ומ. כי זה לא נאמר אלא לגבי ב�, ל"וברור שאינו מדי� יכיר וכנ

ז מתורת מיגו "כ דאי"� שלאחז ג� לגבי נכסי"מ ה"א מסברא ומ"לא מדי� יכיר כ, ל"� באופ� הנ"שהבי� ג� דברי הר
, פ בהא לא קאי קרא"ל עכ"אבל מכיו� שכנ. כ דיכיר דבכורה"ונלמד מכש, אלא סברא גדולה יש בדבר להאמינו, גרידא
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כ לעני� איסור והיתר ופסול וכשרות אינו נאמ� דבזה "משא, אי� לנו אלא לעני� להכירו כבנו וכקרובו לעני� ירושה גרידא
  .ולזה צרי� עדות ממש, ב"אמר מה שאמר אלא בכדי להכשירו או לפוסלו וכיוחשדינ� שכל עיקר לא 

  י"בירור דעת הנמוק
השתא , אמר המחבר: ז"י בסיו� הסוגיא דיכיר לד� קכ"כ הנמוק"ש בביאור השיטות נראה שנבי� ג� מש"ובמ [
אבל . � שנפלו לו כשהוא גוססהלכ� בכור אינו נוטל פי שני� בנכסי, ל האי דרשא דרבנ� דיכיר"י ולא קיי"ל כר"דקיי

  .דהפשיטות מדי� ירושה זכי ביה, חלק פשיטות יטול בנכסי� שנפלו לו כשהוא גוסס

  ):ט א"רע' סי(ופירש דבריו בפרישה 

והאב אומר עליו , אלא שהיינו מחזיקי� אותו בפשוט, דש� איירי בידוע ומוחזק לנו שהוא בנו, ביאור דבריו"
אבל במי שאי� . 'י שחלק פשיטותו לוקח אפילו בנכסי� שנפלו כשהוא גוסס וכו"הנמוק' ה כ"ומשו. שהוא בכור

ל "י דקיי"י דג� חלק פשיטותו אינו נוטל בנכסי� שיפלו לאחר זמ� לר"ל להנמוק"מוחזקי� בו שהוא בנו ס
  ."דבעינ� קרא דיכיר לעני� אחר, כוותיה

י או ג� בנכסי� " היא רק בנכסי� שעכשיו תחי דהשאלה א� הנאמנות של האב להכירו כבכור"ל להנמוק"ז ס"לפי
הוא רק , ומה שאמרו בגמרא דג� בנכסי� שנפלו לו כשהוא גוסס נאמ�, י"מיתלי תליא נמי במחלוקת דרבנ� ור, כ"שאח

י דקרא דיכיר איצטרי� ג� לגבי נכסי� דהשתא דלא נימא דהוי "כ אליבא דר"משא. צ לקרא דיכיר"ה אי"דאל, לרבנ�
י לגבי חלק "וזהו שכתב הנמוק. כ אי� לנו שיהא נאמ� לגבי הנכסי� שלאחר מכא�"א, �"הרשב' כדפי, �מיגו במקו� עדי

י שחלק פשיטות נוטל ג� במה שיפלו לו "והא דכתב הנמוק. וחלק פשיטות נמי אי� לנו אלא לגבי נכסי� דעכשיו. בכורה
  .י לכל דברובא להשמיענו דגוסס הרי הוא כח, היינו בידוע שהוא בנו, לאחר מכא�

י לחלק בי� חלק "כ כ� היה יכול הנמוק"וא, כ אי� כא� חילוק בי� חלק בכורה לחלק פשיטות"דא' ז ק"אכ� לפ
שאז , הבכורה עצמו בי� שהוכר כבכור שאז נוטל ג� בנכסי� שנפלו לו כשהוא גוסס לבי� שהוא בא להכירו בתור בכור

  .י"אי� לו אלא לגבי הנכסי� שעכשיו תח

  :עליו' ל וכ"י הנ"כ הנמוק"שהביא ג) 'ד, ז"רע' י סי"לב(ג "וראיתי לכנה

י אביו אינו נוטל פי שני� בנכסי� שיפלו לו "וביאור דבריו שהבכור שאי� אנו יודעי� שהוא בכור אלא עפ"
כ מנל� דהיכא דליכא "א, י איצטרי� יכיר לומר דנאמ� האב במיגו נגד חזקה"דכיו� דלר. 'וכו' כשהוא גוסס וכו

  ."יהא נאמ�מיגו ד

  :ל"אול� בנוגע לחלק הפשיטות מפרש לה באופ� אחר וז. כ בפרישה"בזה דבריו מתאימי� למש

) באומר זה בני שנוטל ג� בנכסי� שנפלו לו כשהוא גוסס(ט בחלק פשיטות "רע' והרב בעל המפה שכתבו בסי"
. נ"סי� שנפלו לאחר מכא� איבנכ' י וכו"ל כר"י דכיו� דקיי"הנמוק' ל כדעת הר"ולא כתבו כא� בחלק בכורה ס

  ."ל"י ז"כמו שאמר הרב נמוק, אבל בחלק הפשיטות נאמ� אפילו בנכסי� שנפלו לאחר מכא�

דלגבי חלק , י מחלק בי� חלק פשיטות לחלק בכורה בבא להכירו בצרי� היכרא"הנמוק, ג"יוצא איפוא דלפי הכנה
  .אינו נאמ� אלא מדי� מיגו' ל כוותי"י דקיי"לר, ואילו בחלק הבכורה, פשיטות נאמ� בכל

כ באופ� "או כמש, ש"כ לעיל בש� האו"ל כמש"צ, נ"שהרי בבכור דוקא אי, כ אינו מ� הכתוב"ובטע� החילוק שזה ע (
  ).ש לעיל"עיי. אחר דלגבי חלק הפשוט סגי בדבריו

 אינה אלא לגבי "יכיר"י כל הנאמנות ג� לבתר דכתיב קרא "מכל מקו� חזינ� להני תרי רברבי דנקטו בפשיטות דלר
  .ז אי� הכרח מ� הכתובי�"דע, כ"ולא לגבי נכסי� שאח, ע מהני"ג א� שהוא במק"דגלי קרא דמיגו כה, י"נכסי� שתח

כ "כ ע"א. ולזה הרי ליכא מיגו, ל"י נאמנות האב היא ג� לפסול ולהתיר וכנ"דהרי לר, א� זה נראה מאד תמוה
י שקושית הגמרא יכיר "ואעפ. כ"לירושה שהוא דבר שבממו� עאכו, כ�וא� לגבי עניני איסור , נ לאב"שהתורה נתנה תו

מ ג� לדידיה משמעות הכתוב "ומ, י בעי�"י איצטרי� קרא ג� לנכסי� שתח"היינו משו� דלר, ל אינה אלא לרבנ�"ל
ב שו. והיא ודאי כוללת ג� הנכסי� שלאחר מכא�, היא ללא הגבלה רק לנכסי� אלה" יכיר"י "נ ע"דהנתינה לאב תו

כ "והוא בניגוד למש, כ דחוק"י ג"מ ש� בדברי הנמוק"אכ� ג� מה שפירש בשעה". שער המל�"מצאתי שכבר עמד בזה ב
  .ש"עיי, הראשוני� והפוסקי�

בביאור קושית הגמרא ליורשו פשיטא הביא דעת החולקי� על : ד"י עצמו שבסוגיא דד� קל"כ� הדבר נסתר מהנמוק
כ ממה שנאמ� "ונימוק� דילפינ� לה בכש. ג� לגבי נכסי� שבאי� לו לאחר מכא�ל שבאומר זה בני נאמ� "� וס"הרשב

י לעני� ירושה שהוא רק "כ נאמנותו מוגבלת לדעת ר"י בבכור עצמו ג"ואי נימא דלהנמוק. י בבכור ג� נגד מוחזק"לר
מקבל אלא מתורת ג� ש� אי� ,  מבכור�שממקו� שבאו , ז"היה לו לדחות דבריה� ג� מטע, י בעי�"לגבי נכסי� שתח

  .ש בזה מחלוקת כלל"י הנאמנות דבכור היא בכל הנכסי� ול"שג� לדעת הנמוק, ו פשוט וברור"א. מיגו

" פליאה גדולה"עליו שהיא ' � וכ"ש שתמה על הרשב"ל שבדברי הרא"מ ז"י כדעת הר"כ נראה שכונת הנמוק"ע
כ לדעת "� מצד דילפינ� בכש"שחולקת על הרשב: ד"י בסוגיא קל"ואי� זה היינו ה� ע� השיטה שהביא הנמוק. (ל"וכנ

אלא דמדברי , מ"הר' האומר כדפי' היא לא מכוח המשנה בפ" ליורשו פשיטא"ז קושית הגמרא "ולפי. י כמבואר ש�"ר
והיינו שמסברא ). י"ו מדברי ר"ל שאי� ללמוד זאת בק"י דס"וזהו הפירוש שדחה הנמוק. י ורבנ� עצמ� מקשי� זאת"ר

כ נאמ� ג� בנוגע לנכסי� "וע. ולא מצד מיגו גרידא, ומכל הני טעמי שנתבאר לעיל, וד שנאמ� לומר זהו בניגרידא יש ללמ
בזה הנאמנות , דהרי לרבנ� איצטריכינ� קרא להכי, ז אי� ללמוד מסברא דנאמ�"כ בנוגע לחלק בכורה שע"משא. כ"שאח

  .י כעת"והיינו רק לגבי הנכסי� שתח, ק מצד מיגולגבי חלק הבכורה ר, כשאי� ידוע שהוא בנו ואומר בני בכורי הוא

, ג נאמ� ג� לגבי הנכסי� דלהבא"וודאי דבכה, ל כוותיה דנאמ� לומר זה בכורי"י דקיי"י שלדעתו לר"הנמוק' וזהו שכ
בזה בחלק , כ בשאי� ידוע שהוא בנו ואומר בני בכורי הוא"משא. מ אי� זה אלא בידוע שהוא בנו ובא לומר בכורי הוא"מ
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, "יכיר"כ בנוגע לחלק הבכורה אי� לו נאמנות לא מכוח "משא. מכוח הסברא, כ"פשיטות אמנ� נאמ� ג� לנכסי� דאחה
, נ אלא מכוח מיגו"ואי, ל"דבזה הסברא אינה קיימת וכנ, וא� לא מכוח סברא, דקרא לא מיירי אלא בידוע שהוא בנו

  .י"נ אלא לגבי אות� נכסי� שכבר תח"כ אי"ע

� "שהביא דברי הרשב: י בד� קלד"ולא נשאר לנו אלא קושי שהנמוק. י מילתא בטעמא"רי הנמוקונתישבו יפה דב
א� אולי סמ� על . א� כי מטע� אחר, �"ולא הזכיר ע� זאת שג� דעתו אינה מסכמת ע� הרשב, ודחה השיטה החולקת

  .ע"ואכתי צ. מה שכבר ביאר זאת בסוגיא דלעיל

כ ממה "י ביבמות שהאב נאמ� להכשיר הב� מכש"כ הנמוק"בקושיתו על משז מסתמ� "רע' ל בסי"ח הנ"והנה בקצוה
י נוקט שיש נאמנות לאב ג� "דנראה מזה שהנמוק, )נ לומר בני הוא וכה� הוא"ז הקשה אמאי אי"דעפי(שנאמ� לפסול 
  .וזה שלא כדברינו. א ג� להכשיר"ושנאמנות זו היא לא רק לעני� ירושה כ, להכיר שזה בנו

כ שהאב "ד שסתר השיטה ללמוד בכש"ב לד� קל"כ הוא עצמו בב"י לכאורה ג� נסתרי� ממש"הנמוקאכ� ה� דברי 
, כי אי� אד� אומר על בנו שאינו בנו, ל דדוקא לומר אינו בני נאמ�"י כתב ש� די"ואילו הנמוק, נאמ� להכירו כב�

ילו לשיטה זו אי� הנאמנות אלא וכ� הרי אפ. כ להיפ� מצוי הדבר שאומר כ� דוחי� ליה להאי ורוצה שיירשנו"משא
ל אי� מקו� לחילוק זה א� נאמר דזה בכלל יכיר ולא האמינתו תורה "א שהו"וכפי שנוקט הגרע. לירושה ולא לחליצה

דיתכ� שבגלל רצונו להכשיר , ו"כ לשאר דברי� ליכא ק"משא. כ"וכבר נתבאר שרק לגבי ירושה הוא דילפי בכש. לחצאי�
  .�את הלה או לפוסלו אומר כ

, ג דאיירי הת� דהיינו בארוס שהיא אומרת שהולד אינו ממנו"י ביבמות קאי דוקא בכה"ונראה מוכרח דהנמוק
ג ודאי דאי� אד� חשוד לקרוא ש� ב� על "כי בכה, ו"י דאיכא ק"ל להנמוק"בזה הוא דס, ואילו הארוס אומר שזה מיניה

שפירשו , "ד"ע� בני אד� ס: "ג בשלהי גיטי�"וכה(ז "עדג� פחותי� שבפחותי� מקפידי� , ולד מארוסתו שזינתה תחתיו
כ דהת� הוי נגד חזקה ואילו הכא מסייע "כ נאמ� ג� להכשיר מכש"וע"). אפילו אד� רע אינו סובל זה מאשתו"' התוס

אכ� מסברא . ב"כ בב"וכמש, כ"בזה ליכא כש, בבא לומר על מי שאינו ידוע שהוא בנו, כ"משא. ליה חזקת כשרות דהא�
  ].ל"וכנ, ש"מ שהובא ברא" דנאמ� וכשיטת הרל"י

* * *  
ל שנאמ� אד� לומר בני הוא בצרי� "� וס"שישנ� שתי שיטות של החולקי� על הרשב, היוצא מכל האמור לעיל

דקרא ודאי קאי רק בשידוע שהוא בנו ובא , דקרא קאי עלה" יכיר"אול� לשתי השיטות ג� יחד אי� זה מפני ש. היכרא
. כ"ז איכא סברא או כש"כ ג� לשיטות אלה הנאמנות מוגבלת רק לעני� ירושה דע"וע, ב" כפסול וכיולהכירו כבכור או

לזה אי� לשו� שיטה נאמנות אלא לגבי מי שידוע שהוא , ב"כ לעני� פסול קהל וקרובות וכ� הכשרו לכהונה וכיו"משא
  .יוא� כי לא מתו� נימוקיו וראיות, ל"שהו" אמרי משה"' וכמו שנוקט בס. בנו

, הוא רק שהיא פנויה שנתעברה וילדה ולא אמרה שלכשר נבעלה, אילולא דבריה�, ד שכל מה שידוע לנו"ומעתה ניד
אפילו היה אומר ברי שלא זזה ידו מתו� ידה , אכ� מה שבעל א� הא� בא ואומר שהוא בנו. שמכוח זה דינו די� שתוקי

מבלי , והוה כמי שאומר פלוני ממזר. נ כלל"ז אי� לו תו"ע, כ להחזיקו כממזר"לא היה נאמ� אלא לעני� ירושה משא
  .ואינו אלא בדי� שתוקי כמו שהיה. נ ג� כשאומר בני הוא אינו נאמ�"וה. נ"שאומר שהוא בנו דאי

נ מטע� שכש� שזינתה ע� "מ אי"דכשמודה הממזר שזה ממנו מ) ו"סכ' ד' סי(ע "ל הא דנקט בשו"ל צ"ולפי כל הנ (
ל דעדיפא מינה "וי, ג נאמנות כיו� שאינו ידוע שהוא בנו"ל טע� זה מאחר שאי� בכה"ולמ,  אחרזה כ� שמא זינתה ע�

כ "ע בזה מש"עו. כיו� שיתכ� שזינתה ג� ע� אחר, מ לגבי ירושה"נקט שג� לפי דידיה עצמו אי� אמירתו נחשבת כברי ונפ
  ).ל"הנ" אמרי משה"ב

דמאחר . מ להחזיקו כב�"כ ונהג בו כב� ל"י שגידלו אח" עומעתה נראה שג� מה שרשמו כב� וכ� מה שהוחזק כבנו
ואילו היה בא אז לפנינו לא היה מוכרע , ז נאמנות להחזיקו"דידוע לנו מקור החזקה שהיתה באופ� שכזה שלא היתה ע

 אלא )'פ' קיד(ועד כא� לא אמרו דסוקלי� על החזקות . כ לבנו לא יוכל להפו� זה לודאי"ג� מה שהחזיקו אח, שהוא בנו
י עדי� ברורי� שה� "י דמכוח החזקה אמרינ� דודאי באותו מקו� שבאו מש� היה הדבר ידוע עפ"בגוונא שבאו ממדה

  .ג� החזקה לא משני מידי, כ שכשה� לפנינו ובזמ� הולדת הספק לא היה לו הכרע"משא, ב"אח ואחות וכיו, איש ואשה

מ לישויה ודאי ממזר ולא נאמר שזהו "נו הולד לע שאמירתה ואמירתו שממ"ז נסתמה ההלכה בשו"ונראה דמשו
ג החזקה לא מהני מידי כיו� "כי בכה, כ א� אחרי זה החזיקו כבנו הופ� לודאי ממזר"משא, בתנאי שעדיי� לא הוחזק

ולא מצינו שבכוח . י שיחזיקו"שלא יתכ� שמה שאינו נאמ� בדיבורו יוכל לשנות ע, וכ� הדבר מסתבר. שידוע לנו מקורה
כ א� בשעת הולדת "משא. י עדות"ואז היה הדבר ברור ע, לחדש דבר אלא להוכיח שאכ� כ� היה הדבר מעיקראהחזקה 

  .הספק נשאר בספיקו ולא הוכרעה ג� החזקה לא תוסי� לנו כלו�

א� לפי האמתלא מוסבר ג� שהיה הכרח , ל דאמתלא מועילה ג� לבטל מה שהוחזק"וכ� יש להוכיח זאת ממה דקיי
ד "נ בניד"וה. ג� החזקה עצמה בטילה, דשמעינ� מינה שע� ביטול מקור החזקה). 'ט' ד סי"ס יו"חת(כ� ג� להחזיקה ב

  .ממילא ג� החזקה לא תוכל להשפיע. בעוד שלפי ההלכה לא היה לזה יסוד, שהחזקה היתה על יסוד מה שחשבו לבנו

ג� מה שעשה מעשה לא , וא בנו נאמנותשכיו� שאי� בדיבורו שה, כ שמה שרשמו כבנו אינו יכול להשפיע מאומה"וכש
  .ישנה כלו� במעמדו של הנידו�

שבדבריו לפנינו חזר בו האיש מהודאתו הקודמת שהוא אבי הב� ואמר שכל מה שאמר ועשה , ד"עוד יש לדו� בניד
. לד כב�וכ� בגלל שלא היו לו ילדי� ורצה לאמ� הי, קוד� לא היה זה אלא בגלל רצונו לחפות על הצעירה שילדה מזנות

הרי זה מהני לבטל דיבורו הקוד� אפילו א� ננקוט דמהני מדי� יכיר להכיר מי , כ א� נראה זאת כאמתלא מספקת"וא
האב שאמר על בנו שהוא ממזר וחזר בו ונת� אמתלא לדבריו ) ט"סכ' ד' ע סי"א(א "כדכתב הרמ. שאינו ידוע כבנו לבנו
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וכ� מה , ומכיו� שכ� הרי ג� מעשיו בהתא� לכ�. אשוני� באמתלאנ יכול לבטל דבוריו הר"כ ה"וא. הראשוני� נאמ�
  .ל דלפי האמתלא היה צרי� לרשמו ולגדלו ולהחזיקו כבנו"וכנ, כ מבוטל"שהחזיקו לבנו ג

וכ� . ה"פ' א סי"רע' עי. א� נאמר שיש בזה משו� די� יכיר, מ אמתלא"ד יש לדו� דל"אכ� כיו� שאמר הדברי� בפני בי
  .ל"וד, י יועצי� שוני�"� אי� זו חזרה מחושבת עא, צרי� שיקול רב

י שהוא רק "ח מבואר בנמוק"ג וב"דהא דנאמ� למישוי בנו ב. נ להכירו כבנו וכממזר"ד מטע� אחר אי"שבניד' עוד נ
ד שנאמנותו הוא רק כשאומר שלא "פ' ג קיד"כ בשלה"וכ, :)ז"בסוגיא ד� קכ(בתנאי שאומר שהיה שוגג שלא הכיר בה 

  .היא ערוה עליוהכיר בה ש

מ "מ) עדי� ממש נגדו' פרט א� יש ב(עדי� ' ונאמ� עליה� כמו ב, נ לאב על בניו"והיינו שא� אמנ� התורה נתנה תו
י לומר פלגינ� "והוא בגוונא דא(י דבריו רשע הוא ואינו ראוי לעדות "וכל שע. ג"זה בתנאי שיהא ראוי לעדות אחרת בכה

דלא "א הת� פלגינ� דיבורא שאמנ� רבעו אלא שהיה לאונסו "דל) ה ואי�"ד: 'סנהדרי� ט(' וכדכתבו התוס, דיבורא
  .אינו נאמ� ג� מדי� יכיר") שרבע אבל לא שרבעו"אלא אמרינ� " פלגינ� דיבורא בחד גופא

פני ' ועי. דאי� אד� משי� עצמו רשע, כ אינו נאמ� מדי� יכיר"א, ש לומר שלא הכיר בה שהיא ערוה"ד הרי ל"ובניד
  .כ ראה זאת כסני�"ב שג"צ' א תשו"משה ח

או דשמא , "יכיר"ל משו� דרשע לא האמינה תורה ג� בדי� "א� הוא כנ, י"אלא שיש להסתפק בכוונת הנמוק
י דקרא "ל דאעפ"צ, "יכיר"דהכל ילפינ� מ' דלשיטת התוס) ל"י הנ"ק' סי(א "כ ברע"והוא עפימש. הפירוש הוא אחר
ש "ובגוונא דל, ג הוא"כ באמר ב"וע". דלא האמינתו תורה לחצאי�" לשאר דברי� ילפינ� מינה ג�, לעני� ירושה מיירי
,  זה לא נית� להתקבל�ר "ל דאאמע"וכיו� דקיי, הרי עלינו לקבל בכלל זה ג� דהוא עצמו רשע, ל"פלגינ� דיבורא וכנ

אמת דעדות בנוגע לבנו ל ב"אפ, אבל א� ממילא ידוע כרשע, וזהו רק א� בעדות זו נעשה רשע. ממילא בטלה כל עדותו
  .דג� רשע הוא בדי� יכיר, אפשר לקבל

א "ופירש כהר. י הביא ש� לפני כ� להקשות דהיא� אפשר ללמוד ממזרות מדי� יכיר"אול� הרואה יראה כי הנמוק
ל להא דלא "כ הרי לא ס"א". ב� השנואה יכיר"ז דזה ילפינ� ממה שהאמינה תורה לישויה ב� גרושה דהיינו "מפרי

  .כ משו� שאי� נאמנות לאב רשע מדי� יכיר"ר הוא ע"והא דמקשה מצד דאאמע. תו תורה לחצאי�האמינ

ד בעדות "שהיא א� אמו של הנידו� כדוכ, כל האמור לעיל הוא בגוונא דנשואי האיש הטוע� לאבהות נשוי לאשתו
וכ� הוא סיפור . ניה� כללשכפי הצעת העני� מפיה� לא היו כא� קידושי� בי, א� שונה הוא המקרה שלפנינו. ברורה

ד בירושלי� נאמר לה� שה� אסורי� בחיתו� "כשבאו להתחת� בבי. שאיש זה הוא כה� והיא גרושה, המעשה שבפיה�
אול� ה� היו מעוניני� בעיקר בקבלת תעודת נשואי� לש� הצגתה בפני שלטונות הצבא . כיו� שהיא באיסורי כהונה

. שבו יוכלו לסדר זאת, ד במאה שערי�"מי שהוא יע� לה� לפנות לבי. ורכדי שתשיג שחר, ש� שירתה האשה, הבריטי
שאמנ� קידושי� כדי� לא יכולי� , ונאמר לה� ש�, סיפרו גו� העובדא, לדבריה�, א� ש�. ד זה"בהתא� לזה הלכו לבי

דושי� או לא שו� עדות נוספת א� היו ש� קי. וכ� הוה, מ להציגה בצבא"אול� תנת� לה� תעודת נשואי� ע, לסדר לה�
, ה� עצמ� הציגו את התעודה. וג� חיפוש אחרי הרישו� האוריגינלי במוסדות הממשלה לא העלה תוצאות, לא הובאו

  .ל"כנ, בצירו� להסברי�, כשהיא ישנה ומרופטת

שיחד ע� הצגת התעודה על רישו� , הרי זה הפה שאסר הפה שהתיר, והנה א� על סמ� דברי הודאת עצמ� אנו דני�
ותו , רק רישו� גרידא שבפנקס הנשואי�, לא ענידת טבעת ולא חופה, ק"� הרי ה� ג� אומרי� שלא היו ש� חונשואיה

דאי� כלל , דכיו� שניתנה ביד� תעודה ודאי היו נשואי�, כ א� מצד זה ודאי אי� לומר דהוי כאילו נגד אנ� סהדי"וא. לא
, וכל עיקר מה שהיה נצר�. ד של הרבנות המוכרת"יה ביד שלא ה"הכרח לזה לפי מצב העניני� באותה תקופה ואותו בי

ולפי דבריה אכ� נשאלה א� היא , ומאחר שאיש זה הוא כה� והיא גרושה. לפי דבריה�, לא היה אלא קבלת התעודה
א� ה� . ד"וא� אמנ� יתכ� שה� העלימו עובדות אלה בפני ביה. כ א� הוא כה�"כ ודאי ששאלו אצלו ג"וא, גרושה

מה (ד שלא יוציאו תעודה פיקטיבית "ש כא� לומר שחזקה על בי"בפרט דל. כ יש להאמינ�"א, יי� בזהמפיה� אנו ח
ד ידקדקו שלא להשיא "ל שחזקה שבי"כ י"דהרי כמו) כשהיה הדבר נצר� כלפי שלטונות המנדט, שאינו כלל הכרחי

  .איסורי נשואי�

כגו� , גילי� מקרי� רבי� של הוצאות פיקטיביותוג� ידוע שלצור� אישורי� במוסדות ממשלתיי� של הנכרי� היו ר
וזהו מצד , שיהא זה מיגו במקו� אנ� סהדי" אנ� סהדי"כ ודאי דאי� שיי� בזה לומר "ב א"לצור� עליה והתאזרחות וכיו

  .דבריה� ה�

ל "ובזה הרי קי. שחיי� יחד כדר� איש ואשה, ה� הוחזקו כאיש ואשה מאז, ל"אכ� הרי חו� מעדות עצמ� כנ
  ).ט"י' ע סי"א' פ' קיד(לי� על החזקות דסוק

ז שמשו� כ� כשהוחזקו לפנינו כאיש ואשתו דנינ� שודאי היו "אול� נראה שדי� זה מיתלי תלי באיד� חזקה דאאעבב
  .ש� מעיקרא קידושי� כדי�

 א� ,י הוא אומר זאת אשתי והיא אומרת זה בעלי"איש ואשה שבאו ממדה: בעני� זה' כ) ע"וכ� בשו(� "והנה ברמב
  .יו� שהיא אשתו הורגי� עליה' הוחזקה בעיר ל

, דוקא שיאמרו זו אשתי וזה בעלי) שהראה למקורו בירושלמי(� "עמד בזה שהצרי� הרמב) ד"נ' ע סי"א(ק "ובנובי
מ דשמא היה תנאי "החזקה ל, י משו� שבאיש ואשה א� לא אמרו כ�"והסביר הנוב. כ"ואילו בשאר איסורי עריות לא כ

  .נשואי�בקידושי� ו

מ ה� לא נעל� "מ, ת"שהפלגש היא באיסור ל) א מאישות"פ(� "דא� כי שיטת הרמב, ואפשר אולי להוסי� עוד (
ומקילי� ה� , א דשמא פילגש היא"א להחזיקה באיסור א"כ א"א. ל דאי� בזה איסור"ממנו שישנ� שיטות בראשוני� דס

  ).בפירוש שה� בעל ואשהלזאת צרי� שיאמרו . כיו� שיש שיטות המתירות, בזה לעצמ�
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ג אזלה לה החזקה "דבכה) א"שנ' א סי"ח(ז "כ הרדב"ומעתה א� ידעינ� בהני אינשי דפרוצי באיסור נדה דלפמש
ט "כ' ג סי"דבר אברה� ח' עי(ט נקטינ� כיו� להקל בנשואי� אזרחיי� כשאי� אפשרות להשיג ממנו גט "דמה, ז"דאאעבב

ד הרי יש כא� בבירור איסור גרושה לכה� שהללו "ובניד). ב"כ' ל מבשר סיקו' ל ותשו"ע גרודזינסקי זצ"בש� הגרח
כ "א. י קידושי�"איסור תורה דגרושה לכה� הוא דוקא ע) ב"ב ה"ז מאי"פי(� "ולדעת הרמב. שלפנינו מזלזלי� בו בהדיא

לדעת (ר בעילת זנות דא� הוא ניצל מאיסו, דנימא לא שביק היתרא ואכיל איסורא, נמצא שבקידושי� אינו ניצל מאיסור
כ במאי עדי� ליה האי איסור מהאי "א). �"לדעת הרמב(ז גופא באיסור גרושה לכה� "הרי הוא נכשל עי) �"הרמב
וכיו� שכ� ג� . ז דנימא דבגלל זה ודאי היו כא� קידושי�"ש כלל לכל הדעות חזקה זו דאאעבב"ג ל"ממילא בכה. איסור

משו� כ� מחזיקי� שנתקדשו , ז"ל רק על סמ� דאאעבב"דהוא כנ, בכ�מה שהוחזקו כאיש ואשה לא סגי להחזיק� 
. ת"ז שיי� רק בזמ� שלא היו אלא נשואי� כד"הר, וא� מצד שאמרו שה� בעל ואשה. והרי בהללו אי� חזקה זו כלל. כדי�
לפי וזה הספיק כ. לפי דבריה�, ד הרי נרשמו בתעודה כנשואי�"וג� בניד, כ בזמנינו דיש נשואי ערכאות"משא

וזה סגי , יתכ� שהוא מצד רישו� זה בערכאות, כ ג� מה שאמרו על עצמ� ומחזיקי� עצמ� כבעל ואשה"א, הערכאות
  .ממילא ג� החזקה שהוחזקו כבעל ואשה עדיי� אי� בה כדי להחזיק� כנשואי� כדי� תורה, לה� לפי פחזות�

ז כאומר שהוא "הר, והיא לא דיימא מעלמא, ד שהב� הוא בנו שבא עליה כמה פעמי�"ז דברי האיש בפני ביה"ולפי
' ג בפנוי"ויש לדו� בכל כה. כי לדבריו לא היו לו קידושי� בזו שחי עמה כאשה שהיא א� אמו של הולד, בנו כשר

והוא אבי הילד , ג שבא עליה"ובא אד� מ� השוק ומעיד כה, )ו"סכ' ד' סי(ע "כהא דהשו, שנתעברה ואינה אומרת כלו�
דא� אומרת שהוא פסול אי� , דהרי אי� נאמנות לא� על הולד, ולכאורה פשוט שהוא נאמ�. נאמ�וכשר הוא א� הוא 

שהוא ) ט"ש� סקל(ש "ד בב"מ הו"הה' ז כמו שפי"ה, והא דנאמנת להכשיר הולד כשאומרת לכשר נבעלה. בדבריה כלו�
  .כ האמינוה"ע, ז אלא איסור דרבנ�"משו� דשתוקי בישראל אי

דרק לגבי עצמה מהני , ג דנאמנת על עצמה"בטעמא דר) ד"כתובות י(ש בגמרא " של הא� כמז מצד אמירת ברי"ואי
  ):ז"י' פ' ב(ש "ברי דידה כמו שהוכיח בש

  ."וכאחר דמיא, טענת ברי של האשה שהיא בעל דבר עצמה לא מהני נגד הולד"...

ז "מ להכשיר הבת לכהונה דע"אבל ל, ז אסיק ש� דג� מא� דמכשיר בבתה אי� זה אלא מצד חשש ממזרות"ומטע [
ש עוד "ועי). ח"י' ש� פ(ז מצד דלגבי דידה מהני הברי ולא לגבי הבת "ה, ג מכשיר"ונהי דלגבי עצמה ר, ת"הוא ספק מה

שהרי הא� אינה נאסרת לבא בקהל מצד ביאה , דלגבי פסול ממזרות מהני חזקת כשרות הא� ג� לגבי הבת) ט"י' פ(
  .אי� זה מצד עדותה בתור א� דוקא, נות של הא� להכשיר הולדז הנאמ"בכל אופ� לפי]. אסורה

  .זה סגי להחזיקו כבנו, כיו� דלא דיימא מעלמא, כ כ� לי אד� אחר כמו א� הילד"וא

והיא מחלוקת הראשוני� א� הוא איסור דאורייתא , וא� אמנ� איש זה נכשל באופ� מתמיד באיסור גרושה לכה�
ונראי� הדברי� שג� בשאר איסורי� נכשל , ל"וכנ, �"וא איסור תורה לדעת הרמבוכ� באיסור זנות שה, בלי קידושי�

ד "פ' קיד(א "רע' כ בתוס"וכמש. מ לעני� עדות להכשיר הולד נראה דג� רשע כשר"מ. כ רשע הוא"וא, בקלות וחמורות
  :ד"ל בא"וז, לעני� עדות הא�) ו"אות מ', ח

ל דלא "י, ת בלא דיבורה כשר"כשיר הולד לקהל משו� דד� לתת טע� דנאמנת לה"מ והר"והא דהוצרכו הה"...
והיא , י"� באשת איש שהל� בעלה למדה"ש הרמב"דבאו לית� טע� למ, סגי להו בטעמא דחזקת כשרות

  ."פ"דהא הא� אסורה עכ, והת� ליכא חזקת כשרות דהא�, טוענת מגוי ועבד נתעברתי דנאמנת להכשיר הולד

, מ האמינוה להכשיר הולד"ומ. שיר הולד ג� בגוונא דהיא ודאי בגדר רשעהל דהא� נאמנת להכ"הרי מבואר כהנ
י שהוא "ואעפ, י עדות האב"ט יש להכשיר ג� עפ"כ מה"א.  דבאיסור שתוקי שהוא דרבנ� הקילו�� "מ והר"וכהסבר הה
  .עובר עבירה

. ר� שהספיקו לבדקהלהתיר הולד בפנויה שילדה ומתה בינתיי� ט' ז' ק סי"כ הנובי"ויש לצר� עוד כסני� מש
שעליו ודאי יש די� של כל דפריש מרובא פריש אלא משו� דהדיו� הוא ג� על , והסביר זאת דכל עיקר לא מחמירנ� בולד

  .א על הולד עצמו סגי בחד רובא"אבל משמתה הא� ואי� שו� ספק כ. הא�

כ "לכהונה ואי מצד דשמא אחכ אי� כא� עכשיו עליה שאלת כשרות "וא, ד הא� היא כעת נשואה לאיש"והנה בניד
. דשמא תמות היא ראשונה או שמא יגרשנה ותהא ממילא אסורה לכה�, ל דהוה בגדר ספק רחוק"תתעורר השאלה י

  .ובזה סגי בחד רובא, כ אי� כא� אלא שאלת כשרות הולד"וא

כ "כמש,  רובא� נאמר דהוי רק בגדר' ואפי, ל דאי� אשה מתעברת מביאה ראשונה"מ שמסרו לנו חז"דלפ, ועוד
, כ ודאי דלא היה מביאה אחת"א, וכיו� שזו נתעברה וילדה, ת"ר בכל דבר מה"פ הרי אזלינ� בת"עכ, ב"כ' ק סי"הנובי

באופ� שהשאלה ממי . נמצא שהיא כבר פסולה ועומדת לכהונה מביאה ראשונה שלא נודע ממי, וכיו� שאינה יודעת ממי
וממילא אי� השאלה עומדת . יא כבר פסולה לכהונה מביאה ראשונהשהרי ה, הוא העובר אינה נוגעת לכשרות הא�

  .י"ובזה סגי בחד רובא לפני הנוב, עכשיו אלא על הולד לחוד

. ל דההלכה בפנויה שנתעברה שהולד שתוקי הוא בגוונא שהיתה כבר בעולה לפני כ� מביאה כשרה"ז צ"אלא דלפ (
  ).ע סתמות ההלכה"וצ

אלא שהשיג עליו מפני , שסייע לו בעצ� הסברא) 'ו' סי(כ בקהלת יעקב " משז"מביא ע) א"ק מ"ד ס"ס(ת "ובפ
א� היתה גרושה לפני כ� יש ספק על הא� שמא נאסרה עכשיו ג� ' ואפי. שבשעת לידת הספק חל הספק ג� על הא�

  .משו� זונה

נאסרה הא� לפני י כיו� שכבר "ג מודה ליה הקה"נמצא שבכה, ד אי נימא דכבר נאסרה מביאה ראשונה"והנה בניד
  .כ מצד איסור זונה"וכ� איסורה מביאה ראשונה הוא ג, כ�
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שהמדובר כא� , מ נראה דאפשר לצר� זאת כסני�"ומ, י"ל לחידושו של הנוב"אול� ש� עוד מכמה אחרוני� דלא ס
  ).שתוקי בישראל(ובאיסור שאינו אלא מדרבנ� ) בגוונא דאיכא חד רובא(אינו אלא בגזירה דרבנ� 

ק דכתובות דלהלכה נקטינ� דסגי בחד רובא להכשיר ג� בשאינה "מ ספ" שיש לצר� כסני� שיטת בעהכ� נראה
שהיא , �"ע סת� כדעת הרמב"י שבשו"ואעפ). ה מא�"ד: ו"ט(' ד בתוס"ח הו"ר' ומסתמ� בדבריו על פי, אומרת כלו�

  .פ יצטר�"מ נראה שכסני� עכ"מ. ג� דעת רוב הראשוני�

ת יצילנו "והשי. ד כתבתי"והנלע.  להתיר לזה שעומד לפנינו לדיו� לבא בקהל ישראלד שיש"ל נלע"י כל הנ"עפ
  .משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות

  ישראלי. ש

  מילואים
  :שד� בשאלת יכיר ונגע בכמה נקודות שעוררנו' ב' סי" אור גדול"ר ב"שו

ש "כ הרא"דסותר למש, י שהוא בנו"אנ להכירו כב� כש"ל שאי"ש ס"דהרא' שכ) כ"פ' ב(ש "כ להעיר בדברי הש"במש. 
  .ל"הנ' והעיר כזאת בס. ח"כ הוא עצמו בקצוה"ומש, ד"ב קל"בב

דאי� הדעת סובל שיוכל לפסול את "נ לפוסלו "ש שתמה בשיטה שנאמ� להחזיקו כבנו דאי� יתכ� שיהא לו בזה תו"ב עו
דאטו סכינא חריפא "ז "אמת להאמינו ג� עז עלינו ב"וא� מיכיר ילפינ� לה הדבר תמוה דהרי לפי". שאינו ידוע לבנו

  .ע"ד ש� הניח זאת בצ"וסו". מפסקא לקרא

, "כ מקרא דיכיר הוא"ע" "אור גדול"לדעת ה, דלא מכח יכיר הוא, מ"ד בש� הר"ב קל"ש בב"כ בדברי הרא"ובמש
  ".כ"ט באמת נאמ� על נכסי� שנפלו לו אח"כ מ"והדבר מוכרח דאל"

  .ה"ו בעוכבר נתבארו הדברי� במה שכתבנ

בנוגע , ש"שש� מפורש יוצא דכל הנאמנות להרא, ב בראשית דבריו"כלל פ' ש בתשו"כ הרא"ג אלא שש� עוד הביא מש
  :ד"ש ש� בפירוש המשנה דיש נוחלי� ד� קל"ואלה ה� דברי הרא. הוא מדי� יכיר, לנכסי� שלאחר מכא�

נולד לי מאשתי נאמ� לעני� ירושה י ואמר על אחד שבא עמו זה בני שלי ש"דהת� מיירי באד� שבא ממדה"
ולרבי יהודא אפילו בנכסי� שנפלו כשהוא גוסס . לרבנ� מנכסי� שיש לו עכשיו במיגו דאי בעי יהיב ליה מתנה

  ."'ולעני� יבו� הואיל ובידו לפטרה בגט וכו, כ דכתיב יכיר יכירנו לאחרי�"מגזה

� "כ הרמב"דהקשה במש.  והובאו הדברי� לעיל,ע"� צ"בהשגתו על הרמב' ש ש� בתשו"ז סו� דברי הרא"אכ� לפ
  :ש"ז הקשה הרא"וע. ז ספק לעני� יבו�"י שהוא בנו לעני� ירושה הר"אעפ, במי שזנה ע� האשה ואמר זה העובר ממני

ואי משו� ' ואי משו� מיגו קאמר וכו' ודבריו תמוהי� מאחר שקוראו ספק למה כותב שהוא יורשו וכו"
  ."'כ לעני� חליצה נמי יהא נאמ� וכו"יהודא ולא משו� מיגו א' שו כרדנאמנות האב קאמר שהוא יור

ל דג� "ש עצמו בראש דבריו וכנ"הרא' וכדכ, דהרי לעני� יבו� הנאמנות הוא רק מצד מיגו, ותמיהתו תמוהה לכאורה
". טרה בגטהואיל בידו לפ"מ לעני� יבו� הוא רק משו� "כ דיכיר מ"י דנאמ� לגבי הנכסי� שלאחר מכא� מדי� גזה"לר

כ לעני� נאמנותו לירושה הרי "משא. ש ש� בעצמו"כמו שביאר הרא, ומיגו הרי אי� כא� כיו� שהוא עצמו אינו טוע� ברי
כ זו אינה "א, כ נמי הוא רק כשטוע� ברי ולא כשסומ� על אחרי�"ל דגזה"ואי מצד דקשי. כ ולא מצד מיגו"זה מגזה

ש� נגע בזה ולא " אור גדול"וב. � של נאמנותו לירושה התמיהה היאאלא על גו� הדי, קושיא מצד הנאמנות לחליצה
  .ש"עיי, העלה ארוכה

כ תמוה "ל דזה ג"ג הנ"ג� בזה נתקשה האו(י ורבנ� "ש בתחילת דבריו לתלות זאת במחלוקת ר"כ הרא"ל דמש"ונ
י דא� נאמ� נגד "ו לר"דילפי בק, י בסוגיא זו"י שיטת היש מפרשי� שהביא הנמוק"הוא עפ) מאי שיי� זה למחלוקת�

ו אי� לנו "ואילו לרבנ� דליכא ק, י"ל דזהו רק אליבא דר"וס. (כ דנאמ� להחזיקו כבנו היכא דליכא חזקה"חזקה כש
וזהו רק . כ ילפינ� לה"אלא דמכש, דזה ודאי אינו, י הוא בכלל יכיר דקרא"ש לומר דלר"ואי� כונת הרא). דיהא נאמ�

  .וכמו שנתבאר בדברינו באור�, כ" ליכא כשז"דע, לגבי ירושה ולא לגבי יבו�

כ לא יתכ� שיוכל להכירו כבנו "א, דאי לא בכלל יכיר דקרא ממש הוא, � אי אפשר לפרש כ�"אכ� בדברי הרמב
ג "פ אי אי� כה"ש דממנ"וזהו דפרי� הרא, ד לעיל"ש שהו"וכמו שביאר הש. כשאינו טוע� ברי ורק סומ� על דברי האשה

, � שזה ממש בכלל יכיר"ל לרמב"ואי ס. כ"ש ללמוד בכש"ל, ג שאינו טוע� ברי"כל כה, לפינ� להו י"בכלל יכיר רק מק
  .דלא נתנה התורה נאמנות לחצאי�, כ ג� לעני� חליצה יהא נאמ�"א, כ ישנה נאמנות ג� כשסומ� על דבריה"ואשר ע

, מ"כ בפסקיו בש� הר"בד ע� משעולי� בד ב' ז אי� דבריו בתשו"אלא דלפ. ש בתשובותיו"כ� נראה לבאר דברי הרא
ל "פ לא ס"דעכ, כ אי� כא�"מ סתירה ג"ומ. אלא מסברא גרידא, ו דיכיר ילי� לה"לא מכוח ק, מ שביארנו דבריו"שלפ

  .נ אלא מטע� מיגו"� דבאינו ידוע שהוא בנו אי"לשיטת הרשב

  :ומסיק בזה. תה ואי� עדות לרשענ מטע� דלדברי� רשע א"ל דאי"די, ש ד� בנאמנות האב כשמשי� עצמו רשע בזה"ד עו

. א� דפסול בעלמא, כ כמו דהאמינה תורה קרוב"כ דהימניה רחמנא מגזה"רשע ישראל שפיר קאי יכיר עליה ג"
כ "כ מיירי ברשע וקאי יכיר עליה וא"וא, ל כדאיתא בקידושי�"ובפרט דמיירי בשיש לו אשה שנואה דהוא מחיי

  ."אי� להתיר משו� זה

  ].שנסתפק בזה) ז"ב דיבמות אות כ"בפ(א על משניות "רע' צאתי בתוסשוב אחר כתבי מ [

א "ודייק הגרע. ר"והקשה דהא אאמע, ג"י לעני� נאמנות האב שזה ב"כ הנמוק"א ש� שדייק במש"רע' וראיתי בתוס
  י הוא משו�"דנראה מזה דטעמו של הנמוק" לדברי� רשע אתה ואי� עדות לרשע"פ "הא דלא קאמר מצד ממנ



  ל"הרב שאול ישראלי זצ/ משפטי שאול 

 

19

  ."'וכו) 'ובפרט הזה אני מסופק וכו(יו רשע נאמ� להעיד על בנו דג� אב"

י דיבורו הוא דנעשה "ג דע"ורק בכה, דג� א� הוא רשע קאי עליה יכיר, ג"ובעקבותיו ג� האו, א"נוקט איפוא הגרע
, י"נמוקוהוא דלא כדברינו בביאור ה). ש"צ לסלק דיבורו כלל עיי"א דאי"ז מקשה ש� רע"וע. (ר"נ מצד דאאמע"רשע אי

  .א מסופק בעצ� ההלכה"אלא שרע

, א"כ קשה עליו קושית רע"וכ. א לומר בזה פלגינ� דיבורא"י שזה לא מצד דא"כ בפני� דמוכרח לומר בהנמוק"א� כ
והא דלא פרי� מכח , א דלא נתנה תורה נאמנות יכיר לרשע"ל כהאי צד דספיקו דרע"יותר דס' ונ. א� נפרש בדבריו כ�

כי באמת מקבלי� דבריו כלפי עצמו למישוי נפשיה נכרי , פ"שו� דרק לעני� נכרי שיי� האי ממנפ נראה דהוא מ"ממנ
כ פרי� מכוח "ע. ואי� דבריו מתקבלי� בזה כלל, מ"כ בהא דמשוי נפשיה רשיעא אי� שו� נפ"משא. א"מדי� שאחד

  .פ"ר ולא מכוח ממנ"דאאמע

  .ודחה דבריו, י"שית הנמוקליישב קו) ה"ש' מ סי"חו(� "כ המהרשד"ע ש� שהביא מש"וע

  .ל בתור סני�"י הנ"כ דברי הנמוק"שהביא ג) ב"צ' א תשו"ח(פני משה ' ע בס"וע

קאו : ז"א לתר� דדבריו בד� קכ"הביא ש� בש� חכ: ד"לד� קל: ז"� מד� קכ"ה בביאור הסתירה שבדברי הרשב
. כ"וזה היפו� ממש,  נכסי� שלאחר מכא�ולדידיה מדי� יכיר נאמ� ג� להעיד שהוא בנו וג� לעני�, יהודא' אליבא דר

  .� ש� קאי אליבא דרבנ�"והוכיח דרשב, ש שדחה דבריו"אול� עע

  שאול ישראלי

 בהיותה בגיל שלש עשרה שנה �חי ע� בת אשתו כמה פעמי� ' ד האזורי כי הי"העיד בביה. א: תמצית העובדות*
וכ� . ד"כ� הוא הצהיר בביה, בת אשתו שהוא בנווכתוצאה מזה הכיר בב� שהולידה , ונמצאת אצלו בביתו בקביעות

כ "כמו.. שאביו הוא א, בעיני כל, וכ� הוחזק כל הזמ�, .וד. מופיע המבקש בתעודת הזהות ובתעודת הלידה כבנו של א
ז כמה "ל חזרה ע"הנ. ג� אשתו ט. בחופה וקדושי�. הא� של ד. ד האזורי בפה מלא שהוא התחת� ע� ט"אמר בביה

ואשר על כ� אי� להתחשב , והוסיפה שג� אמה השתתפה בחתונתה, אתו ברבנות במאה שערי�" התחתנה"פעמי� שהיא 
והוא הדי� בנוגע ...". אני לא יודע א� בעלתי אותה:" כלל במה ששינה את טעמו לפנינו ועושה עצמו כלא יודע באמרו

כנשואי� לא היה חופה ולא נתתי לה רשמו אותנו "ל חוזר בו מדבריו הראשוני� ואומר "לנשואי� שלו ע� אשתו הנ
  . הדרנא' נפשי' לשווי' ואי� לה� כל ער� ולאו כל כמיני, ד האזורי"ז עומד בסתירה גמורה למה שאמר בביה"כ". טבעת

כלל ' ש בתשו"כ ברא"כ', י במי שמודה שבא על הפנויה מחזיקינ� את הולד בתר דידי"תר' סי' א בתשו"דעת הרשב
  .ב"פ

�: ל"ז כתוב וז"ס' ת סי"הוא מ"ת רעק"ובשו [  

ג "ב כתב בההיא ילדה תאכל בתרומה וא� הב� זכר שוחט ומקריב ע"ש כלל פ"ת הרא"האומנ� ראיתי בשו"
 שבאמשמע א� בליכא עדי� ' ט כיו� דמודה שבא עליה ספק א� אחר בא עליה שדינ� בתר דידיה וכו"ה, מזבח
כ "וכ, ג מזבח א� בליכא חזקת כשרות דא� מסייע"יב ע לחוד מחזיקינ� כבנו ולכה� ודאי להקרבהודאתו, עליה

אבל ... ז בנידו� כה� שבא על הפנויה וילדה ממנו ב� שכשר לכהונה"ט' ב סי"ש מפורש יותר בכלל ל"עוד הרא
ש לעני� זרעו מיוחס אחריו שאינו אלא מעלה "יהושע מהימנא כ' לר' היכי דהוי בפנינו ומודה לדבריה דאפי

  "].להב� לכה� מעליא' היינו דמהימנינ� לשוי, ש" קרינ� ביה זרעו מיוחס אחריו עייכיו� ששניה� מודי�

אבל באונס אשה ומפתה אותה א� נתברר הדבר שבא עליה זה האונס או המפתה  "�: ט כתוב"י' ב סי"� ח"ובתשב
כי היכא דאפקרא ' ולא אמרי'  או בעדי� כיו� דלא דיימא מעלמא דבר ברור הוא דבתריה דידיה שדינ� ליבהודאת פיו
  ".ל"ל שהוא ספק כבר חלקו עליו מגדולי האחרוני� ז"ז) �"הרמב(הרב ' פ שלעני� יבו� כ"ואע... נפשה להאי

שדינ� '  שבא עליה בתר דידישמודהל והסכי� על ידו דכל "א הנ"יבו� דעת הרשב' ג מה"ג� הרב המגיד הביא בפ
  .ליה

פנויה שנתעברה וילדה ואומרת של פלוני הוא ואנו מכירי�  "�: ל"א וז"ב הי"ו מהא"ז בפט"� חולק ע"אמנ� הרמב
 הרי זה הילוד ספק ממזר שכש� שזינתה ע� זה �א� אותו פלוני מודה שהוא ממנו ' באותו פלוני שהוא ממזר אפי
� � א"ד הרמב"ל סובר דא� לפי"הנ' ש בתשו"והנה הרא. ו"כ' סעי' ד' ע סי"ה בשו"וכ". שהודה לה כ� זינתה ע� אחר

  ".א"דומיא דא' כי א� הוא לא כתב אלא זנות באקראי פנוי"שדינ� ' היתה מיוחדת לו בביתו בתר דידי

  :ג כתוב"רל' ע סי"� חאה"וברשד

הרי שכל הנביאי� פה אחד מסכימי� שאפילו לאד� ב� מאשה אחת בזנות שהוא בנו לכל דבר ואפילו לעני� יבו� "
  ".א� אינה חשודה מאחר

  :כ"ק' סיד "ז ח"ועיי� ברדב

אשה אלמנה שהיתה משרתת בבית ראוב� ופתה אותה ראוב� ובא עליה והביאה ממנו ב� ונתפרס� הדבר "
�כמו שהפקירה עצמה לזה הפקירה ג� לאחרי� ' הספק שנסתפק כיו� שנבעלה בעילת זנות אמרי... ממנו' שהי 

כא� נמצאו ' של ראוב� אמריחדא שהרי החזקה סילקה ספק זה ותו כיו� שהיתה משרתת בביתו . אינו כלו�
' ל שכ"� ז"נ בהדיא מלשו� הרמב"ותו דחזקה עדיפא מהודאתו וכ... וכא� היו ותו לא היתה חשודה מאחרי�

פ שהוא בנו לעני� "היא מודה לו אע' א ונתעברה ואמר זה העובר ממני ואפי"מי שזינה ע� אשה בי� פנויה בי� א
...  ומני� יודע הדבר שזה בנו והרי אי� לו חזקה אלא ספק הוא'ז ספק לעני� יבו� כש� שזינתה כו"ירושה ה

וסו� לשו� ...  משמע דחזקה עדיפא מדיבורו�ל חזקה פוטר מ� החליצה ומ� היבו� "הא קמ� שא� הי. כ"ע
  .ד"עכ". 'ג לא קאמר שתחלו� כו"ד בנדו� זה שהיתה מיוחדת לו בביתו דבכה"וא� לפי) ש"של הרא(' התשו

�: ב"ל' ע סי"ס אה"הכת' ב בתשוועני� מיוחדת כתו  
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פ עדי� או על פיו ולא ברור לנו כמה "אלא דמיוחדת לו בביתו לחוד ג� שאי� אנו יודעי� רק מביאה אחת אלא ע"...
ש שאמר דבנו הוא ולא ברור כמה פעמי� בא עליה כיו� שמשרתת בביתו תלינ� בו במצוי "כעובדא דרא, פעמי� בא עליה

  ".ש"הרא'  שכל עי� רואה בדיוק בתשול"יותר מלחוש לאחרי� כנ

�: ה כתוב"ובחלקת מחוקק ש� סקכ  

� דפסק דלא שדינ� בתר דידיה על מי שהוא מודה עליו וא� שהוא ממזר אי� הולד אלא ספק "ג� דברי הרמב"
כ מבואר דללישנא קמא דוקא דכי דיימא "וא... אפשר לפרש דוקא בדדיימא מעלמא וכלישנא קמא דיבמות

  ...".שדינ�' בתר דידימעלמא לאו 

ז באשה אלמנה אשר לה בני� מבעלה הרה לזנוני� אחר מיתת בעלה ואומרת שמאחי "ס' ת שיבת ציו� סי"ובשו
והיא לא דיימא מעלמא א� להחזיק הולד לממזר ודאי , בעלה נתעברה והוא מודה לדבריה שבא עליה וממנו היא הרה

ה מכריע דהיכא דלא דיימא "� וג� ה"ש על הרמב"א והרא"קי� הרשבכ חול"ויע� כי א� באינה מיוחדת לו ג "�: העלה
ולא מעלמא הוי הולד ממזר ודאי ולא אמרינ� שזינתה ג� ע� ' דיימא מיני' ד שהי"כ בנ"שדינ� א' מעלמא בתר דידי

  ...".פ אשר מימיה� אנו שותי�"אחרי� לשיטת רוה

ד הרבה שממנו "ואיכא רגל'  ודאי כיו� דדיימא מיניד בודאי הוא נאמ� לומר שבנו הוא להחזיקו לממזר"ומעתה בנ
וא� ... ש"א והרא"� והרשב"ז תליא בפלוגתא שבי� הרמב"וד, נתעברה ואי� לנו רק החשש שמא זינתה ג� ע� אחרי�

� א� ג� בזה חייש "ד ש� לא ברירא ל� בדעת הרמב"וג� לפי... מ"� כבר תמה הח"ע סת� ופסק כדעת הרמב"שבשו
ד שיותר הדעת מכרעת להחזיק הולד הזה " לפע�סיומא דה� פיסקא ... ז"הרדב' תשו' ועי, רי�שמא נתעברה מאח

  "... .לממזר ודאי

�: כתוב' ד' ע סי"בטואה, ע בזה"ומעתה נראה מה דעתו של השו  

א� אומרת של פלוני הוא שהוא ודאי ' ז ספק ממזר ואפי"ה... פנויה שנתעברה וילדה א� אינה לפנינו לבודקה"
  ".כש� שזינתה ע� זה כ� זינתה ע� אחר, מודה אותו פלוני שנבעלת לו' ה אינו אלא ספק אפי" אפממזר

  :י ש�"ובב

  ".פשוט בטעמיה' מודה אותו פלוני שנבעלת לו וכו' ש אפי"ומ"

�� הסובר במי שזנה ע� פנויה "ש החולק על הרמב"ו הביא דעת הרא"קנ' תמוה הלוא הטור בעצמו בסי' ולכאו 
' ז ספק לעני� יבו� שכמו שזנתה עמו כ� כו"פ שהוא בנו לעני� ירושה ה"הוא מודה לה אע' העובר ממנו ואפיואמרה זה 

כמו שנאמ� לעני� ירושה ...  ואומר שהוא בנו שפוטר את אשתו�ל משרתת בביתו "על אחד שהי' ל כ"ש ז"א הרא"וא
ל בדעת הטור דסובר דדוקא באומר "כ צ"ובע, ו"קנ' ש בסי"סת� בניגוד למ' ד' וכא� בסי. ש"ע, לעני� חליצה נמי נאמ�

ל "שנבעלת לו בזה ס' מודה אותו פ' ואפי"כתב ' ד' אבל בסי. שהוא בנו או שהיא אומרת זה העובר ממנו והוא מודה לה
  "."פשוט בטעמיה"ז "י ע"הב' ושפיר כ, ולא הוה אלא ספק ממזר' דלא שדינ� בתרי

התורה הימנוה לאב באומר בני הוא ", ש"וזל) ג"ש ד� י"ת יד"ד בשו"הו(נזר ואמנ� כ� העלה בדעת הטור הגאו� אבני 
אבל א� אינו אומר בני הוא רק שבא עליה ומזה אינו מבורר עדיי� שבנו הוא דאפשר כש� שזנתה ע� זה כ� זינתה ע� 

ש שהביא "הרא' שוכ בת"וע. אבל האב אינו אומר ואצלו הדבר מסופק' זה די� תו, לא חישינ� לזה' אחר וא� שדי� תו
א לידע רק מחמת שידוע לו שבא עליה מה בכ� "ו הזכיר שהאב אמר שהוא בנו בזה נאמ� האב וא� שא"קנ' הטור בסי

אבל א� אינו אומר בנו רק שבא עליה על אמירת בא עליה לא האמינתו ... לא חיישינ� שזנתה ע� אחר' הלא ג� מדי� תו
  ...".'תו

א� מודה אותו ' אפי"אלא " שהוא מודה שממנו הוא"' � ולא כ"מחבר מלשו� הרמבשינה ה' ד' ע בסי"והנה ג� בשו
  .שדינ�' דידי' ל בפנוי הבא על הפנויה ואומר שזה בנו בתרי"משמע דס, " לושנבעלהפלוני 

ש מודה "ולהרא, ל"ז הנ"מ מהרדב"� בתר דידיה שדינ� וכ"מ דבלא דיימא מעלמא ג� להרמב"דעת הח, כאמור
דבאנוסה לא , ע לא חיישינ� שמא זינתה ע� אחר"ל בנאנסה לכו"א ז"ד רעק"ולפי. ת ומצויה אצלו� במיוחד"הרמב

�: כתוב' ג' ס סי"ת כת"ובשו. ל"ה ז"ד הפלא"וש� הביא שכ, ב דיבמות"א בפ"רעק' תוס' עי, שיי� לומר מדאפקרה 
  ).ו"סקכ' ד' סימ "פנ' ועי(שהדבר פשוט יותר מביעא בכותחא דבאנוסה לא חיישינ� לכש� שזינתה 

ומעתה במקרה אשר לפנינו שבזמ� שנכנסה להריו� היתה ילדה בת שלש עשרה ולדבריה היתה שתויה באותה לילה 
מצויה אצלו בקביעות , ד הבועל חי אתה הרבה פעמי� בהיותה עמו במחיצתו"ולפי. 'שלא שיי� בה לומר מדאפקרה כו

ויש להניח כי כל ,  הרי אי� ספק שלא ידעו כלל מאיסור בת אשתוג� א� לדו� פי סוג האנשי� האלה[ולא דיימא מעלמא 
הוא בגלל חיי הזנות שחי ע� ." ברגע של חולשה חייתי ע� בת אשתי ד"ד ולומר "מה שמצא לנחו� להתנצל בפני ביה

יבא והמבקש עומד באיסור לאו דלא , שדינ�' דידי' ד דבתרי"� דינא הוא בנ"הרי יש לדו� דג� להרמב]. ילדה צעירה
  .בקהל שהרי לא היתה דיימא מעלמא כלל

ג מדאפקרה "ו דדינא כשיש עדי� שבא עליה הממזר ל"ק' סי' א בתשו"ש רעק"� כמ"אכ� א� נאמר בדעת הרמב
פ איתא לחששא שמא אפקרה ממילא "אבל בדליכא עדי� שבא עליה רק הוא מודה בזה כיו� דעכ, בדלא דיימא מעלמא

ג לא האמינתו תורה ואינו בכלל מכיר ולא "נו אומר בבירור גמור שהוא אביו ובכהליכא לדונו לאב בודאי שהרי אי
ד הפליג עוד יותר "י' ד סי"ל במשיב�דבר ח"ב ז"והגרנצ. ז"כ' ע סי"ת אה"נובי' ועי. מאמיני� לו כלל שהוא בא עליה

�: ש"וזל. אי� שומעי� לו, � דג� באופ� שברור לו שממנו הוא"ולדעתו בשיטת הרמב  

כ הוא מוחזק שהוא בנו אבל במודה שהילד שילדה הפנויה "� דאי� האב נאמ� לפסול בנו אא" להרמבל"ס"
ולא , ממנו הוא לא הוחזק שהוא בנו ג� כשברור לו שממנו הוא שהרי העול� סבורי� שאפשר שזינתה ע� אחר

  ".ג אי� האב נאמ� לפוסלו"פ לכ� אלא שבכה"משו� שיש לחוש ע
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� דא� באומר שלא זזה ידו מתו� ידה הולד אינו אלא "ל סובר בדעת הרמב"שג� איהו ז'  א'ר סי"פו' א ה"חזו' ועי
  .ספק ממזר

מ אכתי אי� "א� מ.  וכאילו לא אמר כלו��� " לדעת הרמב�ד אי� האב נאמ� להכירו כבנו מדי� יכיר "ז בנ"ולפי
וא� לא נבדקה אמו או שאמרה "ב "סוו מהא"� פט"רמב' עי. פ מדי� שתוקי" עכ�� " לשיטת הרמב�להתירו לבא בקהל 

יח ש� פסק דבעינ� תרי רובי ודוקא שיהיה המקו� שנבעלה בו ' ובפ". ספק ממזרז הילוד "לפלוני הממזר נבעלתי ה
וכמבואר , ז ספק זונה וא� נשאת לכה� תצא"אבל א� נתעברה בעיר והיא אינה יודעת למי נבעלה ה, פרשת דרכי�

נתעברה בעיר א� הל� הבועל אליה ' שאפי"ע "ש� בשו" יש מי שאומר"והוא דעת ה, רג� לדעת הטו', י ו"ע סוס"באה
כ הלכה היא אליו וסתמא נמי שאי� ידוע מי הל� למי "אא, תנשא לכתחלה כיו� דאיכא רוב העיר ורוב סיעות כשרי�

  ".תנשא לכתחלה

תרי רובי מסתמא כשרה ולא גזרינ� ה בעיר אבל ב"ש בקרונות לאו דוקא ה"ל דמ"דהטור ס: "... א ש�"ובביאור הגר
והיינו דמכיו� דאיכא רוב סיעה הרי א� באזלא איהי לגבייהו במקרה זה לא , "כולי האי דשמא מרוב העיר ודילמא אזלא

  .הוה קבוע תו לא חיישינ� שמא מרוב העיר ושמא אזלא איהי לגבייהו

  :ל"ד וז"ו מ"ק דכתובות ס"ה בי� של שלמה פ"וכ

' ולא נהירא דאפי... א שנבעלה בפרשת דרכי� או בקרנות שבשדות שהכל עוברי� ש�"בד� "עוד הרמב' וכ"
" יו��השוק"נבעלה בעיר או שנתעברה תנשא לכתחלה היכא דאיכא נמי רוב סיעה ורוב העיר כשרי� שהוא ה

ה "וא� דאיכא למיחש שמא היא הלכה אליה� לבית� אפ... אינה טוענת ברי' דכל דפריש מרובא קפריש ואפי
ל שהלכה היא "את' חדא שמא הל� הוא אליה ואפי. ס"שרינ� לכתחלה מאחר דאיכא נמי רוב סיעה ואיכא ס

תצא היכא דלא טענה ' ואי ליכא רוב סיעה אז אפי... אליה� שמא הלכה היא לגבייהו דקרנות שאינה קבוע
  ...".�"והטור נמי השיג על הרמב... ברי

 רק שלא טוענת ברי להכשירו אלא שמתו� דבריה יוצא שמפלוני הוא וממנה והיא לא, ד ליכא תרי רובי"והואיל ובנ
  .הוא הרי דינו כשתוקי

פ "א דהא דבעינ� תרי רובי איירי כשיש עכ"סקל' ו' ש סי"ש הב"עפימ. ד לא בעינ� תרי רובי"ואכתי יש לדו� שבנ
שבאותו זמ� שנתעברה שהוחזק ש� פסולי ד לא ידוע "ובנ, מיעוט פסולי� אבל בדליכא מיעוט פסולי� לא בעינ� תרי רובי

ק דכתובות "ק דכתובות דלא חיישינ� לקרובי� משו� דבירושלמי פ"ה בספ"ואי משו� בעל אמה הרי דעת ההפלא, קהל
' ש שמעתא ד"ובש, יהושע לפסולי� משו� דזנות רצה אחר הפסולי� לכ� בקרובי� לא חיישינ�' ח מבואר דלכ� חייש ר"ה

 במקו� דאיכא מיעוט פסולי� בעיר בעינ� תרי רובי לא משו� קרובי� ומטע� דבכל התורה מהני כ דדוקא"ב סובר ג"פכ
ל דליהוי "כ דוקא היכא דפסול קבוע במקומו הוא דדנו חז"א. רובא אלא משו� מעלת יוחסי� הוא דחשו בתר רוב

 לזו האשה לא דנו בזה די� אבל היכא דאינו פסול בעצמו אלא שהוא פסול, באזלא אינהו לגבה' כמחצה על מחצה אפי
כ "ל לדידה חיי"דהיכא דאיכא אביה או אחיה בעיר דהו' ג כ"פ אלמנה לכה"י ס"וא� דהנימוק. קבוע להחמיר בחד רוב

נ "וכ, ל כוותיה"י משמע דלא ס"א דלא הביא ה� דנימוק"י והרמ"א� מסתימת הב. והולד ממזר חיישינ� למיעוטא
י "משמע דלא מיפסל אלא ע" ועבד' או חלל א' � א"שוכ� ש� אלא עכו' לא הי' יאפ"ב "איסו' ח מה"� פי"מלשו� הרמב

  .ש"י עריות ע"ע ולא ע"פסול הניכר במקומו בפ

כ להתיר בדליכא תרי רובי כשאי� פסולי קהל קבועי� בעיר והחשש הוא "העלה ג' ח' ע סי"ת עי� יצחק אה"ובשו
כיו� דלא קבוע ממזר בעיר לא עשו מעלה ביוחסי� להצרי� תרי חדא מ, ומתרי טעמי, מקרוב שאסור עליה באיסור ערוה

אנשי ' דאהנו בי, עלייהו' ת אי� איסור ייחוד בקרובי� דלא תקי� יצרי"רובי דמשו� קרובי� לא חיישינ� משו� דמה
 בתו ד דדוקא באב ע�"ויש לדו� דטע� זה לא שיי� בנ. [ל לזנות קרובי�"לכ� לא חששו חז' ג דלא מתרי בקרובותי"כנה

ב נראה דנוהג איסור ייחוד "או אח ע� אחותו ליכא איסור יחוד אבל קרובות דאתי מכח נשואי� כגו� בת אשתו כיוצ
ס "אכ� בחת. (ת"דבכלתו אי� איסור ייחוד מה' פליגי בזה אחרוני� ובש� הלבוש כ' א' ב סעי"כ' פ סי"א� באוצה. ת"מה
קרובה עצמה לא נחשדו ישראל אבל לקרובי� מחמת חיתו� בעל א לחלק דל" כבר ביארתי במקו�: כתוב' י' ע סי"אה

  ...").]חיישינ� והכא ליכא בעיר אלא קרובי עצמה

ודוקא כשיש שני� או יותר , א� אי� בעיר רק קרוב אחד יש להתיר דאי� להוציא אד� מחזקת כשרותו: "טע� נוס�
' והני תרי טעמי לכאו, "� מבורר מחזקתוג אד"א דילמא הוא שזנה עמה ולא מוציאי� בכה"דאז יש להסתפק על כ

  .איתנייהו ג� במקרה דנ�

 הוא באופ� שהרתה � כשכל החשש הוא מקרובי� שה� עליה באיסור ערוה �ל להתיר "בר� מה שדנו רבותינו ז
ד שאיהו אמר מינאי והיא א� היא "אשר לא כ� בנ. לזנוני� ולא יודעת ממי נתעברה או דליתא קמ� לברר ממי נתעברה

דאי� לאד� ) א"והמשיב דבר והחזו(ל "א ז"� כרעק"ואמנ� יש מקו� לומר לפי ההנחה בדעת הרמב. מרה מיניהא
ש אי� נאמנות "וכ, כ אי� לדבריו כל ער�"וא. נאמנות מדי� יכיר לומר שחי ע� פנויה וכתוצאה מזה הולד שילדה הוא בנו

  .ספק ממזר' ולישווי, ה מטע� רוב לאו כל כמינה לפוסלוומכיו� שהיינו מכשירי� את הולד בלא דיבור, לאשה לפסול בנה

�: ל"וז, ח כתוב"קנ' א סי"� ח"ת מוהרש"והנה בשו  

� במי שזנה ע� אשה פנויה דאותו הב� הוי ספק לעני� יבו� היינו דוקא לפטור אשתו דדילמא "ש הרמב"מ"
ת דכל דלא "ח מה"בפ' ה כדהא לעני� תרומ, כ"אינו בנו ונמצא יוצאה לשוק בלא חליצה ומשו� חומרא כ

כ לכל מילי הוי בנו רק לפטור מ� החליצה ומ� היבו� מטע� דמספק "דיימא מעלמא בתר דידיה שדינ� לולד וא
אי� כא� מקו� לספק ... ד"אבל להיות זוקק כגוונא דנ, יש לנו להחמיר וחולצות ולא מתיבמות כדי� הספיקות

לגבי ... ספק' � דלגבי פטור מ� היבו� חשבינ� לי"ל להרמב"דסיראה כיו� ' ואיברא דלכאו... ומדינא הוי בנו
  ".ש"מ הדבר צרי� אצלי תלמוד דיש מקו� לחלק מפוטר לזוקק וכמ"מ... זוקק נמי אינו זוקק אלא מספק
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ל בפנויה שנתעברה ואמר ראוב� זה העובר ממני הוא והיא מודה לו ולראוב� ב� מאשה נשואה הרי "מבואר מדבריו ז
  .ולא אמרינ� דאי� בדבריו כלו�, או מדי� ודאי או מדי� ספק, ת אשת בנוהוא זוקק א

ה אינו פוטר מספק "הקוד� דלעני� שיפטור צרי� חבושי� דאל' מה עני� הכא לסי "... �: ז"קנ' ועיי� בית מאיר סי
וחזקה לבעל בעול� כשנשאת דנמצא ה' דכמו שזנתה ע� זה זנתה ע� אחר אבל לעני� שיזקק פשיטא שזוקק א� כבר הי

לא הודה אלא שהא� ' שיש לו ספק אח לא מיבעיא א� האב הודה שזה בנו מערוה דודאי היא זקוקה מספק אלא אפי
וא� אותו ["ו אבל חוששי� לדבריה "כ' סעי' ד' מ מידי ספק לא נפק כדאיתא סי"אמרה מפלוני נתעברתי והולד ממזר מ

הב� אסור בקרובות ' זה בנו של פלוני ויראה לי שחוששי� לדבריה ויהיואינה נאמנת להיות , פלוני הוא כשר הרי הב� כשר
  ].ע ש�"ב ובשו"ו מהאסו"� פט"רמב, "אותו פלוני מספק

מ "מ, בהדיא דא� במקרה והיינו מכשירי� את הולד לבא בקהל לולא דבריה' ל שכ"ו ז"ואמנ� מצאנו למהרי
  .כשאומרת שהוא פסול הוה ספק ממזר

�: ד"ע'  סיי ווייל"ת מהר"שו' עי  

ברוב פסולי� ' ג אפי"ועל הב� יבדקו אותה א� אומרת שלאחר הגירושי� נתעברה מכשר נאמנת דהא הלכה כר"
ותו דהכא ליכא רוב פסולי� ואי משו� דילדה , ב דגיטי�"ש הכא דאיכא חזקת צדקת כדאיתא פ"וכ

ה הב� כשר "פילו לא נבדקה אפוקרוב הדבר בעיני א, למקוטעי� הא שכיח טובא דנשי דיד� יולדות למקוטעות
... י הולד כשר"ל קוד� שמא מגוי נתעברה דגוי הבא עב"ס ספק שמא לאחר שנתגרשה נתעברה ואת"מטע� ס

וא� כשבודקי� אותה אומרת קוד� הגירושי� נתעברה מישראל הוי הב� ספק ממזר דאינה נאמנת לשוויה 
ממזר אינה ' וא� אותו פ' הוא כו' ה ואומרת ב� פב פנויה שזינת"אסו' ו מה"כ המיימוני פט"וכ, ממזר ודאי

  ...".נאמנת להיות הב� ממזר ודאי

�: ז כתוב"ס' ת שיבת ציו� סי"ובשו  

ולא דיימא מעלמא בזה לא שיי� לומר דאזלינ� ... לאחי בעלהד שנבעלה "הנה בזה ששניה� מודי� ויש רגל"
  ...".בתר רובא דעלמא

א� נאמני� עליו , אמנ� דבר זה  לו מאמו, .הרי הוא בנו של א, ד האזורי"לדברי המבקש בפני ביה, נודעזאת ועוד
 חי �. אבא שלי א "�.: ולד. פ שהוא ב� לא"ד ה� בכתב ה� בע"ועל יסוד זה הצהיר בביה. דברי אמו ואינו מטיל בה� ספק

בעל הסבתא .  אבי הוא אסיפרה לי כי. אמי ד. התחתנה ע� א. הסבתא ט, .ואני נולדתי מד, בת אשתו. חיי אישות ע� ד
  ".שלי

 שהוא מאמינ� וסומכת דעתו עליה� שזינתה מקרוביהאו שאמר לו אחד מקרוביו או  "... �: ו"קט' ע סי"ובאה
ה לשו� "וכ, "ז חייב להוציאה"אומר איש בי� שהיתה אשה הואיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת ה' אשתו בי� שהי

דמלשו� חייב להוציאה משמע דחייב להוציאה מדינא וג� משמע ' ח כ"פ' יא ס"רעק' ובתשו. א"ד מה"� בפכ"הרמב
  .ש"צ שיהא נאמ� עליו ג� בשאר דברי� ע"דא" ז שהוא אמת"הואיל וסמכה דעתו לד"ש "ממ

א� זה דוד האמי� לאמו והחזיק עצמו כב� ישראל ואפשר שיקרא בתורה כש�  "... �: כתוב' י' ע סי"ס אה"ובחת
, א אומר לו כלאי� פירות שלי"ל כע"כ הרי כבר האמי� לאמו שהוא ב� ישראל וה"מנו הוא ואאביו שהא� אומרת שמ

והכא נמי האמי� דלברי , ..."עדות' שגגות ובה' נזירות ובה' � בה"ש הרמב"זונה אשה זו והאמי� לו שוב לוקי� עליו כמ
  . כבנ��פ דיבורה " ע�ע "אמו והחזיק א

  .לבקשת המבקשלא מצאתי מקו� להעתר , לאור האמור

  אלישיב' יוס� שלו

  א"ש אלישיב שליט"הערות בדבריו של הגרי
  :א"ברמ) ו"סכ' ד' סי(ע "א בשו

אי� חוששי� לדבריה דתולי� רוב בעילותיה , אפילו אומרת של פלוני הוא והוא ממזר, א� זינתה תחת הבעל"
  ."ומותר בקרובות אותו פלוני, בבעל וכשר

  ):ז"ק כ"ס(מ ש� "ובח. מסומ�ז כ"ד ובב"ומקור הדברי� בתרוה

  ."ה תולי� ברוב"אפ, והיא אומרת שברי לה שנתעברה מאחר, הרב הוסי� בכא� שאפילו יש עדי� שזינתה"

היינו שזה ידוע בבירור שאמנ� , "א� זינתה תחת בעלה"' א שכ"ומוכחי� בלשו� הרמ, כ ש�"ודבריו מוכרחי� כמש
י "ואעפ, י שידוע שזינתה"כ אעפ"וע. ורוב בעילות הל� אחר הבעל, מ מצד הדי� יש ללכת אחר הרוב"אלא שמ, זינתה

מ אי� חוששי� לדבריה לא לעני� ספק ממזרות ולא לעני� קרובות אותו "מ" שברי לה שנתעברה מאחר"שהיא אומרת 
  .פלוני

 בכוח וממילא אי�, אי� אנו רואי� כא� שו� ריעותא, שבמקו� שמצד הדי� יש ללכת אחר הרוב, למדי� אנו מכא�
  .ואפילו לחומרא מצד חשש שמא דבריה נכוני�, דבריה לעורר לנו שו� ספק

  .ב

כשאומרת שהוא ב� פלוני שאסור בקרובות אותו , � בשתוקי"ד ש� מחלק בי� זה לבי� הא דפסק הרמב"בתרוה
  :בטעמא דמילתא' וכ, פלוני

. למא תליא מילתא בדיבורהא, � דחוששי� לדבריה הואיל ואמרו חכמי� בודקי� את אמו"אהא כתב הרמב"
. והטע� הת� כיו� דשתוקי לא ידעינ� אבוה מא� ניהו בודקי� את אמו כיו� דאיכא ריעותא ושור שחוט לפנינו
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פשיטא דדברי הא� לאו מילתא , ובעלה עמה במדינה דליכא ריעותא ושור שחוט לפנינו, אבל אשת איש שילדה
  ."נינהו לגמרי

' דמצד רוב בעילות וכו, ז נגד הרוב"ה, כשאומרת שולד זה מאחר הוא ולא מבעלהדבאשת איש , ונראה בהסבר דבריו
, הרי בדבריה שמפלוני הוא אי� זה נגד הרוב, כ בשתוקי"משא. כ אי� בדבריה ממש"ע. בניגוד לדבריה, יש לתלות בבעל

ואפילו באומרת ב� . הרובכ אי� דבריה באי� בסתירה ע� "וא, שהרי ג� בלי דבריה ידוע לנו שאבי הילד אינו אלא אחד
ממילא , י הרוב"עפ) מצד מעלה עשו ביוחסי�(ולא מכריעי� , מאחר שג� בלעדי דבריה הוי ספק ממזר, פלוני ממזר הוא

בי� שאומרת שאבי הילד הוא מ� הכשרי� או מ� , אי� כבר שו� מקו� להבחי� ג� בדבריה לעני� לאיסור הקרובי�
, היינו שג� בלי דבריה לא קבענו בעני� זהותו של האב כלו�, " ידעינ� אבוה מנוכיו� דשתוקי לא"' וזהו שכ. הפסולי�

  .פ"וז. כ יש בדבריה לעשות ספק"ע

 .ג
כגו� היכא דאיכא תרי , כשאילולא דבריה היינו מחזיקי� הולד בכשרות, ומעתה כשבאה לומר דבריה לעני� ממזרות

פשוט דאינה נאמנת )  בזה לא החמירו מצד מעלה ביוחסי�לדעת הני דסברי דג�, או במקו� דאיכא רוב כשרי�(רובי 
שור שחוט "דמה הת� אמרינ� שאי� כא� ריעותא ו, דזה הרי דומה ממש להא דאשת איש. אפילו למישוי לה ספק

כ היכא "כמו. משו� דכיו� דמצד הדי� תולי� בבעלה לאו כל כמינה לישויה ספיקא, ל"י דידעינ� שזינתה וכנ"אעפ, "לפנינו
ואי� , ממילא ביחס לכשרות הולד אי� שו� ריעותא, ר והוה הולד ודאי כשר"דמצד הדי� אזלינ� בת, א רוב כשרי�דאיכ

הוא רק משו� דחכמי� מצד עצמ� חששו מצד מעלה ביוחסי� , ויוצא דהא דבשתוקי הוה ספק ממזר. מקו� להאמינה
 ג� �או להני דמקילי (בגוונא דאיכא תרי רובי כ "וע. אבל דברי הא� אינ� מעלי� ואינ� מורידי�, שלא לסמו� ארובא

  .אי� ממש כלל בדברי האשה ואי� מתחשבי� בה� כלל) ברוב אחד

  ז שהביא דעה זו דאי� ספק ממזר אלא"ד והב"בדברי תרוה) 'ד' בסי(וכ� נוקט באמת הדרכי משה 

  ."הוא ספק ממזרדבלאו הכי בפנויה "

  .מצד גזירת חכמי�, אלא מפני שג� בלאו הכי הוא בספק זה, רהיינו שלא מצד דמתחשבי� בדבריה הוי ספק ממז

ו מודה באשה היושבת תחת בעלה דאינה יכולה "מ ש� לקרב השיטות דג� המהרי"ומעתה ברור שמה שמסיי� הדר
א בעני� "ו למהרי"דאכתי ודאי יש חילוק בי� מהרי, אינו בא לומר דכול� בחדא שיטה קאו, לעשות ג� ספק ממזרות

ז הדבר תלוי "א והב"ואילו למהרי. ג� כשבשתיקתה היה כשר, ו נאמנת לישויה ספק ממזר"דלהמהרי, ינתהפנויה שז
  .ממילא בזה אינה נאמנת כלל, וכיו� דבמקו� דאיכא רוב אי� כא� ריעותא, "שור שחוט"באיכא ריעותא ו

א להלכה דעת "א הביא הרמש דל"וא. נראה דלהלכה נקטינ� כדברי המקילי� שהיא פלוגתא במילתא דרבנ�, ז"ועפי
' סי(ש "כ הב"אלא כמש, ל הכי"דלא קיי. י דברי הא� היכא דאיכא תרי רובי להיתרא"ו למישוי ספק ממזר עפ"המהרי

  ):ט"ק ל"ס' ד

  ."ממזר'  והולד הוא סכאילו לא אמרה כלו�לכ� הוה , היא אינה נאמנת לפסול בניה"

א� "כ בפנויה שנתעברה "א אי� בו שו� ריעותא משא"שבאא לפנויה "בחילוק שבי� א' א כ"ה שליט"ומעכתר [
א הא דמכשירי� הוא רק מצד "דג� בא, ולא אבי� שו� חילוק". מ אי� לולד חזקת כשרות"במקרה שרוב כשרי� אצלה מ

?  וכי רוב גרע מחזקה�כ דאי� לולד חזקת כשרות "ומש. כיו� שהמדובר כשזינתה תחתיו בבירור, ל"ר וכנ"דאזלינ� בת
כ הוה "ובזה הא דחזקת אשה בודקת ומזנה מתנגדת לרוב ע, ד הרי דבריו ברוב פסולי�"כ בתרוה"שמסתמ� על משומה 
  ):ז"פט' ב(ש "הש' וכדכ, דאי� לה חזקת כשרות' ה הוא דכ"מ משו"כמע

ומשו� ה� , ל"י חזקה הנ"מ ע"דליהוי רוב פסולי� כמע, דה� חזקה דבודקת ומזנה אינה עושה אלא מחצה"
  ).ט"ב פי"ע ש"וע." (מ"ל מיעוט כשרי� כמע"ינה מוסרת עצמה לפסול לה הוחזקה דא

, אלא לסלק עדות החיה, לא מצינו ערער דחד. ג מהני ערער דחד"ל הא דמהני דברי הא� דבכה"י הנ"כ עפ"וכ� מש
  ].שוי ספיקותש ערער חד למי"בזה ל, והולד כשר מצד עצמו, צ לשו� עדות"אבל בגוונא דאי. והוי כאילו לא אמרה כלו�

  .ד 
, ו מתפרשי� כפשוט� דבנידו� דידיה בשתיקת הא� היה הולד כשר ג� מדרבנ�"א� דברי המהרי, וכל זה אמור

ו שאי� זו "ד יש לדקדק בדברי מהרי"אכ� לענ. ז"ד ואב"ז פליג אתרוה"דלפי. ה חוששי� לדבריה למישוי ספק ממזר"ואפ
  .וכפי שיתבאר, כוונתו

כתובות (ל דהרי בסוגית הגמרא בזה "ק,  קרוב בעיניו להתיר הולד מצד ספק ספיקאכ שבשתיקת הא�"דהנה מש
". וקיל ליה שמא דאפילו בספק ספיקא נמי פסיל, ג אלי� ליה ברי דאפילו בחד ספיקא נמי מכשיר"לר"אמרינ� .) ד"י

' א' וג� לפי פי, ס" סג אי� מתירי� מצד"ויוצא דלר, היינו ספק ספיקא ממש, ולדעת רוב הראשוני� בפירוש הסוגיא
  מ פירש שהוא מצד דאיכא הכא תרי חזקת כשרות ומשו� כ�"מ בשט"מ, ס הוא לאו דוקא"י דלשו� ס"ברש

  ."חשיב תרי חזקי כמו תרי ספיקי"

כשהאב , א"כ נקטינ� בא"שמשו, אינו ספק המצוי, � היה"כי הספק שמא עכו(ז אי� הספיקות שוי� "הרי בניד, ובר מ� די�
ובזה אי� להתיר בספק ספיקא רק ). אלא כשהיא אומרת זאת, �"ולא תלינ� בעכו,  בנו הוה ממזר ודאיאומר שאינו

וש� מסיק ג� דרק בספק שהוא מטבעו של עול� הוא דיש מקו� לצר� ספק שאינו , ח"פי' ש א"ש' עי(מטע� דהוי כרוב 
כ נאמר "אא. (� רק היכא דאיכא תרי רוביוהרי נקטינ� להלכה דבחד רוב אי� מכשירי, ס מרוב"כ לא עדי� ס"וא). שוה

ה� נית� להאמר , א� א� כ� נפרש דבריו. ד נטה להתיר ולסמו� אהני שיטות דמכשירי� ג� ברוב אחד"כוונתו דמצד שעה
  ).ד"כיו� שכל עיקר ההיתר אינו אלא מצד שעה, ה באומרת בהדיא שהוא ממזר לא רצה לסמו� ולהתיר"דמשו
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". ג אפילו ברוב פסולי�"דהא הלכה כר"א� אמרה שלאחר גירושי� נתעברה נאמנת כ בראש דבריו ד"ל מש"כ� ק
, שנתעברה לפני גירושי�) מצד דאי� יולדת למקוטעי�(היינו דאיכא רוב , מ דנקט השתא דהוה רוב פסולי�"ותמוה לפ

ה בודקת ומזנה ג לא הכשיר אלא מצד דאמרינ� אשה מזנ"הרי ר, ג ברוב פסולי�"כ מה אהני ליה הא דהלכה כר"דא
דכול� פסולי� , הרי לא היו לה כשרי� כלל, ובזה שהרוב אומר שזינתה בעודה אשת איש) ה השבתנו"תוד: ג"כתובות י(

  .ש הא דבודקת ומזנה"ול, אצלה

והרי לא , ל בדיקה כלל"למ, ס"מ שנקט דהולד כשר בלי בדיקה מצד ס"דלפ, כ� קשה עצ� העני� שהצריכה בדיקה
  .אלא בגוונא שבלי בדיקתה הוה הולד פסול, קהמצינו בגמרא בדי

ס "דהא ודאי מדרבנ� לא סגי לסמו� אס, ד דלא בא לומר דאילולא בדיקתה היה נוטה להכשיר ג� מדרבנ�"כ נלע"ע
כ ודאי מהני בדיקתה "ואשר ע, ת בלי בדיקה"ג כשר מה"ולא בא אלא לומר שבכה. דלא עדי� מרוב כשרי�, להתיר

דהא דאמרו בגמרא , ג ברוב פסולי� יש לפקפק בו"ל כר"והיינו שהרגיש שנימוק הראשו� דקיי. להכשיר הולד מכל וכל
כ הוסי� בו טע� שאי� כא� רוב "וע. ד"מה שאינו שיי� בניד, ל"וכנ' הוא רק מצד דאשה מזנה וכו, ג אלי� ליה ברי"ר

כי , ש דמכל מקו� צריכה בדיקה" וא.ובזה ודאי מהני דבריה להכשיר, כ מ� התורה בלי עדותה נמי כשר"וע, פסולי�
היינו , ש הא דמסיק דא� אומרת שהוא מפסול הולד הוה ספק ממזר"וממילא ג� א. ס"מדרבנ� ודאי לא סגי בהאי ס

שהוא ספק ' ש ג� כי מלשונו אי� נראה כלל שזה שכ"וא. אלא מצד הספק מצד עצמו, דלא מכוח דיבורה הוה ספק ממזר
  . דלא נימא דהוי ודאי ממזר�לא הצטר� להביא ראיה אלא להיפ� וכל עיקר , ממזר הוא חידוש

  :להשוות השיטות' מ בסו� דבריו שכ"ד זוהי כוונת הדר"ולענ

, אבל א� בעלה אצלה, כגו� שאי� בעלה אצלה, ו לא מיירי במקו� שיש לתלות בבעלה"ל דהמהרי"מיהו י"
  ."ל"א ז"מודה לדברי המהרי

הרי שפתיו ברור מללו שהספק וכ� , ו מיירי במקו� שיש לתלות בבעל" דהמהריד"וכי היה ס, ולכאורה אינו מוב�
כ הרי "א, אבל לא הכניס כלל בכלל ספק שמא מבעלה, �"או שמא מעכו, הספק ספיקא אינ� אלא שמא אחר גירושי�

, קתה כשרא בזה דלדידיה ג� כשבשתי"נראה שחולק על המהרי' כ הי"אלא שאעפי. ברור דקאי באופ� שאי� בעלה אצלה
והיה . שאי� חוששי� לדבריה אלא כשצרי� בדיקה' א שכ"וזה בניגוד למהרי, בדיבורה מהני למישוי עלה די� ספק ממזר

דבזה הוא , ו בגוונא דפנויה וא� כשבשתיקתה היה הולד כשר"א מודה למהרי" שג� המהרי�מ לומר ההיפ� "צרי� הדר
דאי� נאמנות כלל לא� לפסול ,  ג� למסקנא כמו דפירש� מעיקרא מתפרשי�"נראה מזה דדברי המהרי. ו"דקאי המהרי

וכל הדיו� הוא רק , אלא דקאי רק בגוונא שאי� לתלות בבעל, ו מודה בזה"ובא לומר דיתכ� דג� המהרי. הולד ג� בספק
 'ובזה הוא דכ. כ צרי� בדיקה"וע, ובזה מדרבנ� הולד שתוקי, �"ל שמא לאחר שנתגרשה ושמא מעכו"ס הנ"מצד הס

  .אלא בספיקו כדקאי קאי, אי� מקבלי� דבריה לפוסלו בגדר ודאי, דא� אומרת שהוא פסול

ו "א לא הביא דעת המהרי"ומיושב מאד שהרמ. ז למסקנא לכל הדעות אי� בדברי הא� למישוי די� ספק ממזר"ולפי
  .כי לכל הדעות אי� נאמנות לא� בשו� פני�, ממזר בתרי רובי' דמהני דבריה למישוי ס

 מצד שהמבקש עצמו הודה שהוא בנו של בעל א� אמו מצד שכ� אמרה לו אמו ונאמני� עליו � לנימוק השני אשר
כשלא היה בדעת האד� שדיבורו אוסר אינו נאסר מדי� ) ב"סק' פ' סי(ח "ד בקצוה"הנה לפי דעת השב יעקב הו. דבריה
ח שדחה "וג� לקצוה. מילא יכול לחזור בוומ, ד ה� ברור שלא היתה בכוונת המבקש לאסור עצמו"ג� בניד. א"שאחד

א "ש שאחד"נראה דבדי� ממזרות ל, א א� הוא מצד נדר או מדי� נאמנות"מ דתלי לה בטע� האיסור דשאחד"דבריו עפי
ז "פ מתאשרת עי"אלא דעכ, דנאמנות שמאמינ� אינה עושה אות� לעדי� כשרי�, כשהוא מצד שסומ� על אחרי�

והסביר , ת"ממזר מותר מה' ל ס"ולא כ� בממזרות דקי. � שעצ� העובדא סגי לאסורוזה שיי� רק בכל מקו. העובדא
והיינו דלא אסרה תורה , י דהוי תרתי דסתרי"אעפ, דמותר בבת ישראל ובממזרת כאחד) א"א פ"ד ש"הו(ט "המהרי

ואי� לנו ,  כשרהומכיו� שאי� כא� עדות. אבל כל עוד שאי� עדות על הממזרות אי� איסור, אלא מה שידוע בתור ממזר
  .ל"וכנ, א� לעני� ממזרות לא סגי בהא. לדו� אלא מכוח שסומ� עליה� על נכונות העובדא

. אלא שנרשמו בספרי הנישואי�, ועוד דכבר כתבתי דמה שאמרו שהתחתנו אי� פירוש בהכרח שהתחתנו כדת וכדי�
א "ממילא אי� כא� שאחד, נו הא� והאבכמו שאמרו לפני, וא� מה שהמבקש אמר שאמרו לו שהתחתנו יכול להתפרש כ�

  .ואי� לאוסרו מכוח מה שהאמינ�, כלל

  שאול ישראלי

  נוספות 

א "ל לפי השב יעקב אי� גדר ש"דכנ, א מצד המבקש עצמו שאמר שמאמי� למה שאמרה לו אמו"עוד לעני� שאחד
אפילו "ג שסומ� על אחר "ות כהג מבואר דנאמנ"קל' המיוחסות סי' בתשו. ע בדיבור"בשלא היתה כוונת דבריו לאסור ע

ד שג� הא� עצמה לא אמרה שיודעת "כ בניד"וכש). 'ט' סי(ט "ד במלבושי יו"והו, אינה אלא מדרבנ�" כשר שבכשרי�
  . אלא בהסתמכות על אחר

הוא ג� בגוונא " יכיר"ש שבנאמנות האב מדי� "בהסתמכות על הב) כ"פ' ב(ש "כ הש"לומר שאי� זה סותר מש' ונ
שהרי נאמ� לפסול הב� וזהו ג� לקולא , כי נאמנות האב שנתנה תורה היא יותר מקיפה.  אחר שמאמינושמסתמ� על

ט "ומתורצת פליאתו של המלבושי יו. (א שהוא רק להחמיר"כ שאחד"משא. ח וכ� להתירו בממזרת"ג וב"לישויה ב
  ). ל"הנ

עקב שיש לה יסודות חזקי� ג� בדברי א יש להקל כדעת השב י"במחלוקת בטע� האיסור דש, ג"כל כה, וכיו� שכ�
  ). ואיל�145' עמ(' ר כר� ב"ט בפד"כפי שנתבאר בהרחבה ובטו, הראשוני�

  שאול ישראלי
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  פסק די� לא נמצא

  

  3*בעני� ממזרות : סימ� ג

  .מצד העובדא. א

  .מצד אמירת האיש. ב

  .'מצד שהחוזקה בי� השכני� וכו. ג

  .מצד אמירת הא� כיו� בפנינו. ד

  

בשנת . ג.י לאיש בש� י"ק כדמו"התחתנה בירושלי� בחו) א� הנערה הנדונה. (ג.אשה אחת בש� מ: העובדות
אחרי שנתאלמנה ממנו התחילה לחיות ע� . 1947ל נהרג בחיפה ב�"בעלה הנ.  וילדה ממנו שלשה ילדי�1940

המשיכה לחיות אתו באופ� קבוע כבעל�ואשה והיתה ידועה . שהיה גר את� בדירה אחת. ג.י בעלה שגיסה אח
, 13.4.56ז "שנולדה בשני לחדש אייר תשט, ל"ג� הנערה הנ. בצבור כאשתו ופלגשו וא� ממנו נולדו לה ילדי�

  .ג.רשומה בתעודת זהות כבתו של ש

 חמשה ימי� לאחר �בפני שופט השלו� בחיפה . ג.ר שבאחד המסמכי� מצהי. נתקבלו מסמכי� ממשרד הפני�
  :כדלהל�, ל"שנולדה הנערה הנ

שנולדה לי בתארי� . ג. של הילדה שאביה החוקיאני הוא . אני גר בק, מצהיר בשבועה לאמור. ג.מ ש"אני הח"
י� מצב  ואשר בתעודת הזהות שלה מצויחד אתיוהגרה ...... ז.בעלת ת. ג.ז מאשתי מ"אייר תשט'  ב13.4.56

  .ל" ונולדה לי ממנה כנבתיל היא "הנ. וש, אשתיא� למעשה ולאמיתו של דבר היא . משפחתי שלה כאלמנה

וכ� ג� , ל"ובהתא� לזה הוצאה תעודת לידה ברוח הדברי� הנ. ש את דבריו"על יסוד הצהרתו אישר ביהמ
  . כל הזמ�וכ� הוחזקה, .ש� האב ש, .ש� המשפחה ג, ל"נרש� בתעודת הזהות של הנערה הנ

 בתו לאו. ל וטוענת כי בתה ש"הנ. ג.ד מ"הופיעה בפני ביה, ה"ג אב תשל"י � ל לפירקה ב"כשהגיעה הנערה הנ
נכו� הדבר כי לאחרי מות , היא הוסיפה לטעו�. ל"נתעברה והולידה הבת הנ. ר.אלא מאיש אחד בש� י, .ג.של ש

א� כשנתיי� לפני .  והיתה ידועה בצבור כאשתו.ג.חיתה באופ� קבוע תחת קורת גג אחד ע� גיסה ש. בעלה י
היא , כי חלה במחלת ריאות והיה מתקשה לקיי� יחסי אישות. ג.ל הפסיקה לחיות ע� ש"שנולדה הבת הנ

כאב . היא לא בטוחה א� רשו� בתעודת הלידה ש. ל"וממנו נולדה לה הבת הנ. ר.חיתה באותו פרק זמ� ע� י
  .אבל היה אז מטושטש ממחלתו, ר את זהוא� רשו� בודאי שהוא מס, .הילדה ש

היה מבקר בבית חולי� ולפעמי� מתאשפז ש� , הוא היה חולה, .ג. שאביהכרתי את : ל מוסיפה"הנערה הנ
ראיתי את . ח" היה מאושפז כל הזמ� בביה1968חמש שני� לפני שמת בשנת . כחודש ימי� וחוזר הביתה

  .כ פרטי הדברי�"ע. עת א� זה היה אימו� או לאאני לא יוד.. תעודת הלידה שלי שרשו� ש� אבי ש

יש לדו� בו . ודומני שיש בדברי� נקודות חשובות לצדד בהיתרא. ד בשריותא דהנערה שבאה לפנינו"מה שנראה לענ
  :מארבע בחינות

  .כ"מצד העובדא שנולדה בהיות אמא שלה מיוחדת לאיש זה שהוא עליה באסור ערוה דחיי. 'א

  .פני השופט שהיא בתו שנולדה לו מאשה זומצד אמירת האיש ב. 'ב

  .מצד שהוחזקה בי� השכני� וכ� במסמכי� הרשמיי� בתור בתו של איש זה מאשה זו. 'ג

  .מצד אמירת הא� כיו� שבת זו נולדה לה מאיש אחר. 'ד

  .ונברר כל אחת משאלות אלו בפני עצמה

  .מצד העובדא .א
ואנו מכירי� באותו פלוני , ואפילו א� אומרת של פלוני הוא... וילדהפנויה שנתעברה ): כו' ד' ע סי"א(ע "לפנינו בשו

. שכש� שזינתה ע� זה כ� זינתה ע� אחר, אפילו א� מודה אותו פלוני שנבעלה לו. אי� זה הולד אלא ספק, שהוא ממזר
ד א� ישא "אוכשהוא מודה אינו נאמ� מפני שיש כא� . נ"כי לא� אי� תו, כאילו היתה שותקת, הולד הוא ספק ממזר(

מ אי� אנו מחזיקי� "ומ. וא� אותו פלוני כשר הולד כשר). ש"ב. ח שמא זינתה ע� אחר"אבל באיסור דרבנ� ל, שפחה
  .אותו כבנו ודאי ליורשו א� אינו מודה שהוא בנו

: א"הגהת הרמ.) [ש"ב. ה נאמנת להכשיר"מ, ממזר' ת כשר הוא לבא בקהל כדי� ס"כיו� שמה, נאמנת להכשיר (
  )].ג"פ אלמנה לכה"ס) א"י בש� הריטב"נמוק: ל"וצ, ס"ט(� "ר(ו היתה מיוחדת לו אינה נאמנת עליו אפיל

, "ה הוא ספק"א� היתה מיוחדת לו שהיא פילגשו ובודאי בא עליה ביאות הרבה פעמי� אפ"' מ התקשה בזה שכ"בח
  .ואמאי לא תלינ� ברוב ביאות דידיה

, דכה� הבא על הפנויה ומודה שהוא בנו(ש "הרא' בש� תשו' ג'  סיש הרב סו�"למ"עוד הקשה שהדברי� סותרי� 
וכמבואר . כ במיוחדת"ומכש, והת� בפנויה סת� מיירי. ולא חיישינ� שמא הפקירה עצמה לאחרי�) הוא כה� לכל דבר

  ".ח הזכיר הרב חילוק זה וכא� לא זכר אותו"ולקמ� סעי� כ. ב"ש כלל פ"הרא' בארוכה בתשו

                                                      
  �"תשל, טיוטת פסק די�3
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לא "שא� הוא מודה , "א� אינו מודה שהוא בנו"ע "י הגהה קאו על מה שמסיי� ש� לפני כ� בשובזה שדבר' ש כ"בב
  ".ו"קנ' ש בסי"כמ, חיישינ�

אלא מכוח , דזה לא מצד דבריה�, ר ביאות אכתי קשיא"אול� קושיא קמייתא דניזל בת', וזה מתר� קושיא השני
  .ט"כדלקמ� סכ, עצ� העובדא

א� שהיא , אבל זו שאינה נשואה. י"אלא במי שנשואה לו כדמו,  הל� אחר הבעלב"א ר"י דל"ל דדעת הנמוק"וצ
ב "ש הסבירו האחרוני� דהא דאמרינ� ר"והיינו כפ. מ מידי ספק שמא הפקירה עצמה ג� לאחרי� לא יצאה"מיוחדת מ

,  לו כדי�ש רק במי שנשואה"וזה ל. הל� אחר הבעל הוא משו� דאמרינ� דא� זינתה מאחר מתהפכת כדי שלא תתעבר
  .ולא במיוחדת גרידא שאינה חשה לזה

ק "ס' ד' ק סי"בישועי' מ שכ"ב עפי"א במיוחדת הל� אחר רו"מ אמאי ל"ובאופ� אחר נראה ליישב הקושיא של הח [
' בס' דאפי, והא דמייתי קרא להתיר בישראל הוא לרווחא דמילתא, ש בשתוקי דהוא ג� כשיש רוב כשרי�"א במ"י

מ "כ בשט"מ מש"עפי' ותי, ב"ל למיזל ברו"כ אמאי אמרינ� דמותר ג� בממזרת והרי איבע"דא' קו. השקול נמי מותר
ב בפני "וכיו. ד"עכת. ז בכלל הדרשא דממזר ספק מותר לבא בודאי קהל"כ ג"וע. מ דג� רוב מכלל ספק לא יצא"לב

כ הרי לא יצויר ג� "דא, ה זה תמוהא� כמ. ש"עי', ד' והחזיק ביסוד זה ג� בבית מאיר סי, יהושע לקידושי� בסוגיא זו
. קהל' מ לא יצא מכלל ס"ולפי דבריו הרי מ. ר"דהוא מצד דאזלינ� בת, שהרי אמרינ� בחולי� לעני� מכה אביו, ודאי קהל

  .כ אי� יצויר האיסור דלא יבא ממזר"וא

מ "דמ, וב נחשב לודאיע ונאמר דלעני� ממזר כל היכא דאיכא ר"א� לא ננקוט כפי השו, יש לשאול, אלא מאיד� גיסא
עדיפא דלא מצי ' וזו ראי, כ הרי לא יצויר קהל ודאי"דאל, ר"ל להוכיח מזה דאזלינ� בת"מ בגמרא בסוגיא דחולי� הנ"הו

אבל ה� לא שיי� להעמיד את כל , דהתינח על מקרה בודד של מכה אביו, למידחי כדוחו כשהיו חבושי� בבית האסורי�
  .כזהי ציור "קהל ישראל הודאי רק ע

דרוב בעילות דבעל לא מיחשב רוב התלוי במעשה ' ט ובכורות כ"יבמות קי' מ שכתבו התוס"והנראה ליישב עפי
מ דרוב מידי ספק לא יצא אלא רוב התלוי "ל ב"מ הנ"י השט"א עפ"כ ל"ל דע"כ י"וא. דממילא הוא בא על אשתו

ולא כ� הסוגיא דקידושי� דקאי .  קהל ודאיכ הוא"ע. ג דהוא רוב דממילא ודאי נחשב כודאי"אבל רוב כה, במעשה
ה במלא הרועי� לסוגיא דחולי� שהקשה באמת מאי "וכ. ('ש סברת התוס"דבזנות ל, דבזה לא הוי רוב דממילא, בזינתה

, ג דהרוב הוי בגדר רוב דממילא ואילו הזנות הוי מיעוט שתלוי במעשה"ר שמא זה רק בכה"מוכיחי� מהיכי דאזלינ� בת
  ).ר"מ מוכיח דאיכא דוכתא דאזלינ� בת"ל דמ"יועל קושיתו 

דהוי כרוב שאינו ' מ האי סברא דהתוס"מ, ב הל� אחר הבעל"י שג� בזה שיי� רו"אעפ, ל דבמיוחדת לו"ל י"ולפי הנ
ז אלא כמו "כ ג� כשימשי� אי"ע, וכ� היא, ויכול לעזוב אותה כל רגע, ז בגדר זנות"מ הר"שמ, ג"ש בכה"תלוי במעשה ל

ובזה שיי� , )בבכורות דאצל הבהמה הוי רוב התלוי במעשה דלפעמי� צרי� להרביע' ש ש� התוס"ובדומה למ. (רוב רגיל
  .ל"כמו בכל זנות וכנ, ג� כשיש רוב, הדי� דממזר ספק

ל לאוקי "ר אלא משו� דאיבע"ז מטע� דאזלינ� בת"מ למידחי דאי"כתבו ש� דהו' דהנה התוס, א"ל קצת בא"עוד י
, ה לא מחשבינ� קהל ישראל בגדר ספק"ל דמשו"כ י"וא.  היינו שזה מדי� חזקה ולא מצד די� רוב,הא� בחזקת צדקת

� דפילגש "לא מיבעי לשיטת הרמב, כ בהא דמיוחדת לו"ז שיי� בנשואי� משא"אכ� כ. מצד חזקת הכשרות דאמהות
מ ה� "מ, ת"ל דאיכא בזה ל"אלא אפילו להני דלא ס. כ ודאי יצאה מחזקת צדקת"א, קדש' ת מצד לא יהי"אסורה מה

ואי� לדו� . כ יצאה מחזקת צדקת"א. 'מצד דודאי בושה לטבול וכו) ו"כ' ע סי"א(נקטינ� דכופי� אותו להוציאה מביתו 
, כ באומרת שמפלוני הוא וממזר הוא"מש. ע"ש פסק השו"כ א"ע. כ לא יצאה מכלל ספק"א� בזה הרי ג, ב"רק מצד רו

ל "א� בזה לא סגי לאפוקי מכלל ספק ממזר וכנ, ב"כ אי� לבוא בזה מצד רו"ת צדקת אש לאוקמה בחזק"ג ודאי ל"דבכה
  .ע"מהישועי

כ א� אי נימא דאיכא "וע, ש חזקת צדקת"כ דודאי ל"ד שאסורה על זה שמיוחדת לו מדי� ערוה דחיי"וכ� כהא דניד
  .]מ לא יצא מכלל ספק ממזרות"ב מ"רו

הרי ה� מצד הודאת אותו אחר ' ש בתשו"כי דברי הרא) א"ל מהריטב"נשהוא כ(י "ולא מצינו מי שחולק על הנמוק
, וזה ג� בשאותו שאומרת עליו שהוא ממנו הוא כשר. דנקטינ� הכא לדינא, א ללא חולק"כ הביא זאת הרמ"ע. שהוא בנו

שבזה ודאי שיי� הסברא שכש� ) כהא דקאי ש� בראש הסעי�(שהוא ממזר שזה ממנו ' כ כשאומרת על א"וכש
ב הל� אחר זה שמיוחדת לו "ג ר"וליכא בכה, שמפקרת עצמה ג� לאחרי� כשרי�, קירה עצמה לזה שהוא פסולשהפ

י "דאעפ, מאשר מזה שמיוחדת לו שהוא פסול ובניו ממזרי�, ל טפי שתקבל זרע מאחרי�"ג אדרבא ניח"ויתכ� שבכה(
אשה רבה דאמרינ� חומר שהחמירו פ ה"כדמצינו ר, מ אינה רוצה בבני� ממזרי�"דלא קפדא אאיסורא דעריות מ

' ועי. הרי שג� עני� זה שבניה ממזרי� מצטר� לעני� חומר שהחמרת עליה בסופה, בסופה הא דנאסרת ובניה ממזרי�
  ).ה"קכ' א סי"רע' תשו

  .מצד אמירת האיש .ב
, איפוא,  לבררועלינו".  יכירנו לאחרי��יכיר "ש תורה "הרי זה מכוח מ, א� אנו דני� על הולד מצד אמירת האיש

  .ד"א� היא שייכת בניד, יסוד הלכה זו

  :ד"נחלות הי' ב מה"� פ"ברמב

הוא , אפילו אמר האב על מי שלא הוחזק בנו כלל.  לעול��אביו ... חיה ואמו ואביו, שלושה נאמני� על הבכור"
  ." נאמ��בני ובכורי הוא 

כדמוכח הת� , י שלא הוחזק כבנו קאמר"י אעפ"רו, י"ל כר"וש� נתבאר דקי... י וחכמי�"זה מחלוקת ר: מ ש�"ובמ
  .ובדוכתא אחרינא
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' סי(ש ש� "והרא, ש�' י בתוס"וכר, אלא בידוע שהוא בנו, י"נ ג� לדעת ר"אי� תו) ד"ב קל"ב(� "אכ� לדעת הרשב
  :ל"מ ז"� וכתב עליו בש� הר"הביא דברי הרשב) ט"ל

שלא יירש אותו הב� בנכסי� , ואמר זה בני, י הוא ובנו"שא� בא אד� ממדה, פליאה גדולה היא לומר כ�"
  ."שנפלו לאחר מכא�

  .מ"כ כהר"משמע שסובר ג. ש סייע לפירושו מסוגית הגמרא"והרא, מ קושית הגמרא באופ� אחר"ומפרש הר

  :מביא מסוגיא זו שהאב נאמ� ומפרש) ב"כלל פ(ש "הרא' וכ� בתשו

ה בני שנולד לי מאשתי נאמ� לרבנ� מנכסי� שיש  ז�שבא עמו ' י ואמר על א"דהת� מיירי באד� שבא ממדה"
  . יכירנו לאחרי��כ דכתיב יכיר "מגזה. יהודא אפילו בנכסי� שיפלו כשהוא גוסס' ולר... לו עכשיו במיגו

  ." הואיל ובידו לפטרה בגט�ולעני� יבו� 

ותו לעני� הנכסי� לבי� ש לחלק בי� נאמנ"ל לרא"י לא ס"דאילו לר. כ רק לרבנ�"קאי ע" ולעני� יבו�"האי סיו�  (
א ומודה שהוא "� בעני� מי שבא על הפנויה או על א"כדמסיק בסו� התשובה להשיג על דברי הרמב, נאמנותו לייבו�

 ולא �יהודא ' כר, א� משו� נאמנות דאב קאמר שהוא יורשו"ש "והשיגו הרא. ז ספק"� לעני� יבו� הר"שלהרמב, ממנו
  .).ל"ו כנ"א". הא נאמ�כ לעני� חליצה נמי י"א, משו� מיגו

  .י ואומר שהוא בנו מאשתו"נאמ� להחזיקו כבנו בבא עמו ממדה, הרי שנוקט שג� בשלא הוחזק שהוא בנו

  :ב"ז סק"רע' ח סי"כ בקצוה"וכ

  ."בלא מיגו' ואפי,  דנאמ� לומר זה בני ובכורי בתורת הכרה�"הרמב נראה כדעת ש"הראודעת "

א ומודה "בעני� מי שבא על הפנויה או א(� "ל על הרמב"הנ' ש בתשו"אבביאור השגת הר) ב"ב פ"ש(ש "אכ� בש
  :כי) � הרי הוא בנו לירושה אבל לא לעני� יבו�"שלרמב, שהולד ממנו

אלא היכא דמוחזק בבנו לומר שהוא ,  בתורת יכיר לומר זה בני בכוריאינו נאמ�ל דאב "ש לטעמיה דס"והרא"
מ� לומר שהוא בנו בתורת יכיר אלא בתורת מיגו דאיבעי יהיב ליה כל אינו נא, אבל א� אינו מוחזק בבנו. בכור

  ."ז"רע' ח סי"קצוה' � הובא אצלנו בס"והרשב' ה דעת התוס"וכ. נכסיו

בניגוד , �"ש נראית כדעת הרמב"הוא עצמו שדעת הרא' ח ש� כ"ל בקצוה"שהרי כנ, לכאורה דבריו אלה תמוהי�
  .ל"וכנ, וכ� חוזר עליה� בתשובותיו. ו מפורשי� כ� בפסקיודברי, ל"הרי כנ, ובאמת. '� והתוס"לרשב

' ל כ"הנ' דש� בתשו. 'ובפרט אחר לדעת התוס, �"לרמב' ש מסכימה בפרט א"דדעת הרא, א� נראה בירור הדברי�
ז "ועפי, לבי� מי שזינה ע� האשה, י"נ דנאמ� האב לומר שהוא בנו בבא עמו ממדה"לחלק בי� הא דהוכיח מסוגיא די

ז מסביר ש� "ועפי. ואי� הוא אומר כ� אלא בדדמי, ג אינו יכול לדעת בבירור שאכ� בנו הוא"כי בכה. שהולד ממנואומר 
� נאמ� הוא לעני� "דלדעת הרמב, � במי שזינה ע� האשה ואומר שממנו העובר"ש והרמב"ש הפלוגתא דהרא"בש

ט לעני� "דמה' כדכ, בירור אמיתות הדברי�י שאי� הוא יכול לדעת ב"אעפ, ג"� הא דנאמ� בכה"דלדעת הרמב. ירושה
, � דדי� יכיר הוא ג� כשמסתמ� על דברי האשה"ל לרמב"אלא דס. שמא הפקירה עצמה ג� לאחרי�, ז ספק"יבו� ה

דכיו� שמכוח ידיעת עצמו אינו יכול לומר בבירור , ש"ובזה חולק עליו הרא. שאומר שמאמי� לה שלא זינתה ע� אחר
י ע� בנו ואומר שנולד לו "ורק בבא ממדה. ג לא נתרבה די� יכיר"ש בכה"לדעת הרא, מי� לאשהרק מפני שמא, שהוא בנו

ג אנ� מחזקינ� "וכמו דבעלמא בכה, רק מכוח ידיעת עצמו, דבזה לא מצד שסומ� על דברי האשה מחזיקו כבנו, מאשתו
� "וחולק בזה על הרשב. � יכירבזה נאמ� האב ג� מדי: א"וכדאמרינ� בחולי� י, ב"וזה מכוח ר, הבני� שה� מהבעל

  .ג שאומר שנולדו לו מאשתו הנשואה לו כדי�"ג� בכה, דמשמע מדבריה� שאי� שו� אופ� שנאמי� לאב' והתוס

הוא בני , אפילו אמר האב על מי שלא הוחזק בנו כלל"' ל וכו"� שסת� דבריו כנ"לדעת הרמב: מסקנת הדברי�
, והיינו ג� במי שזינה ע� האשה, ונא שאי� לו יסוד להיות בטוח שהוא בנונאמנות האב היא ג� בגו". ובכורי הוא נאמ�

  .כ נאמ� מתורת יכיר"ג, מ א� אומר שסומ� על האשה ומאמינה שהולד ממנו"מ, ואינו יודע א� אולי זינתה ג� ע� אחר

וא נאמ� שאכ� כ� אז ה, היינו ג� אנו מסיקי� שהוא בנו, י העובדות הידועות לו"עפ, א� לדברי האב, ש"ולדעת הרא
העובדות מצד עצמ� אי� בה� כדי להוציא מ� הספק אלא שמסתמ� , אבל א� ג� לפי דבריו. וזה מדי� יכיר, ה� העובדות

  .ג לא נאמר די� יכיר"בכה, על דברי האשה

אול� אי� זה אלא כלפי , ל דאיכא תורת יכיר ג� כשסומ� על אחר בהכרתו"דס, �"ש ברמב"ע לפי הסבר הש"ויל (
� בגוונא "ל שג� אליבא דהרמב"הנ' ש בתשו"הרא' כ מהו זה שכ"דא, אבל לא כלפי אשתו שלו לפוטרה מ� היבו�, �הב

� "ל לרמב"הרי לפי הנ, מ"ולכאורה מאי נפ. מהני ג� לעני� יבו�, שאינו נצר� בהכרתו לדברי האשה, דמיוחדת לו בביתו
ואילו , ורק בגוונא שסומ� עליה. י נאמנותו מכוח שבידו לגרשהל דכיו� דאומר ברי הר"וצ. לא נאמר די� יכיר לגבי האשה
  .ש ש�"כמבואר בש, כיו� שהוא עצמו אינו יודע, ש הא דבידו"הוא עצמו אינו יודע בבירור ל

, א� הוא מגדר נאמנות דבירור, ש נראה דמיתלי תלי בדי� יכיר שחידשה תורה"� והרא"והסבר פלוגתייהו דהרמב
ומצינו . דנאמנותו לגבי הב� לעני� קביעת האבהות הוא מעי� נאמנות על עצמו, אד� על עצמואו שהוא מגדר נאמנות 

דאליבא דרב אמרינ� הת� שאינו נאמ� אלא לעני� איסור אבל לא :) ג"ד ס"קי(ב בעני� האומר קדשתי את בתי "כיו
' סי(דברי יחזקאל ' בס' עי(". לקטלא לא הימניה, כי הימניה רחמנא לאיסורא"ואמרי הת� בטעמא דמילתא , לסקילה

א מטע� דאד� "כמו שנתנה תורה נאמנות לאשה האומרת נתקדשתי מדי� שאחד"שהסביר בדר� זו ) ו"סק, א, א"כ
וכבר דר� בדר� זו ". ואמירת האב חשיב כאמירתה, כ נתנה תורה נאמנות לאב על בתו"כמו, ע יותר ממאה עדי�"נאמ� ע

  ).ש"עי', ג' בחוט המשולש סי

ז הקשו בהא דאמרינ� דנאמ� "ג קידושי� בש� הריא"ב וכ� בשלה"י בסוגיי� ב"דהנמוק, דנחלקו בזה רבוותאונראה 
י "דאעפ' ואילו במאירי קידושי� כ. ותירצו דמיירי שטוע� שלא הכיר בה, ר"דהרי אי� אד� מע, ח"ג וב"לומר שהוא ב
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, ברשע" יכיר"ונראה שלדעה ראשונה לא נאמר . ב בסוגי�"ע מאירי בב"וע". כ הוא דכתיב יכיר"גזה"ר הכא "דאאמע
  .ל לתר� שהמדובר באד� שמוכר בתור רשע"כ הו"ועוד דא. כ מה בכ� שלפי עדותו הוא רשע"דאל

ואילו למאירי הוא . ר"כ שיי� בזה הכלל דאאמע"וע, י הוא מגדרי עדות ונאמנות דבירור"דלהנמוק, ל"ונחלקו בהנ
י "ואעפ, ד"כמו במי שמודה שגנב דחייב מדי� הודאת בע, ר"ו� בזה מצד אאמעש לד"כ ל"ע, מצד נאמנות אד� על עצמו

ל "ב מנחלות דס"מ פ"ד במל"ל הו"נ דזוהי דעת המהריב"וכ). � כמבואר ש�"ח ויסודו בר"י' חוט השני סי' עי(ר "דאאמע
  .עדי�' יכיר אפילו נגד ב

דבזה , אמנות היא מגדרי בירור דעדותש הנ"דלהרא. ש"� והרא"ל מבוארת יפה ג� מחלוקת� דהרמב"י הנ"ועפ
דמה בכ� שאנו מאמיני� לו , כ אי� תורת יכיר בשסומ� על אחרי�"ע. כמו עדי�, חידשה תורה דהאב נאמ� לברר הדבר

כ אי� די� יכיר אלא באומר זאת מתו� ידיעה "ע. נ"כיו� דאותו אחר לא העניקה לו תורה תו, שסומ� על אותו אחר
שוב לא נית� לחלק בי� נאמנותו לגבי הב� לבי� מה שיוצא , כיו� שהוא מדי� נאמנות דבירור, מאיד� גיסא, א�. עצמית

פ "שוב ל, וכיו� דנקבע שהוא בנו מדי� בירור. שהרי יבו� הוא תוצאה מזה שיש או אי� לו ב�, מזה כלפי האשה בעני� יבו�
  .בזה חיוב חליצה ויבו� לאשתו

אלא מדיני , ל שהוא לא מגדר בירור"כ ס"א, י אחר"שמועילה הכרתו עש "ל כהש"� שסובר כנ"ל לרמב"ולא כ� ס
, דהיינו במה שנוגע לאבהות, כ אי� ל� אלא חידושו"א. דבקביעת האבהות מסרה תורה זאת לעצמו, ע"נאמנות אד� ע

  ).ק"ודו,  בניורק בנוגע לעניני� שבינו לבי�, שהרי לא נתברר מעול� שהוא בנו,  לא�אבל לעניני� אחרי� , דהיינו ירושה

אלא בקשר , ג� כשסומ� על אחרי�, � נתחדש די� יכיר להכירו כב�"ש דלרמב"� והרא"כ לא נחלקו הרמב"והנה ע
  ):ז" ט�ו "הט, ו"ב פט"איסו' ה(� "הרמב' בר� כשאומר על הב� שהוא פסול בזה כ. כולל הכרתו בבכור, לאבהות

כ� נאמ� לומר בני , וכש� שנאמ� לומר בני זה בכור... � נאמ�ואמר בני זה ממזר הוא ,  שזה בנושהוחזקהאב "
ויהיה ממזר , נאמ� לומר עובר זה אינו בני וממזר הוא, וכ� א� היתה אשתו מעוברת. ח"ג או ב"זה ממזר או ב

  ".ודאי

 רק בגוונא, ובי� מצד שאינו בנו, בי� שזה מפני שבא מאיסור עריות או כהונה, שהאב נאמ� לפסול הב�' הרי שלא כ
  .אלא כשמוחזק שהוא בנו, נ לאב לעני� פסול הב�"ונראה מזה שלא נתנה תורה תו. שהוחזק הלה בתור בנו

  דרק, שהסביר זאת) ב, א"י' סי(אמרי משה ' בס' ועי

� דא� דלא ידעינ� כלל "לרמב' ומשמע לי. שנאמ� לומר שהוא בכור, דילפינ� מיכיר, לעני� חלק בכורה לחוד"
וזה ידעינ� , אבל לעני� שאר נאמנות לפוסלו ולומר שהוא ממזר. ה להחזיק אותו כבכורשהוא בנו האמינתו תור

מזה לא נוכל ללמוד רק דנאמ� לפוסלו , כ הגדול הוא ממזר"א, מדנאמ� על תינוק בי� הבני� לומר שהוא בכור
  ."ג שבלא דבריו מחזיקי� אותו לאביו"בכה

ה "� שנאמ� להחזיקו כבנו אהא דאמרינ� בכתובות כ"הרמבז על שיטת "רע' ח סי"ש שמתר� בזה קושית קצוה"עי
י בכגו� "כסברת הנמוק, כ שיהא נאמ� להכשיר"ג מכש"דא� נאמ� הוא לפוסלו בב, דאינו נאמ� לומר שהוא בנו וכה� הוא

  .ג הרי אינו נאמ� אלא בגוונא שהוחזק כבנו מבלי אמירת האב"ל ג� לעני� לפוסלו בתור ב"דלפי הנ. דא

ח "שהביאו בקצוה' מ שאותו מעשה מובא בירוש"והוא עפי, �" להוכיח מעני� זה דוקא כשיטת הרמבובאמת נראה
איכא למימר בנו הוא : ענה לו רבי, חייא א� אתה מאמינו שהוא בנו תאמינו שהוא כה�' שעל שאלת ר, ש� בסו� דבריו

נראה שלא היה מוחזק " 'א בנו וכוא� אתה מאמינו שהו"חייא ' והנה משאלת ר. ח"ג או ב"אלא שאני אומר שהוא ב
, שאמנ� על בנו הוא נאמ� ולא על הכהונה, ז"ל שאי� הדברי� קשורי� זב"ז אמר לו רבי כנ"מ ע"ומ, שהוא בנו רק על פיו

ג� כשאי� , הרי מוכח בהדיא שנאמ� להחזיקו כב�. ח"ג או ב"שהוא ב, מכא� שג� א� הוא בנו יתכ� שהוא פסול לכהונה
נמי אינו נאמ� להכשירו , ש� דאפילו בידוע שהוא בנו' א� בירוש: "ל"בזה' ח ש� הביא הירוש"ובקצוה. ידוע רק מדיבורו

  .ע"וצ. ח"וכשאלת ר, שלא היה ידוע שהוא בנו רק על פיו' שהרי מבואר מלשו� הירוש, וזה תמוה". לכהונה

ני� האבהות לבי� הנאמנות לעני� שמחלק בי� הנאמנות מכוח יכיר לע, �"ג� ההלכה השניה של הרמב' ומוכח מהירוש
ומכיו� שלעני� . נאמ� להכשירו' כ שהי"ג מכש"נאמ� לפוסלו בתור ב' א� הי, י"ל מהנמוק"דהרי כנ. כשרות ופסלות

ל בי� נאמנות "� שמחלק כנ"וזה כהרמב. נאמ�' לא הי) ג"בתור ודאי ב(מ דג� לפוסלו "להכשירו לא קיבל רבי דבריו ש
  .ח שלא עמד בכל זה"ג בדברי קצוה"וצע. נות לגבי כשרותו ופסלותולעני� אבהות לבי� הנאמ

אי� הכרח מזה , ל א� שהוא בנו"דכנ, והנה כל זה בגוונא שעני� האבהות אינו קשור בהכרח בכשרות הב� ופסלותו
. הדיתכ� שאמו היתה כשר, מ אי� הכרח שהוא ממזר"מ, י שהוא בנו"דאעפ, �"וכ� בנידו� בהרמב. שיהא כשר לכהונה

או , ע באופ� שידוע שהא� היא אסורה על איש זה מדיני עריות"א� צ. כ מצינ� לחלק ביניה�"ע. ח"ג וב"וכ� לעני� ב
הרי הוא , שא� הוא בנו מאשה זו, דכא� לא נית� לחלק, והאיש מעיד עליו שהוא בנו, ב"שהיא ידועה כממזרת וכיו

הא� , בתר מאי ניזל, א� לעני� הפסול הרי אי� נאמנות, דמצד עני� האבהות הרי נאמ� להחזיקו כבנו, בהכרח ממזר
דכיו� דעל ממזרות אי� , א� דנימא איפכא, נאמר דכיו� שהוא נאמ� לו שהוא בנו ממילא נאמינו בזה ג� על הממזרות

  .ממילא ג� על האבהות לא יהא נאמ�, להאמי� אלא במי שמוחזק כב�

א� אתה מאמינו שהוא בנו תאמינו שהוא כה� וא� אי אתה : ל"הנ' בנוסח הירוש. ח לרבי"וזו בעצ� היתה שאלת ר
אלא שרבי ענה . (לא נית� לחלק בי� זה לזה, ח"לפי שאלת ר, היינו שבנידו� זה. מאמינו שהוא כה� אל תאמינו שהוא בנו

  .ח לא� הדבר נוטה"אבל לא נתבאר בשאלת ר). שכ� נית� לחלק, לו

ונראה מזה , ר"ח דהרי אאמע"ג וב"ל שהקשה בהא דנאמ� לומר ב"וי שה"ונראה שיש לפשוט זאת מקושית הנמוק
ל "� אי� זו קושיא וכנ"ונהי דהסקנו לעיל דלרמב. (ג אי� להאמינו"נ ממילא ג� על ב"דכיו� דלעני� זה אי� לו תו

, עצמוהיינו משו� דיש לחלק הנאמנות לבי� מה שנוגע לב� לבי� מה שנוגע אליו , כ הוא"דלעני� יכיר גזה, מהמאירי
כיו� דלעני� , ד"נ בני"כ ה"א). נ"ז אי� לו תו"שע, כיו� שזה שיי� לא�, וכדחילק בי� בנו לירושה לבי� בנו לעני� יבו�
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, נ ג� מהסוגיא דפלוני רבעני"דכ. ג� להחזיקו כבנו לא מהימ�, כיו� שלא הוחזק כבנו, ג"נ בכה"הממזרות אי� לו תו
  .ש"עי

כ "א. ל שאי� לחלק הנאמנות"� ג� בעני� יבו� וס"שחולק על הרמב, ש"ראכ לדעת ה"ומכש. �"ז לדעת הרמב"וכ
  .ז"כיו� שהדברי� תלויי� וקשורי� זב, נ ג� להחזיקו כב�"אי� לו תו, נ לפוסלו כממזר"שאי� לו תו, בנידו� כגו� דא

דבזה . לדבריהמודה ' ע שאינה נאמנת ואפי"דפסק בשו, י כל האמור יוצא דבאומרת מפלוני נתעברה והוא ממזר"ועפ
, מ להחזיקו כבנו"דכיו� ומצד עצ� הא דמיוחדת לו ל, ג� במיוחדת לו ומודה לדבריה אינ� נאמני� לישויה ודאי ממזר

כ אי� לבא עליו אלא מכוח הכרת האב ומדי� "א. ב הל� אחר הבועל"א במיוחדת רו"דל, ל"וכנ', ד' א סי"וכמבואר ברמ
, ז לפוסלו"ועי, אבל להחזיקו כבנו. נ לאב אלא במי שהוחזק שהוא בנו"איכא תולפסול לא ילפינ� ד, א� ה� כאמור. יכיר

  .בזה אי� נאמנות לאב

ג� א� נראה הצהרה זו שנובעת לדבריו מתו� ידיעה , ש שהולד היא בתו"שהצהרת האיש בביהמ, ד"ויוצא שבניד
כל , שנאמ� להחזיק כבתו) ג"בכה� מודה לו "ושג� הרמב(ש "דבזה העלה הרא, ברורה מצד היותה מיוחדת עמו בבית

' ד שהצהרתו היתה חמשה ימי� אחרי הולדה שעדיי� לא עברו ל"כ בניד"וא. אי� האב נאמ� לפסול, שלא הוחזקה כבתו
  .הצהרה זו אי� בה ממש, מה שהצהיר שהיא בתו שממילא היא פסולה לקהל, יו� בכדי שתוחזק כבתו

א� הוא מוחזק , ו" ק�ל "וכנ(ז "עי, ש דא� משי� עצמו רשע" הראי ושזוהי ג� דעת"מ שנתבאר מהנמוק"כ לפ"ומכש
דהכא הרי ידוע היה לשניה� שהיא אסורה עליו בהיות האשה אשת , אי� תורת יכיר, )בעינינו כרשע ג� בלעדי דבריו

 ה� והרי, שאי� ממש בדבריו, וג� בדבריו אלה מחזק עצמו ברשעה בריש גלי. כ הרי הוא רשע"א, אחיו שיש לה בני�
  .כאילו אינ�

  .'מצד שהחוזקה בין השכנים וכו .ג
בעיני השכני� והמכירי� , שנערה זו הוחזקה כבתו של הבועל של האשה שהיתה מיוחדת לו כפלגש, ד"מסתבר בניד

  .שלה�

יש , כ לכאורה הרי מכוח עצ� החזקה שהוחזקה כבתו ובת אשה זו שהיא אשת אחיו שלא במקו� מצוה"וא
, י"ד ה"ש� פ' וירוש', פ' קיד(כדאמרינ� בעלמא סוקלי� על החזקות , מבלי דבריה� ה�, איתלהחזיקה כממזרת וד

  ).ב"כ�כ' ב הל"א מאי"� פ"רמב

אלא כשאי� ידוע לנו מקור החזקה , כי אי� חזקה מועילה להחזיק הדבר על פיה. א� לכשנעיי� נראה שאי� הדבר כ�
שזה מכוח התנהגות האשה , שהוחזקה נדה בשכנותיה, גו�כ. אז החזקה קובעת ודאות על הדבר שהוחזק, וסיבתה

שה� , וכ� באיש ואשה שהוחזקו כבעל ואשה, ומתו� התנהגותה שופטות השכנות שהיא נדה, שודאי יודעת מה מעמדה
  .ב"שה� בעל ואשה וכל כיו, והתנהגות� מוכיחה בעיני הבריות על מעמד�, יודעי� זאת בבירור

ואפילו כששניה� אומרי� שהיא , שמצד הדי� אי� לראותה כבתו ודאי, דת לו לאישבת שנולדה מאשה שמיוח, והנה
שכש� שזינתה ע� זה כ� יתכ� שזינתה , כיו� שמצד הלכה יש ספק בדבר א� אכ� היא בתו, בתו ומתנהגי� בהתא� לזה

 ומקורה שהיא הרי ידוע לנו סיבת החזקה, בזה נראה שג� א� השכני� יחזיקוה כבתו, א"וכפסקו של הרמ, ע� אחר
, אבל הרי מסקנא זו היא מוטעת מעיקרא. מפני שהשכני� רואי� התנהגותו אתה ועל סמ� זה ה� מסיקי� שהיא בתו

  .ג נראה שאי� זו חזקה כלל"כל כה, וידוע לנו מקור הטעות, כ חזקה זו בטעות יסודה"א. לפי ראות עיני ההלכה

והא . מ"ר בדי"נ כמו שאי� הולכי� אחה"ר בדי" הולכי� אחהדאי�) ה"פ', ד(ש "ויסוד זה מצינוהו במה שמסיק הש
ז נקבע שהוא בנו "ועי, כ הוחזק"היינו משו� שאח, ר"שהולכי� אחה, ממכה אביו שדינו במיתה: א"דדייקינ� בחולי� י

. כ לוקי� על ידו"א שאח"י ע"שהרי השוה זאת לאיסור שהוחזק ע, יו�' כ ל"וכוונת דבריו ודאי שהוחזק אח. בודאות
  .יו�' כ ל"שהוא רק בגוונא שהוחזק אח) י"פ' שמעתא ו(ובזה פירש 

ס דיל� "בסתירה שבי� ש) ז ועוד ועוד"י' חוט השני סי' עי(י דבריו אלה מבואר יפה מה שעמדו האחרוני� "ועפ
 ילי� מזה )י"ד מקידושי� ה"פ(' ואילו הירוש, ר"מוכיח ממכה אביו דאזלינ� בת) ל"חולי� הנ(שבגמרא דיל� . לירושלמי

  .כ האי ירושלמי"� ג"והביא הרמב. והיינו מצד שהוחזק שזה בנו, דהורגי� על החזקות

נ "דאי� הולכי� בדי, שמכוח רוב לחוד לא היינו הורגי�, ז"ש שני הדברי� נצרכי� ומשלימי� זא"י הש"אכ� עפ
כי אז מה , ר"ו הולכי� אחהשאילו לא היינ, כ תחשב כחזקה מעליתא"אלא שזה מהני א� החזקה שהוחזק אח. ר"אחה

  .ולא היה שמה חזקה, שהחזיקו בו כבנו היה נחשב כחזקה בטעות

, אבל חזקה שאנו יודעי� שמקורה בטעות. שרק חזקה שהיא כדי� נחשבת לחזקה, ל"כ שמענו מדבריו יסוד הנ"א
  .ז תורת חזקה"אי� ע, י שבעיני אנשי� הוחזק"אעפ

א והעובר עליו "י ע"� שהאיסור עצמו מוחזק עפ"ש שפירש דברי הרמב"תמה על הש) ו"נ' ע סי"א(בחמדת שלמה 
  ותמה ש�. יו�' שהמדובר כשהוחזק ל, כ לוקה"אח

כ מה שהוחזק על עדות "משא. י הבעלי� בעצמ� היא ראיה על אמיתות הדבר"דבשלמא מתי שאתחזק ע"
  ."על אמיתות הדבר' כ ואי� ראי"החזקה נעשית בע, העד

יו� ראינו� נוהגי� ' כגו� איש ואשה שבמש� ל, שכיו� שנהג בדר� זו, ובירור' זק הוא מגדר ראיש שעני� הוח"נוקט הח
  .זה מוכיח שאכ� ה� נשואי�, ז"כדר� איש ואשה נשואי� זל

אלא קובעת מציאות , שאינה בירור, אלא מעי� חזקה דמעיקרא, ש מפרש שחזקה זו היא לא מגדרי בירור"אול� הש
אלא מפני , ז אנו משתכנעי� באמיתות הדברי�"יו� אי� הפירוש שעי' נהגות מעי� זו במש� לוהא דצרי� הת. הלכותית

  .י דיבור� או התנהגות� הראשונה"ז סותר את מה שאנו באי� להניח עפ"הר, שא� אי� התנהגות כזו



  ל"הרב שאול ישראלי זצ/ משפטי שאול 

 

30

א בנו של יו� הופכת את זה לקביעה הלכותית שהו' חזקת ל, ב הל� אחר הבעל"ז שפיר בנידו� זה של רו"כ לפ"וע
כי החזקה קובעת , כ חייב מיתה על החזקות"וע, מבלי שנצטר� בכל פע� להתחיל לחקור ולקבע מצד הרוב, פלוני

  .שאי� אחריה ספיקות, העובדא כברורה

, ד� על החזקה שודאי התנהג זה כבעל ואשה' דהירוש', וכ� ג� להני אחרוני� שמבארי� הסתירה בי� הבבלי לירוש
א "מ' סי' ע א"ס א"חת' עי(כ "או שמטע� החזקה לא חיישינ� שמא הוחל� אח. ב הל� אחר הבעל"וג ר"שממילא יש בכה

כי אז מטע� , ב הל� אחר הבעל והל� אחר הרוב"כ מוכח דאילולא שהיה די� של רו"הרי ג, )ח"ק ע"ס' א' ש סי"ותבו
דזהו (ולא מצד שהוחזק כבנו , ב"רושהרי בגמרא דיל� אמרו הטע� מצד , שהוחזק הלה כבנו לא הוה סגי, החזקה גרידא

  .כ הוא מצד דאז לא היינו מייחסי� ער� לחזקה זו שזו בטעות יסודה"וע). כ גדר רוב"ג

, וממילא בולד שנולד מ� הפנויה. אי� עליה תורת חזקה, ל שכל חזקה שידוע לנו שמקורה בטעות"כ מוכח כנ"כ ג"א
ולאו שמה , ז חזקה הבאה מכוח טעות"ה, � א� יוחזק שזה בנוג, א דהוה ספק"למאי דפסק הרמ, שזה ג� במיוחדת לו

  .חזקה

, ג וחלוצה"� שבהוחזק כב� נאמ� לפוסלו בתור ממזר ב"אלא שלכאורה זה נסתר מגופה של ההלכה שפסק הרמב
או שהיא עצמה , כ"כ אמו אסורה על האיש מדי� ערוה דח"שא� הולד ממזר הרי ע, ג"ואי� יתכ� שיוחזק כבנו בכה

  .ג ג� להחזיקו כבנו"א בכה"וא, כ הרי החזקה כבנו היא גופא פוסלתו"א, ממזרת

כ או "כ א� מתברר שהיא אסורה עליו כח"וא, דא� היא לפנינו, דהרי המדובר כשאי� הא� לפנינו, מ"א� נראה דלק
ו ממילא כשאשה זאת שהיא אמ, הרי מאחר שהוחזק כבנו, כ למה יש לדו� רק מצד אמירת האב"א, שהיא ממזרת

ל שאמנ� היא לפנינו אלא שאינה ידועה בתור "ואת, צ לדברי האיש"ואי, אסורה עליו הוא ממזר מכוח החזקה עצמה
ולחלק , פ מה דינה של אשה זו"צרי� להזכיר עכ' כ הי"דא, ז בא לפסול הב�"ועי, פסולה רק שהאיש הוא שמעיד זאת

  .מ נאמ� כלפי הב�"שאינו נאמ� כלפיה לפוסלה ומ

א� . י שכרו� אחריו ומתנהג עמו בהתנהגות אב וב�"ע, שאי� אשה זו לפנינו אלא שהוחזק שהוא בנו, תכ בפשטו"וע
, מקו� כלל לעורר אז ספק שמא בא מפסולי עריות או ממזרות' לא הי, ג כיו� שראינו אות� מתנהגי� באופ� כזה"בכה

כי החזקה שהוא בנו , רוה יש מקו� להאמינוכ כשבא ואומר שנולד מ� הע"וממילא אח. כ שפיר הוחזק כדי� בתור בנו"ע
ואי� , שממילא אי� כא� תפיסת קידושי�, כ"כ בזמ� שהא� לפנינו והיא ידועה כאסורה עליו בח"משא. הוחזקה כדי�
כי מצד הדי� , החזקה היא בטעות, ל"ג כיו� שמצד הדי� הדבר הוא בספק כנ"כל כה, רק מצד שמיוחדת לו, להחזיקו כבנו
ל אלא בגוונא שהוא מוחזק "שלא נאמרה כנ, וא� לא נאמנות האב, כבנו ובזה באמת לא שיי� לו חזקהאי� להחזיקו 

  .כבנו

שהא� , כגוונא דא, ג שהחזקתו כב� כרוכה בהכרח בפסול הב�"דאי נימא דג� בכה, נ ג� מעצ� הלכה זו עצמה"וכ
כ כל עיקר "א. � נקבל דבריו שהוא פסולושוב לאור שהוחזק כב. מ אי� זה מעכב החזקתו כב�"ומ, כ"ידועה שיהא מח

היינו שכשבא , פ יפסול בשני שלבי�"שעכ, ההדגשה שבהלכה זו שאי� האב נאמ� לפסול אלא כשהוחזק כבנו נפלה בבירא
ושוב יהא נאמ� ג� כעת שאומר , ז יוחזק כבנו"שהוא בנו נקבל דבריו ועי, ג ג� על מי שאינו מוחזק כבנו"ואומר כה

  .שהוא פסול

, ל"כ כנ"שהוא ג, ל באמרי משה הא דאיכא בכתובות שאינו נאמ� להחזיקו בתור כה�"י הנ"מה שיישב עפ, טובפר
שהוחזק ' ושוב לאחר ל, פ נחזיקנו כבנו"דעכ, נ על מי שלא הוחזק כבנו לא לפסול וא� לא להכשיר בתור כה�"מצד שאי

ואילו לעני� , ה רק מצד שבידו להאכילו בתרומהנ לעני� כהונ"והרי מהגמרא נראה שאי. כבנו נקבל דבריו שהוא כה�
כי , ג� על זה שהוא בנו לא נקבל דבריו, ז"ג שמעיקרא שני הדברי� כרוכי� זב"ל דבכה"כ כנ"וע, נ לעול�"יוחסי� אי

, ג"כ מעיקרא אי� דבריו מתקבלי� ואי� מעשה מוחזק שהוא בנו בכה"ע. כ הוא כה� או פסול"ע, בקבלנו דבריו שהוא בנו
דרק אז א� . א� הוא פסול או כשר, ולא עלה לנו ספק בשעה שהוחזק כבנו, רק בגוונא שציירנו שאי� הא� לפנינואלא 

  .נ"כ יאמר שבא מ� הפסלות יש לו תו"אח

אי� הבת שנולדה , י שהוחזקה הא� כמיוחדת לאיש זה שהיא עליו באיסור ערוה"שאעפ, ד"מסקנא דמילתא בניד
וכ� ג� אמירתו שהיא ממנו להוציאה מגדר , י שכני� ומכירי� כבת איש זה"ה שתוחזק עואי� בכוח מ, אלא בדי� שתוקי

  .ספק

  .מצד אמירת האם כיום בפנינו .ד
כי אז הרי יש מקו� לקבל דברי הא� שהצהירה בפנינו שבת זו נולדה מאיש אחר שהוא , ל"וא� כני� אנחנו בכל הנ

  . הא� להכשירע בזה שבשתוקי נאמנת"י ההלכה הפסוקה בשו"עפ, כשר

ובכל גווני נתנו , מ לא מצינו חילוק בדבר"מ, כ עליה"שהרי היתה מיוחדת להלה שהוא ח, י שהא� רשעה היא"ואעפ
  .ה נאמנת"ואפ, � זה ג� בפילגש"ולדעת הרמב, ת דלא תהיה קדשה"והרי בכל פנויה שזינתה היא בל. נ להכשיר"לה תו

. שזה ממנו, וא� בפני הבת עצמה, ה התבטאה בפני שכני� ומכרי�כי מסתבר שג� האשה עצמ, אכ� עדיי� הלב נוק�
  .ג אי� לקבל דבריה עכשיו אחר שאמרה היפ� מזה"וכל כה

' ב' סי(ש "לצר� סברת הנתל, י שבעלמא הולכי� אחר הפסול"ואעפ, כ הייתי אומר שמ� הראוי שבת זו תנשא לגר"ע
ל דהוא רק "י, י שלא הכריע בזה כדבר מוחלט"ואעפ.  ממזררק בודאי, א הל� אחר הפסול"שבספק ממזר ל) יח, אות כו

, ג ודאי לא נחמיר"כל כה, ג שנישאת לגר וזה היתר מוחלט"כ בכה"משא, פ באיסור"בגוונא שנשאת לישראל שנשאה עכ
  .בפרט בזאת שהא� אומרת לכשר נבעלתי

  ד"כנלע
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היה אחי בעל האשה , לפי דבריה�. הנערהי האשה א� "הופיעו שני עדי� שהוזמנו ע, לאחר שנכתבו הדברי� דלעיל
ולא הסתבר שבאותו זמ� היה ראוי , ידוע חולי, ל"וזה כמה זמ� לפני לידתה ועיבורה של הנערה הנ, מאז שהכירו אותו

  .להוליד

והיא עצמה שהיתה בידידות ע� האשה ניסתה , שאמנ� ריכלו בשכונה על א� הנערה, כמו כ� שמענו דברי אשה שכנה
ומעבירה , אול� היתה תמיד מתחמקת ואומרת שאי� ברצונה להשיב בעני� זה, לקשור אתה שיחה בעני� זהכמה פעמי� 

  .את השיחה לנושא אחר

וכ� לא נתבררה כשרות� , י האשה עצמה"מאחר שהוזמנו ע, כי יש לפקפק בנאמנות�(ל "א� נקבל עדות� הנ, והנה
ויש לדו� בה בפשיטות רק מצד ההלכה של פנויה . נערהכי אז לא הוחזק מעול� אחי הבעל המנוח כאבי ה) לעדות

א� זה , אכ� יש להסתפק בדי� נאמנות הא� להכשיר. והא� נאמנת להכשיר, שדינה כשתוקי, שנתעברה ואי� ידוע ממי
פ הרי בעיני "עכ, ל"ג� א� נסמו� על דברי העדי� הנ, ד"דהרי בניד. ג� לאחר זמ� שבינתיי� הוחזק הולד בתור שתוקי

  .ובתור שכזו הוחזקה בעיני כול�, כ מכלל ספק לא יצא"וא, שכני� והמכירי� היה לחידה מה טיבו של ולד זהכל ה

". 'אומרת וכו' ואפי' פנויה שנתעברה וילדה א� אינה לפנינו לבודקה וכו: "ע הלשו� הוא"� ובשו"ברמב, והנה
נ "שמא עד כא� לא ניתנה תו, ו� להסתפקכ יש מק"וא. ד מטפל בבירור מעמדו של הולד"משמעות הדברי� שמיד ביה

. אבל משהוחזק לשתוקי שוב אי� הא� נאמנת להוציאה מחזקה זו. טר� יצא על הולד ש� של שתוקי, ג"לא� אלא בכה
הואיל ויצא עליו "שלאחר שנאס� מ� השוק אינ� נאמני� לומר בנינו הוא , ב לעני� אסופי"ע סל"ג מצינו להל� בשו"וכה(

שנאמר שמאחר שנאמנותה היא מצד שכל איסור השתוקי בישראל הוא רק מדרבנ� ומצד מעלת או "). ש� אסופי
  .ג� בגוונא שהוחזק לשתוקי יש להאמינה, יוחסי�

ב משו� אסופי אמאי לא יהא בו די� שתוקי שאי� בו "לעני� אסופי דלכאורה ג� כשאי' שכ' ז' ע סי"י א"בנוב' ועי
  משו� אסופי

דכל ,  שא� תבא אחר שנאס� אשה אחת ותאמר בני הוא ומכשר נתעברתי נאמנתב משו� אסופי"מ שאי"דנפ"
  ."אבל אי הוי בו משו� אסופי לא היתה נאמנת אחר שנאס�. שתוקי אמו נאמנת עליו לעול�

  :�"ל בדברי הרמב"ה הנ"ז בסו� ד"וכ� חזר ש� ע

כמו כל שתוקי , מ� השוקונאמנת עליו ג� אחר שנאס� , ב משו� אסופי"כ כל הפרטי� שאי"שוב הביא אח"
  ."שבודקי� את אמו ונאמנת להכשירו בכל עת

, "דכל שתוקי אמו נאמנת עליו לעול�"נראה מזה לכאורה שבשתוקי ג� א� הוחזק בשתוקי אמו נאמנת כמו שכתב 
  ".ונאמנת להכשירו בכל עת"

יו� בתורת ' � שהוחזק לאבל טר, כי יתכ� שכוונתו לומר רק שנאמנת ג� אחר שנאס�, א� אי� זו ראיה מוחלטת
  .ב"וצע. טר� שהוחזק כשתוקי, מ לאחר שנאס�"ל דנפ"פ לתר� כנ"ל יש עכ"ובכל אופ� מצד קושיתו הנ, שתוקי

לחלק בי� שתוקי שיודעי� מי היא אמו לבי� אסופי שבשתוקי כיו� שמכירי� ' שכ) ה ולכ� נראה"ד(ש בדבריו "א� עו
  והואיל, הרי ג� היא נפסלת, לפסול לההספק נופל ג� על הא� שא� נבעלה , את אמו

ל "ויש לנו לדו� על הא� עצמה ממי נתעברה שאז אפילו ברוב כשרי� חיישינ� דילמא אזלא איהי לגבייהו וה"
ואי� לנו עסק לדו� על הא� , אבל בתינוק הנמצא בשוק ואי� אנו יודעי� את אמו מי הוא. קבוע וכמחצה דמי

  ."ל פירש וכל דפריש מרובא פריש"הומ תינוק זה שנמצא בשוק "מ... כלל

כ "א, ד שהא� מודה שחיתה ע� אחי בעלה שלא במקו� מצוה"וכגו� ניד, ל דבנידו� שאמו ממילא פסולה"ז י"ולפי
כ אי� הדיו� אלא על הבת גרידא "א. דהפסול דר עמה בבית, ל עוד דג� בלי הודאתה אסורה מדי� ספק"וי. היא פסולה

ואי� על , שבזה נקטינ� כל דפריש מרובא פירש, ואי� לנו לדו� אלא על הולד גרידא, � מתהוהוי כמו נידו� דידיה שהא
  .הולד תורת שתוקי

מעתה אי� שתוקי , שמואל ברב יצחק בעי' ר): ט"א סו� ה"כתובות פ(' אמרינ� בירוש. 'ד יש בזה מחלוקת בירוש"ולענ
ג "יש שתוקי כר, חזר ואמר). ע"ק, � ולד שתוקי לעול�א דסברי דהיא נאמנת אי"ג ור"לר(יהושע ' אלא כר, א"ג ור"כר
  .כ"ע. באומרת איני יודעת, ואפילו תימא במדברת.  בשותקת�א "ור

א דבריה� אמורי� מפורשות שהאשה "ג ור"הרי ר, י"ד בקושיתו של רשבר"מה היה הס, וכל הרואה ישתומ�
וזה בי� בששותקת ובי� , דהו כל שאינה אומרת זאתשג� לדי, כ הרי התשובה פשוטה"א, "מאיש פלוני וכה� הוא"אומרת 

, דלכאורה הכל אחד, מהראשו�' כ� אינו מוב� במה שונה לשו� ב. אי� מקו� לדו� מצד נאמנות הא�, שאומרת איני יודעת
  .באופ� שהספק בעינו עומד, שאינה אומרת שהוא מפלוני כשר

ה נאמנת הא� "מ דמשו"כ הה"במש) ט"ק ל"ס' ד' סי(ש "והנראה בזה בהקד� מה שמיישב הבית מאיר קושית הב
ז היה ג� להאמינו להתירו בממזרת "ש דלפ"והקשה הב. להכשיר הולד מפני שאיסור שתוקי בישראל אינו אלא מדרבנ�

א דלא "מ אזיל בשיטת הריטב"והר. מ דזה מיתלי תלי במחלוקת הראשוני�"ותיר� הב. ת מותר"כי ג� ספק זה מה
. ת"כ לגבי ממזרת שתוקי אסור מה"וע. ונחשב ג� הוא כישראל, פק ממזרות אלא לגבי ישראלנתקבלה הדרשה להתיר ס

  .ש שהוכיח זאת"עיי, ל דספיק� מותר ה� בישראל וה� בממזר"� דס"וזה שלא כשיטת הר

א וה� "ג ור"אליבא דר, ז יש להאמי� הא� ה� להיתר"ולפ. �"ל אזיל בשיטת הר"הנ' י בירוש"ז נראה דהרשבר"ועפי
ש "ול, ז מקשה דהרי תמיד נית� הספק לבירורי"ועפי. ל"ש הנ"וכקושית הב, ז אלא מדרבנ�"דבתרוייהו אי, ישא ממזרתל

ובי� שתאמר שלכשר נבעלה ובי� שתאמר שלפסול נבעלה נקבל , י שנשאל את אמו"והיינו ע, שישאר ש� שתוקי עליו
וא� היא לא ,  כשלא נשאלה�והיינו , "בשותקת"זהו '  האלפי אופ�. שנאמנות האשה לא תהיה, ומתר� בתרי גווני. דבריה

ובדר� זו הוחזק הולד בתור ). ז כאומרת איני יודעת"כ הר"שא� המדובר כששאלנוה ושתקה א(אמרה כלו� בזה 
  .כיו� שהוחזק ויצא עליו ש� שתוקי, נ"שוב לא יהא לה תו, כ ג� א� נשאלנה עכשיו ותאמר מה שתאמר"וע. שתוקי
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אלא . כ אכתי יש מקד� לחוקרה ולקבל דבריה"וע, דא� היא שותקת לעול� לא תפג� נאמנותה, ל" סואיד� לישנא
בי� שהוא כשר , שבזה ודאי שאינה יכולה שוב לחזור בה ולומר מפלוני הוא, שהמדובר שאכ� שאלוה ואמרה איני יודעת

יש לנקוט ,  ולישנא בתרא הוא לקולא,כיו� שהוא ספיקא בדרבנ�, ולהלכה. כ יש בזה די� שתוקי"ע. בי� שהוא פסול
  ).ל"ש' טעמ' ת ח"ואנ, ט"ח כללי� א רי"שד' עי(י כללי פסק ההלכה "עפ, לקולא

והעדי� שהופיעו אמרו שלא הוחזקה בתור , ומכיו� שאי� לפנינו שו� עדות שנערה זו הוחזקה בתור בתו של בעל הא�
, והא� לפנינו אמרה שמפלוני נתעברה וכשר הוא. ער� לחזקהכ לא היה "שג� לו היתה מוחזקת ג, ולאחר שצידדנו. שכזו

  .נראה שיש לפסוק שנערה זו מותרת לבא בקהל ישראל

  .ד כתבתי"והנלענ

  שאול ישראלי

  .פסק הדי� לא נמצא

  

  4*בעני� ממזרות ונשואי� אזרחיי� : סימ� ד

המחלקה . פו לרישו� נשואי�ר לתל�אביב י"פנתה למחלקת הנשואי� ברה, )19.2.50(ילידת צרפת . ל.המבקשת פ
ו דר� "פנתה בשנת תשט. ל.ז.ונתברר שאמא שלה מרת ז, צ של פריז"התקשרה לצור� בירור כשרותה לנשואי� ע� ביד

ל "הנ. ז.ואחרי שהצהיר ש� שז. ת הופיע מר ג"ד דפ"ובביה. שגר אז בכפר סבא, .ג.צ דפריז לבקשת גט מאת מר צ"ביד
בניס� ' ה�ד נמסר לידה ב"וכעדות ביה, פ ונשלח לפריז"סודר הג,  כפליטי� ברוסיהק בהיות� יחד"אכ� נישאה לו בחו

  .ו"תשט

ורשומה אתו בנשואי� . ל.מבעלה הנוכחי מר ש. ל.ז.לפי זה נתעורר ספק על כשרותה של המבקשת שנולדה למרת ז
  ..טר� נתגרשה ממר ג, אזרחיי� בצרפת

א בכסלו "ר לישראל ונתקבלו דבריו בפני תלתא כחדא ביו� י"רהצ ה"הראשל' בפני כב. ג.לצור� בירור הוזמ� מר צ
ד לא אמר אלא במטרת "ומה שאמר בשעתו בפני ביה.". שמעול� לא עשה חופה וקידושי� ע� האשה ז"הוא אמר . ז.ש

  .ל א� נשבע על נכונות דבריו"הנ. פ"סידור הג

 נרשמה בתור נשואי� 1943�4סיפרה שבשנת ו, בטבת דנא' באה מצרפת והופיעה בפנינו ביו� א. ל.ז.האשה מרת ז
, יהודי�. בהיות� ש� במחנה עבודה יחד ע� הרבה בני נוער ממוצא עממי� שוני�. ג.ברוסיה ע� מר צ. ס.ק.במשרדי ז

י השלטונות "לש� הועברו בזמ� המלחמה ע, היה זה כפר נידח באזבקיסט� שבאסיה התיכונית. לא היו ש�, לדבריה
. כ שלא היו מצויי� ש� מוסדות רבנות ורבני�"כי בכלל לא היו ש� יהודי� ומכש, י"ישאה כדמומעול� לא נ. הרוסיי�

ש� . עד שיצאו מש� בהנת� אפשרות יציאה מרוסיה לפולי� לנתיני פולי�, על סמ� רישו� זה אמנ� חיו כאיש ואשה
את בקשתה . ישאה לו אזרחיתונ. ל.ש� הכירה את מר ש, ואילו היא נסעה לצרפת, האיש עלה ארצה, נפרדו דרכיה�

היא .. שלא יכלה להרש� כאשתו של בעלה הנוכחי מאחר שהיתה רשומה כנשואה למר ג, נימקה בזה. לקבל גט ממר ג
רק אחרי קבלה תעודת . י"שאי� בישראל רק גירושי� כדמו, מכיו� שהוסבר לה בשגרירות ישראל בפריז, ד"פנתה לביה

  .מחמת רשלנות, לדבריה, י"אול� ג� אז עד עתה לא נישאו כדמו, .ל.ל למר ש"הגירושי� נרשמה אזרחית כנ

  .עד כא� העובדות

יש לדו� מצד , .ל.ע� מר ש. ז.שנולדה מחיי� משותפי� של האשה ז. ל.והנה בבואנו לדו� על כשרותה של המבקשת פ
וכ� מצד , ס שברוסיה"במשרדי רישו� הנשואי� זק. ל בפספורט שלה בשעת הולדה כנשואה למר ג"הרישו� של אמה הנ

. ומר ג, ד" מצד עצ� הפניה לביה�האשה .  א� המבקשת בבתי הדי��והאשה . ל ודבריה� של מר ג"פ לאמה כנ"סידור הג
  .י"ק כדמו"ד שנישאה לו בחו"מדבריו המפורשי� בביה

 היו ש� ג� נראה שאי� מקו� לעורר ספק שמא, י משרד הנשואי� שברוסיה"שהוא עפ, והנה מצד הרישו� שבפספורט
ובכפרי� , מאחר שברוסיה אי� מצויי� רבני� ומוסדות דת רק מעט מזעיר באי אלה מהערי� המרכזיות. י"נשואי� כדמו

ורוב רוב� של .  א� המבקשת כמעט ודאי שלא היו רבני��. והאשה מרת ז. ג.נידחי� מעי� אלה שבה� שהו האיש מר צ
, לדברי האשה. (והללו לא נמנו ביניה�, די סגולה שומרי גחלת היהדותרק יחי, י רבני�"הנשואי� ברוסיה נעשי� שלא ע

וא� עד . השתייכו לנוער הקומוניסטי, צ דפריז הרב גוגנהיי�"ר ע� דיי� ביד"כפי שנמסרו בטלפו� בשיחה של מזכיר הרה
שמא היו , רר ספקכ הרישו� אי� בו לעו"א). ק"ללא חו. ל. האשה ממשיכה לחיות חיי אישות ע� האיש הנוכחי ש�היו� 

  . נשואי� אזרחיי�� מה שנקרא �דהיינו , ואי� ברישו� אלא מה שיש בו, י"ש� ג� נשואי� כדמו

במקו� עיגו� "ג ש"דבר אברה� ח' ד בס"שהו, ל"ע גרודזינסקי זצ"בנשואי� אזרחיי� כבר נתקבל פסקו של מר� הגרח
א פוסקי� "א� במקו� שא, פ לחומרא"ר� להשיג גאמנ� משתדלי� בתי הדי� בא". דעתו נוטה להקל, א להשיג גט"שא

  .ש באשה מהאנוסי� וא� הוא אנוס"י מה שפסק הריב"וזה עפ. להקל

� בחקות דת� וישבה בביתו עמו כאשתו לכל דבר "י עכו"שלא קדשה בעדי� ולא נשאת לו בעירה אלא ע"
  ."בחזקת אישות

  :ש"בזה הריב' וכ

� ובכהני במות� שאי� בה� "שנעשו בנימוסי עכו,  כמו שתרצהתקרא�, אי� ספק כי האירוסי� או הנשואי�"
... בכא� הרי לא נת� כלו� רק שהכומר מבר� אות� בקול גדול... א� א� היו בה� עדי� כשרי�, חשש קידושי�
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הרי כאילו פירשו שאי� דעת� ... �"דכיו� שהתנו בנשואי� בחוקות עכו, הכא בנידו� זה לא בעל לש� קידושי�
  ."י" כדמולש� קידושי�

  ):ט"ר' ת סי"שו(ד "וכ� בתרוה

' או ג' ושהו יחד כמו ב, כ"בת ישראל שהמירה ג) כומר(מעשה שבא לפני במומר שנשא בגויותו ע� הגלח "... 
והתרתי לו משו� דודאי היא והמומר לא התכוונו . ולבסו� חזרה היא לדת האמת וקידשה אחר. שני�

  ."אלא לייחד בעלמא כדי שתהא מצויה לו בכל עת ולא לאחר, י"ובהזדווג� יחד בגויות� לש� קידושי� כדמ

  .'ט ו"קמ' א ובמר� המחבר סי"בהגהת הרמ' ו א"כ' ע סי"ע א"והובאו הדברי� בשו

א "ואמרה שלא נישאה לו כ, וא� כי בדבר אברה� ש� הביא באשה שהיתה רשומה בפספורט כנשואה לפלוני
אול� זהו כפי המבואר בדבריו משו� .  על כ� ולא אבה להתירה להנשאבערכאות וכ� נתגרשה בערכאות והביאה עדי�

י החזקה דמסתמא נישאת "אמרינ� עפ"א סת� "וכיו� שהוחזקה ש� כא, י קרוביה ומכיריה שנשאת לאיש"שהוחזקה עפ
יש וא� אמנ� לדבריה חיו ש� כא. רק מכוח הרישו� בפספורט, א"ד הרי לא הוחזקה לפנינו כא"אבל כא� בני". כדי�

כ "ובאותו מקו� לא הוחזקה ג, א� הרי לדבריה לא נישאת מעול�. לדבריה, כ במקו� ההוא ברוסיה הוחזקו"א, ואשה
  .כ הפה שאסר הוא שהתיר"א. בתור נשואה רק בנשואי� אזרחיי�

, .ד והיו קשיי� באיתורו של מר ג"לביה, טר� שנכנסה לדור ע� האיש הנוכחי, יוצא איפוא שאילו היתה באה האשה
ומעתה לגבי . ל"ע זצ"י פסקו של הגרח"ל עפ"כנ, ד מתירי� אותה להנשא"היו ביה, פ לחומרא"או שהיה מסרב לתת לה ג
אי� מקו� להחמיר מצד , והוא בגדר בדיעבד ממש, ז כמו במקו� עיגו� של האשה"הר, .ל.המבקשת שלפנינו מרת פ

  . לקהל ישראלויש להתירה לבא, .הנשואי� האזרחיי� של אמה בשעתו ע� מר ג

 א� המבקשת היתה נשואה לו �. ד בפתח�תקוה שמרת ז"ו בביה"בשעתו בשנת תשט. ומעתה נדו� מצד אמירת מר ג
שלכאורה מוכח מזה שראתה עצמה , פ"ד לסדר לה ג" א� המבקשת לביה�וכ� מצד פניית האשה עצמה , ק"ברוסיה בחו

כמה , ו"כל זה נעשה בשנת תשט, פ"ד של סידור הג"שה ביהד ומע"א� דברי� אלה של הפנייה לביה. י"נשואה לו כדמו
ק "בחו. כ אפילו היתה האשה אומרת בפירוש באותה שעה שנתקדשה למר ג"א, שני� לאחר שהמבקשת כבר נולדה

שגרה אתו חיי אישות דר� . ל.שכבר הוחזקה בכשרות כבתו של מר ש, לא היה בדבריה כדי לאסור את בתה, י"כדמו
  ):ט"ק ל"ס' ד' סי(ש "כמבואר בב, נ על ילדיה לפוסל�"� תוכי אי� לא, קבע

כאילו לא אמרה לכ� הוי , אבל היא אינה נאמנת לפסול בניה, כי דוקא לאב נתנה התורה נאמנות לפסול בניו"
  ."כלו�

צ דפריז אי� לראות בכלל שמזה משתמע שאמרה אז שנשאה "י ביד"וזה נוס� על מה שנראה שמפנייתה לבקש גט ע
וזה יכול להתפרש יפה ג� . ד מש� לא נזכר אלא שמבקשת גט"כי במכתב של ביה, י"ק כדמו"י חו"ע. ו למר גבשעת

שמאחר שאי� באר� אלא , וכפי שהסבירה באמת עכשיו לפנינו. שמבקשת הגט מצד הנשואי� האזרחיי� שהיו לה אתו
כ אי� "ע. ד" בעיתה היא פנייה לביהשהדר� היחידה לפתור את, גירושי� דתיי� נאמר לה בשגרירות ישראל בפריז

  .בדבריה ובמעשיה של א� המבקשת בכדי לאסור את בתה

מאחר . בכדי לאסור את המבקשת, ו"ד בפתח�תקוה שנאמרו בשנת תשט"בפני ביה. וכ� לא היה בדבריו של מר ג
דהיינו (צא שהולד נמ, לא היה כדי לאוסרה, מצד עצ� מה שהיתה אמה שלה רשומה בערכאות שברוסיה כאשתו, ל"שכנ

א "שאי� ע, והרי זה כמי שבא להעיד על אד� מ� השוק שהוא ממזר. כבר הוחזק בכשרות) 1950המבקשת שנולדה בשנת 
כמבואר , אבל לא לאד� אחר, נ"הוא שנתנה תורה תו, היינו שהוחזק לפני כ� בתור אביו של הולד, ורק לאב. נאמ� בזה

  ):ו"ו פט"ש(ש "בש

  ."דודאי בעי שני� לפוסלו לקהל ישראל, שהוא ממזרלהעיד על אחד "... 

וא� לא , ד הוא קרובו אחי אמו"כי העד השני שהופיע בפני ביה) מבלי להכנס לברר כשרותו(א "והרי הוא אינו אלא ע
  .כ אי� בעדותו ולא כלו�"א. ל"הנ. אמר כלו� מתו� ידיעתו האישית אלא הסתמ� על מה שאמר וכתב לו מר ג

וא� לא היה ידוע שהדברי� נוגעי� , ובכלל לא היה מדובר, פ"נתקבלו בשעתו בקשר ע� הג. ו של מר גד שדברי"ובניד
כדמסיק הגאו� בעל , ד"כיו� שנתקבלה שלא בפני הבע, אי� לראות בזה קבלת עדות כדי�,  המבקשת שלפנינו�לבת האשה 

  ):'ק' א סי"בתשובת רע" (בית מאיר"

ופסול . מפני שהוא כמו שלא בפניו, י העדי� שעליה"ולי קהל האידנא עפתו יש ספק א� אפשר לפסוק די� פס"
  ."נ ממש"ד ודאי הוא כמו די"קהל לענ

ולשנות ממה שאמר בתחילה , ויכול ג� לחזור ולהגיד, ו בגדר עדות כלל"ד בשנת תשט"כ אי� עדותו בפני ביה"וא
ק ע� הא� "אמר בשבועה שלא היו לו מעול� חווכא� הרי חזר מדבריו הקודמי� ו). ו ובהגהה ש�"ח סט"כ' מ סי"חו(

כ היה איפוא מקו� לדו� לקבל דבריו הנוכחיי� כעדות המחזקת את הקביעה שלא היה ש� מעול� "וא. של המבקשת
ואילו כפי . שאמר שכל עיקר הרישו� לא היה אלא בכדי לאפשר לאשה לצאת מרוסיה, אלא שיש סתירה בדבריו. ק"חו

, כ�. שנרשמו זמ� רב טר� שעלתה על הפרק כל העני� של החזרה לפולי�,  האשה לפנינו יוצאוג� מתו� דברי, שמתברר
  .ל עצ� כשרותו מפוקפקת"וזה מלבד שכנ, ס"היו אכ� חיי אישות ביניה� על סמ� רישו� הנשואי� בזק, לפי דברי האשה

שלכאורה ג� מצד דבריה (שת וא� לא בדבריה של האשה א� המבק, .אלא שכאמור אי� אנו צריכי� בעדותו של מר ג
שהרי ג� במקו� ספק הא� נאמנת , הוי נמי סני� לקולא, ק רק רישו� אזרחי גרידא"שאומרת שלא היו ש� חו, כיו�

  :ט"ק ל"ל ס"ש הנ"ו ובב"סכ' ד' ע סי"כמבואר בא, להכשיר ולומר לכשר נבעלתי

דהא , ה נאמנת להכשיר"שמ, משו� דבלא דיבורה היה הולד ספק ממזר וכשר מדאורייתא לבא בקהל"
  ."מדאורייתא כשר
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ודבריה הראשוני� הרי לא היה בה� ממש . י"שמא היו ש� נשואי� כדמו, כ בנידו� דיד� שאי� זה אלא חשש"וכש
כי מעצ� . ל לא היה לפניה דר� אחרת"כי כנ, ד"פ דר� ביה"ועכשיו נותנת הסבר מתקבל על הדעת למה ביקשה ג, ל"וכנ

  .)י"רר ספק שמא היו ש� נשואי� כשרי� כדמואי� יסוד לעו, העני�

  .י"להנשא כדמו. ל נראה להסיק כי אי� לאסור על מרת פ"י כל הנ"עפ

  ד כתבתי"והנלע

  שאול ישראלי

  .פסק הדי� לא נמצא

  

*בעני� עוברת על דת ומזונות בעזיבת הבית : סימ� ה
5

  

ד שהאשה "ביה' לפיו החליט כב/ 2382ו"שכ' סד האיזורי בחיפה תיק מ"ביה' ד של כב"זהו ערעור וערעור שכנגד בפס
, י לחודש" ל�.200י הבעל הוא חייב במזונותיה בס� "עד להשלשת הכתובה ע. אבל לא איבדה כתובתה, מחויבת לקבל גט

  .והוא נפטר מזה ע� השלשת הכתובה

קדה ריקודי� ל חרגה מגדרי הצניעות המקובלי� בזה שר"כי התובעת הנ"ד קובע "ד זה מבוסס על מה שביה"פס
, "לפי ההגדרה המשפטית היא עוברת על דת' כשאול� הריקודי� מואר בתאורה אדומה וכו, סלוניי� בלי נוכחות בעלה

הואיל ואי� עדי� שהתרה בה תחילה , ע� זאת התובעת לא הפסידה כתובתה ויתר הזכויות הנובעות מתו� הכתובה"
  ".ועברה על התראתו

שכל עני� עזיבת המשיבה את המושב הוא "עזבה את הבית ללא כל סיבה מצדו ובערעור שמצד הבעל נטע� שהאשה 
ד היו כא� מעשי כיעור הגובלי� "ביה' ושלפי העדויות שהביא בפני כב". א� ורק עקב חוסר צניעותה והליכותיה הנלוזות

  .כ היא ג� הפסידה כתובתה"שע, ע� זנות

אכ� טענה זו נתבררה . ד היה לברר טענה זו"ביה' ל כבכ� טע� עוד שהאשה ביצעה הפלה מלאכותית מכוונת ושע
ח שבה בוצעה ההפלה שלפיה היה כא� מקרה אונס "מאחר שהאשה הציגה לפנינו מסמ� מביה, בפנינו שאי� בה ממש

  .כ לפרט זה בהמש� הדיו� דלהל�"לא נכנס ע, י דימו� מוקד�"שבא ע

מאיד� ישנ� בתיק עדויות . עליה� לא היו כשירותד הסתמ� "כ שהעדויות שביה"י ב"בערעור מצד האשה נטע� ע
. ולא מצאנו בה� משהו שראוי להתחשב בה�, בדקנו את העדויות לטובת האשה. בכתב שהיא מתנהגת כראוי וכהלכה

עוד טענה שכל טענות הבעל על דבר התנהגותה אינ� טענות הנובעות מתו� . כ א� בה� לא נדו� בהמש� הדברי� דלהל�"ע
איש חפשי הנשוי ע� חפשיה כמוהו יבא בטענות כאלה להתגולל על אשתו להוציאה על כרחה ונמצא כ כל "א"לב ש

  ".ד מסייע בידי עוברי עבירה"ביה

א� אמנ� בנוגע לדברי� שנהגה בה� קלות ראש בדת משה וישראל בידיעת הבעל . א� טענה זו לא מצאנו בה ממש
כי דיני התורה , יש מקו� רב לומר שלא נזקק לו, ר טענה זו כלפיהועכשו לרגלי קטטות שנולדו ביניה� מעור, ובהסכמתו

ד "קנ' א סי"בזה בדובב מישרי� ח' ועי. ולא בכדי לתת יד לכל רשע ומנוול להשתמש בה� למלא תאוותו, לחיי� ניתנו
להיות נבל ורוצי� לפרו� הגדר וליקח חפשיות ביותר ו' לגדור גדר בפני החפשי� וכו"ג "ד בכל כה"בא' שכ) 'אות ב(

אול� בכגו� דא ודאי יש מקו� להבחי� ג� בדרגות הקלקול ". כ"לכ� צדדנו דאי� בכח הבעל לגרשה בע. ברשות התורה
מ "מ, ב מדברי� שדשו בה� רבי� והפ� לה� להיתר"וא� שאנו רואי� בבעל שאינו מקפיד בלבושה וכל כיו. והשחיתות

ולסוג זה שייכי� הריקודי� . שקרבת� למעשה זנות הוא גדול ביותראי� לנו שו� יסוד לומר שלא איכפת לו ג� בדברי� 
: 'ופירשו התוס? ד"רוחצת ע� כל אד� ס: שאמרו ש�, ג בגמרא סו� גיטי�"וכה. הסלוניי� הללו כפי עדות� של העדי�

  .אד� רע אינו סובל זה מאשתו' אפי

שאי� זה כרוח בהפסד , � מגוריו הנוכחישהיא א� עכשו מוכנה לשלו� בית בתנאי שיעזוב את מקו, כ� טוענת האשה
ובהיות הבית קרוב ביותר למקו� מגורי . מאחר שממילא מקו� עבודתו איננו במושב אשר ש� ביתו כיו�, רציני בשבילו

  . הוריו שה� הגורמי� לקטטות ולמריבות ביניה�

  . עלינו לברר את מדת הצדק שבטענות שני הצדדי� וערעור� על פסק די� האמור

   העדים ומהימנותםכשרות
י קבלת "ואכ� רק ע. ד שהיא עוברת על דת"ז קובע הפס"עפי, "בהסתמ� על העדות"ד מציי� שהוא הוצא "הפס

וכפי , כ כפי שנטע� בפנינו"שאילו לפי דברי עצמה וב. יש מקו� לדו� שהאשה היא בכלל עוברת על דת, עדות� של העדי�
וכ� הוא שליוה אותה , שהיא רקדה ע� אחיה בלבד, נטע� ג� ש�, ד קמא"שמשתמע מהפרוטוקול של הדיו� בפני ביה

א� כי ודאי נהגה שלא כהוג� כבר בעצ� ההשתתפות בנש� , אי� מקו� לראותה כעוברת על דת, בשובה הביתה מהנש�
  .ריקודי� שאינו יאות לבנות ישראל כשרות

  :בנוגע ליחסי� בי� קרובי משפחה כגו� אח ואחות ההלכה פסוקה

, ב" הגדולה ואחות אביו וכיואחותו: כגו�, או המנשק אחת מהעריות שאי� לבו של אד� נוקפו עליה�המחבק "
ודבר איסור הוא ומעשה טפשי� שאי� קרובי� לערוה כלל , ז מגונה ביותר"ה, י שאי� לו שו� הנאה כלל"אעפ
  ).ו"א ס"כ' ע סי"א" ('וכו

                                                      
  הרב עובדיה יוס� , הרב שאול ישראלית , הרב בצלאל זולטי : הדייני ' בפני כב, 155\ו"תשכ , 15\ו"נגד תשכ� ערעור וערעור5
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אי� לראות בזה עוברת על דת מגדרי , "ו שו� הנאה כללאי� ל"ו" אי� לבו של אד� נוקפו עליה�"ומאחר שכאמור 
סוטה ' ב מה"מ פ"ג� מל' ועי, א"ש סק"ב, ו"קט' סי(ז לחוש שמא תזנה תחתיו " שהוא רק כשיש עימעשה פריצות

ורק , הרי אי� זה אלא ייחוד ארעי שאינו אסור כלל אח ע� אחותו, ואילו מצד הליווי הביתה. וזהו מצד הריקודי�). א"ה
  :� לחומרא יש בזהמקו

ב "כ' ש סי"ב" (מ המחמיר תבא עליו ברכה"ומ, ש דהלכה כרב אסי"הרא' וכ, וע� אחותו התירו ייחוד ארעי"
  )."ח"א סק"כ' ש בסי"כ הב"ע מש"וע, א"סק

הוא שומר שבת "בחקירות העדי� אמר אחד מה� על עצמו ש. ומאחר שכ� עלינו לדו� בכשרות העדי� ומהימנות�
  .והשני אמר שנוסע באוטובוס בשבת". ט"ניח תפילי� רק בשבתות ויוהוא מ"וש" קצת

כהלכה , והנה אילו היו בפנינו עדויות מאחרי� שאכ� עדי� הללו ה� מחללי שבת לא היה מקו� לקבל עדות�
  :הפסוקה

ל א� חייבי� עליה מיתת " כל שעבר עבירה שחייבי� עליה מלקות ואצ�? איזהו רשע. 'רשע פסול לעדות וכו"
  )."ב�ד א"ל' מ סי"חו" (ש א� עבר להכעיס"ש א� עבר לתיאבו� ל"ד ל"יב

  :ובזה קיי� הכלל, אכ� כא� לא נתקבלה עדות בנידו� אלא מפי עצמ�

  )."ה"סכ, ש�" (ר"א מע"שא, י עדי� שיעידו עליו"י עצמו אלא עפ"אי� אד� נפסל בעבירה עפ"

ש� (י עצמ� "א ומקבלי� עדות� מאחר שלא נפסלו עפז ג� כשאומרי� יחד ע� זה עדות אחרת פלגינ� דיבור"שמשו
  ).ו"סכ

  .י שלדבריה� ה� בגדר רשעי�"אעפ, ז לכאורה היה מקו� לסמו� על עדות� בנידו� שלנו"ולפ

  :גירושי�' ה בסו� ה"מ מהראבי"כ בהגה"ד ממש"אכ� יש לדו� בניד

והת� , ויי לא משקרי אינשיפ אי� מכירי� דמילתא דעבידא לאיגל"דבכל דבר גילוי לא משקר כדאיתא בר"
  ".כ וחמ� בפסח"כגו� תיקו� המועדי� יו, מ"באיסורא דאורייתא נפ

ז בכלל "ה, ומאחר שמעידי� על עצמ� על חילול שבת בגלוי ובפרהסיא. צ לדיני עדות"נראה מזה שבדבר גלוי אי
  .יני עדותצ בזה לד"כיו� שאי, ג יש לקבל הדברי�"בכה, ר"י שאאמע"ואעפ, "דבר גלוי לא משקר"

ל שהוא רק "מ י"מ, "הקילו חכמי� בדבר זה"ז "שמשו, � ש� רואי� שאי� זה אמור אלא לסני�"י שמהרמב"ואעפ
  .י עדות�"כ עפ"להתיר לו לגרשה בע, כ כשזה בא להקל"משא, ז להתיר הערוה"בנידו� דהת� שאי� לסמו� ע

ולאפשר לצד שכנגד להביא עדי� , ר בדברד לחקו"החובה על ביה, י עדי�"ג שהדבר נית� לבירור ע"ועוד שבכה
' עי(נוכח העובדא שהללו לא עושי� במחש� מעשיה� , ויש להניח שלא היו מתקשי� להוכיח זאת. שיבררו פסלות�

  ).'ג, ו"ט' מ סי"חו

גילה בורות , ודאי שהוא בכלל הפוחזי� והריקי�" ט"שמניח תפילי� בשבתות ויו"שזה שתו� חקירה אמר , עוד זאת
  :א בתשובותיו"ובזה אי� לקבל עדותו כדברי הרמ. מרצו� להתחזות כשומר מצוות במקצת, ה תו� שקרנותמדהימ

ג דלא "אע, וניכרי� לפוחזי� וריקי� לכל אד�' דהא גלוי לכל דאלו שני� עדי� שהעידו ה� חשודי� וכו"
וראיה . � לעדות כזהמ מאחר שהוחזקו בפי כל לפוחזי� וריקי� פסולי� ה"מ, ידעינ� בהו שה� פסולי� ממש

ו שהרי לאסור אשה על בעלה "ומהשתא נידו� ק. 'ד בעני� התרת אשה וכו"רכ' י בפסקיו סי"מהא דכתב מהרא
וכתבו בהגהת מרדכי דסנהדרי� דכל מי . 'ה דפסול לעדות וכו"ותו דלא גרע מע. 'בעי עדות טפי מלהתירה וכו

ו לריקי� אלו שהוחזקו לחשודי� וקלי� שאי� "ק. 'ש ובתפלה ובמצוות פסול לעדות וכו"שאינו זריז בק
  )."ג"י' א סי"ת הרמ"שו" (מקבלי� עדות� כלל

שחשוד , שהכל ישנו בו,  עד זה�ובפרט , מכל שכ� נידו� שלנו שודאי דבר גלוי לכל הוא התנהגות� הכללית של העדי�
  .וקל אי� לקבל עדותו כלל

  :ריוהעיר קצת בדב) ט"צ' סי(א בתשובותיו "וא� אמנ� רע

  ".ואי� נקל לפוסל� לעדי טומאה ולהתיר איסור דאורייתא, ה המה רק פסולי עדות דרבנ�"דהרי הבזויי� וע"

  :א וכלשונו ש�"י טענה זו פסקו של הרמ"א מיא� לסתור ע"א� ג� רע

  ".ל"א ז"ואיני כדאי להרהר אחר הרמ"

  :יישב הקושיא) א ש�"ברע' ק' ד בתשו"הו(מ "והגאו� הב

דנראה לחכמי� דה� חשודי� י ריקי� ופוחזי� והדומי� לה� כמו חשוד להעריות "בעלה עלאסור אשה ל"
  ".ת להוציא על יד� אשה מבעלה"מה,  דודאי ה� ספק פסולי תורהלשקר

  :צ הכרזה"כא� אי, י שכל פסולי עדות דרבנ� צריכי� הכרזה"שנראה שאעפ, כ ש� בזה"עו

היינו , ע דרבנ� דבעי הכרזה"א הלז במה דלא חשו בפס"רמ' ותשו) ז"אל� רל(א "הרשב' ל ללמוד מתשו"תו נ"
דמזה פשוט דלכל עדויות פסולי� בלא הכרזה דאי� לו שייכות , א נת� טע� שלא לאבד זכות הע�"משו� דהרמ

  ".'ה לאסור אשה וכו"וה. לטע� זה

י עדות� "ה באופ� שעפא שהוא לא ד� אלא בגונא של עדי טומא"ונידו� שלנו אי� בו אפילו משו� פקפוקו של הגרע
ואי� התירו חכמי� , ת ה� עדי� כשרי� ונאמני� והיא נאסרת עליו"ובזה העיר שמאחר שמה. וחייב להוציא, נאסרת

  :ל"כמפורש בדבריו הנ, להתיר האסור מ� התורה, י תקנת�"ע
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  ".אי� נקל לפוסל� לעדי טומאה ולהתיר איסור דאוריתא"

עדות� אי� היא נאסרת על בעלה אלא רק שיכול הוא לגרשה ואי� בזה ד ג� א� נקבל "ד שלפי פסה"כ ניד"משא
כי בזה שפוסלי� אות� אי� מקילי� אלא , א אינה קיימת כלל"כ כא� טענת רע"א, מ חיוב ממש ליכא"ומ, ג"חדר

  .ג"כ נגד חדר"שלא יגרשנה בע, מחמירי�

י עדי� "א מכחישה אי� מקו� כלל לקבוע עפוכיו� שהי, ל"וא� עד זה מפוקפק הוא וכנ, א"וכיו� שכל אי� לנו אלא ע
  .אלה שיש לה די� עוברת על דת

  ?איך נעשית עוברת על דת
ולא רק עוברת על , כ המערער העלה בפנינו טענה שהריקודי� לפי מה שה� מבוצעי� יש בה� משו� מעשה כיעור"ב

  .דת

ש "עו, ז מהישועות יעקב"ת סק"פא ב"י' סי' עי(כפי שיוצא מתו� בירורה של הלכה , אול� ההגדרה של כיעור
כ א� "משא. מעשה זנות' הוא רק באופ� שהדברי� מוכיחי� שבמקרה זה עצמו הי, )י"א בסק"ט ורע"במובאות מהמבי

, אלא על פרצת גדרי הצניעות שנות� מקו� לחשש שמא תזנה בעת אחרת, המעשה עצמו אינו מוכיח על זנות באותה שעה
  .ד"ד קמא שלא ד� בדבר אלא מצד עוברת ע"ביה' וצדק כב, אי� משו� כיעור

". שהיא רגילה בכ�"מבואר שהוא רק בגוונא ) ד, ו"קט' סי(א "ברמ, כ"ד שנית� לגרשה בע"אכ� ג� בגדר עוברת ע
  :מ"ביאר כונתו בש� הב) י"סק(ת ש� "ובפ

לזה ' ראה וכובלא הת' וזה אפי, כ"ד יוכל לגרש בע"מפני שהגיה לקמ� דעוברת ע' א וכו"וליישב דברי הרמ"
ד ש� "ולזה נוטה נמי משמעות תה, א דלא מיקריא עוברת בלא התראה אלא ברגילה לזה"הוציא מהרשב

  ".'וכו

  :'א שכ"ק' א בסי"ת מרע"וכ� מביא ש� בפ

  ".כ"א דבאינה רגילה ליכא מצוה ואינו יכול לגרשה בע"מדברי רוב הראשוני� לכאורה סייעתא גדולה להרמ"

א שה� רק "א ומבאר דברי הרשב"א הלכה זו מהרשב"שפקפק במה שלמד הרמ) א"ק י"ס(ש ש� "לפי הב' ואפי
כ להסביר זאת "ונית� ג, כ עשתה זאת לאחר שיצאה מבית בעלה"ד שהרי ג"נימוק זה שיי� ג� בני, בעשתה מחמת כעס

  .בדר� של מעשה הקנטה

ש� הנש� כמה וכמה פעמי� יש לראות ד רוצה לומר שכיו� שרקדה במ"הדייני� שצור� לפס' מכב' אלא שבנימוקי א
  ).וא� להפסידה כתובתה בלי התראה" (רגילה בכ�"בזה הגדר של 

ומה שלא הפסיקה באמצע לא , כ ג� מעשה חד פעמי אפשר לחלקו לכמה וכמה מעשי�"שא, א� זה לא מסתבר כלל
י "עפ) ב"ה אא"ד(ו " נדרי� מ�"מ הוא מהר"פעמי� ועיקר לימודו של הב' מ דסגי בב"ל להב"מ דס"וא� לפ. מגרע גרע

אבל כל מה שנעשה בערב אחד באותו נש� אי� מקו� כלל , הפסק רב ופעולות נפרדות לגמרי' וש� המדובר כשהי', הירוש
  .לחלקו לפי ההפסקות לכמה פעמי�

בזה ' כ הי"שא(ולא העיד שרקדה אתו כל הערב , בפרט שעד אחד מאלה לא העיד אלא שראה שרקדה ע� גבר זר
ואילו , כ אי� לנו אלא עד אחד בלבד על מספר ריקודי�"א) שהשני העיד שרקדה ע� כמה גברי� זרי�, שה בדרישותהכח

  .השני לא העיד אלא על פע� אחת בלבד

דמאחר דהא ) ד"ר' סי(י "ת תשורת ש"ומציי� ג� לשו) 'ד אות ב"קכ' ס(כ בדובב מישרי� "י מש"ויש להוסי� עוד עפ [
ד שהיא "כ בני"א. כ"א� עשתה תשובה אינו יכול לגרשה בע, ד הוא מצד החשש שמא תזנה"רת עכ בעוב"דיכול לגרש בע

כ החשש "א, פ אי� זה גרוע מהצהרה שאי� בדעתה לחזור על מעשי� מעי� אלה"מכחישה עדות� של העדי� הרי עכ
  .להבא אינו קיי� ג� א� עשתה מעשה שטות בעבר

  .]העדי� היא מפוקפקת ואי� עדות� ראויה להתקבלעצ� מהימנות , שכפי האמור לעיל, מכל שכ�

אי� להגדיר את האשה כעוברת על דת שבעלה יכול , שה� מבחינת המעשה וה� מבחינת העדי�, ל יוצא"י כל הנ"עפ
  .ד שנית� בנידו� זה"ויש לבטל את פסה, כ"לגרשה ע

  החיוב במזונות במקרה של עזיבת הבית
כ האשה טוע� שחמותה הגרה "ואילו ב, הבית ללא כל סיבה מצד הבעלהמערער מצד הבעל טוע� שהאשה עזבה את 

  .בקרבת מקו� היא סיבת המחלוקת ובגללה עזבה את הבית בתביעה לחייב את הבעל לשנות מקו� מגוריו

  :חובת ההוכחה' ע עלי"א� שכפי המבואר במפרשי� בשו, ד לא קיבל טענת הבעל בנידו�"ביה' כב

  )."ב"סי' ע' סי" (חייב לזונה... ה לבית אחר א� באה מחמת טענההאשה שיצאה מבית בעלה והלכ"

  :מ"ז בח"ע' וכ

  )."ב"ק מ"ש� ס" (כלומר וביררה שדבריה כני� שיש לחוש לטענתה"

  .ש"והסכי� עמו בב

� "שהכריע כדעת הרמב) א"ד סק"ע' סי(ת "ד בפ"מ שהו"ד נאמר בזה בהסתמכות על הב"בנימוקי� שצורפו לפסה
  ".ו סתמא יכולה לטעו�דעל אמו ואחות"
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א לעני� "וכנגד הטענה שהואיל ונכנסה מתחילה לדור בקרבת מקו� יש לומר דסברה וקיבלה כמו שמצינו ברמ
  :מומי�

  ".וא� ידעה בה� קוד� שנשאת אי� כופי� להוציא דסברה וקיבלה"

 שאי� דינה כמורדת אלא שאי� כופי� אותו להוציא אבל ג� הוא מודה' א לא כ"ש שג� הרמ"כ בזה בב"מצינ� מש
  ).ב"ש ש� סק"ב(ל כהני פוסקי� "שיכולה לטעו� קי

ז מעיר "ע. דהא דינא לפחות מכתובה והוא המוחזק בממו�) ג"ת ש� סק"ד בפ"והו(מ מקשה עליו ש� "אכ� הב
דהכא הוי כאיני יודע א� , ואשר לקושיא מתר�. ש לא זזה ממקומה"משנת הב, ל שג� א� קשה הדבר"בנימוקי� הנ

לעני� אשה שהמירה שהיא בספק שמא זינתה ע� ) ג"ו ס"קט' סי(ש "ומסתייע מהאמור בב, ל דחייב"תי� דקיפרע
  .�"העכו

אלא , ל"צ לטענת קי"דבמוחזק מעיקרא ל, ה"הוא לא מצד הממע, בפלוגתא דרבוותא אפילו אחר שנולד הספק
ל עביד אינש דינא "דקי"ועוד טע� ".  עמודהוי כטוע� ברי דטוע� אני סומ� על הני רבוותא דסברי הדי� אתו"משו� 
ל "מ דנקטינ� שמועיל קי"כי לפ, מ"ע של הב"דאי� בזה כדי דחיית הצ' א� נ" דודאי מא� דעבד כחד עבד' וכו' לנפשי

  .והוי כמחזיק בטענת ברי, ל"כ כשהוא מוחזק מעיקרא שיכול הוא לטעו� קי"כ מרש"א, )כ"בקיצור ת(

, וכיו� שהוי ספק, משו� דכל הדי� דמורדת מפסדת כתובתה אי� זה אלא מטע� קנסל שהוא "ש צ"וביישוב דברי הב
  .ל"כנ, מספק לא קנסינ� לה

 אי� לה מדינא �וא� עוזבת , שמאחר שסברה וקיבלה אי� לה רשות לעזוב הבית, ש מודה לעני� מזונות"ומעתה ג� הב
  .להני שיטות, שמספק לא נוציא מ� הבעל, מזונות

' א כ"ק' ש סי"י מיגא"הר' שבתשו, א� יש לדו� בזה גדר סברה וקיבלה יש לדו� מבחינה אחרתאכ� בעיקר הדבר 
  :ביחס לאשה שמעכבת מלהכנס לבית אחד ע� משפחת בעלה בטענה שמא יקניטוה ויצערוה

אמנ� , ע� חמותה ונתאמת שחמותה ציערתה] ל"כצ, כבר דרה) [שכר דירה(א� ' טענה זו אינה טענה וכו"
ואי� לנו להכריח את בעלה וישכר לה , י� לא דרה ע� חמותה ולא ראתה ממנה נזק כמו שזכרת�אשה זו עדי

  ".בית באומד בלבד

שהרי לא היתה טענתה ', א: ד אי� לראות בשתיקתה הסכמה שיוכל לטעו� סברית וקבלית משני טעמי�"כ ני"א
כמו כ� הרי , שכש� שאי� זו טענה', וב. תשהיו אומרי� לה אי� תוכלי לעכב בעוד שטר� נתנסי, מתקבלת כלל מעיקרא

  ?ולמה תתנגד, שהיתה רוצה לנסות ולראות שמא לא תראה מה� שו� נזק, ל שאי� מצדה כל הוכחה להסכמה"י

, דהת� היא באה בטענה לאחר שכבר נשאת, ש"י מיגא"ד שאני מהא דהר"דבניד', וא� א� יש לטעו� כנגד נימוק א
כ יכלה להתנגד ושלא "א, הדבר בתחילת הנשואי�' כ כא� שהי"משא.  טענה של ממששמחויבת ללכת אחריו כל שאי� לה

לה להעמיד קשיי� בסידורי� של בעלה בעוד שלא ראתה שו� ' שלמה הי, פ קיימת"עכ' אכ� הטענה השני. ד כ�"להנשא ע
וגדולה מזו מצינו . את לומ כ� ניש"וע, שלא נשתנה דבר מזמ� הנשואי� עד היו�, ואי� זה דומה להא דיש בו מומי�. נזק

אי� כופי� אותה לדור ע� צרתה שאי� "מ שתגור ע� חמותה "בהתנה עמה בפירוש ע' שאפי' שכ) ו"ת(ט "ז תתמ"להרדב
י שבכל סביר וקביל א� חוזרת בה די� "ואעפ, "לא דיינינ� לה בדי� מורדת כלל"ז "שמשו" אד� דר ע� נחש בכפיפה

ומוכרח לומר שהוא משו� שבנידו� מעי� זה נשתנו התנאי� וטר� שראתה . ל"הנש "כפי שיוצא ברור מהב, מורדת עלה
מ אי� "ז ש� שמ"וזה שפוסק הרדב. ממנה נזק סברה שתוכל לחיות עמה עד שנתברר לה שאי� אד� דר ע� נחש בכפיפה

מ אי� מוצאי� "מווכמו שבכל , כיו� שלא התחייב אלא באופ� זה, הוא משו� שאי� לתבוע ממנו חיובי�, לה חיובי� ממנו
, )ה שלא כתב לה"ד: כתובות מז' תוס(כ "כיו� שהוא תלוי בדעת המוכר ג, "כסבור הייתי"שיוכל הלוקח לבא בטענה של 

ז אנו אומרי� שלא מוכח כלל שהיתה בזה הסכמה מצדה "כ כא� שמטע"משא, וזהו במקו� שהתנה בפירוש עמה
  .מעיקרא

  ?ה על מיחובת ההוכח, כשנחלקים בסיבת עזיבת הבית
". באמו ואחותו סתמא יכולה לטעו�"� "ש שמכריע כדעת הרמב"ל מסתמ� על הב"ד הנ"כאמור בנימוקי� לפסה

  .כ לא נדרש ממנה להוכיח נכונות דבריה"משו

  :ע משני טעמי�"מ לכאורה צ"דהנה דברי הב. אכ� הדבר צרי� בירור

  :ות האשה בנידו� זה� יש לראות שבחדא מחתא מחתינא לטענות האיש ע� טענ"ברמב', א

שאי� כופי� את האד� ' וכוהאומר לאשתו אי� רצוני שיבואו לביתי אבי� ואמ� אחי� ואחיותי� שומעי� לו "
וכ� היא שאמרה אי� רצוני שיכנסו אצלי אמ� ואחיותי� ואני שוכנת עמה� בחצר ; שיכנסו אחרי� לרשותו

  .כ"ע, " את האד� שישבו אחרי� עמו ברשותושאי� כופי�, אחת מפני שמריעי� לי ומצירי� לי שומעי� לה

ואי� "מצד שרואה את המדור שלה שהוא רשות שלה : והוא, � משתמש באותו הנימוק שאצל הבעל"הרי שהרמב
וחילק בי� הבעל , �"שנראה שהכריע שלא כדעת הרמב, מ ש�"ובהה". כופי� את האד� שישבו אחרי� עמו ברשותו

  :'לאשה כ

  ".לפי שהמדור הוא של הבעל ואינו שלה,  האשהובזה יפה כח הבעל מכוח"

� הדגיש "מאחר שהרמב, "שמריעי� ומצירי� לה"� ההנמקה "ע מהו זה שהצרי� הרמב"ז באמת לכאורה צ"אכ� לפ [
  ].מ שהמדור הוא שלה"שלא כהה

  :שחובת ההוכחה תכנה' א כ"הרי הרמ', וב

  ".י מי נתגלגל הריב והקטטה"עד שיתברר ע"
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, שמא האשה היא שגורמת לקטטה, מ חייבת היא לברר מי הוא הגור�"מ, ברור שיש כא� קטטההיינו שא� אמנ� 
שה� מ� הנשי� "� לעני� אמו ואחותו משו� "מ בהכרעתו הרמב"כ מה זה שמסביר הב"א. ג אי� טענתה טענה"ובכה

 מי הוא, י� הדבר בספקכ עדי"א, כ היא ג� שונאת אות�"כמו, הרי כש� שה� שונאות אותה? ומה בכ�, "השונאות אותה
  .ל"ואז הרי אי� טענתה טענה וכנ, שמא היא הגורמת, הגור� הקטטה

שאי� כופי� את "� הוא כדכתב בפירוש מפני "באמת עיקר נימוקו של הרמב: כ נראה שכונת הדברי� היא כ�"ע
 הנימוק מאחר שיכול אלא שבעוד שבבעל שטוע� כ� הרי הדבר פשוט שנאמי� לו לזה". האד� שישבו אחרי� עמו ברשותו

ז אצלה אלא "הרי אצל אשה יתכ� שאי,  הרי לא נדרש ממנה שו� הוצאות בקשר לכ��וכ� ) מעיקר הדי�(כ "לגרשה בע
, שיודעת שלא ירצה או לא יוכל להעתיק מקו� מגוריו למקו� אחר, נימוק בכדי לאלצו שיגרשנה שעיניה נתנה באחר

מ שכל שבאה "לזאת הוסי� הב.  אלא כסות עיני� לכונת המרידה שלהואי� טענה זו שאינה רוצה שתדור ש� עמה�
אי� אנו חוששי� שמא כונה אחרת לה אלא תולי� , בטענה שאינה יכולה לדור ע� נשי� אלו שה� בחזקת שונאות אותה

מ בדבר מי הגור� "ואז שוב אי� נפ. שכיו� ששונאות אותה מסתבר הדבר שהדיור את� גור� לקטטה, הדבר במצוי
ואי� כופי� את האד� שישבו אחרי� עמו "כ הדי� עמה כיו� שהמדור הוא שלה "ג, שא� א� היא עצמה הגורמת, קטטהל

שבאשה הצרי� שתנמק הדבר בזה שמריעי� , � בכמה פרטי� בטענות שלה מהטענות שלו"כ שינה הרמב"וע". ברשותו
וכ� ג� א� טוע� זאת ,  התנגדות שלו מספקתכל, כ בבעל"משא. והוא דוקא באמו ואחיותיו שסתמ� שונאות אותה, לה

כ "משא, כי בטענה שלה אינה נאמנת בלי הוכחה אלא בגונא שיש רגלי� לדבר. כ טענתו טענה"ג, כנגד אביה ואחיה
  .�"מ ובביאורו והכרעתו כהרמב"נ בכונת הב"כ. בטענות שלו

לפי "מ בהבדל שבינו לבינה "ד ומהה"א הביא מהראב"י וברמ"� ובב"ע לא העתיק טעמו של הרמב"אכ� בשו
ורק בגונא . שהרי אי� המדור שלה, ז בלי הנמקה מצדה אי� לה בכלל טענה"שלפ". שהמדור הוא שלו ואינה שלה

 הגורמת היאאכ� א� . מ חייב לתת לה אפשרות דיור הוגנת"י שהמדור שלו מ"שאעפ, שמציקות לה הוא שיכולה לטעו�
י שיתברר לנו שיש ביניה� קטטה ואינה יכולה לדור "אעפ. � טענתה טענהכ אי"נמצא דהעיכוב הוא מצדה ע, לקטטה

  . הגור�שהיאדהוא אינו חייב לשנות הדירה כיו� , את�

א "וכדמסיי� הרמ,  זאתכשמוכיחהשהרי המדובר דוקא , שהמדובר כשמתנגדת לאביו, דידהע ג� לגבי "בשו' כ כ"ע
שא� היא , בי� ביניה� נאמ� לברר מי הוא גור� הקטטהובזה ג� מושי. ד שיש ממש בדבריה"שהוא כשנראה לבי

מ אי� עדיי� מזה "דמ, י שברור ששונאות ה� אותה"אעפ, אמו ואחיותיוג� בבאה בטענה נגד , הגורמת אי� לה טענה
 כל עוד שלא �ובמזונות , והיא צריכה להוכיח זאת בכדי לחייב את הבעל בשינוי המדור.  הגורמת לקטטהמי היאהוכחה 

  . המדור והאשה הלכה מביתושינה

שהרי כא� לפנינו בעיא יסודית , � אינה מספקת עדיי� בהכרעת ההלכה"מ כהרמב"ז ההכרעה מסברא של הב"ולפ [
� שאי� כופי� את האד� שישבו אחרי� "א� המדור נחשב שלה שבה קיימת סברתו של הרמב, שאי� לה הכרעה מסברא

  ].ע בזה"וצ. לה עיכוב שאינו מצדה מלדור ש� הוא שיש לשמוע להורק א� יש , או שהמדור הוא בעצ� שלו, עמו

י שהבתי� "ואעפ, אלא ה� גרי� בבית משלה�, שמאחר שאי� ה� שוכני� אתה יחד, מ בדבר"אכ� לנידו� שלנו אי� נפ
כא� כ "א. כי רשות זו אינה שלה כלל, מ ה� אי� היא יכולה לטעו� שה� יושבי� עמה ברשותה"מ, ז"ה� בקרבת מקו� זל

שרק למנוע אות� . כ תוכיח שאי� היא יכולה לדור כא� בגלל שה� גורמות הקטטה"אא, � אי� טענתה טענה"ג� לרמב
  .אלא שהבעל בא אליה� וש� ה� מסיתות אותו, ולא באופ� זה שאי� הטענה, מלהכנס אליה היא שיכולה

ג "בכה,  שיריב עמההבעליתות מאחר שעיקר הטענה היא לא שה� מצירות לה מצד עצמ� אלא שמס: א� ג� זאת
מ אי� זה כלל הכרח שיצליחו "מ,  אלה שונאות אותהשנשי�כי א� אמנ� חזקה ישנה , מ"ודאי אי� מקו� להכרעת הב

על כ� יעזב "וכלשו� הכתוב , ואדרבא ברוב המקרי� אי� הבעל ניסת, להסית הבעל שא� הוא יתקוטט עמה ויריב עמה
והיינו משו� , ובטע� שנאת החמות לכלה אמרו מפני שרואה אותה אוכלת יגיעה". איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו

אפילו אילו היתה זו טענה כלפי (ג ודאי נופלת הטענה של סברית וקבלית "בכה, מצד אחד, כ"וע. שבנה מוסר לה הכל
מאיד� , אכ�. ית כללש סברית וקבל"ול, ז בכלל לא עלה על הדעת שג� הוא יריב עמה"כי ע) הדיור ע� אמו ואחיותיו

  .כי מסתמא אי� לומר שאמו משפיעה עליו עד כדי לגרו� קטטה ע� אשתו, בזה ודאי חובת ההוכחה על האשה, גיסא

  :מסקנת הדברי�

ג� , טענתה שה� מריעות לה, אלא ה� גרי� בבית נפרד משלה�, באופ� שאי� משפחת אבי הבעל גרי� יחד ע� אשתו
ז "וכ� הוא באופ� שטוענת שמסיתי� את הבעל וגורמי� עי.  צריכה הוכחה מצדה,בהני נשי� שסתמ� שונאות אותה

  .וא� אינה מוכיחה זאת אי� לה מזונות. לקטטה בינו לבינה

, שמאחר שהבעל הגיש תביעה לגירושי� וא� הוא מונע עכשו שתחזור, ד נאמר עוד"שבנימוקי הפס, וצרי� להוסי� עוד
א� אי� הנידו� דומה . 'חוברת א' כר� ו" פסקי די�"דבר ומסתמ� על האמור בממילא אי� עזיבתה מעלה או מורידה ב

כי היא משועבדת לעמוד ", )ב"סי' ע' א סי"רמ" (דאי� האיש חייב במזונות אשתו אלא כשהיא עמו: "דהכלל הוא' לראי
ות אינה אלא באופ� ונמצא שעיקר התקנה של מזונ, )ג"מ ש� סקי"ח" (תמיד לפניו ולשמש אותו ולאכול עמו על שולחנו

ואינה מפסידה , אלא שא� העיכוב הוא ממנו נמצא שהיא אנוסה בדבר. וא� היא הולכת אי� מקו� לתקנה כל עיקר, זה
ג אי� "מאחר שבכה, והאונס אינו מעלה ואינו מוריד, כ לא מצד האונס היא נמנעת"א, כ כשג� היא מונעת"משא. מזונות

  .דה מוכנה למלא מה שהיא משועבדתשהוא רק בתנאי שמצ, מקו� כלל לתקנה

אלא שצריכה לש� זה להוציא הוצאות ולטרוח , ג שהאשה הצהירה שמוכנה לחזור"ד המצוי� הוא בה"והנידו� בפס (
שה� , פעולות אלה' אי� מקו� להטיל עלי, שכל הטרחה שלה היא ללא הועיל, שלאחר שהצהיר הבעל, טרחה מסוימת
  ).ללא כל תועלת

  :ל האמורהמסקנא העולה מכ

  . בטל�וטוב יעשה הבעל שיחזירנה אליו והסעי� המחייב את האשה לקבל גט , אי� האשה עוברת על דת.א
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  .מ לברר את מדת נכונותה לחזור"ד האיזורי ע"ביה' ב להחזיר הדיו� לכב

  .בטל �ד המחייב אותו במזונות עד להשלשת הכתובה "ופסה, ג א� יתברר שהאשה תמשי� בסירובה אי� לה מזונות

ע� אפשרות בירור הדבר על גור� , י קביעת תקופת נסיו�"יש לסייע בידה ע, ד א� האשה תצהיר שהיא מוכנה לחזור
  .הקטטה

  .ד פסק דינו למזונות בהתא� לתנאי�"וא� הבעל למרות הצהרתה אינו מוכ� לקבל אותה לביתו כי אז יוציא ביה.ה

  .אי� להוציא ממנה, ד"רשות ביו המזונות שאכלה עד עכשו כיו� שהיא תפוסה בה� ב

  ד כתבתי"והנלע

  ישראלי. ש

  פסק דין
ג� , כ המערער שלא היה מקו� לחייב את המערער"שבשאלת המזונות צודק ב, אחרי העיו� בכל החומר אנו קובעי�

והיא לא הוכיחה , א� נניח שהאשה אי� דינה כעוברת על דת הואיל ואי� חילוקי דעות שהאשה עזבה את בית הבעל
, אי� בטענה זו ממש, ומה שהיא טוענת שבגלל חמותה היא עזבה את הבית, הבעל הוא האש� בעזיבתה את הביתש

ולדברי הבעל יש מרחק של מאה מטר בי� בית� , אלא סמו� לביתה, הואיל וג� לדבריה אי� חמותה גרה עמ� בבית אחד
, אלא שהיא הסיתה את בנה, חמותה מציקה להנוס� לכ� היא לא טוענת ש. י האשה"דבר שלא הוכחש ע, לבי� בית אמו

ומשו� , כל עוד שלא הוכיחה שאמנ� בעלה מציק לה, כ ברור הוא שבטענה זו היא לא נאמנת"וא, שהוא יציק לה, בעלה
  .כ� היתה נאלצת לעזוב את בית בעלה

צדיק לחייב אותו זה לא מ, והוא לא מוכ� להשלי� עמה, ומה שהבעל הגיש תביעה לגירושי� לאחר שעזבה את הבית
כמבואר , כ אי� לה די� מזונות"א, שהרי היא לא מוכנה לחזור לבית בעלה, לאחר שעזבה את הבית שלא כדי�, במזונותיה

  .א"ב ברמ"י' סעי' ע' ע סי"ע אה"בשו

או דינה כעושה מעשה כיעור לפי דעת , ד האזורי"בשאלה א� דינה של האשה כעוברת על דעת לפי דעת הרוב של ביה
לא ראינו בשלב זה שיש לנו , או שלפי טענת האשה אי� דינה בכלל אפילו כעוברת על דת, ד האזורי"יעוט של ביההמ

ולא נתאפשר לנו לעשות , יש לנו הוכחות בעני� צניעות האשה ומעשיה"כ הבעל "הואיל ובפנינו טע� ב, להכריע בדבר זה
אשר יכול ,  כל עוד שלא נית� לצדדי� להוכיח את טענותיה�לכ�, ד האזורי"ביה' טענה זו הוא העלה ג� בפני כב". זאת

  .לפני שהושלמו כל הטענות וההוכחות של הצדדי�, אי� לנו להכריע בנקודה אחת, לחרו� את גורל המשפט

  :משו� כ� הוחלט

  .א הבעל פטור ממזונות האשה

  .החליט מחדש בהתא� לבירורי�ול, ד האזורי לש� השלמת טענות והוכחות הצדדי�"ביה' ב מחזירי� את הדיו� לכב

  .אי� צו להוצאות

  .ז"ב טבת תשכ"נית� היו� י

  בצלאל  זולטי   שאול ישראלי    עובדיה יוס�

  

*בעני� דרישה וחקירה ודי� מרומה בעדי זנות : סימ� ו
6

  

על . א:  לפיו, )כז1046/תיק (א "ב בכסלו תשל"ערעור על פסק דינו של בית הדי� האזורי באשדוד שנית� ביו� כ
  .לדעת הרוב, האשה הפסידה כתובתה וכל תנאי הכתובה. ב; ז בגט פטורי�"הצדדי� להתגרש זמ

במש� כל . לה� ששה ילדי� גדולי� וקטני�. ט"עלו לאר� בשנת תש. הצדדי� התחתנו לפני כעשרי� שנה בתימ�
ביניה� בפני בתי הדי� בבאר ודיוני� רבי� התנהלו , וריב ומצה מנת חלק�, חייה� המשותפי� לא שרר השלו� במעונ�

' שאושר על ידי בית הדי� באשדוד ביו� ג, ג הגיע הזוג לידי הסכ� גירושי�"באלול תשכ. שבע ובאשדוד במש� שני�
לפיו הדירה הרשומה על ש� שני בני הזוג תועבר כולה לאשה תמורת כתובתה ויתר תביעותיה , ח"בתשרי תשכ

א� משו� מה לא , ח"פ נקבע לניס� תשכ"סדור הג. ות בי� הזוג הגיעו לקצ�והיה נראה לכאורה שההתדיינוי. הכספיות
  .פ"סודר הג

ואז חזר בו הבעל מהסכמתו להעביר את , ד באשדוד"ח נתקיי� דיו� מחודש בי� הצדדי� בפני ביה"בסיו� תשכ
.  לה מאומהמחצית הדירה הרשומה על שמו לזכות אשתו בטענה שנודע לו שאשתו זנתה ע� ערבי ולפיכ� לא מגיע

  ".אני רוצה להמשי� בדר� משפטית כדי להרויח בעניני ממונות"ט הצהיר הבעל "בטבת תשכ' ובישיבת בית הדי� מיו� א

ח הביא הבעל שני עדי� שעל טיב� האומר דרשני לא נעמוד עכשיו כי אי� לנו "ה בתמוז תשכ"ד מיו� כ"בישיבת ביה
אבל על שאלות . וזה היה בקי�, ד שהאשה זנתה ע� ערבי בפרדסשני העדי� הללו העידו שראו יח. צור� בכ� עתה

ונוס� על כ� הכחישו זה . ענו שאינ� יודעי�, באיזה יו�, בכמה בחודש, השייכות לתחו� החקירות כלומר באיזה חודש
  .את זה בבדיקות בכמה פרטי�

                                                      
  ב יוס� קאפחהר, הרב שאול ישראלי , הרב בצלאל זולטי : הדייני '   בפני כב103\א" ערעור תשל6
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עד השני לא נרשמה תגובתה ואילו על דברי ה, וא� ג� זאת הכחישה האשה מיד ובתוק� את כל דברי העד הראשו�
כ� נשמע עד שוטר שאי� עדותו מעלה . א� במקו� אחר נרשמה הכחשתה את כל הספור וטענה שהיא עלילה, מיד

  .ד נשוא הערעור"ומורידה לפס

ט "באייר תשכ' וביו� ו, כ האשה להשמיע שוב את אחד מעדי הזנות שחזר בו מעדותו לדבריו"לאחר מכ� בקש ב
  ".כ"ת את הבקשה אחר שהעד כבר העיד את עדותו בנוכחות האשה ובלדחו"ד "החליט ביה

  .אני מאמי�: והוא ענה, ד א� הוא מאמי� לדברי העדי�"י ביה"ל נשאל הבעל ע"תש' באדר א' בפרוטוקול מיו� ל

  :א נית� פסק�די� כדלהל�"ב בכסלו תשל"ביו� כ

  :ד פוסק"ביה, אחרי העיו� והדיו� בדבר"

  .פ"ז בג"א על הצדדי� להתגרש זמ

  .ב האשה הפסידה כתובתה ותנאי הכתובה

  ."לדעת המיעוט לא הפסידה כתובתה ותנאי כתובה, ד זה הוא לפי דעת הרוב"פס

  .לפיו הפסידה האשה כתובתה ותנאי כתובה, של פסק הדי�' האשה הגישה ערעור נגד סעי� ב

, פסוק שהיא מותרת לו הוא מוכ� לקבלד י"א� ביה: כ הבעל הוסי� ואמר"וב, בפנינו חזרו הצדדי� על טענותיה�
  .הוא איש דתי

  .לאחר העיו� בחומר ובטענות הצדדי� נראה בזה כדלהל�

  .פ"ז בג"על הצדדי� להתגרש זמ: ד נאמר"של פסה' בסעי� א

. כ היה צרי� לפסוק שהאשה נאסרה על בעלה"שא, ד לא קיבל איפוא את עדות העדי� שהעידו על מעשי זנות"ביה
א זינתה צריכי� "א שא� באו עדי� שא"י): ד"א ס"י' סי(ע "א� הוא מבוסס כנראה על האמור בשו, קד לא נומ"פסה

  .ואילו בנידו� שלנו כשנחקרו העדי� על היו� והחודש אמרו שאינ� יודעי�. ח"דו

אי� , ח"ע שמכריע דעדי זנות צריכי� דו"מ שנראה בשו"דג� לפ, )ב"ע' סי(י "ז ממה שהעלה הנוב"אלא שיש לעורר ע
אי� , ע"בזה ג� לפי פסק השו, כ כשאומרי� שאינ� יודעי�"משא. זה אלא לעני� שא� יוכחשו בחקירת� עדות� בטילה

  .עדות� בטלה

א דעדי "לחלק בי� הא דפסק ש� הרמ) 'בטע� ב(' שכ) ד"ק י"ב ס"מ' סי(ש "וזה מסתייע לכאורה ג� מדברי הבי
א הוא מצד די� מרומה "י' בזה דבסי' וכ, ח"א דעדי זנות צריכי� דו"י' לבי� הא דאמרינ� בסי, ח"קידושי� אי� צריכי� דו

שאי� דינו ) "ג בהגהה"ו ס"ט' מ סי"חו(והרי בדי� מרומה נפסק ). א"ש ג� בביאור הגר"ועי" (שהרי האשה מכחשת"
עדות� אלא ש בעדי זנות אי� בטלה "הרי שג� לפי הבי". מ� החקירות אינו יודע שיתבטל העדות' נ שא� אמר בא"כדי

  .ולא בשאמרו שאינ� יודעי�, כשהוכחשו בחקירות

ג א� "מ בכה"שהרי בדי, תמה על סברא זו דהכחשת האשה תיחשב לדי� מרומה) 'ו' ג סי"ח(בית הלוי ' אמנ� בס
ופירש ההלכה , ורק א� ניכרת רמאות בעצ� העני� הוא דנחשב לדי� מרומה, דאיכא הכחשת הנתבע לא חשיב די� מרומה

  .חרמטע� א

מטע� די� ) ל ש�"ט בדבריו בביה"דשו(י "נוקט כ� לפרש דברי הר) 'ד' סי(ב אשכנזי "הר' אול� הא קמ� ג� בתשו
  :ד"ל ש� בא"מרומה דז

, והלכ� מחזי כרמאות, שהיא מכחשת וצועקת על הדבר הרע הזה, חדא. מ קטיר קחזינא הכא מכמה גווני"מ"
  .ד"וכדבעינ� למכתב בס, י"הר' וכמו שכ

  :ד"ל בא"וז' ד שכ"ק' ס סי"חת' וקט בפשיטות בתשווכ� נ

  ."ל די� מרומה"וכיו� שיש הכחשה ביניה� הו"... 

כי כל עיקר , מ לדיני איסור אשה על בעלה או הכחשה במעשי הקידושי�"ל שיש לחלק בעני� זה בי� די"וכנראה דס
א "� ורשב"לת בפניה� כמבואר ברמבהוא משו� שלא תנעול ד, מ"ח כמו בדי"התקנה בעניני אישות שלא להצרי� דו

שלא להכביד עליה� כשבאי� לאשר , ובזה רק א� שני הצדדי� מעוניני� בעדות הוא דשייכא התקנה. שלהי יבמות
  .מ"והוי כמו די� מרומה בדי, ש בזה עיקר התקנה כלל"אבל כשיש הכחשה ל, הקידושי�

שהוא כמו בכל מקו� שיש , ל ש�"י נראה כדיוק ביהח ודא"ע דבעדי זנות צריכי� דו"ומכל מקו� סתימות לשו� השו
ב דבגוונא דנראה "מ' א בסי"ל שביאר כוונת הרמ"ש בביה"ועי. שא� אמרו אינ� יודעי� עדות� בטלה, ח"צור� בדו

  :ד במרדכי"י שהו"ח דהיינו שבזה מצטרפי� שני הטעמי� שנת� הר"רמאות צרי� ג� בעדי קידושי� דו

משו� דבדי� מרומה יש ' וב, כ משפט אחד יהיה לכ�"וא מגדרי משפט וכלול במשהמצד דאיסור אשה לבעלה ה' א
דהיינו שטע� זה מצטר� לטע� , שהוא מצד די� מרומה' ש שכ"ל שזוהי ג� כונת הבי"ואפ. הפוסלי� באומר איני יודע

  .שזה מגדרי משפט' הא

איכא נמי , � מרומה מצד דהאשה מכחשתמ שנוקטי� הני רבוותא דיש בזה די"לפ, ד דעדי זנות"נ בניד"דה' כ נ"וא
, ח"כ שפיר נפסק בזה בסתמא דעדי זנות צריכי� דו"ע. והוא ג� די� מרומה, שהוא כלול בדי� משפט אחד: הני תרי טעמי

  .דהיינו שא� אמרו אי� יודעי� עדות� בטלה

נמצאת כבר בהריו� , דשי�ק לפני ארבעה ח"שאשתו שנישאת לו בחו, מ� העדי� הודה' שעד א, עוד נראה שנידו� שלנו
בזה א� א� לא נפסל , )וזה עוד בטר� נתגרש מאשתו הקודמת(דהיינו שבא עליה בזנות , ממנו מלפני חמשה חדשי�

ג "וודאי שכל כה, שכ� רחוקה דר� זו מדרכ� של ישראל כשרי�, מ ודאי שלא יצא מכלל ריקי� ופוחזי�"מ, ז"לעדות עי
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וא� . ח מ� הדי�"ובזה מעלה בבית הלוי ש� דצרי� דו, )א דלהל�"הרמ' לשו� תשוכ(אינו חושש במידי לאסהודי שיקרא 
  .ע"אמרו אי� יודעי� אי� מקבלי� עדות� אליבא דכו

  :ל"ד וז"בא' ב שכ"י' א סי"הרמ' וכ� הוא מבואר בתשו

, הג דלא ידעינ� בהו שה� פסולי� ממש פסולי� ה� לעדות כז"אע, וניכרי� לפוחזי� וריקי� לכל אד�"... 
כי איננו מכיר את העד א� הוא מ� הריקי� והפוחזי� ' ד וכו"רכ' י בפסקיו סי"המהרא' וראיה לזה מהא דכ

שבודאי לא יבואו לידי הכחשה מחמת , ג דסבורי� ה�"כ דבכה"וכש, דלא חיישי במידי לאסהודי שיקרא
  ."'ריחוק הדר� וכו

  :ל ש�" וז,א הללו"פקפק בדברי הרמ) ט"קצ' סי(א "רע' וא� אמנ� בתשו

ואי� נקל לפוסל� לעדי טומאה ולהתיר איסור דאורייתא , ה המה רק פסולי עדות דרבנ�"דהרי הבזויי� וע"
  ."ע"פ להתיר בדאורייתא צ"ועכ', וכו' וכו

ד דהדיו� מצד שאמרו אי� יודעי� בחקירות דשיי� כא� "כ בניד"משא. א� כל זה א� הדיו� לפסול עדות� מכל וכל
א "י' ש בסי"וכדאסבר הבי, ח"מ צריכי� דו"ומעיקר הדי� ג� בדי, "� שודאי לא יבואו לידי הכחשהדסבורי� ה"הסברא 

  .ג"ק י"ס

כיו� שאמרו בחקירת� , דברי העדי�ד האזורי שלא אסר האשה על בעלה מצד "ביה' שצדק כב, מסקנת הדברי�
  .שאי� יודעי�

אני : ז ענה"וע, ד א� הוא מאמי� לעדי�"י ביה"ל נשאל הבעל ע"תש' באדר א' א� לפי הרשו� בפרוטוקול מיו� ל
הרי היא אסורה , שא� ג� אי� בדברי העדי� עדות מספקת שתיאסר עליו מכוח עדות�, כ הרי יש לדו� בזה"א. מאמי�

  .שחייב להוציאה וגובה כתובתה, ז"ו ס"קט' א כמבואר בסי"מצד דשאחד

ב "ס ח"ובחת. א� נאמ� לאוסרה על עצמו" ג"יש חדרבזמ� הזה ש"ט הביא כמה דעות לעני� "ח ס"קע' א סי"וברמ
א� איש ואשה זו שלפנינו ה� מעדת בני תימ� שלא נהג אצל� . ג"וכל זה מצד החדר. ו חכ� מאד להחמיר בכגו� דא"ק' סי

  .א יהה מקו� לפסוק שנאסרה עליו"כ מטע� שאחד"א, ג"החדר

הוא חוזר בו , שלפי דבריו, ד מעדי הזנותכ האשה לשמוע שוב את אח"אלא שכפי הרשו� בפרוטוקול ביקש ב
כ "ואילו לפנינו אמר ב. לדחות את הבקשה מאחר שכבר העיד עדותו, ט"ו באייר תשכ"כ"ב, ד החליט בזה"וביה. מעדותו

' ובבית הלוי תשו, א"ח סקכ"קע' ת סי"בכגו� דא בפ' ועי. ד יפסוק שהיא מותרת לו הוא מוכ� לקבל"א� ביה: הבעל
  .י לעני� א� העדי� חוזרי� בה� מעדות�"רושו דברי הרבפי) ד"ס(ל "הנ

  .כ האשה חוזר בו מעדותו"את שמיעת העד שלדברי ב, כאמור, שדחו, ד"על כל פני� לא ראינו דיו� בזה בפני ביה

של ' ג מנימוק ב"נ' ע סי"חמדת שלמה א' חזרת עדי� מעדות� נראה שג� הופ� זה לדי� מרומה כדדאיק בס, אגב (
  :ל"ש� וז' שכ, י"הר

דכל , ונראה להוציא מזה. כיו� דחזינ� שהעדי� אומרי� להבעל הטע� להשביע�, ה הוי די� מרומה"משו"... 
  ").כיו� שיש ריעותא גדולה לפנינו, היכא דחזינ� דהעדי� חוזרי� מיקרי די� מרומה

רת על הבעל מצד שיברר ויקבע א� האשה נאס, ד שד� בדבר"ל נראה שיש להחזיר את הדיו� לביה"משו� כל הנ
  .א"שאחד

  .ד"של פסה' כל זה ביחס לסעי� א

  :נאמר, שנפסק ברוב דעות, ד"של פסה' בסעי� ב

  ."האשה הפסידה כתובתה ותנאי כתובתה"

. ח"עדי ממונות חו� מעדי חבלות אינ� צריכי� דו): 'ל' מ סי"חו(ע "ד זה מבוסס כפי הנראה על מה שנפסק בשו"פס
  .מ"ומה שאומרי� שאינ� יודעי� לא פוסל עדות� בדי, ח"כ אי� צור� בזה לדו"ו� עוכתובה ותנאיה ה� דבר שבממ

כשיש פג� , בעדי זנות, ל"א והמהרש"וכבר נידו� עני� זה בדברי גדולי הפוסקי� הרמ, א� נראה שאי� הדבר כ�
מה ,  על בעלהכ לא נתקבלה לעני� לאוסרה"דמשו, ח"וא� מצד חסרו� בדו, ד"בעדות� א� מצד שלא נתקבלה בפני בע

  :ד"בא) ב"י' תשו(א "ל הרמ"וז. הדי� לעני� הכתובה

מ לעני� להפסידה כתובה כדי� "מ, ג דאי� נאמני� לאוסרה מאחר שהוגבה שלא בפניה"ואי� לומר דאע"
... והוא דבר שבממו� ה� כשרי� בדיעבד, אלמנה ניזונת' כדאיתא פ, ר שהפסידה כתובתה"היוצאת משו� ש
 משמע למישקלומדנקט כתובה ' וכו' דהא דאמרינ� שלהי יבמות וכו, דכא� יש לפסול' נ� "וא� לדברי הריב

אבל להפסידה כתובתה , כדאיתא בכתובות, כ טעמא דחינא"דאית בה ג, דוקא במקו� דאיכא למישקל כתובה
  ."ח"ע בעינ� דו"לכו, דלית בה טעמא להקל

  :ל בנידו�"המהרש' ג תשו"י' וש� סי

כ אי� ממשות בכל "א... ח"י הדיוטות ממש בלא דו"ד זה עפ"סלה לאוסרה על בעלה בביומאחר שאי� לפו"... 
דלעני� ממו� לא , מ הפסידה כתובתה"ולומר דנהי דאינה נאסרת מ, ואי� שיי� לומר דפלגינ� העדות. עדותיו

ח " דוואדרבא אי מפסידת� כתובה בלא, ד"ונבא לדחוק ולומר דא� דאי� שיי� הכא טעמא דנע. ח"בעינ� דו
ג שלא לגרש "מ שנהוג בינינו חר� ר"דפשיטא לפ, זה אינו. שהרי הקילו לגבה משו� חינא, עבדינ� נגד הסברא

כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה , כ כל היכא דשריא לבעלה ויושבת תחתיו אית לה כתובה"א, כ"בע
מ דאוקמה "ומדשריא ש. עלהואי� שריא לב, כ זינתה"א, ועוד אי� יתכ� לומר שהפסידה כתובתה. 'כדפיר

ח א� "דהא מדינא בעינ� דו, ש למימר כא� פלגינ� כלל"ועוד דל. ואי� הפסידה כתובתה, אחזקה שלא זינתה
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כ פשיטא "א, ח"ומאחר דהכא לגבי לאוסרה על בעלה בעינ� דו, אלא שהקילו חכמי� גבי ממו�, בממו�
  ."דמוקמינ� האי איתתא לכל דבריה כדינא

מ שאי� יכול "לפ, אדרבא, והרי לכאורה, "כ"ג שלא לגרש בע"מ שנהוג בינינו חדר"לפ"ק ראשו� מה שתלה בנימו [
לעני� אנוסה דלרבנ� אי� לה :) ט"כתובות ל(ב "כדאמרינ� כיו, צ לתקנה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה"כ אי"לגרש בע

היה , כ"דאילו היה יכול לגרשה בע, נראה ביאור דבריו. כיו� דממילא אסור להוציאה, ש בה התקנה"כתובה משו� דל
וא� שלעני� לאוסרה בעי . ח"צ דו"מ אי"מאחר דלדעה זו בכל די, ח"מקו� לומר שיש לקבל עדות� לעני� הכתובה בלי דו

כ אי� עכשיו דיו� "א, כ אינו יכול"דמאחר שלגרשה בע' ולזה כ. דפלגינ� העדות, מ להעני� הממוני נקבל עדות�"ח מ"דו
, מזה דנוקט' ונ. (ח"ש ג� לעני� הכתובה לקבל העדות בלי דו"כ ל"ע.  דממילא אינה נוטלת עכשיו כתובה,לעני� הכתובה

ה הרי ממילא "דאל, י הזנות היא נאסרת עליו ואינו יכול שוב לקיימה"ולא רק מטע� שע, דעצ� הזנות מפסידה הכתובה
א וסרמ� "מזה בקוב� שיעורי� להגר' עי. אמני�כיו� שהסיק דלעני� לאוסרה אינ� נ, ש לקבל עדות� לעני� הכתובה"ל

  ).ה"כתובות אות רל

דהרי , מ"ואילו א� זינתה הפסידה נראה דלק, נ"מ לעני� אי יכולה למכור הכתובה בטוה"י שג� עכשיו יש נפ"ואעפ
והרי , ח כפי שהסביר בדבריו כי אדרבא זה בא לגרע כוחה"מצד הכתובה עצמה לא היה בכלל מקו� לתק� שלא צרי� דו

וג� , ח"נימא דג� כתובה לא בעי דו, מ"בדי" לא פליג"אלא רק א� נאמר דמצד , בעלמא חיישינ� לחינא ליפות כוחה
אבל . פ זה היה נוגע עכשיו ישירות לעני� הכתובה"שיי� אלא א� עכ" לא פליג"א� . כשזה בא להפסידה ולא לטובתה

כ לא הפסידה ג� "וע". לא פליג"ש בזה ג� "כ ל"א, מ" דיכ באופ� ישיר אי� כא� שו�"א, כ"י לגרשה בע"ג שא"בכה
  ].כ לידי גביה בגירושי� או באלמנות"כשיבא אח, כתובתה

, ל וכ� בבית הלוי ש�"הנ' י תשו"ש בנידו� שתמהו עליו טובא בנוב"ל הללו יוסברו ג� דברי הבי"ובדברי המהרש
, מ"ח מצד דאיכא כתובה למיגבי הוי כדי"צ דו"דאילחלק בי� עדות אשה שמת בעלה ' כ) ג"ק ס"ז ס"י' סי(ש "דהבי

ש דבעדי "הב' ותי. ח"ולא אמרינ� דמצד דאיכא כתובה להפסידה לא נצרי� דו, ח"ואילו לעני� עדי זנות אמרינ� דצרי� דו
וא� היא מותרת נמי אינה נוטלת עכשיו , דא� היא אסורה עליו הרי אי� לה כתובה, מ לעני� הכתובה"זנות אי� נפ

מ "ל שהעיר עוד דנפ"וכ� עמד בזה בביה. נ"מ איכא לעני� טוה"שדבריו אינ� מחוורי� דהרי נפ' י וכ"ותמה הנוב. הכתוב
  .ג� עכשיו לעני� מזונות

דכיו� דאי� העני� נוגע עכשיו במישרי� לעני� , ל"וכוונת הדברי� כנ, ל"ש מקור� במהרש"כאמור דברי הבי, אכ�
, ז"ואי� הדיו� העיקרי ע, ל דלעני� המזונות הוא דבר המסתע� מעצ� חיי האישות"וכ� י". לא פלוג"ש בזה "הכתובה ל

  .וכ� א� יש כא� חיוב כתובה, אלא א� היא מותרת

ה "ד: (סנהדרי� ח' והרי הדבר מבואר בתוס, ש לחדש סברא חדשה"עוד הקשה ש� בבית הלוי למה היה לו להבי
  .ח משו� דדמי לגזילות וחבלות"בעלה דבעי דות לעני� עדות לאסור אשה על "ש� בש� ר' שכ) והביא

ואיכא בזה תרי לישני . ח"ח שלא להצרי� דו"א� קיימת ש� תקנ' ובגזילות וחבלות גופא לא פסיקא להו לתוס (
וללשו� , כדי שתנעול דלת בפני הגזלני�, ח שיי� התקנה"כתבו דג� בדו' שללשו� א, ה שלא"ד' ריש סנהדרי� ד� ג' בתוס

  .ח"ח צרי� דו"מת בגואחר אמרו דבא

. הוא דתיקנו, ורק בעניני ממו� ששיי� בה� טע� לתקנה". לא פלוג"דלא אמרינ� ' ובכל אופ� שמעינ� לדעת התוס
  ).ח"צרי� דו' לתרי לישני שבתוס, כ לעני� עדות לאוסרה על בעלה"וע

מ "ל דבכל די"ות דישלהי יבמ' � שכ"ל וקאו לשיטת הרמב"ש שה� כאמור בעקבות המהרש"א� נראה דדברי הבי
נדחוק לומר דא� דאי� שיי� הכא "מ ש"הדברי� לפ' ל שכ"כמבואר בדברי המהרש, ח משו� לא פליג"ביטלו חכמי� דו

הרי כבר נאמרו הדברי� ' ואילו לדעת התוס. � בנידו�"ואלה ה� דברי הרמב". ח"ב דו"לעני� ממו� ל" "ד"טעמא דנע
הוא דשיי� התקנה " כתובה למישקל"דלשיטה זו רק היכא דאיכא ) ל"שעליו מתייחסי� דברי המהרש(א "הרמ' בתשו

  .ח"ש� אי� שו� סברא לבטל הדו, ולא היכא דאיכא להפסידה כתובתה, ומשו� חינא

בעדי זנות ג� לעני� הכתובה לא אמרינ� דביטלו , �"וה� לשיטת הרמב' ה� לשיטת התוס, פ"מסקנת הדברי� עכ
וא� משו� , אדרבא חששו חכמי� לטובת האשה, ח" כא� שו� סיבה לבטל הדוא� משו� שאי�, ח"חכמי� הצור� בדו

אי� , ובנידו� שלנו אמרו בחקירת� שאי� יודעי�, ח"ומכיו� דצרי� דו. דהשתא אי� העני� נוגע במישרי� לעני� הכתובה
  .להפסידה הכתובה מכוח עדות�

  :ל יש לפסוק"י כל הנ"עפ

  .סוק א� האשה נאסרת על הבעלד שד� בדבר לברר ולפ"א התיק מוחזר לביה

  .והאשה לא הפסידה כתובתה ולא תנאי כתובה, מבוטל' ב סעי� ב

  שאול ישראלי

  .ל"אני מצטר� למסקנה הנ

  ולטי'בצלאל ז

  פסק דין
  :על יסוד הנמוקי� המצורפי� לתיק אנו פוסקי�

  .אשה אסורה על בעלהל ולהחליט א� ה"בהתא� לנמוקי� הנ, ד האזורי לברר מחדש"א מחזירי� את הדיו� לביה

  .והאשה לא הפסידה לא את כתובתה ולא תנאי כתובה, ד נשוא הערעור"מפסה' ב מקבלי� את הערעור על סעי� ב

  .ג אי� צו להוצאות
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  .ד"ח במרחשו� תשל"נית� ביו� י

  יוס� קאפח   שאול ישראלי    יטבצלאל זול

  

*בעני� מעשה כעור ועדות בלשי� : סימ� ז
7

  

בסכסו� שבי� , )ט"כ7619/בתיק (א "י בית הדי� האזורי בתל�אביב בחודש סיו� תשל" די� שנית� עזהו ערעור על פסק
והפ� לתביעת גירושי� מטע� הבעל על סמ� עדות של בעל , ח"שנמש� מאז סו� שנת תשכ, לבי� אשתו המשיבה, המערער

העדות מפורטי� בפרוטוקולי� פרטי . ד על יחסי האשה ע� גבר זר"משרד חקירות פרטי וחברו שהעידו בפני ביה
  .ד כאמור"ביה' י כב"ובתו� פסק הדי� שנית� ע, ד שד� בדבר"מישיבות ביה

י העדי� שהופיעו בפני בית הדי� עדיי� אינ� מספיקות לראות בזה "שהעובדות שנמסרו ע, ד"בפסק�די� זה מסיק ביה
 בהסתמכות על �ובזה . ד"לא מגדרי עוברת עכ אי� לדו� בה א"ואשר ע". ספק כיעור"אלא לכל היותר , "מעשה כיעור"

  .אי� ג� לחייבה לקבל גט, )365' עמ' כר� ד(ד הגדול "פסק די� של ביה

  :ז פסקו"עפי

מ להגיע לידי הסכ� "ועליה� לנהל מו, א� רצוי שהצדדי� יתגרשו, האשה לא הפסידה כתובתה וזכויותיה"
  ."גירושי�

  :ד"מסקנא זו אינה נראית לענ

  :א בעוברת על דת"פוסק הרמ) ד בהגהה"ו ס"קט' סי(ע "בשו

  ."ג"ואי� בזה משו� חדר, כ"ויכול לגרשה בע, אינה יכולה לעכב על ידו שלא יגרשנה"

 שהבעל ידע מהתנהגותה זו ולא �ד� בנידו� דידיה מצד נימוקי� שנתפרטו ש� , ל"ד הגדול שהוזכר כנ"ד של בי"פסה
  ד שד� בדבר"ומסקנתו ש� היא להחזיר לבי. תה מצד מחלתה הנפשיתוכ� שהיה מקו� לתלות התנהגו. הקפיד זמ� רב

והבעל , כדי� אשה העוברת על דתא� אמנ� דינה של המערערת , לבחו� ולדו� מחדש בעצ� העני� ובכל היקפו"
  ."רשאי לגרשה בעל כרחה או לא

' ד אמנ� מובא מס"בתו� הפס. רשאי לגרשה על כרחה, ד"כ נוקט בפשיטות שא� נקבע עליה די� עוע"הרי שג
שג� לשיטות אלה ' אבל נ, ד"ע לעני� עוע"חלקת יעקב שפקפקו בעצ� יסוד הפסק בשו' אליעזר ועוד ג� מס' תשובות ר

  .ע"ד לכו"נידו� שלנו הוא ודאי בגדר עוע

וממילא , ד בלא התראה אי� מצוה לגרשה"המדיר דבעוע' א כתובות פ"ש הריטב"אליעזר מעיר ממ' ר' בתשו
  .עינו עומדג ב"דהחדר

אלא שהתנהגות מעי� זו יכולה לעורר חשש , ד שאי� כא� חשש שמא זינתה"שדבריו אינ� אמורי� אלא בעוע' א� נ
פ מידי ספק שמא "עכ, ד שעדיי� אי� לראות בזה מעשי כיעור"ביה' ד שג� א� נקבל דעת כב"כ ניד"משא. שמא תזנה

  .ע"ובזה ודאי דיש מצוה לגרשה לכו, זינתה לא יצאה

ש אלא לגבי דברי� שהצבור מזלזל "נראה של, "ד הוא רק כשהבעל נודע לאיש חרדי"שדי� עוע"י "כ בחלק"� משוכ
הוא דבר שודאי ג� הגרועי� יש לה� , כ התיחדות ע� גבר זר באישו� לילה בבית סגור"משא. בה� ורואה אות� כהיתר

או אפילו קלה שבקלות , ע אינו סובל זה מאשתושאפילו אד� ר"שלהי גיטי� שישנ� דברי� ' כ התוס"וכמש. ז"קפידא ע
  .ג להכריחו לחיות ע� רשעה זו בעל כרחו"ג חדר"כ אי� יתכ� שיהא קיי� בכה"וא". אינה עושה כ�

  .ג"ואי� בזה חדר, ע"ד מצוה לגרשה לכו"ד מעי� ניד"עוע: מסקנא דמילתא

  .קביעות זו ג� היא אינה נראית, עורי העדי� מעשי כי"שאי� לראות בעובדות שנמסרו ע, ד"כ� עצ� קביעת ביה

". 'ונכנסו לחורבה ולבית גלמוד וכו, בשינו מדר� העול�"א דכיעור הוא רק "כ החזו"ד מסתמ� על מש"ביה' כב
  .ד שנכנסו לדירתה של האשה"כ בניד"משא

 ולא כ� .ז" שבני אד� רגילי� להכנס זלבזמ� ובשעה, א ה� כשנכנסו לדירה רגילה"שדברי החזו, פשוט' אול� נ
הא� מעשי� מעי� אלה אינ� בגדר . שלפי העדויות היה הדבר לאחר חצות לילה וכיבו האורות והגיפו התריסי�, ד"ניד

  .אתמהה? "שינו מדר� העול�"

ד שלפנינו מעלה שבנידו� דידיה שעמדו בחו� בלילה אי� לראות בזה כיעור "המצוטט בפסה) ז"רפ' סי(ט "והרי המבי
� שנכנסו לבית והגיפו הדלת הוי כיעור כיו� שאי� "ומבדיל בי� עובדא דקמיה להא דהרמב, משו� שאינו מקו� סתר

  :ל ש�"וז. אחרי� יכולי� ליכנס לש� באותה שעה

וא� כ� אי� זה דבר מכוער שיהיו . כמו שכתבתי, ד הבראנדאדו הוא מקו� מוכ� לעוברי� ושבי�"ובני"... 
י שנכנס בה� רוח "כי אעפ, רי� נראי� שלא היתה ש� עבירההדב, אדרבא. הדברי� מראי� שהיתה ש� עבירה

  ."לא יעמדו לעשות פועל עבירה במקו� עוברי� ושבי�, שטות

  ושונה הדבר ממקו� אופל או שנתיחדו בבית מוג�

                                                      
  93\ב"די� בערעור תשל� הצעת פסק7
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ז "וכ� נכנסו זא', היינו שאותו מקו� אופל לא היה דר� לשו� אד� שאינו דר ש� ליכנס בו וכו, דמקו� אופל"
ואי� שו� אד� יכול ליכנס ולראות מה , בית מוק� מכל צדכיו� שהוא , הוא מקו� ייחוד וסתר, ותוהגיפו הדלת

  ."ה� עושי�

אלא בכל בית שהוא סגור באופ� " כשנכנסו לחורבה ולבית גלמוד"שדי� זה דבית מוג� הוא לא רק , ומבואר בדבריו
  .י כיעורז בגדר מעש"הר, "שאי� שו� אד� יכול ליכנס ולראות מה ה� עושי�"

כמבואר ש� , לבי� שנכנסו לדירה שהיא של אחד מה�, ואי� ג� לחלק בי� שנכנסי� לבית שאינו של אחד מה�
  בהמש� דבריו

שראה וזה העד לא העיד אלא , וכבר היה האחד ש�, מה� בפני�' דבעינ� שיראו את שניה� נכנסו או שהיה א"
  ."אולי לא היה ש� בבית, י שהיה דר ש�"כי אעפ. ומי יודע א� היה הוא ש� או לא. שנכנסה היא לביתו

שאי� "כל עוד היה זה באופ� , שהעובדא שהדירה שייכת לאחד מה� אינה מפקיעה מגדר מעשי כיעור, רואי� אנו
  ".שו� אד� יכול ליכנס ולראות מה ה� עושי�

הרי ,  נכנסו רצופי�לבי� שלא' ד שמחלק בי� שנכנסו שניה� כא"ט המצוטטת בפסה"צ' סי' א בתשו"וא� לפי רע
הרי זה ודאי נכנס בהגדרה , כל הלילה כשהאורות כבויי�,  לפי דברי העדות�ושהו ש� , ד נכנסו שניה� יחד לבית"בניד

  א שבגוונא דא נדברו יחד"של רע

  ."וניכר דעצת זימה ביניה�, ונועדו יחדיו ליכנס למקו� זה, וכל אחד נכנס על דעת חבירו"

וכ� כיבו , שג� נכנסו לבית והתיחדו ש� באופ� שאי� שו� אד� יכול ליכנס ש�, נהו ביהונידו� שלנו כולהו אית
כפסק , ומפסידה כתובתה, כ"ובזה דינה לצאת ממנו בע. אי� ל� מעשי כיעור יותר מזה. ושהו כל הלילה, האורות

  .א"י' ע בסי"� והשו"הרמב

וזה משו� שלפי , ד� בזה אלא ברפרו� בעלמאד לא "שביה, אלא שיש לנו לדו� מבחינת כשרות העדי� ונאמנות�
שא� נראה עדות� נאמנת כי אז יש , אול� לפי האמור לעיל. אי� בזה לחייבה לקבל גט, ג� בהתקבל עדות�, מסקנתו

, כ שקר ענו בה"שהרי לפי טענת האשה וב. מקבלת חשיבות קביעת נאמנות� של העדי�, לחייבה בגט ולפוטרו מכתובתה
  .רק ליוה אותה עד הבית, ו אד� זר בביתהולא ל� מעול� אות

  :כדלקמ�, ג"בחשו� תשל' בהתא� לזה החלטנו ביו� ב

ד "ביה' אנו מחליטי� להחזיר התיק לכב, ד לא נקט עמדה מוחלטת ביחס לכשרות העדי�"ביה' מאחר שכב"
,  תנאיה�על התשלומי� שקבלו ועל,  ג� יעשה בירורי� נוספי��וא� ימצא לנכו� , מ שידו�"שד� בדבר ע

  .ויחליט על כשרות העדי� ומהימנות�

  ".נדו� ונחליט בכל מכלול השאלות המתעוררות בקשר לערעור זה, רק כשתהיה לפנינו המסקנא בנידו� זה

  .בו הפנה אותנו לפרוטוקולי� בה� נתקבלו העדויות, ד האזורי"ביה' ז נתקבלה תשובת כב"ע

  :וכא� מסקנתנו, עיינו פע� נוספת בפרוטוקולי�

שבדר� כלל יש להתייחס בזהירות לדברי עדי� שהפכו את הבילוש והעדויות שכתוצאה , ראשית דברינו נעיר בזה
, הרצו� להביא למזמי� עדות בעלת משקל למשפט שהלה מנהל, ברור שבתנאי� כאלה. למקצוע התעסקות, מהבילוש

שמעו� ): "א ט"אבות פ(ל "� אלה אזהרת חזבמקרי� מעי. הרבה מפרי דמיונ�, וא� להעיד, עשוי להביא� לעתי� לחזות
מ "וכפי שנוסח בהלכה בחו, "ב� שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדי� והוי זהיר בדברי� שמא מתוכ� ילמדו לשקר

עצ� העובדא , וא� כי. יש לה� משמעות מיוחדת, "מאיימי� על העדי� ומודיעי� אות� כח עדות שקר) : "'ח ז"כ' סי(
מ הרבה יש "מ, )4' עמ' כר� ה(ד הגדול "כפי שכבר ד� והסיק בזה בי, אי� בה בכדי לפסול עדות�של עיסוק מעי� זה 

  .לדקדק ולבדוק העדות א� אי� בה פג�

  .ואת טיבה, נבדוק איפוא את העדות כפי שנרשמה בפרוטוקול

  :ת דבריואמר בראשי) ט"ה באייר תשכ"פרוטוקול מיו� כ. (ש.מר א, ד"ביה' העד הראשו� שהופיע לפני כב

  ".אני עובד בצבא. ולא דברתי אתו על שכר, הוא חבר שלי. לפי בקשתו. התלויתי למר ז"

, )' ט�' ל סעיפי� ח"ח הנ"כ' מ סי"חו' עי(לא ברציפות לאחר העד הקוד� , ד"ביה' שהופיע לפני כב. העד השני מר ז
  :ת דברי עדותואומר בראשי, )ל"תש' ג באדר ב"פרוטוקול מיו� כ(אלא לאחר הפסקה ארוכה 

ג� בהופעתי כא� אקבל לפי . סיכמתי ע� הבעל שישל� לי לפי שעות עבודה שאני אשקיע, אני חוקר פרטי"
  ".שעות שאני מבזבז ולא אקבל לפי מדת ההצלחה

  :ל"תש' ד באדר ב"ובפרוטוקול מיו� כ

,  כמו לעובד רגילפ התשלו� לא היה"עכ. רשו� אצלי בפנקסי�. לא זכור לי הסכו� הסמלי ששלמתי לחברי"
א� חברי אמר שלא קבל . לא זכור לי כמה קבל חברי. י לשעה" ל4�7עובד רגיל יכול לקבל . פחות מעובד רגיל

זכור לי שבאותו זמ� נסעתי לבאר שבע ליומיי� שלשה וזכור לי שההוצאות היו עלי כולל איכסונו . כלו�
קיימי� בינינו יחסי . א סוכ� בינינו חשבו� שכרל. לא ערכתי אתו חשבונות. נסענו לצור� עבודה. וכלכלתו

  ".אני מבקש ממנו והוא מבקש ממני. ריעות

הטוע� . א.מופיע נגדו אד� בש� א, )א"בטבת תשל' פרוטוקול מיו� ז(כ האשה "י ב"ע, .בחקירה נגדית של מר ז
ז "וע. ו חזרה שכרו והחזיר לוז תבע ממנ"ועפי, ולבסו� לא מילא התחייבותו והעיד שקר, כ לבלוש אחרי אשתו"ששכרו ג

. ולכ� החזיר את הכס�, ואומר שמצדו מילא את אשר קיבל על עצמו אלא שלא מצא בה שו� דבר רע. מצטדק מר ז
  :ש דבריו בנידו�"זל
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  .'כעבור זמ� דיווחתי לבא כוחו שלא מצאתי תוצאות בכיוו� שביקשתי וכו. התחלתי לבדוק מעשי אשתו"... 

המופיע במשפט , .ד ב"הוא עו, ל"הנ. א.כ של מר א"הכוונה לב(לתי לעבוד את� אמנ� מכיו� שכבר התח
  ".והצעתי שוב להחזיר הכס�נפגשנו פע� נוספת . להחזיר הכס�הצעתי ) כ האשה"שלפנינו בתור ב

  :עוד בהמש� דבריו ש�

שהשקעתי ואשמח לעשות זאת למרות . אמציא לו הכס�' ועד יו� ו, אמרתי לו שאני מעדי� לגמור העני�"
  ".עבודה

  .נתחיל בניתוח העדויות מסו� הציטטה שלפנינו

להחזיר את הכס� שקיבל ממר . הרי עצ� נכונותו והצעתו של מר ז, והנה ג� א� נקבל את דברי ההצטדקות הללו
מעורר ספק רציני בכנות הצהרתו באשר לתנאי , "למרות שהשקיע עבודה", "שמחתו לעשות כ�"לפי דברי עצמו ו, .א.א
  .ולא תלוי כלל במדת ההצלחה, ה� רק לפי שעות העבודה, שלפי דבריו, בודתו בעדות שלפנינוע

, על כל פני� לא פלט מהיותו בגדר נוגע בעדות להיות מעוני� בהצלחת עדותו, וא� א� נראה דבריו אלה נכוני�
. י התקדי� שמר ז"עפ,  חזקהבטענה, כ הרי יחשוש שמא יעורר ג� הבעל שבנידוננו תביעה מעי� זו להחזרת כספו"שאל

  .עצמו מודה בו

  שעל הדיי� להעמיק לראות) ז"ל' ע סי"ד בשו"והו, עדות' ז מה"פט(� "וכבר כתב הרמב

  ."הרי זה לא יעיד בה, אפילו בדר� רחוקה ונפלאה, א� ימצא שיש לזה העד צד הנאה בעדות זו"

שאי� , )ח"ו סי"קמ' מ סי"חו(ד אינש דזבי� דיניה שהרי אמרינ� עבי, מכל שכ� זו שאינה נפלאה ורחוקה כלל ועיקר
  .מבלי שיצטר� לעמוד בדי�, ומבכר לזכות בדבר, אד� מעוני� לעמוד בדי� ודברי�

אי� ; על כמות הכס� שקיבל או שעמד לקבל עבור עדותו שהיתה לפי שעות, וא� לא נחקר, נעיר עוד שהעד לא בירר [
, אשר כפי שהצהירו לא קיבל, או ג� של חבירו, ו� רק שעות העבודה שלוהא� הובאו בחשב, היה חישוב שעות העבודה
וא� שיחסי ריעות שוררי� , שלא ויתר לבעל עבור שעות העבודה של חבירו, והרי מסתבר. או קיבל רק סכו� סמלי

 עבור שעות קיבל ג�. שבעוד שמר ז, מתעוררת פליאה, וא� כ� קיבל. אי� ליחסי� אלה ולא כלו� בנוגע למזמי�, ביניה�
דבר זה מ� הראוי היה ... בסכו� סמלי" יחסי הריעות שביניה�"פטר את רעהו על סמ� , העבודה של רעהו טבי� ותקילי�

היה מתגלה יותר ממה , מיד ע� קבלת העדות בזה אחר זה, י המש� החקירה"ויתכ� שע, שיועלה בחקירת העדי�
  .]על תנאי עבודתו. בהצהרת העד מר ז, שלפנינו

נראה שאי� לקבל , שהמדובר היה על קבלת שכר לפי שעות העבודה, ל"בעדותו כנ.  ג� לפי מה שאמר מר זאול�
  .העדות מדי� נוגע בדבר

שהרי לא שכר הבעל בלשי� , עצמו. על כרח� נמסרה למר ז, הנאמנות באשר לכמות שעות העבודה שהושקעו, שכ�
  .ודה כפי שה� אומרי�בכדי לקבוע שאכ� השקיעו שעות עב, שיבלשו אחר העדי�

כפי עדות� נגד , א� אמנ� שקדו על משמרת� כל הלילה, הרי גובה התשלו� לפי שעות העבודה תלוי בזה, וא� כ�
בכדי לראות א� ומתי האיש החשוד שהתיחד ע� האשה , שהיה עליה� לשמור כל הלילה, שא� לא יעידו. האשה

  . זה לפי השעותהרי לא מגיע לה� ג� שכר עבור, בדירתה עזב את הבית

להעיד שאכ� האיש נשאר ש� , שמעידי� עליה�, לצור� קבלת שכר� עבור שעות המשמר בשני הלילות, נדרש איפוא
  .כ הרי אי� ל� נוגע בעדות יותר מזה"וא. והל� לו, ושלא כטענת האשה שרק ליוה אותה עד הבית, בלילות אלה

  .א� כי לא מטעמו, ד"קבל מסקנת הפסיש ל. עדות זו פסולה היא איפוא ואינה ראויה להתקבל

  :ז אנו פוסקי�"עפי

  .ד"מ לגירושי� כאמור בפסה"ועל הצדדי� לנהל מו, הערעור נדחה

  .אי� צו להוצאות

  שאול ישראלי

  .הצדדי� התגרשו לפני מת� פסק הדי� והערעור בוטל
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  :וזה לשונו, )לא9412/תיק (ג "א באייר תשל"ד האזורי בתל�אביב ביו� י"ביה' י כב"ד שנית� ע"הערעור הוא על פס

  ).א"י' ז סי"ע אהע"עיי� שו( מדי� נטע� �א אי� להתיר למשיב לשאת את המשיבה "

  ".ב אי� צו להוצאות

  .ד נשוא הערעור"מ שבתיק נראה שאי� יסוד הלכותי מספיק לפס"אחרי עיו� בחומר העדויות והטו

  :ר בקצרה את העדויות שבתיקונמסו

                                                      
  הרב מרדכי אליהו, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '   בפני כב1\ד" ערעור תשל8
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האומר שראה את המשיב ל� בדירת , י אשתו של המשיב לעקוב אחרי התנהגות בעלה"א שנשכר ע"לפנינו עדות ע
.  בבוקר8כשה� יוצאי� מהדירה של המשיבה בשעה , ל"כ� הופיעה שכנה שאמרה שראתה את המשיבי� הנ. המשיבה

  .בעלה הקוד�ולפי העדות היה זה עוד טר� נתגרשה המשיבה מ

  .ד"אול� הלה לא הופיע בפני ביה, שהשתת� אתו במעקב אחרי המשיבי� עוד אד� אחד, ל אמר ג�"העד הנ

אול� טענו שישנו בשני חדרי� נפרדי� ולא קיימו , ל"וכ� את דברי השכנה הנ, המשיבי� לא הכחישו את עדות העד
  .שו� יחסי אישות לפני הגירושי�

שאי� כל קשר בי� הגירושי� שלו ע� אשתו , בעדותו אמר. ד"יע א� הוא בפני ביההופ, בעלה לשעבר של המשיבה
ולדבריו הוא משוכנע שלא היו יחסי אישות בי� המשיב לבי� אשתו לשעבר . ע� יחסיה ע� המשיב,  המשיבה�לשעבר 

  .שכ� היא ממשפחה דתית,  ה� מצד הכרתה המוסרית וה� מבחינה דתית�טר� גירושיה 

  .וא� נולדו לה� ילדי�,  לאחר הגירושי� עברו המשיבי� לגור יחד ולקיי� יחסי אישותאי� חולק שמיד

  .עד כא� העובדות

ז שאי� עליה תורת "נוס� ע, עדות השכנה(הרי אינו אלא עד אחד , והנה א� א� ננקוט שעדות העד היא על דבר כיעור
  ):א"א סוס"י' סי(א "כה מבוארת ברמובזה ההל, )הרי אינה אומרת רק שראתה אות� יוצאי� יחד מהדירה, עד

  ".א בדבר מכוער לאו כלו� הוא"ע"

  ):ד"ק י"ס(ש ש� "ובב

  ".ומותרת א� לנחשד"

  ):ד"סק(ז "וכ� הוא ש� בט

  ".אפילו לגבי נטע� לאו כלו� הוא"

ואי� לנו לדו� אלא על סמ� הודאת המשיבי� עצמ� שלא הכחישו את דברי העד במה שראה המשיב ל� בדירת 
 אילו היו העדי� המעידי� על �ובזה , ולא היו ביניה� יחסי אישות, אול� ה� לפי דבריה� לא ישנו בחדר אחד, המשיבה

, שזהו רק כשיש לדו� על פיו, כי אז אי� זה בגדר דבר כיעור, מעידי� ג� שמכל מקו� לא היו ביניה� יחסי אישות, כיעור
  ):ו"ות הטאיש' ד מה"פכ(� "כ הרמב"וכמש, שהיה ש� ג� מעשה זנות

י שאי� ש� עדות "אעפ, שהיו ש� עדי� שעשתה דבר מכוער ביותר שהדברי� מראי� שהיתה ש� עבירה"
כגו� שהיתה בחצר לבדה וראו רוכל יוצא ונכנסו מיד בשעת יציאתו ומצאו אותה עומדת ? כיצד. ברורה בזנות

  ."'מעל המטה והיא לובשת המכנסי� או חוגרת איזורה וכו

  ):ג"סוטה הי' ב מה"פ(י� האיסור לנטע� � בענ"ש ברמב"עו

ובאו ומצאו דבר מכוער כגו� שנכנסו אחריו ומצאוה חוגרת חגורה , ובאו עליה עדי� שנסתרה ע� איש זה"... 
  ."אלא אסורה עליו, ז לא תנשא לנטע�"הר, א� הוציאה בעלה בדבר מכוער כזה' וכו

אבל לא , ד על האשה שהיא תבעה אותו ושכב בי� רגליהשעדות עד המעי' ט' כ רפופורט סי"ת רח"וכזה מבואר בשו
ד "והו. כ הפה שאסר הוא הפה שהתיר"א, כיו� שאומר שלא בא לכלל מעשה.  אי� זה בגדר עדות כיעור�טימא אותה 

ח שעדות שעשה עמה מעשי� מכוערי� אבל לא בא "כ' וכ� ש� עוד כזאת מעבודת הגרשוני סי). ז"א ס"י' סי(פ "באוצה
  ".כי מה שאנו אוסרי� בעד כיעור היינו דאמרינ� דודאי נעשתה עבירה"ה אי� זה עד כיעור לכלל מעש

אבל אמרה שלא היה ש� , באשה שהודתה במעשה כיעור' ד' � סי"ת הרמ"בש� שו) 'ב, ג"ק י"ס(פ "ועוד ש� באוצה
  .'מעשה זנות שזה בגדר הפה שאסר וכו

�עדי� כשיש ש� , ל"ומאחר שהאיסור להנשא לנטע� הוא כנ  

  ."'שבאו ומצאו דבר מכוער כגו� שנכנסו אחריו ומצאוה חוגרת חגורה וכו"

פ "וכ� כשיש ש� קדל, )ל"� הנ"רמב" (שהדברי� מראי� שהיתה ש� עבירה"בדומה לדבר מכוער של נידו� הבעל 
  ג� כשלא היה עמו עדות על דבר כיעור, שאסורה להנשא לנטע�

  )".ד"מ ש� סק"ח" (אפילו בקול בעלמא כל היכא דאיכא לעז"

  :דהיינו שאמרו) �"והוא מהרמב(א "שברמ" קול"מכל מקו� הרי זה קאי על ההגדרה של 

  ."פלוני זינה ע� פלונית"

  ).ט"ק כ"פ ש� ס"אוצה(ולא סגי בקול על דבר כיעור , ולשו� זה משמע דבעי קול זנות ממש

הרי הוא הפה , עני� הכיעור שהודו בעצמ�וב, כ נידו� שלפנינו שלא נתקבלה שו� עדות שיש ש� קול שזינתה"א
כ "א. א שאינה נאסרת בגללו ג� לנטע�"אי� זה אלא ע, ואילו מצד עדות העד. שלא היה ש� מעשה עבירה' שאסר וכו

  .לכאורה אי� יסוד הלכותי מספיק לאוסרה להנשא לנטע�

חישי� אותו לא היתה נאסרת מכוח א� כי אילו היו מכ, שכיו� שיש כא� עד המעיד על מעשי כיעור, א� כל זה אינו
, אי� בזה גדר הפה שאסר הפה שהתיר, אלא שטועני� שלא היה ש� מעשה זנות, ג שה� מודי� לדבריו"כל כה, עדותו

אבל , רק כשאי� המיגו במקו� רגלי� לדבר או במקו� חזקה הוא דנאמ�, ובזה. אלא גדר מיגו שהיו יכולי� להכחישו
  ).ח"ג וכלל מ"כלל פ, תומי� קיצור כללי מיגו(בר או במקו� חזקה לא אמרינ� כשהמיגו הוא במקו� רגלי� לד

ז מיגו במקו� רגלי� לדבר או "כ ה"א, " שהיתה ש� עבירהמראי�הדברי� "י מעשה כיעור "כיו� דע, ד"כ בניד"וא
ש "רא( לחומרא דעבדינ�) ו א"ויבמות ד� קט, ב' ב ד� ה"ב(שהיא בעיא דלא איפשטא , פ בגדר מיגו במקו� חזקה"לכה
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, ג בתומי�"וקיצור כללי מיגו לכנה, ד במי שאומר יש לי בני�"� לקידושי� ד� ס"ור, ה או"ד' ע ש� תוס"וע, יבמות ש�
  ).ד" ס�ב "ס

  .ד במסקנתו"ביה' וצדק כב, יש לפסוק לאיסור, וכיו� שהדיו� הוא א� להתירה להנשא

  שאול ישראלי

  פסק דין
  :לפיכ� אנו פוסקי�

  .הערעורא דוחי� את 

  .ב אי� צו להוצאות

  .ה"ז בתמוז תשל"נית� ביו� ט

  מרדכי אליהו   שאול ישראלי   אליעזר גולדשמידט

  

*בעני� שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ובדי� אמתלא : סימ� ט
9

  

ד "בה קבע ביה, )לג8293/תיק (ג "ט באייר תשל"ערעור על החלטת בית הדי� האזורי בתל�אביב שניתנה ביו� כ
ג "באייר תשל' כט וביו� א1778/ט בתיק "באדר תשכ'  הוא יכול לשנות את ההחלטה שניתנה ביו� יכי אי�

  .לג לפיה המערערי� אסורי� לחזור זה לזה167/

התביעה המקורית של האשה . ז"ל שיש להתיר� להנשא זל"נ, לאחר עיו� בחומר שלפנינו ובדברי האיש והאשה
. ומחמת הכחשת הבעל והאשמתו את האשה בבגידה הודתה שאכ� כ� היה. ג של הבעל"לגירושי� היתה בגלל חוסר כ

והיא הרי רצתה , שכיו� שהבעל היה מוכ� לגירושי� על סמ� טענתו הוא, ד"אול� כא� לפנינו אמתלא מתקבלת עה
וכ� יש מקו� לקבל טענתה שהיתה חולת נפש . כ הודאתה יכולה להתפרש שהיתה מטע� זה גרידא"א, להתגרש ממנו

ד הכחישה מכל "עובדא היא שלאחר הגירושי� בהופיעה בפני ביה. בריה נאמרו באותה שעה שלא בשיקול דעת מלאוד
וכ� מסבירה את דבריה . ד האזורי ובפנינו"בפני ביה, ובזה היא מחזיקה בכל תוק� בכל הופעותיה, וכל את עני� הבגידה

ח לחולי "ק אכ� היתה בתקופה מסוימת בטיפול של ביוכפי האישורי� שבתי, הראשוני� שנאמרו מתו� אי שפיות דעתה
  .נפש

ע� האמריקאי חייתה "ד להרש� לנשואי� שנית אמר "ואי� לדו� בדבר אלא מצד דברי הבעל שג� בבוא� לפני ביה
ואני ... אפשר לסמו� מה שאמר: "וכפי שאמר, שנשכר לעקוב אחר האשה. ומסתמ� בידיעה זו מפיו של ז, "רק פעמיי�

שבזה ודאי היה צרי� לאמתלא ברורה מתקבלת על , י ראייתו עצמו"לא עפ, א"הדיו� הוא איפוא מצד שאחד". מאמי� לו
  .אלא על סמ� דבריו של העד, ד"דעת ביה

אי מהימ� ל� כבי "שלדעת רבא ולפסק הלכה רק , .)ו"קידושי� פ(והנה בזה איתא בגמרא מחלוקת בי� אביי ורבא 
א הוא רק בתנאי זה שהאמינו "כ ג� השאחד"וע, ע שאינו פחות משני�"א� די� דשבהוא שנאסר בדבריו שיש כ, "תרי

שהרי אביי כ� פירש את דברי שמואל . עדיי� אי� בו משמעות שמאמי� אותו כשני�" אני מאמי� לו"והלשו� . עליו כשני�
אבל לא נת� לו , אד� כשרהיינו שנראה הוא בעיניו כ, "אי מהימ� ל� דלאו גזלנא הוא"שהכוונה , "אי מהימ� ל�"ש� 

  .א"אלא נאמנות רגילה של ע, נאמנות של שני עדי�

מה שאינו מוכרח ,  ג� שמאמי� לו כשני עדי��כניתני� להתפרש בשני פני� " מאמי� לו"ואפילו א� נראה דבריו ש
י "נות אעפשהרי פירוש דבריו הראשוני� מתקבל ג� בדיני ממו, ג נאמ� הוא לפרש דבריו"פ נראה שכל כה"עכ, כלל

מ אי� "אמנ� בדי). ד"ו סכ"קמ' מ סי"ש ש� חו"ב וב"ו סקכ"קט' מ סי"חל(מ "שבדר� כלל אי� אמתלא מועילה בדי
דקיל טפי ומהני , אול� נראה שבעניני איסור. ד"רק א� לא אמר דבריו הראשוני� בפני בי, מועילה אמתלא ג� לפרש

מפני שהשכני� הכניסו לו בראש "ר שכל מה שאמר קוד� היה ד שמפרש דבריו ואומ"ג דני"כל כה, אמתלא בכל גווני
הרי דבריו מפרשי� דבריו הראשוני� שלא האמי� , "אבל התברר לו שאי� לסמו� על שו� איש", "שצרי� לעקוב אחריה

יש לקבל זאת כאמתלא , נתברר לו שאי� ממש בדברי�, כפי טענתו, ועכשיו, רק בהסתמ� על השכני�, לו באופ� מוחלט
  .שת מספקתמפר

כדי , ל שמואל זיל אפקה"כי א"ו, ת"א אינה נאסרת עליו מה"ג שג� באומר שמאמי� לע"קל' ע במיוחסות סי"וע
  ".ש"נ חייב לאפוקה בבא לצי"א, שלא יהא לבו נוקפו

  .ד כתבתי"והנלע

  שאול ישראלי

ולפי , קשה לגרושי�ג ב"האשה הגישה בשנת תשכ. ט"שנולדה בשנת תשי, ח ולה� בת"הצדדי� נשואי� משנת תשי
הוגש ג� הסכ� גרושי� בי� . הבעל לא בסדר וקשה לו לחיות חיי אישות: אז היא כתבה. דבריה ש� הבעל הסכי� לכ�

  ).כג3314/תיק (, א� ביו� הדיו� לא הופיעו והתיק נסגר, הצדדי�

  ).כו2821/שהוגשה שוב בקשה לגרושי� בתיק , כט1778/ד משרד הסעד בתיק "כ� נראה מחו (

                                                      
  .רב מרדכי אליהוה, הרב שאול ישראלי ,  נשיא �הרב עובדיה יוס� : הדייני '  בפני כב167\ג" ערעור תשל9
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ט הופיעו "ו בטבת תשכ"ביו� ט. כט1778/תיק , ט הגישה האשה בקשה לגרושי� בהסכמת הבעל"ושוב בשנת תשכ
היא טענה בי� שאר . הוא קבל זריקות מהרופא וכ� נולדה הילדה, ג של הבעל"ד והאשה טענה נגד כ"הצדדי� לפני ביה

תיק ( רציתי להתגרש 63בשנת .  כאח ואחותוה� גרי� יחד, הבעל לא חי אתה חיי מי�, דבריה שמאז שנולדה הילדה
  .כעת רוצה להתגרש, התרגלתי לחיי� בלי בעל). תיק החסר המוזכר לעיל( רציתי להתגרש 66בשנת ). ג דלעיל"הכ

הואיל וחייתה ע� גברי� . " לא חי ע� אשתו חיי אישות63והוא הודה שמטבת , הבעל אמר אז שהוא מוכ� להתגרש
  ".גברי� אחרי�וג� כיו� חיה ע� , אחרי�

איני . חייתי ג� ע� גבר אחר, הואיל והצטרכתי לגבר. "ולא יודעת את שמו, והאשה ענתה שנכו� חיתה ע� גבר אחר
  ".במלו� ד� חייתי ע� הגבר. יודעת שמו

  ".הילדה ראתה שהיא חיה ע� גבר אחר"והבעל הוסי� אז ואמר 

  ".חייתי איתו ג� כ� רק פעמיי�. גבר ג� כ� במלו� ד�עכשיו ג� כ� חייתי ע� ". "זה לא היה בפני הילדה: "האשה

  ".בבית חייתה ג� אתו: "הבעל

  .נכו� אבל הילדה לא היתה בחדר השני: האשה

  . האלה איני חי אתה זה שש שני�המקרי�הבעל הוסי� מאז 

  .ב"מארה. ח, ד דבר ע� האשה בנפרד ואז היא אמרה את שמו של התייר"וביה

, ד לגיטי�"לביה, ד בהחלטה נוספת"וכתב בשולי פס. ד אשרו"ד וביה"ש הסכ� לביהט הוג"ב באדר תשכ"ביו� י
  .לכתוב בתעודת הגרושי� של הצדדי� כי אסורי� לחזור זה לזה

  .בהקד�ולסדר הגט , ובהוראה נכתב למזכירות כותבי� לעיי� בהערה

  .בלי שהצדדי� נתגרשו, בזה נסתיי� הטיפול בתיק זה

אני ", וש� היא כותבת חיינו כאח ואחות, לג467/תיק , ד בבקשה לגרושי�"שה לביהג שוב פנתה הא"בתשרי תשל
עבירה ופשע חמור . הוא הביא אותי לידי כ�"והיא מתרצת מעשיה אלה בלשו� זו ".  פעמי�כמה בבעלי שבגדתימודה 

  ."א� ורק אחותבגלל שא� אשה בריאה אינה יכולה לסבול לחיות חיי נשואי� ולהשאר 

ב "וה� נתגרשו ביו� כ, לא דברו על נושא זה כי הגישו הסכ� לגרושי�, ד"בהופיע� לפני ביה, ג"כסלו תשלב' ביו� ז
  .ג"בטבת תשל

ד מה "שקרתי בפני ביה"וש� היא כותבת , ג הגישה האשה בקשה להיתר נשואי� ע� הבעל"באייר תשל' ביו� א
ד ואז אמר "באותו יו� ה� הופיעו לפני ביה". לא היה לי שו� קשר ע� גבר אחר מעול�". "שאמרתי שבגדתי בבעלי

והוא , שהוא נשכר לעקוב אחר האשה, .כ� הוא יודע מפיו של בנו של ז". ע� האמריקאי חיתה רק פעמיי�", המבקש
ובאותו יו� אמרה המבקשת שזה היה ". ואני מאמי� לו... אפשר לסמו� מה שאמר. "תפס אות� יחד במטה וצל� אות�

דהמבקשת . רק פעמיי� היא בגדה בי, והמבקש חזר ואמר בנוכחות המבקשת. א בגדה בבעלהשקר מה שאמרה שהי
  :כט1770/והוא הסתמ� על שנאמר בתיק , ד החליט לאוסר�"שוב הכחישה וביה

  ".ד מחליט כי הצדדי� אסורי� לחזור זה לזה"ביה, כט1778/לפי החומר ההחלטה שבתיק "

, לא יכול היה לצל�. ז. כי הוא מוותר לה"וש� אמר המבקש , ג"יר תשלג באי"ד ביו� כ"ושוב חזרו הצדדי� לביה
  ".התריסי� סגורי�

  :כדלהל�, )לג8293/תיק (ג "ט באייר תשל"ד פסק ביו� כ"וביה

באייר ' כט וביו� א1778/ט בתיק "ב אדר תשכ"ד הזה יכול לשנות את ההחלטה שניתנה ביו� י"אי� ביה
  .ג"תשל467/ג בתיק "תשל

  .הוא נשוא הערעורד ש"וזה פס

אמר , ד"וביו� בשבט תשל, כ שהאשה היתה מאושפזת בבית חולי� ואי� לסמו� על דבריה"בכתב הערעור אמר ב
השכני� הכניסו לו ". אני לא האמנתי א� פע� שבגדה בי"והמבקש אמר . כ בפנינו שהאשה לימדוה להגיד שבגדה"ב

המבקשת ". אבל התברר לי שאי� לסמו� על שו� אד�. "חריהשיעקוב א. ולכ� ביקש מז, בראש שצריכי� לעקוב אחריה
הרי בפרוטוקול כתוב , ד הזה"והמבקש עונה לשאלת ביה. ת שהיא לא בגדה בבעלה"אמרה שהיא מוכנה להישבע בס

ד "וביה. ובקש לתק� את הפרוטוקול, שקר וכזב, והוא ענה כל מה שכתוב בפרוטוקול אינו נכו�, .שהבעל מאמי� לדברי ז
  .אומר לא אמרתי מה שכתוב ש�ד האזורי והוא "ד זה על מה שאמר לפני ביה"ושוב ענה לשאלת ביה. צהלא ר

ולכ� היתה צריכה האשה להמציא , לפי מה שמתברר מכל התיק יוצא שלא היתה כא� בעיה שהבעל לא רצה לגרש
הסיפור של הבגידה בכדי או שהאשה סירבה להתגרש והבעל המציא את , סיפור של בגידה כדי שיאות הבעל לגרשה

ד האשה לא סיפרה "כי הרי בהופיע� בפע� הראשונה לביה). וזה הוא אחת מהאמתלאות שלה�(, שתסכי� להתגרש
רק על דבריה שהיא טענה . והבעל אז באותו מעמד הסכי� לגרשה, ותבעה גט, ג של הבעל"מאומה מזה רק טענה על כ

וכפי . ועל המעשה היא הודתה, טע� שהוא לא חי אתה בגלל הבגידההוא , שהוא לא חי אתה חיי אישות מחמת מחלתו
על עובדות שונות ובמקומות . מה שכתוב ש� לא מדובר על מקרה בודד של בגידה אלא על מקרי� חוזרי� ונשני�

ט ובשנת "הרי לפי התיק יוצא שהיא הודתה בשנת תשכ, ועל הטענה שהאשה חלתה ואושפזה בבתי חולי�. אחדי�
הרי אחרי , וא� נקבל את התירו� והאמתלא הזאת מפי האשה. לא הוכח שבשני� אלו היא היתה אז חולהו, ג"תשל

ועתה אי� הוא אומר אמתלא למה אמר , הגרושי� אומר המבקש מפורש שהיא בגדה בו ויש מי שראה והוא מאמי� לו
 אלא הוא חוזר בו למה אמרא אז הרי אי� כא� אמתל. שהוא מאמי� לו אלא הוא מכחיש שאמר אי פע� דברי� כאלו

ועוד , אי� בו כדי להתיר כי הוא אינו זוכר פרטי� מדוייקי�, והעד שבא לפנינו והעיד שלא אמר לו א� פע�. ממה שאמר
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מי שאמר שפלוני אמר לו , ובר מ� הדי�. א� לא ראה אות� באופ� האוסר, הוא אמר שהוא ראה אותה ע� גבר אחר
ש "ועיי� ב. ו"ע קט"אה, מ"ד ק"יו, ה"ד קס"� יו"ש והרמב"� א� זה שוה למחלוקת הראיש לעיי, ואותו פלוני מכחישו

  .א בהגהותיו"והגר, מ ש�"וח

וכ� האשה לא מועיל האמתלא שאמרה שהיתה בטירו� . ולא שיכחיש בלבד, וג� האמתלא שלו צריכה להיות אמתלא
". ד"עת אמרה שזינתה אי� זה אמתלא הניכר לבדמה שאומרת שמתו� טירו� הד"ו "ק ל"ו ס"ת קט"עיי� פ, כשאמרה כ�

ט אישות "� פ"כדברי הרמב, ד"ובפרט שכא� איירי שכבר גירשה ואינו יכול להחזירה בלי אמתלא שתתקבל על דעת ביה
  ".בדברי� הנכרי� לנו אמת"ב "וכ� בשיטה מקובצת כתובות כ, "וראינו ממש בדבריה"

וכ� , ד האזורי שד� בדבר והוא שמע את הודאותיה�"הרי ביה, ד"שתתקבל על דעת ביה, ואיזה אמתלא יש לאשה
�וא� שנפסק ב, האשה כתבה במפורש בכתב התביעה שהיא בגדה בבעלה והיא הרי נותנת טע� וסיבה מדוע עשתה זאת

ובפרט שהאמתלא מועילה , שאי� חוששי� לדבריה הרי במקו� שיש רגלי� לדבר כ� חוששי� והיא נאמנת' ח' ו סע"קט
הרי נפסק , ד"אבל א� עשתה מעשה ובפרט כתיבה שנמסרה לביה. ש�' א' ה וס"ד קס"עיי� יו,  לא עשתה מעשהרק א�

לא ' בנות� אמתלא ואפי' ואפי, יש אומרי� שלאחר שכתב טענתו בשטר אינו יכול לחזור ולטעו�' ב' סעי' מ פ"ע חו"בשו
א� נית� לה כל דילה ונאמר שהיא היתה חולה '  ואפיג"ג ס"י' ע ש� ובסי"ועיי� לסמ. א"י והרשב"והוא מהנמ, הוכחשו

הרי יש עדיי� דברי הבעל שאמר� ', והיא היתה נשואה בזמ� שאמרה וכתב שלה אינו כתב המחייב וכו, בזמ� שאמרה
, כי דבריו נאמרו לאחר שהוא והיא היו מוכני� להתגרש, בזמ� שהיה נשוי אתה אי� לו שו� אמתלא שעיניו נת� באחרת

אלא שמכחיש ואמר לא , ואינו היו� נות� אמתלא למה אמר כ�, כ ואמר הדברי� לאחר הגרושי�"חזר אחובפרט ש
והעד . והוא מאמי� לו. אלא שהוא בדבריו סמ� על עד בש� ז. אמרתי וכאומר לא פעלתי או� ואיזה אמתלא יש לו עתה

ז "י' ה סי"� בא"ות די� זה למה שפסק מרולכאורה היה אפשר לדמ, כשהופיע בפנינו לא העיד שראה אות� באופ� האוסר
וכ� פסק כאמור , בהגהה שא� אמרה משמו של החכ� ובא והכחישה הרי החכ� נאמ�' ג' ח סעי"קפ' ד סי"וביור' ח' סעי
". כל עד מפי עד א� בא העד הראשו� ומכחיש אותו הראשו� נאמ�"� שכתב שכ� קבל מרבותיו "ז ומקורו מהרמב"י' בסי

' ע סע"� בשו"ו פסק מר"קט' ה בסי"ואילו בא, � בכתובות"וכ� כתב הר, בועות וכתב עליו וכ� מסתברש בש"ומביאו הרא
ב "ש כתובות ע"וזה על סמ� סברת הרא". או שמכחשת החכ� שאומר שלא תק� לה והיא אומרת שתיק� לה נאמנת"' א

� "אבל מדברי הרמב"� כתב " שהרוהוסי�". דאי� להפקיע ממו� אלא בעדי�"י ש� "וכתב הב. ומקורו מהירושלמי ש�
, �"ז פסק כהרמב"י' ש ואילו בסי"ו פסק כהרא"קט' ע סותר את עצמו שבסי"ולכאורה השו". נראה שהכה� והחכ� נאמ�

והסביר את דבריו . ש"וכ� נראה לפרש דברי הרא, וכתב שיש לחלק בי� ממו� לאיסורא, ה"קפ' י סי"וכבר הרגיש בזה בב
  :ו"ק ס"ז ס"נ י"העז

א וכי "ש כדעת הרשב"ובפרק המדיר כתב הרא, �"ש בפרק שבועת העדות הביא דברי הרמב"ונתו דהראכו"
א� , � דלא מהימנא"ע מודו כדברי הרמב"ש אהדדי צרי� לחלק דלעני� איסורא כ"היכי דלא תיקשי דברי הרא

ב שכתב חילוק "ע' גש ד� "ג� ראיתי בהרח. ל דאי� החכ� נאמ�"� וס"לעני� פסידא דכתובה פליגי עליה דהרמב
  ".ש"י וע"ו בש� הב"קט' כ הפרישה סי"וכ, ה"קפ' ד סי"י י"� הב"מדעת עצמו וכ� ה� דברי מר' הנז

� שקבל מרבותיו שהעד הראשו� נאמ� אבל לעני� להפסידו ממו� אינו "הרי שסברתו היא שלעול� פוסקי� כהרמב
 מהחזקה ובי� לקיי� את החזקה שבעני� כתובה שהעד נ ש� שהוא מחלק בי� להוציא"ש המובא בעז"ועיי� למהרח. נאמ�

א ובאה ואומרת שפלוני אמר "ז שש� היא מוחזקת בא"י' ובאילו בסי. מעיד ומפקיע ממנה חזקת כתובתה אינו נאמ�
ועיי� עוד ש� שהביא מתשובת . ש"וע, שמת בעלה ואותו פלוני מכחישה הרי העד בא לקיי� את החזקה ולכ� הוא נאמ�

  :ל"ז וז"י'  למה שפסק בסי� שסותר"מר

ז דהאשה מהימנא "ב דכתב ש� מסברא דנפשיה בפשיטות כדברי ריא"ט ע"� ד� ק"וראיתי בתשובת מר"
מ "ח' שבועת העדות והביא דבריו בס' י שבא העד והכחישה שלא אמר מת ודקדק לדינו מההיא דפ"אעפ

ל כשכתב אותה תשובה דברי "ר� זב וה� דברי� תמוהי� דאי� נעל� ממ"ק' ז סי"בקונטרס עגונות ד� כ
' פ ס"ש כא� ע"מ יש לתמוה אי� לא הרגיש בתשובה זו סותרת מ"ח' � דכתב דלא מהימנא וג� על ס"הרמב
  ".ע"� וצ"הרמב

  :כ הוסי� וכתב"ואח

ג דהכחישה "הפריז על המדה להתיר באשה ששמעה מעד אחר דבעלה מת דאע' ג דמר� בתשובה הנז"ואע"
ולגבי ישראל המעיד מפי גוי "ז מ"ש על דברי ריא"ש הרח"וכמ' ל כתשובה הנז" דלא קיימהימינינ� לה ופשיטא

  ".ושוב הכחישו הגוי אזלינ� להקל

  :ל"וז) ד"בדפוס ירושלי� עמוד רפ(' ת ד"י דיני גוי מסל"ת ב"י מופעי� בשו"ודברי הב

ותניא .  ידע בכל אלה מעול�ועדיי� נראה לומר שאי� עדות זו כלו� מפני שחזר בו הגוי וכחש שלא ראה ולא"
  ...ד"בתוספתא דסנהדרי� העדי� יכולי� לחזור בה� עד שתחקר עדות� בב

ואי� לחלק ולומר דהיינו דוקא בעדי� כשרי� להעיד אבל בגוי מאחר שהוא פסול לכל העדויות שבעול� ולא ... 
בפרק האשה שלו� עד דהא תנ� , להתיר בנאמנוהו ולא לאיסור, הכשירוהו אלא לעדות אשה משו� עגונא

ואוקימנא לה בגמרא בפסולי עדות וכדרבי נחמיה דאמר , פ שנשאת תצא"אומר מת ושני� אומרי� לא מת אע
  ".'כל מקו� שהאמינה תורה עד אחד הל� אחר רוב דעות וכו

 י"ז הב"והוסי� ע. א"א שגוי להתיר נאמ� ולא לאסור וכ� משמע מתשובת הרשב"ק קכ"כ הביא מתשובת מהרי"ואח
שמחלק בי� פיסול של עבד ואשה שאיתנהו במצוות לפיסול של גוי ' ש� שצריכי� להסביר את דברי הגמרא ביבמות הנז

כ הביא עוד סברא לומר דלא מהני חזרת העד הגוי כי בעדות אשה ע� אמירתו לה הוי כנגמרה העדות שהרי היא "ואח
  : וכתב.ולכ� כיו� שהגיד אינו חוזר ומגיד, יכולה להעיד שבעלה מת
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י שהעד הראשו� חזר בו קוד� "הלכ� כל שבא עד להעיד בבית די� ששמע מפי פלוני שנהרג פלוני או שמת אעפ"
  ".ד אי� חוששי� לו וסומכי� על דברי העד המעיד ששמע כ� מפיו"שנחקור עדות שו� אחד מה� בב

בזה אי� העד ) שיש עד שאמר(ר ועוד חלק בי� א� העד הראשו� חזר ואמר שלא מת ובי� א� העד אומר שלא אמר דב
. ת לא נאמ�"וכ� חלק בעדות גוי שבעינ� לפי תומו להתיר וכ� לאסור אבל א� באחד מה� אינו מסל. הראשו� נאמ�

  :כ כתב במסקנא"ואח

מכל הני טעמי נראה שחזרה שחוזר בו לאו כלו� הוא וסומכי� על דברי הישראל שמעיד ששמע מפיו "
  ".שנהרגו

ת לא סמ� רק על הסברא שעד מפי עד פוסקי� שהראשו� נאמ� ולא "להקשות על דבריו כי בשוכ לכאורה אי� "וא
  .ויש עוד לעיי�. כי ש� איירי ההיתר בצירו� כמה וכמה טעמי�, מוציאי� אותה מחזקתה

אבל הבעל , כ אומר שלא אמר"אבל נראה שאי� הנידו� דומה לראיה שש� איירי שהראשו� העיד על דבר המתיר ואח
לדעת ' יתכ� ואפי, כ בא העד הראשו� ומכחישו"ואח, ר שהעד הראשו� אמר דבר האוסר והוא אמר שהאמינואומ

ויש לכאורה הוכחה לכ� ממה שכתב . כ יש לו אמתלא מבוררת"� יודה בזה שהבעל דבר נאמ� ולא הראשו� אא"הרמב
כ היא " אסורה לבעלה ואחב שא� עד מעיד שהאשה אמרה לו שהיא"ק פ"מש� המהרי' ו' ו ס"קט' א בסי"הרמ

והסבירו הפוסקי� דבריו דהיינו מטע� שיש לה אמתלא שעיניה נתנה באחר ואילו היה . מכחישה אותו היא הנאמנת
  .המקרה לאחר הגרושי� אי� מקו� לאמתלא זו

ז שלא משמע כ� מדברי "א וכתב ע"ט שכ� הבי� בדברי הרמ"צ' א סי"ט שהביא מש� רע"ק ל"י ש� ס"ועיי� לפ
  .ק אלא בעד אחד מספיק א� היא מכחישה ואי� צור� באמתלא"ריהמה

  :ק"וזה לשו� המהרי

לפי הנשמע הילדה כופרת ומכחשת כל האומר שהודתה ... ויש אומרי� שהודתה הילדה לפני עד אחד"
  ...מעול�

ד דבר משו� שא� אי� לו עד אחד שמעיד על הודאתה והיא מכחשת דפשיטא דלא מהימ� דבכל התורה "ונלע
ולא עוד אלא אפילו הוי תרי סהדי דמסהדי . עד אחד בהכחשה לא מהימ� ומזה אי� צרי� להארי� כלל

  ...".סהדותא בכ� לא מתסרא דחישינ� שמא עיניה נתנה באחר

ומשמע מזה שא� עד אחד מעיד שהיא הודתה היא יכולה להכחישו בלי שו� אמתלא ובלי הטע� שנאמר בעת 
  .ש ש�"מ ולב"ועיי� לח. � הזה צרי� רק א� יש שני עדי� המעידי� שהודתה לפניה�והטע, הודאה עיניה נתנה באחר

  :ז בעל בית מאיר"מה שכתב ע' ק' א סי"ת רע"ועיי� ש� בשו

. דהוא אמת, ע"מ לשו� הגהת ש"וכ, ת"ש רומעכ"ומ... בודאי', ה וא� המכחישתו להעד הזה וכו"ש מר ד"מ"
, ד הוי כשגגה יוצאת מלפני השליט ואגב ריהטא כתב כ�"בזה לענ' ק גופיה וכו"ש מר דהמעיי� במהרי"אמנ� מ

מ לא יהא "מ. יאמר הבעל שמאמי� להעד ג� יאמר שמאמי� להודאתה' ק ש� כתב נמי ואפי"דהרי המהרי
א מועיל א� שהיא הכחישה להעד שמעול� לא הודית "הרי מבואר דשוייה אנפשה חד. נאמ� להפסידה כתובתה

  ".'וכו

  .ש"ועיי, ד"ק עד אחד והבעל מאמינו שוי אנפשיה ח"מ שלדעת המהרי"א שהסכי� להב" ק'ועיי� ש� בס

ל "ע הנ"ל שהאשה צריכה לאמר בעד אחד אמתלא או משו� עיניה נתנה באחר וכ� משמע מהגהת השו"יוצא מכל הנ
ל טעמא "כ ל"וא, ולפי דברינו לעיל הרי נפסקה ההלכה שא� אד� אומר מש� עד אחר והראשו� מכחישו הראשו� נאמ�

. והעד השני כמא� דליתיה דמי, הראשו� נאמ�, � שקיבל מרבותיו שעד מפי עד"תיפוק ליה מה שכתב הרמב, ב"של עיניה נ
, אלא מכא� סיעתא שכל זה איירי שהעד אומר דבר מפי האחר להתיר הא א� אמר מפי עד אחר לאיסור והבעל מאמינו

  .ויש עוד לעיי�. ני נאמ� א� לא שנאמר עיניה נתנה באחרהעד הש, הג� שהראשו� שאמרו מפיו חוזר בו

  ו בסופו בעני�"ו ס"א קט"ד ברמ"� פאדוה ל"ויש לעיי� בדי� המובא מש� מהר

א� החזירה יש ' פ שאינה נאמנת א� עמד וגרשה אסור להחזירה ואפי"אשה שאמרה לבעלה שזנתה אע"
  ".לחוש

א� א� חזרה מדבריה הראשוני� , לאחר שגרשה" ומדת בדבריהע"א ש� דהיינו "ש ש� וכ� הגר"מ והב"והסבירו הח
ויש להבי� . � פאדוה"וכאמור מקור הדי� הוא מתשובת מהר. ואומרת שהיא טהורה ונותנת אמתלא לדבריה אז נאמנת

  "...עומדת בדבריה"מה שאמרו המפרשי� 

 שלא הכחישה ולא חזרה בה היינו שאחר הגירושי� שתקה ולא אמרה דבר אז אנו אומרי� ממה, עמדהמה פירוש 
. או שכונתו עמדה היינו שאמרה לאחר הגירושי� שהיא טמאה היתה, מדבריה הראשוני� הוי שהיא עומדת בדבריה

  .ל"כפירוש הראשו� שכתב וז' מ' סי' י א"לכאורה נראה מדברי הנוב

שזה מילתא דפשיטא א שכתב והיינו שעמדה בדבריה אי� כוונתו שעדיי� עומדת בדבריה "ק ל"ו ס"ש קט"ובב"
שא� חזרה מדבריה תכ� אחר הגרושי� היה מהני , אלא כוונתו שאחר הגירושי� לא חזרה מדבריה, היא

  ."אבל כיו� שאחר הגרושי� תכ� לא חזרה בה שוב לא מהני אמתלא, אמתלא

אסורה עליו א� היא לא אמרה דבר אחר גרושיה היות ולא הכחישה הוי כאילו אמרה שהיא ' י אפי"הרי שלדעת הנוב
וכוונתו על תשובת , "ש ש� בתשובה"כמ"ש כתב במפורש שמקור דבריו "אבל הפלא הוא שהרי הב. ולא מהני אמתלא

' � מפדואה סי"ל מהר"וז, י"ומהתשובה בלשונה משמע שלא כדברי הנוב, א"� מפדואה שהיא מקור לדברי הרמ"מהר
  :ד"ל
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ויעצוהו לגרשה וכ� ' לקח עצה מיראי ה... פני כמה שני�אשתו של ראוב� ספרה לבעלה אי� זינתה ע� שמעו� ל"
וג� לא אמרו לו הוי יודע שהמוציא אשתו משו� ש� רע לא ' ולא אמר משו� ש� רע אני מגרש� וכו, עשה

והמגרש אמר שמתחילה שגרשה היה בדעתו להחזירה באשר אמו אמרה לו על ש� מורה שהדי� ' יחזירנה וכו
כי אמר שאי� להאמינה כי שמא עיניה ... והיא חביבה עליו, וכ� עשה והחזירה, כ להחזירה"הוא כ� שיכול אח

וא� באנו לאסור משו� הודאות פיה הלא הלכה כמשנה אחרונה בסו� נדרי� ... נתנה באחר זהו תוכ� השאלה
אמנ� העיקר חסר מ� הספר של אגרת� אשר שלחת לי שלא כתבת לי . ואינה נאמנת דשמא עיניה נתנה באחר

אמרה היא בי� גרושי� ללקוחי� שני� א� עמדה בהודאתה טר� נעשה ליקוחי� שניי� או חזרה בה ונתנה מה 
וזה היה ראוי לחקור עליו כי א� עמדה בהודאתה בשעה שהיתה פנויה טר� שבה , אמתלא לדבריה הראשוני�

ה נתנה באחר וזו לביתו בזה אי� דעתי מסכמת להתירה כלל כי זיל בתר טעמא של משנה אחרונה דשמא עיני
א עיניה נתנה באחר או שמאוס עליה מטעמי� "טר� שחזר לקחת א� היא עדיי� בהודאתה בטל טע� זה כ

קיימת בדיבורה הנזכרי� מי הכריחה עתה לשוב ולהיות לו לאשה הלא היתה ברשותה אז וע� כל זה היא 
  ...".ותהיה נאמנת כמשנה ראשונההראשו� שזנתה תחתיו 

ש עמדה בדיבורה היינו שאחר הגירושי� חזרה ואמרה "מ והב" דברי� ברורי� שמה שאמרו החשמענו מתשובה זו
אז לא מועיל אמתלא שהיה הבעל , ועתה בעת שרוצה לחזור לבעלה חוזרת ואומרת טהורה אני, שהיא היתה טמאה

רושי� לא אמרה מאומה אבל א� אחר הג, מאוס בעיניה או עיניה נתנה באחר כי מדוע חזרה ואמרה כ� בעת שהיא פנויה
ובעת שרוצה לחזור לבעלה הראשו� אומרת טהורה אני ונותנת אמתלא למה אמרה בעת הנשואי� טמאה אני ל� היא 

כי , ה האמור להל�"ד וה"ומוכרחי� להסביר הטע� מדוע היא נאמנת ולא מזכירי� כא� המחלוקת של הראב. נאמנת
מה וכל עוד לא חזרה ואמרה אחר הגרושי� שהיא טמאה יכולה לית� בהיותה נשואה לבעל לא הועילו דבריה לגביו מאו

א שא� אחר הגירושי� חזרה "ק כ"ו ס"א קט"ומכא� מוסבר ספיקו של ההפלאה ק(אמתלא כל שהיא והיא נאמנת 
ואמרה טהורה הייתי ולא נתנה אמתלא למה אמרה טמאה אני א� היא נאמנת כי א� נאמר שדבריה כמו שאינ� דמי 

 או נאמר שכל עוד שהיא נשואה והיא משועבדת לו דבריה כמו שאינ� ואילו לאחר הגירושי� חוזר וניעור לגבי הבעל
  ).ש"האיסור והיא אסורה לו עיי

י ש� רוצי� לדמות מעשה נתינת הגט לאשה כמו שעשתה מעשה ולא מועיל אמתלא כמו "ההפלאה ש� וכ� הנוב
ותה דלא מהני אמתלא כי עשתה מעשה וכתבו שזה תלוי במחלוקת ה בעני� אשה שלבשה בגדי נד"ד קפ"ע יו"שפסק השו

  .ה א� מועיל אמתלא על המעשה שעשתה או לאו ועיי� ש�"ד קפ"וביו' ד א"� ביו"ז והש"הט

ש "מ ובב"ט בח"י' ועיי� בסי, יו� לא מהני אמתלא' הרי כול� מודי� שא� הוחזקה בעיר ל, א� לכאורה יש לעיי�
הוחזקה יותר מעשרה חדשי� שהיא אסורה על הבעל וכ� כתבו בתעודה ורק כעבור כעשרה כ הרי האשה "ת ש� וא"ובפ

א "וכ� להרמ' א' ועיי� לפני יהושע בתשובותיו סי. חדשי� היא באה ונותנת אמתלא והרי סוקלי� ושורפי� על החזקות
  . לא הורגי� עליה�בעני� חזקות א� אמרה אמתלא' שמשמע מדבריה� שאפי' ד ט"ס יו"ולחת', ב' בתשובותיו סי

ג "אע", א אני וחזרה ואמרה פנויה אני ונתנה אמתלא לדבריה נאמנת"אשה שאמרה א' ח א"ש תצ"וכ� כתב הריב
ז נאמנת "עכ, א כשאמרה בתחלה מקודשת אני והוחזקה כמקודשת מחמת דיבורה זמ� מרובה"דשויתיה אנפשא חד

  ".'לסתור דבריה הראשוני� וכו

הוחזקה ' לימי� עמדה וקדשה את עצמה משמע שעברו כמה וכמה ימי� ואפי, מרה הגמראי ממה שא"וכ� מוכיח הפנ
א� לדעת . ימי� או מפני שלא נמצאו מהוגני� או מטע� אחר' נאמנת וצריכי� לומר שהיא נתנה אמתלא למה שהתה ככ

ג "ועיי� לרב פעלי� ח. ש"עיי, יו� לא מהני אמתלא מהא דסוקלי� ושורפי�' ט שא� הוחזקו בעיר ל"קמ' ט סי"מהרימ
י "ומביא חילוק א� הוחזקה ע, יו�' שהביא מערכה מול מערכה בעני� א� מועיל אמתלא לאחר שהוחזקה ל' א' ה סי"א

א� עשתה מעשה של לבישת בגדי נדות א� ' וברור הוא שלדעת הסוברי� שאפי. ש באור�"י דיבור ועיי"מעשה או ע
ונות� טע� למה ) 'א' ד סי"יו(פ� של הטבח שעשה סימ� בראש הבהמה אמרה ונתנה אמתלא למה לבשה בגדי� או באו

יו� והיא נותנת אמתלא למה היתה זקוקה לזמ� ' כ ג� א� הוחזקה בעיר ל"שעשה מעשה ונת� סימ� הוי אמתלא א
  .יו� האמתלא נקראת אמתלא' ממוש� ולא חזרה בה מיד או תו� ל

ה היא אומרת זה בעלי "או איש ואשה שבאו ממד, ל החזקותאבל בר מ� די� נראה מה שאמרו סוקלי� ושורפי� ע
זה איירי באופ� שכל השלושי� ) 'ט סעי� ב"י' סי(יו� שהיא אשתו הורגי� עליה ' והוא אומר זו אשתי א� הוחזקו בעיר ל

בא על יו� יצאו ובא אחד ו' כ הלכו ונטמנו בבית ואחר ל"ה ואמרו כ� ואח"ולא שבאו ממד, יו� ה� הוחזקו כאיש ואשה
כ במקרה דיד� מני� לנו "וא. יו� תוחזק' צרי� שכל הל, יו�' האשה לא נהרג עליה כי היא לא הוחזקה רק יו� אחד ולא ל

. ד היא הוחזקה רק יו� אחד בעת שהופיעו ולא יותר"ובפני ביה, שהיא הוחזקה במקומ� כל הזמ� שהיא אסורה לבעלה
ועיי� אבני אפוד , ב שא� הוחזקה בבית די� אז לא מהני אמתלא"בות כיש סברה של ההפלאה בכתו. (ויש עוד לעיי� בזה

  ).י"ק' ה וסי"פ' א בתשובותיו סי"ועיי� ברע, ז"ח שהביא חולקי� ע"ק ל"ו ס"קט

אבל א� , ד שדבריה� כני� ה� ונאמני� נאמנת"א� מביני� הב"ובפרט לפי מה שכתב ההפלאה ש� שאמתלא היינו 
ד יבי� שהאמתלא שאמרו היא אמת אבל א� "הרי שצרי� שביה". אמת אינה נאמנתד שאי� הטע� קרוב ל"מביני� ב

  .ד לא משוכנע שזה אמת אלא מביני� שאי� זה קרוב לאמת אז לא הוי אמתלא"ביה

  :שכתב', ח הלכה ט"ב פי"ד בהלכות אי"� להראב"ויש להזכיר את המחלוקת בי� הרמב

בעלה כמו שביארנו הרי היא אסורה לכל כה� פ שהיא מותרת ל"אשת כה� שאמרה לבעלה נאנסתי אע"
  ".שהרי הודית שהיא זונה ואסרה עצמה ונעשית כחתיכה האסורה, שבעול� אחר שימות בעלה

  :ל"וז, ד ש�"והשיג עליו הראב
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פ שאמר דבר חכמה אי� שמועתו מתכוונת שא� אמרה לאחר מיתת בעלה לא אמרתי אלא כדי שיגרשני בעלי "אע"
כ "א אני ואח"והרי אשה שאמרה א, לא לא הודת על עצמו הודאה לאיסור ולא נתקבלו דבריה כללוה, למה אינה נאמנת

  ".א� זו א� היתה קטטה ביניה� אמתלא גדולה היא זו ונאמנת, אמרה פנויה אני ונתנה אמתלא לדבריה נאמנת

  :בה ש� וכת"וכ� הבי� ה, א� נתנה אמתלא לא נאמנת' � אפי"ד הבי� שלדעת הרמב"הרי שהראב

יאמי� לדבריה דהא אשת ישראל היא ' אפשר לומר שאי� לסמו� על דבריה דהא בעלה לא היה מצווה לגרשה אפי"
דאי לא גבי תרומה , אי� דבריה כלו�, כיו� שלא היה הבעל מחויב להאמינה ולגרשה כנזכר למעלה' באשת כה� וכו' ואפי

מ לגבי בעלה כדי שלא תהא אשה נותנת עיניה "מנינ� לה הג דקושטא דמילתא דאנ� לא מהי"ואע, נמי הוה להו לאיפלוגי
  ".ל לדעת רבינו"באחר ומפקעת עצמה מבעלה אבל לאחרי� ודאי אסירא דומיא דתרומה כנ

: א� נתנה אמתלא לדבריה אינה נאמנת וחיליה ממה שהגמרא אמרה בנדרי� צ' � אפי"ג� הוא הבי� שלדעת הרמב
ש ורבא מה דינה לעני� "ונחלקו ר, היא מותרת לבעלה, א מאמיני� להשא� אמרה טמאה אני ל� למשנה שניה של

ולדעת כול� א� נתארמלה אינה . ש אוכלת כדי שלא תוציא לעז על בניה ורבא אמר אינה אוכלת"אכילת תרומה לדעת ר
ה ממה שהגמרא לא מחלקת "ומוכיח מזה ה, ו כדעת רבא"ח הלט"� בהלכות תרומה פ"ופסק הרמב, אוכלת בתרומה

ב "ש פ"ועיי� הרא(פ א� נתנה אמתלא לא הוי אמתלא "בי� א� נתנה אמתלא לדבריה או לא נתנה אמתלא הרי שאע
ז "וכתב ע. � ולא חילק בי� א� נתנה אמתלא או לא"ג כלשו� הרמב"י' סעי' ו' ע סי"וכ� פסק בשו). ב"יבמות על ד� כ

, ד והמגיד משנה" כ� הוא מחלוקת בי� הראבב וא� נותנת אמתלא לדבריה שאמרה מחמת קטטה אמרה"ק י"מ ס"הח
, ה הוכיח את דבריו מהגמרא נדרי�"ג שה"ה מודה אע"ו והוסי� מיהו בשאר אמתלא א� ה"ק כ"ש ש� ס"כ הב"וכ
כ כתב "כ חזרה קושיה לדוכתא למה הגמרא לא מחלקת אעפ"מ איזה אמתלא שאומרת אינה נאמנת שאל"כ אי� נ"וא
ולדעתו באשת ישראל , י� בכל הנשי� לא הוי אמתלא ואמתלא מיוחדת הוי אמתלאש שיש לחלק בי� אמתלא ששי"הב

  :ל"וז, ד יודה דלא מהני אמתלא כי הודאתה תפסה לעני� כתובה ובזה לא מהני חזרה"ג� הראב

ג דהמגיד מדייק דינו דאינה נאמנת מסוגיא דנדרי� דתנא א� באומרת טמאה אני ל� אסורה לאכול "אע"
כ "משמע לכאורה א� שאר אמתלות לא מהני דאל, בי� א� נתנה אמתלא לדבריה או לאבתרומה ולא חילק 

ד דשיי� בכל הנשי� הקשה למה לא חילק אבל שאר "ש הראב"ל דוקא אמתלא מ"וי, ל"אכתי קשה קושיה הנ
  ".ק למה לא חילק"אמתלות ל

 לא הוי אמתלא ממה שזה מילתא דשכיחא, נמצא שא� אומרת שהיה לה קטטה ע� בעלה ורוצה להפטר ממנו
ת ש� "ועיי� פ. (שאמרה לא הוי אמתלא' ס לא חילק כי אמתלא כזו מסתמא כל אשה תאמר כ� ומשמע ליה אפי"שהש

ש שבאשת ישראל שהפסידה כתובה כמו שלא מועיל אמתלא לעני� ממו� כ� לא מועיל "י סובר כסברת הב"ב שנוב"ק י"ס
ד אי� זה טענה מכרעת דאילו נשא דינא גמירא וידעו די� "לע: "ה וכלשונו"על ה' ו' מ בסי"וכבר הקשה הב). לעני� אסורא

ש "ועי, שלגבי בעל לא רק שחכמי� לא הימנוה' וכוונתו בהיות והאשה טענה שהיא טמאה אפי". ד של אחריה�"דב
ש "מ וב"וכתב ש� ממה שהביאו הח(, והארי� בזה. �"א� תת� אמתלא לא מהני לדעת הרמב' באור� ולדעתו אפי
י אמתלא "� מודה דע"� יוצא שלדעת� שהרמב"ד והרמב"ה ולא כתבו פלוגתא בי� הראב"ד וה"פלוגתא בי� הראב

כ הוי פלוגתא "ה וא"ד וה"� מודה כמו שהבינו אותו הראב"והוסי� שלדעתו סתימות הרמב, ד"דשריא כסברת הראב
ה משו� הא מילתא דטמאה אני ל� כסיפא כיו� שלמשנה ראשונ"� "וכתב לבסו� שלדעת הרמב, )ד"� והראב"בי� הרמב

דחזו דאיכא למיחש ' א� למשנה ב' לה תקינו דלהמנוה משו� דאי לא קושטא קאמרה לא הוי מזלזלה בנפשא וכו
ל "ד ז"ד אלא שהראב"� להראב"ואי� בי� הרמב, היינו לגבי הבעל אבל לגבי עצמה אוקמוה אדינא קמא' שעיניה וכו

  ".'ה באזיל לגבי עצמה נמי לפי משנ

כ לא היתה "שאל, � שו� אמתלא לא מהני כי בדבר שזילא לה למימר ואמרה הוי שזה אמת"ולדעתו בדעת הרמב
וחכמי� לא הימנוה ). א"כמו שא� לבשה בגדי נדה לדעת הרשב(מזלזלת בעצמה ואומרת דברי גנאי כאלה על עצמה 

  . אמרה אמתלא אחרת מועילש שכתב שא�"ולכ� כתב ש� דלא כהב, לגבי בעלה ולגבי עצמה הימנוה

ה מועיל אמתלא אחרת היינו רק באשת כה� אבל באשת ישראל "ש שמשמע לדעת ה"ולכאורה יש סתירה בדברי הב
א שני דיני� בעני� "ו הביא הרמ"קט' הרי בסי. ד מודה שלא מועיל אמתלא מפני שהועילה דבריה לעני� ממו�"הראב' אפי

אבל לעני� , שה שאמרה שהיא טמאה לא נאסרת שמא עיניה נתנה באחר� שא"לאחר שכתב מר' זה האחד בסעי� ו
, "א� חזרה בה ונתנה אמתלא לדבריה למה אמרה בתחילה כ� נאמנת"א "הפסידה כתובתה היא נאמנת וכתב ש� הרמ

 וזה איירי שבעלה לא, ד"ק כ"ש ש� ס"וכ� עיי� להב. ב כיצד היא נאמנת באמתלא לעני� ממו�"ק כ"מ ס"ז הח"וכתב ע
פ שאינה נאמנת א� עמד "אשה שאמרה לבעלה שזנתה אע"א באותו סעי� לקמ� "אבל א� כבר גירשה כתב הרמ, גירשה

ש "היינו שעמדה בדבריה כמ"ש א� עמד וגרשה "וכתב על זה הב". א� החזירה יש לחוש' וגירשה אסור להחזירה ואפי
ה לאחר שגירשה שאז לא שיי� לומר עיניה נתנה היינו בעומדת בדברי"ח "ק כ"מ ש� ס"כ הח"וכ". מ"ש� בתשובה ובד

אבל א� חזרה , באחר דהא גירשה ומותרת לכל אד� אלא ודאי קושטא אמרה ושויתא נפשה חתיכה דאיסורא לו
מדבריה הראשוני� ואומרת טהורה הייתי ונתנה אמתלא לדבריה הראשוני� למה אמרה טמאה אני אז מותר 

ד מודה שלא "הראב' באשת ישראל אפי' ו' ש בסי"ה טמאה אני ל� ולדעת הבהרי שמועיל אמתלא א� אמר". להחזירה
ש באשת ישראל לא מועיל אמתלא היינו אמתלא של קטטה ביני "מועיל אמתלא ובדוחק נוכל להסביר שמה שאמר הב

ואל שאל ומכא� יוסבר מה שהש(' ו' ת סי"ועיי� לפ. ודוחק, לבי� בעלי שזה שייכה בכל הנשי� אבל אמתלא אחרת מהני
א כתב בפירוש שאשה שאמרה טמאה אני "והנה מעלתו כתב שהוא נהיר שהרמ, י"ז הנוב"א וכתב ע"י' י א"את הנוב

כבר גירשה בעלה אלא שנשכח ממנו באיזה סימ� כתב ' וחזרה ואמרה טהורה אני ונתנה אמתלא לדבריה נאמנת אפי
א דא� חזרה בה ונתנה "ו כתב הרמ"ובסימ� קט, ללא דבר זה כ"הנה זכרונו כוזב לו ולא כתב הרמ. א דבר זה"רמ

וכ� משמע , א"מ שמסביר את הרמ"ולפי דברי הח. ל"אמתלא נאמנת אבל לא כתב ש� דמיירי א� שכבר גירשה עכ
 וזה זכר הרב אמתלא נאמנתא� גירשה א� אמרה ' א שאפי"מ המובא לעיל שהוא המקור לדברי הרמ"בתשובה מהרמ

  ).השואל
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ולכאורה הרי שוב , � שא� אמרה טמאה אני ל� ונתגרשה אסורה לחזור עד שתת� אמתלא לדבריהכ נמצינו למדי"א
ש "מ והב"כ מדוע כתבו הח"ה א� מועיל אמתלא או לא וא"ד וה"� או הראב"ד והרמב"חזר הדי� שבזה יחלקו הראב

בשלמא . 'כירו בסימ� וו בשופי שא� נתנה אמתלא מועיל ולא הזכירו את המחלוקת של הראשוני� כמו שהז"קט' בסי
מ לא מצינו ולא ראינו שיש "אבל להח, ש אפשר לתר� בדוחק כמו שכתבנו לעיל שהוא מחלק בסוגי האמתלות"לדעת הב

ה הוא רק לעני� שבחיי בעלה היתה "ד וה"ואפשר לחלק בדוחק שכל המחלוקת של הראב. מ בי� סוגי האמתלות"לו נ
וכ� בזה שאסרה על עצמה על כהני� אחרי� שהיא לה� לא , יא נאמנתנאמנת דהיינו לעני� תרומה שלגבי עצמה ה

אבל לגבי הבעל הרי בעת , משועבדת כמו שמשועבדת לבעל אז מהני אמתלא או לא מהני אמתלא כל אחד לפי שיטתו
: י� צ� בנדר"בר' עיי� תוס(א� כ� לגביו אמירתה כאילו אינה . נשואיה היא משועבדת לו ולא מהימנא לפי משנה אחרונה

ולאחר נשואיה לא פקע עדיי� היתרו של הבעל עד שהיא תאמר ). להסביר כיצד הפקיעו את אמירתה טמאה אני ל�
כי אמירה ראשונה , אבל כל עוד לא אמרה היא מותרת לו, אמירה שניה שהיא אסורה היתה עליו אז תהא אסורה לו

יא טמאה ולהסביר ולתת אמתלא לדבר וזה מועיל כמא� דליתא דמי רק צריכה לנמק למה אמרה כ� לפני הגרושי� שה
י שהוא משוה את "אבל לא משמע כ� מדברי הנוב(, ע כי דבריה לא הועילו ולא עזרו ולא עשו מידי לגבי הבעל"אליבא דכו
ו שכתב לאחר פקיעת השעבוד "קט' וכ� לא משמע כ� מדברי ההפלאה סי, ה"ד וה"א למחלוקת של הראב"דברי הרמ

  ).דמות� והיא אסורהחזרו דבריה לק

ולא מוכח שאכ� , ג אינ� דבריו"באייר תשל' ד בהיות והמבקש חוזר וטוע� שמה שכתוב בפרוטוקול מיו� א"אול� בנ
  .אמר דברי� אלו בעת שבא לבקש להתיר לו להנשא ע� המבקשת יש לקבל את האמתלא שלו כמבוררת

  מרדכי אליהו

  א"מ אליהו שליט"יננו הגרכ בנידו� חבר בית ד"תוספת דברי� ע� קריאת מש

 .א
י "שאי� נאמנת לחזור בה ג� ע, מ"מ לפי הר"דעת הה' ו' בהשָואת מה שכתבו בסי, ש"מ והב"ר מארי� בדברי הח"כת

ו בדברי "קט' ואילו בסי, מ לה אמתלא"ד באשת ישראל שמפסידה כתובתה שוב ל"שג� לראב' ש ש� שכ"והב, אמתלא
  .י אמתלא מותרת לחזור לו"ש דע"מ והב" וגירשה דאסור להחזירה כתבו החל"א לעני� אשת ישראל שאמרה טא"הרמ

ל "מ אי� לקבל אמתלא זו שאמרה טא"שלפי הה' שכ, א המצוטט בדבריו"י' י סי"כדברי� האלה כבר העיר בנוב
. ו"קט' ש בסי"מ והב"שעליה� מסתמכי� הח, � פדואה"שהוזכרה בדברי המהר, מחמת מיאוס ורצונה להתגרש ממנו

  :אלו דבריו ש�ו

ואי� . מ היא מנא ידעה שיגרשנה"מ, וא� שבאמת גירשה בעלה, שהרי לא היה מחויב להאמינה ולגרשה"
  ".ל"י אמתלא כנ"ולא מציא לחזור בה ע, ו קושטא קאמרה שזינתה"הוציאה על עצמה לעז זנות על מגו א

  ).הוא דאי� מוציאי� אותה ממנודאז , פ עצמ� מפרש שה� רק בגוונא שכבר נישאת לו בשניה"ודברי המהר (

י "והנוב', ו' ש עצמו בסי"מ אמתלא כמו שהעלה הב"י שבאשת ישראל שהפסידה כתובתה ל"כמו כ� טוע� ש� הנוב
  .ה"וכ� דבריו כא� מהרא' ח' עשה לזה סימוכי� בסי

י לחייבו ורק בגוונא דהאמתלא היא שאמרה כ� בכד, ש לחלק בי� סוגי האמתלא"ברור שכוונת הב, מאיד�, א�
ו "קט' ואילו הא דסי, א"לפי מ, ח לגרשה"מאחר שמ� הדי� אי, מ"מ מילתא בטעמא דל"הה' דבהא הוא דכ, לגרשה

  :ש�' ו' שכ� כתב בהדיא בסי, מיירי באמתלא אחרת

  :"ו"קט' כ בסי"וכמש, מיהו בשאר אמתלא מודה"

  .הוא באמתלות אחרות, ו"קט' הרי דהני אמתלות דמיירי בהו בסי

והאמתלא שמדובר ש� היא , � פדואה"ש לעני� אמתלא לקוחי� מדברי המהר"מ והב"אורה הרי דברי החאכ� לכ
  .אמתלא שרצתה להתגרש הימנו מחמת מיאוס

  :בזה' ל שכ"א הנ"י' י סי"ל לנוב"ב פרענקל זצ"בהגהות הגר' א� עי

 שיאמי� לדברי ויכולה היא שתאמר ידעתי, שהישראל גירשה מחמת דיבורה, ל דשאני במעשה דהכא"י"
וסובר . מ מיירי להדיא שלא האמי� לה בעלה"אבל המ. כ אמרתי לו שזניתי"וע. וכאשר הסו� מוכיח, ויגרשני

  ."וכאשר הסו� מוכיח שלא חש לדבריה, דהא לא ניכר שיאמי� לה, מ דלא הוי אמתלא"המ

מ נסבי� ג� "שהרי דברי הח. י שלא הזכיר מזה"ואעפ, מ"וחילוק זה בי� אמתלא לאמתלא ודאי שישנו ג� לפי הח
כ הדבר מוכרח "א, מ אמתלא שיי� רק לגבי אמתלא זו שרצתה לחייבו לגרשה"מ דל"ונימוקו של הה. מ"ה� לפי הה

  .דבאמתלא אחרת נאמנת

דבאשת , י"ל תשובה על טענתו השניה של הנוב"ב פרענקל הנ"כי אי� בדברי הגר, אכ� עדיי� אנו צריכי� להוסי�
  .ד"מ אמתלא ג� לראב"ידה כתובתה לישראל כיו� שמפס

י "דבאשת ישראל כשמפסידה כתובתה אינה נאמנת לחזור בה ג� ע' ש כ"י שג� הב"דאעפ, ד"בר� נראה לענ
  :ל"אסבר לה בזה' ח' י בסי"דהנוב, מ אי� זה מטעמיה"מ, י"כמו שמעלה הנוב, אמתלא

 כתובה שהוא דבר שבממו� אינה מועלת ב דלעני�"ק כ"ו ס"קט' מ סי"כ בח"עפמש, ד כוונה אחרת עמו"הראב"
וג� לעני� תרומה , ד באשת כה� לא נתקבלו דבריה"כ כוונת הראב"וא. ש"עי, ד"אמתלא לאחר שיצאה מבי

. ד לתרומה כמו לכהונה"אבל א� חוזרת ונותנת אמתלא מהני להראב. א בעומדת בדבריה"אינה אסורה כ
על הכתובה , אבל באשת ישראל. שבידה לתת אמתלא, ז סומכת בדעתה שלא תפסיד מידי"כ מתחילה ע"וא
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וסובר . 'ועל מה נסמכה להחזיק טענתה אי לאו דקושטא קאמרה וכו. ד אבדה האמתלא"תיכ� בצאתה מבי
אחר שיצאה , אבל היכא שנוגע לממו� ולאיסור, ד שאינה מועלת אמתלא רק א� נוגע לאיסור לחוד"הראב

  ."נתקבלו ג� לאיסור,  ונתקבלו דבריה לממו� שלא תהני האמתלא,כיו� שאינה מועלת אמתלא לממו�, ד"מבי

  א הביא עוד סייעתא לזה"י' בסי

' וכ. א אני וחזרה ואמרה פנויה אני דמהני אמתלא"גבי הא דאמרה א, ה בחידושיו לכתובות"מדברי הרא"
תקדשתי אבל באמרה נ. ה דוקא שלא אמרה נתקדשתי לפלוני אלא סת� נתקדשתי הוא דמהני אמתלא"הרא

כיו� דלעני� , מש� ביארתי דהיכא דדיבורה הוא בדבר הנוגע לאיסור ולממו�. מ אמתלא לחוב לפלוני"לפלוני ל
  ."מ לעני� איסור"נ ל"ה, ו"קט' מ בסי"ש והח"כ הב"ד וכמש"מ אמתלא היכא שכבר יצאה מבי"ממו� ל

 האמתלא מתברר שההודאה מעיקרא י"היא מפני שע, י אמתלא"דבפשטות נראה דהנאמנות ע. ע רב"וכל דבריו צל
ז "מתחלה ע"כ "י האמתלא כמש"אבל אי� הנאמנות תוצאה ממה שלכתחילה חשבה על החזרה ע, לא היתה הודאה

וממילא לא היתה מעיקרא יכולה לסמו� , כ האמתלא"ל דלא נקבל אח"כ הול"דא". סומכת בדעתה שלא תפסיד מידי
  .ז"ע

י הודאתה "דכיו� דזוכה עפ, דהת� לא נית� לחלק בי� הממו� לאיסור, אחד: ע"ה א� היא צ"והראיה שמביא מהרא
ש לחלק שלעני� איסור אשת "שוב ל, ב"בכל קניני הממו� שה� איש באשתו כגו� חיוב מעשי ידיה ופירות נכסיה וכל כיו

כ עניני איסור "ואעפי, הרי מצינו כמה נשי� שהפסידו כתובת�, נהי דהפסידה כתובתה, כ כא�"משא. איש תחשב לפנויה
ה אינו כלל מצד קניני הממו� אלא ג� שעבודי האישות שיש לו עליה אינה "דטעמא דהרא, ועוד. אשת איש כדקאי קאי
מ אמתלא "כ ל"מ אמתלא לעני� ממו� כמו"וכש� דל, דלא גרע שעבוד האישות מקניני הממו�, יכולה לחזור בה מה�

מ "ז ל"אבל אי� שו� קשר בי� הפסד הכתובה שע.  לחזור בהי"ה דא"הרא' כ כ"ע. לבטל שעבודי האישות שעליה
  .לעניני האיסור שבזה מהני אמתלא, אמתלא

שלא נתקבלו דבריה "ד נימק דבריו מפני "הוא מפני שהראב, ד"דבאשת ישראל מודה הראב' ש שכ"וטעמו של הב
, י אמתלא זו שאומרת עכשו"נראה שמפרש� דמסבירה שתיקתה כל זמ� שהיתה תחת בעלה ולא חזרה מדבריה ע" כלל

י שלדעת רבא "ואעפ. והמשיכה לשבת תחתיו כמו לפני כ�" כיו� שלא נתקבלו דבריה כלל"מפני שלא היה איכפת לה 
כ "משא. נמצא שאינה נפסדת כלו�, ג� זה לא איכפת לה שהרי בעלה חייב במזונותיה, שהלכה כמותו נאסרה בתרומה

בזה , ד אומרי� לה שאי� זה מחייב את הבעל לגרשה אול� הפסידה כתובתה"ידב, באשת ישראל שטוענת שזינתה ברצו�
שמיד שאמרו לה זאת היתה צריכה לחזור בה ולתת האמתלא שמעיקרא לא אמרה זאת אלא , הטענה קיימת כלפיה

א חזרו כ מכיו� של"ע. והרי באותו מעמד היתה חזרתה מועילה ג� לעני� ממו�. כדי שלא תפסיד כתובתה, בכדי שיגרשנה
  .בה אמרינ� דודאי קושטא קאמרה

למרות שהפסידה , מ פדואה שהאמי� לה בעלה וגירשה"כ בהא דהמהר"משא. וכל זה שיי� א� לא גירשה בעלה
, כפי שבאמת האמי� לה ונתגרשה ממנו, שהרי לדבריה מחמת רצונה להתגרש, י אמתלא זו"כתובתה יכולה לחזור בה ע

כ הרי לא יכלה לחזור בה עד שנתגרשה "א. מ כ� אמרה מעיקרא שזינתה ברצו�"וע, היתה מוכנה להפסיד כתובתה
  .כ בזה שפיר מהני אמתלא ג� באשת ישראל לאחר שנתגרשה"ע. בפועל

כ היו "א, ד"שלפי האמתלא שבפיה� אמרו זאת כדי להחיש את תהלי� הגירושי� בביה, ל בנידו� שלנו"ויוצא מכל הנ
מ "ואי� זה שיי� למחלוקת דהה. ג מהני אמתלא"כל כה, בביצוע הגט בפועל, מוכרחי� להחזיק בטענת� עד גמירא

  .ד"והראב

מ "ואילו הבי. י"ד ג� הנוב"וכ� הבי� דעה זו החולקת על הראב. מ"ש בשיטת הה"מ והב"כל האמור לעיל הוא לפי הח
שנה אחרונה מתורת ל נאמנת לגבי עצמה ג� לפי מ"ל דאומרת טא"דס. ד ומטע� אחר"� פליג על הראב"ל דהרמב"ס

  .מ אמתלא"כמו שבעדי� ל, מ אמתלא"ובזה ל. א"ולא רק מדי� שאחד, נאמנות

� מהא דכתובות כשטוענת "מ שסייע לרמב"בדברי הה' שכ) ב ש�"ח מאי"פי(מ "ובשיטה זו נראה דקאי ג� המל [
  :מ"ז המל"ע' וכ. משארסתני נאנסתי דאמרינ� הת� דפסלה נפשה מכהונה

א "ע שויא אנפשה חד"דההיא באשת ישראל איירי דלכו, ה מסוגיא זו" סמיכה שסמ� הולא ידעתי מה זה"
כיו� , ז אלא גבי אשת כה� מטעמא דכיו� דלא נתקבלו דבריה"ל לא יחלוק ע"ד ז"והראב, כיו� שלבעלה מותרת

  ."שהותרה הותרה לגמרי

כ "דמפרש סתמא דגמרא כתובות גהיינו , ד"מ היא לעני� שנחלק בו הראב"מ שראייתו של הה"דנראה שנוקט המל
הרי ג� באשת , ולא כ� באשת ישראל" לא נתקבלו דבריה"ואינו מוב� החילוק דבאשת כה� , ג שנותנת אמתלא"ג� בכה

כיו� שהותרה "תו קשה דאי מצד . ל"הנ' ח' י בסי"ד עצמ� הנוב"וכבר עמד בזה בדברי הראב, פ בתרומה"כה� נאסרה עכ
הרי , א שחזרה ואמרה פנויה אני"ד הביא ראיה לדבריו מא"והרי הראב.  בגלל האמתלאכ אינו"א, קאתי עלה" הותרה

  .שהוא מצד אמתלא

ד דאי� "ל לראב"דבאשת כה� לפי משנה אחרונה ס, ל"מ הנ"י סברת הבי"מ ג� היא עפ"כ נראה שכוונת המל"ע
כ שפיר מהני "וע. א"שאחדכ רק מגדר "והא דנאסרת בתרומה הוא ע. כ אינה נאסרת על בעלה"דמשו, נ"לאשה תו

בזה , דממילא אינה מפקיעה עצמה מבעלה, כ באשת ישראל שאמרה שנאנסה"משא. נ כלל"כיו� שאי� כא� תו, אמתלא
א "ממילא ל, נ"וכיו� שהוא מתו. והיינו שלא תזלזל בעצמה על מגו. א כמו למשנה ראשונה"שיי� תורת הנאמנות ג� למ

  )].אינו מדוקדק" א"שאחד"ז הלשו� "אכ� לפ. (ד"אמתלא ג� לראב

כ לא אמרינ� שכיו� שמודה בדבר דכסיפא לה מילתא ודאי "דע. מ הוי אמתלא"ד נראה שג� לפי הבי"אכ� בניד
ו באמת נאסרה עליו ואינה רוצה לעמוד עמו "א, רק בכדי לצאת ממנו, היינו שלא תזלזל בעצמה, קושטא קאמרה

כ "א, ואומרת בריש גלי שחיה ע� גבר אחר, ינה מתחרטת על מעשיהד שג� לפי דבריה הראשוני� א"א� בניד. באיסור
וחזינ� , ל"ש כלל הסברא הנ"כ ל"א, לא היו אלא בכדי לקבל גט, ג� בזמ� שאמרה אות�, ד"כל דבריה והודאתה בפני בי
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הרגש ואמנ� זה מגלה על קהות . כ שוב אי� ראיה מהודאתה לקבל הדברי� בתורת נאמנות"וא, דלא כסיפא לה מילתא
אול� . וקלות דעת וזלזול בדברי� שהאומה הישראלית הצטיינה בה� מאז ומעול�, של קדושת חיי המשפחה וטהרת�

  .וממילא מהני האמתלא, פ הסברא שבזה יש להאמינה לא קיימא"עכ, לגבי העני� ההלכותי של קבלת האמתלא

 .ב
ז "ע' י כ"והנוב. לא ג� לאחר גירושי�א דמהני אמת"שזוכר דברי הרמ' שהשואל כ, י"כ הנוב"ר במש"כתב כת

  .ו"קט' א סי"שדבריו הובאו ברמ, � פדואה"ר שכוונת השואל היתה ודאי לדברי המהר"והעיר כת. שזכרונו כוזב לו

אלא . פ"א השאובי� מהרמ"ו סקל"קט' ש סי"שהרי הביא ש� את הב, פ"י דברי המהרמ"א� ודאי שלא נעלמו מהנוב
היינו שנאסר עליו להחזירה אחרי , מ"א בכוונה העתיק רק חלק מדברי המהר"י שהרמ"ל להנוב"שכוונתו ברורה דס

דאי� אמתלא מועילה , ד לעיל"הו, מ שמעלה ש� באריכות"וזה לפ. כ ש� דמהני אמתלא"ולא הביא את מש, שגירשה
ר דווקא פ הרי פירש� שהמדוב"ודברי המהרמ. ש"מ וה� מצד סברת הב"ה� מצד סברת הה, באשת ישראל שנתגרשה

" יש לחוש"כ דא� נשאת לו "וג� מש. א הרי קאי לעני� שאסור להחזירה"ואילו הרמ, בגוונא דיליה שכבר חזר ולקחה
מ "בר� שיטת הח, י"ז לפי הנוב"אכ� כ. כיו� שרק מצד דיעבד אי� מוציאי� אותה ממנו, זה שיי� ג� בנותנת אמתלא

  .להתירה לחזור ולהנשא לו לכתחלהש כבר נתבארה לעיל שג� בזה מועילה אמתלא ג� "והב

מ הרי בנידו� שלנו שמטרת� היתה להחיש "דא� מצד סברת הה, י מהני האמתלא"ולנידו� שלנו נראה שג� לנוב
  .ד"ולאחר ביצועו שוב לא נזקקו לבי, כ לא יכלו לחזור בה� עד שבוצע הגט"א, הגירושי�

. מ אמתלא"מכיו� שידעה שעל הכתובה ל, תלאמ אמ"שבאשת ישראל שהפסידה כתובתה ל, וכ� לפי הטע� השני
כ אי� הדיו� נסב כלל על "א, ז"ש בנידו� שלנו שבהגשת בקשת הגירושי� כתבו שאי� לה� שו� תביעות זל"טע� זה ל

  .אי� האמתלא ג� לעני� האיסור, ש לומר שכיו� שאי� אמתלא מועילה לגבי הכתובה"ול, הכתובה

 .ג
, � פדואה שמש� לקוחי� דבריה�"ר מלשו� המהר"שדקדק כת, ש"ובמ "שבח" עמדה בדבריה"אשר לפירוש 

  .שהמדובר כשאמרה אחר הגירושי� טמאה אני

א "שהרי בדברי הרמ. י בפירושו שהכוונה שעמדה בדבריה הראשוני� היינו שלא חזרה בה מה�"נראה דצדק הנוב
ואילו היה . רק ראוי לחוש, תו להוציאשאי� כופי� או, ולשו� זה ברור".  יש לחוש�ואפילו א� החזירה "בזה נאמר 

. ז להנשא"ואסור היה לה מטע, א"הרי פשוט דיש בזה שאחד, ל לאחר הגירושי� בהיותה פנויה"המדובר כשאמרה טא
כ נשאת לו "ועכשו אומרת שטהורה היתה ומשו, כ המדובר שלא אמרה בפירוש"וע. ל דתצא"כ ג� בעברה ונשאת הול"וא

  .ולא נוציאנה מספק" יש לחוש"ג שיי� לומר "דרק בכה, אמרה לפני כ�ונותנת אמתלא למה ש, שוב

מה אמרה בי� גירושי� לליקוחי� "ש� שיש לברר ' ומה שכ. מ פדואה עצמ� נראה מוכרח לפרש כ�"וא� בדברי המהר
 או ששתקה ולא אמרה כלו� וזהו, כמבואר ש� בהמש� דבריו, כוונתו א� אמרה שחוזרת בה ונותנת אמתלא" שניי�

משו� דבזה קיימא הסברא של משנה , ג שעמדה בהודאתה אי� להתירה"שהרי נימק ש� דעתו דבכה". עמדה בהודאתה"
  :ראשונה

א� היא עדיי� , וזו טר� שחזר לקחתה, דשמא נתנה עיניה באחר, כי זיל בתר טעמא של משנה אחרונה"
מי הכריחה עתה לשוב ,  הנזכרי�כי א� עיניה נתנה באחר או שמאוס עליה מטעמי�. בהודאתה בטל טע� זה

תחתיו ותהיה וע� כל זה היא קיימת בדיבורה הראשו� שזינתה , הלא היתה ברשותה אז. להיות לו לאשה
  ."נאמנת כמשנה ראשונה

דאטו עד . מה צרי� להזקק בזה למשנה ראשונה, וא� המדובר כשעמדה בדיבורה הראשו� במפורש ג� אחר הגירושי�
ר לא היה אלא דג� בהיותה אשת איש ומשועבדת לו "והרי כל עיקר חידוש המ. א"יא אנפשה חדכא� לא ידענו דמצי שו

א� בהיותה פנויה פשוט וברור . וכפי שהסבירו הראשוני� זאת בשיטות והסברי� שוני�, מ מציא לאסור עצמה"מ
  .ולא צרי� לזה המשנה ראשונה, דמצית לאסור על עצמה

דבזה מצד שתיקתה . אלא שג� לא חזרה בה ע� מת� האמתלא, גירושי�ו המדובר כשלא אמרה כלו� אחר ה"א
דנסתלק , פ דבזה חוזר הדי� של משנה ראשונה"המהרמ' ובזה הוא שכ. שהרי לא אמרה כלו�, גרידא לא מצינ� לאוסרה

שהרי ג� עכשו שנתגרשה והרשות בידה להנשא לכל , החשש של משנה אחרונה שבגלל שעיניה נתנה באחר אמרה כ�
  .כ נאמנת מכוח דיבורה הראשו�"וע. מ דמעיקרא קושטא קאמרה"ש, ד� אכתי אינה חוזרת בהא

ואי� אחרי� יודעי� רק מכוח , דרק בגוונא שהכתימה את עצמה בהודאתה שזינתה. ד ג� סברא זו לא שייכא"ובניד
כ "משא. חר הגירושי�היה לה לחזור בה מיד לא, שיי� לומר דא� הודתה רק למטרת הוצאת הגט מבעלה, הודאת פיה

ד אמרו "ורק להאחיז עיני ביה, ידעו יפה שהכל שקר, וכ� הבעל עצמו, ד שלפי דבריה� החברה שבתוכה ה� חיי�"בניד
ומה שכתוב בתעודה לא עניי� אות� . שהרי כל אלה שבאי� את� במגע ידעו האמת, כ הרי לא היה לה ממה לחזור"א. כ�

ממילא אי� שו� הוכחה ממה שלא חזרה בה לראות זאת כאישור .  בשניהבאותה שעה כיו� שלא חשבו על נשואי�
  .דבריה� הראשוני�

ע� כל ההסתייגות שיש לנו מהתנהגות� המגלה קלות ראש , מאחר שהעלינו שעצ� האמתלא יש בה ממש: סו� דבר
הדי� העושה כל וזלזול מכאיב בבית , מדהימה בערכי חיי המשפחה הישראליי� שאומתנו הצטיינה בה� מאז ומעול�

ולפסוק , אי� לנו אלא לקבל האמתלא,  להפרד בצורה מכובדת�או לכל הפחות , אשר בידו להשכי� שלו� בי� איש לאשתו
  .בהתא� לזה

  שאול ישראלי
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  החלטה
אנו מחליטי� להתיר למבקשי� לחזור , ועל יסוד הנמוקי� המצורפי� לתיק, אחרי העיו� בכל החומר שבתיק

  .שיתברר א� המבקשי� נשארו פנויי� מאז גרושיה�לאחר , ז"ולהנשא זל

  .ה"ו בחשו� תשל"ניתנה ביו� כ

  מרדכי אליהו   שאול ישראלי   עובדיה יוס�

  

  10*בעני� אמתלא על כשרות קדושי� : סימ� י

בו , /1757בתיק שכט, ט"ב באייר תשכ"זהו ערעור על פסק�דינו של בית הדי� האזורי חיפה שנית� ביו� י
: עות לדחות עתירת המערערת להתיר לה להתחת� ולרשו� בתעודת הזהוי מצבה המשפחתיהוחלט ברוב ד

ואי� , אשר אמרה בישיבה הראשונה הוא בגדר שוויא אנפשא חתיכא דאיסורא"מאחר והרוב סובר כי , גרושה
  ".ד"האמתלא מתקבלת על דעת ביה

בעלי הראשו� נשאר ברוסיה  "� :הצהירה האשה, ח"באייר תשכ'  א�ב, ד האזורי"בישיבה הראשונה בביה
  ".כ התגרשתי מבעלי בזקס"אח, ויהודי זק� סידר לנו חופה, התחתנו בקווקז בנשואי� אזרחיי�

. ג.נגד ש) בעלה השני של המבקשת. (ג.ג, בערעור הקוד�: ד"לאחר מכ� מסרה האשה אמתלאה בביה
  :כותבת האשה בתשובה לערעור, 471/ כח ' תיק מס, )המבקשת(

, י יהודי זק�"נער� ע,  בנישואי הראשוני� א� כי נער� כדי לספק את צורכינו הדתיי�ופה והקידושי�החטכס "
  ".ובפרט לא בנוכחות מני� עדי� וכ� לא נערכה כתובה, י רב לא נער� בנוכחות עדי�"ולא ע

לא היה זה איש זק� במעמד ' הי: "אמרה האשה, ט"בחשו� תשכ'  ל�ב, ל"ובפני בית די� זה בדיו� בערעור הנ
ביו� ראשו� לא עבדו , שעבדו בשבת' אנשי� שהיו ש� הי, קרובי משפחה מכירי� של הבעל, רק נש�'  היטבעת

  ".היהודי הזה אמר כמה דברי�, לא נת� טבעת, הוא לא נת� כס�

התחתנתי ע� בעלי הראשו� בקווקז איש זק� : "הצהירה האשה, ט"א באדר תשכ" כ�ב, ד האזורי"ובביה
לא נת� לי טבעת ולא תחלי� , חופה וקידושי� וג� טבעת בעלי לא נת� לי' וזה הכל לא הי, מלי�שאמר כמה 

  ".היה נוכח רק הזק� אני הבעל ואמו, לטבעת רק האיש הזק� אמר מספר מלי�

שזה ואני הבנתי , הזק� הזה אמר כמה מלי�, שו� יהודי לא השתתפו במסבה: "ובערעור זה טענה האשה
אני מפולניה ואני שמעתי שלפני הנשואי� , שו� דבר מיוחד חו� מזה שאמר כמה מלי� אבל לא עשה חופה

אבל לא פרסו חופה ע� כלונסאות כמו שעושי� , אומרי� כמה מלי� וזו חופהעושי� חופה והבנתי שברוסיה 
ק� אני בטוחה שלא היו יהודי� בשעת המסבה והז. והבעל לא נת� לי טבעת ולא כס� ולא שו� דבר, בפולניה

  ".יחידי שנכח ש�' הי

  :א דחה את ערעור האשה משני נמוקי�"ש אלישיב שליט"הגרי

) ח"מ' ע סי"אה(ש באשה שאמרה מקודשת אני "ז והב"הט, מ"א כהח"האשה אסורה מצד שויה אנפשיה חד. א
י� ד כדברי� הניכר"ד בי"כל עוד לא נתנה אמתלא המתקבלת ע) בהשמטות, ד"פ' ע סי"אה(וכהכרעת החקרי לב 

  .לאמת

  .פ רחוקות ה� מלהתקבל על הדעת"ועכ, האמתלאות שנתנה ספק א� ה� נכנסות בכלל בגדר אמתלא. ב

  .א"ש אלישיב שליט"ל הצטר� למסקנתו של הגרי"א גולדשמידט זצ"הגר

  ]העור�. א"ש אלישיב שליט"לבקשתו של הגרי, ד תומצת ולא הובא במלואו"פסה[

  :לשוק וזה מטעמי� דלהל�ד יש לקבל העתירה ולהתיר האשה "לענ

,  נאמ��ג� בממו� א� דאי� טוע� וחוזר וטוע� , ובזה. א האמתלא שנותנת אינה באה לסתור דבריה הראשוני� רק לפרש�
א "ב ל"ב(אלא שאני סומ� עליה כאילו היתה של אבותי , כהא דזה אומר של אבותי שיכול לחזור ולטעו� שלי היא

  ).ד"ו סכ"קמ' א וסי"ס' פ' מ סי"וחו

כ מה שאומרת "א, ולא הזכירה כלו� מקידושי�, "יהודי זק� סידר לנו חופה"ד לא אמרה קוד� אלא "והרי בניד
לפי , באופ� שמעול� לא היה, ב הרי אי� זה אלא פירוש לדבריה הקודמי�"כ שלא היתה שו� נתינת טבעת וכל כיו"אח

  .א"משו� שויא אנפשה חד, פירוש דבריה

ש ש� מבואר דהמדובר בחופת ייחוד "בפת) 'ו ב"כ' סי(א שהיא ספק "י הא דחוששי� כיוא� מצד החופה עצמה הר
, והכא הרי דבריה היו רק שהזק� סידר לה� חופה, ואילו בחופה של פריסת כלה אי� חוששי� לקידושי� כלל, דוקא

  .ללולא הזכירה בדבריה שעשו ייחוד לש� חופה ולא היה במשמעות דבריה כ, דהיינו מה שהזק� עשה

דזה לא נקרא חזרה , מ אמתלא באומר אי� קידשתי אבל קדשתי בפני פסולי�"ח מסיק דא� בגוונא דל"פ' ש ו"ובש
  .פירוש לדבריה הראשוני�, ד לראות בדבריה האחרוני� שלא היו קידושי�"כ ודאי לא גרע ניד"א. ובזה נאמ�, רק פירוש

פ הרי חזרה בה בבארה שכיונה בקידושי� ולא "עכ, ה וקידושי�במוב� של חופ" סידר לנו חופה"ב ג� אילו נראה הביטוי 
ל שנאמנת לומר שחשבה קוד� שאלה ה� "ובזה הרי הכריע המהריב, ד"כפי שטענה כמה פעמי� בפני ביה, עדי�

                                                      
  הרב שאול ישראלי, הרב אליעזר גולדשמידט , אלישיב ' הרב יוס� שלו: הדייני '  בפני כב189\ט " ערעור תשכ10
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היה ): "ט"בחשו� תשכ' ל(ד בערעור "וא� מה שאמרה בפני ביה. י"ת הפנ"וכמבואר בשו. והוי שפיר אמתלא, קידושי�
כי יתכ� , אי� זה סותר בהכרח דברי הראשוני�, "קרובי משפחה מכירי� של הבעל אנשי� שעבדו בשבתרק נש� 

פ ג� "הרי עכ, וא� א� נראה בדברי� אלה חזרה ממה שאמרה קוד�. שהזק� שסידר החופה לא היה במעמד כול�
כי ג� לפי , לאופ� האוסרכ אי� כא� חזרה "א, לפי דבריה אלה שלא היה ש� שו� נתינת טבעת ולא דבר הדומה לזה

הרי לא היה שו� מעשה ) ג� זה לא מוחלט כי יתכ� שהיו רק קרובי� ופסולי�(דברי� אלה שא� אמנ� היו עדי� 
  ).ל"הנ' פ' סי(ז כחזרה מפטור לפטור שיכול לחזור ולטעו� א� בלא אמתלא "וה, קידושי� לדבריה אלה

צ לגמרי לאמתלא ולפירוש "ש נראה דאי"דמהרא, ל"בש להא דהמהרי"הרא' ג ולביאור הסתירה לכאורה שמתשו
ל "דביאר החק. י שמבאר דבריו מקבלי� זאת בתור אמתלא"ל נוקט שרק ע"בעוד שהמהריב, דברי� הראשוני�
ש מיירי בגוונא דעמדה וניסת בזה גופא הוי כאילו אמרה דנוכחה לדעת שהקידושי� לא היה בה� "דהוא משו� דהרא

  ):'ל, ו"ט' סי(ע "ל לחילוק זה דהרי כ� הוא לשו� השו"ע מוכח דלא ס"רי� בשוד מניסוח הדב"לענ. ממש

אבל א� אמרה , א� יש עדי� שאמרה האשה קדשני בפני עדי� נאסרה לקרוביו' מי שהיתה לו פילגש וכו"
  ".קדשני סת� ולא אמרה בפני עדי� אי� בדיבורה כלו�

, "אי� בדיבורה כלו�"בסת� ' ש אלא כ"הוי בפני הראכעובדא ד, ע כלל הא דעמדה וניסת"והנה לא העתיק בשו
ומשמע . שהרי לא הזכיר מזה כלו�, ש שעיקר� מצד דעמדה וניסת"דהמחבר לא הבי� דברי הרא, רואי� מזה ברור

  ".אי� בדיבורה כלו�"ע "ש והשו"וכלשו� הרא, שמעיקרא דמילתא אי� רואי� ממש בדבריה

, רק מצד איסור הקרובי�, א"� לב כי לא נזכר כלל הדיו� מצד איסור אוהוא בשי. ביאור הדברי� אחד' ד נ"ולענ
  .א"כ אמאי לא דנו כא� מצד האיסור דא"א, פ"והרי לא מדובר שנת� לה ג

ל "ש דלא הי"ל דנוקט הרא"ובזה י, באופ� שאי� כא� דיו� רק מצד איסור הקרובי�, ל דמיירי שהקוד� כבר מת"וצ
מ "נפ' ל דלא העלתה על הדעת כלל שיהי"כי י) שהיה קוד� שניסת לשני(ה לדקדק בדיבורה במה שאמרה שנתקדש

ואי� , כ יתכ� שלא דקדקה בדיבורה"ע. מקורביו' ולא חשבה להינשא לא, מדיבורה לאיזה עני� מאחר שבעלה כבר איננו
אינו ואי� זה אלא בחינת מילתא דלא רמיא עליה דאינש ש, כאילו שנתקדשה כדת, לראות מה שאמרה שנתקדשה

  .מדקדק בה�

כ "א. הרי שבאי� לתבוע ההתחייבויות הנובעות מ� הקידושי�, כ איש או אשה הטועני� זה כנגד זו שנתקדשו"משא
, ובזה יש לדו� רק מדי� אמתלא, ואדרבא סתמא דמילתא כונת� לומר שנתקדשו כדי�, אי� להניח שלא דקדקו בלשונ�

  .ענו לפני כ�היינו א� יש כח ביד� לחזור בה� ממה שאמרו וט

ע� " יהודי זק� סידר חופה"ד כשסיפרה ש"שמנוסח הדיבור של האשה לראשונה בפני ביה, ל ג� בנידו� שלנו"ז י"ועפי
ולא היה זה אלא סיפור דברי� , בעלה הראשו� לא נראה שייחסה לזה איזה שהוא ער� לגבי טענותיה כלפי בעלה השני

, מ שהיא למעשה"דכיו� שלא ראתה בזה נפ,  שאי� לראות בדיבורה כלו�,ש"הרא' ז כאותו עני� שבתשו"ובזה ה. בעלמא
  .ולברר א� אכ� היה איזשהו ממש בחופה או לא, לא הוצרכה לדקדק בדיבורה

  .ושפיר יש לקבל דבריה שלא היה ש� קידושי� כלל, כ אי� צור� לגמרי בזה אמתלא ודיני אמתלא"ע

  שאול ישראלי

  החלטה
  .ברב דיעות הערעור נדחה

  

  *בעני� טענת מקח טעות של זנות בנשואי� : סימ� יא

  :נפסק/ 4831ח"בתיק תשכ, ח"ב תמוז תשכ"ד האזורי חיפה מיו� י"ד ביה"בפס

  .א.פטור ממזונות אשתו ר. א.א הבעל י"

  .חייבת לקבל גט. א.ב האשה ר

ראש היא אחר שהבעל ישכור דירה של חדר בשכר דירה חדשי בתשלו� מ' ג החובה האמורה בסעי� ב
  .לשנתיי�

  ."תהיה החובה על האשה לקבל גט תו� שלשי� יו�' ד רק כשהבעל יסכי� לאמור בסעי� ג

  :ל בי� השאר"ד הנ"נאמר בפס' ב' בנימוקי� לסעיפי� א

, ונראה שבנידו� שבפנינו שנשאת בתורת בתולה והתנהגותה הבלתי מוסרית לפני נשואיה עד כדי לידת הילד"
  .ע מקח טעות והבעל פטור מכל החיובי� הממוניי� כלפי אשתו"וי לכוה, דבר שהאשה העלימה ממנו

הרי כל הזמ� טע� שסירבה לו לתת לו :... "כ האשה"ז ב"ומה שטע� ע". מאיס"ולמעשה יש כא� ג� טענת ... 
  "."כ אי� אפשר לטעו� מאיס"להתקרב אליה וא

� שנודע לו על התנהגותה הבלתי טר, שמסרבת להתקרב אליו, הבעל טע� טענה זו. טענה זו אי� בה ממש"
... הבעל טוע� בפה מלא טענת מאיס באמתלא מבוררת, אבל אחרי שנודע לו התנהגותה, מוסרית לפני נשואיה

  ."ד"ל הפס"עכ
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תשובת ? היא היתה בתולה: ד"לשאלת ביה) ה"ט אלול תשכ"מיו� י',  ב8ד� , כה4550/תיק (והנה לפנינו בפרוטוקול 
  .לא: הבעל היא

  ].האשה מתפרצת כלפי בעלה שהוא משקר: ש�, � לזהבהמש [

הרי , שלא נודע לו מזה אלא בשעה שבא עליה, ואפילו א� נאמר. הרי לפנינו הודאת הבעל שהכיר בה שהיא בעולה
הרי , ואפילו א� חשבה קוד� לבתולה, כ הרי סבר וקבל"א. ג� לפי דבריו, פ המשי� לחיות עמה עוד כשבועיי�"עכ

  .שהכיר בה שהיא בעולה, וג� לאחר, מרותג� ל, נתרצה בה

או (מני� לנו שיש הבדל בי� בעולה מבלי שנתעברה , וא� אמנ� באותה שעה עוד לא ידע שיש לה ילד מלפני הנשואי�
ז שילדה "עד כדי שנתלה לומר שעי, או שילדה) כמקובל לצערנו הרבה בעוברות שלא בנשואי�, שעשתה הפלה מלאכותית

ז נתברר שאכ� זינתה לפני "אלא שעי, ס לא נזכר הקפדה על לידת הולד"ט והחת"א דהמהריובה. הוי מקח טעות
  .אבל לא שעצ� הלידה מהוה פג� כשלעצמו, נשואיה

וע� אחד . ועיקר באי חדר משכבה היו ערבי�, אכ� כפי העדויות המצויות בתיק מתברר שהיתה מופקרת ממש לכל
וכ� יוצא מתו� הודאת עצמה . א ניתקה אות� ג� אחר הנשואי�שכפי הנראה ל, מה� היו לה קשרי� מיוחדי�

, למרות שהכחישה כל הזמ� שיכלה, לאחר שהוכרחה להודות בזה(ד על אבי הילד שמלפני הנשואי� "י ביה"שכשנשאלה ע
שחיתה ע� , והיתכ� לקבל בזה דבריה. באמרה שלא ידעה ש� משפחתו ולא מקו� מגוריו, לא ידעה לענות) במצח נחושה

 אי� זה אלא �? והבטיח לה להתחת� עמה מבלי שטרחה אפילו לדעת שמו ומקו� מגוריו, הלה חמשה חדשי� רצופי�
ז "שעי, שהיתה מופקרת לכל, ומוכח הדבר שנכוני� ה� דברי העדויות, בעוד שהשקר בולט לעיני�, נסיו� התכחשות

  .ל ילדהמיהו האב האמיתי ש, או לא מעונינת להגיד, אולי באמת אינה יודעת

אי� מזה הוכחה שהיה מתרצה אז ג� , הרי ממה שנתרצה הבעל ג� לאחר שנודע לו שלא היתה בתולה, ומאחר שכ�
בפרט כשחשבה , שכ� יש הבדל בתפיסת בני אד� בי� מי שנכשלה ביחסי� ע� איש אחד, אילו היה נודע לו על היותה זונה

לדעת , וכמו שג� מבחינת ההלכה. מוכ� לתת לה אתנ�שמוכרת גופה לכל מי ש, לבי� אשה מופקרת, להתחת� עמו
ובדברי הנביאי� מצוי ). ג"א מאישות ה"� פ"רמב(ת דוקא במופקרת לכל אד� "איסור הקדשה הוא מה, ד"הראב

כ "ת' מ סי"חו(ע "וכ� בשו. והמכוו� ש� תמיד למופקרת לכל אד�, כתואר גנאי שאי� למטה הימנו, "זונה"התואר 
עדיי� מושג , ע� כל ירידת ערכי המוסר, וג� בזמננו. יש בו משו� בושת" ב� הזונה"ה לחברו המכנ) א"ע סקנ"בסמ

  .וישנה סלידה מלהתקשר עמה קשרי אישות, המופקרת לכל אד� מקובל לגנאי

היא מסבירה את לידת הילד שלפני הנשואי� ממישהו ) 54' כה עמ4831/תיק (כ האשה "כפי דברי ב, והרי בנידו� שלנו
  .שלפני כ� עמדה להנשא לאחר, שג� הבעל ידע מזה, כ"ומוסי� ב,  לה להנשאשהבטיח

אבל לא הוכחש . ז עוד לפני כ�"אול� זהו רק במה שידע ע, אמנ� דוחה זאת, ל"לפי הפרוטוקול הנ, כ הבעל"ב (
  ).קיבל ממנה הסבר זה ונחה דעתו, שבשעת מעשה כשראה שאיננה בתולה

כ הבעל ממשי� "ב) 56' ו בעמ"שבט תשכ' פרוטוקול מיו� כ, כה4831/תיק (וא� אמנ� ג� אחר שנודע לו הכל 
  להסתמ� על זה שהאשה מסרבת לחיות אתו ורואה בזה

  ".דוגמא ברורה שהיא אשה מורדת"

ח כסלו "וכ� עוד ש� בפרוטוקול מי. והוא מוכ� להשלי� ג� ע� זאת, נראה שאי� מצדו עיכוב, הרי שג� אחר הכל
ז "וע. אבל היא לא מבקשת, לבוגדת אפשר לסלוח: ד"האשה מצטט דברי הבעל במזכירות ביהכ "ב) 15' עמ(ו "תשכ

  .רואי� שהבעל הוא מסוג של אינו מרגיש. רשו� שהבעל מודה שאמר כ�

על , ומאחר שאנו דני� מצד מקח טעות, כבר לא היו ביניה� שו� יחסי אישות, ה� בזמ� שעובדות אלה נתגלו, אול�
ומאחר שבאותה . הרי הדיו� סובב על זמ� הנשואי� או על הזמ� שהיו עדיי� ביניה� יחסי אישות, ל"ט כנ"יסוד המהרי

, והללו ודאי מקפידי� בכגו� דא, ממילא יש לדונו על אותה שעה בגדרי מדת כל אד�, שעה לא היתה לו ידיעה על כ�
  .כ ואי� לה כתובה"ס הסכי� לו בזה שיכול לגרשה בע"ל שג� החת"ט הנ"וכמהרי

  .כ"ג ורשאי לגרשה בע"שאי� כא� חדר, כ נראה שיש לדחות הערעור בנקודה זו"ע

� .5,000) 126' עמ, שכו1999/כמבואר בפרוטוקול (ל לא נאמר כלו� בנוגע לתוספת הכתובה שהיא "ד הנ"אכ� בפס 
  :ל"וכנאמר בנימוקי� שהו, ד שהוא פטור ג� מזה"ביה' נראה שדעת כב. י"ל

  ".והבעל פטור מכל החיובי� הממוניי� כלפי אשתו, ותע מקח טע"הוי לכו"... 

  :ל כתב"ס במסקנתו הנ"שהרי החת. זה נראה תמוה

  ..."מ לא הפסידה תוספת"מ, ה"ואי� בזה משו� חרגמ, כ"א� הבעל אינו רוצה יכול לגרשה בע"... 

סו� דבר דברי ו: והסיק בזה, ט שד� להפסידה התוספת כתובה"כ לפני כ� לתמוה בדברי המהרי"והוא עפימש
לא פסק בזה דבר "ט עצמו "וכמו שכתב ש� לעיל מזה שג� המהרי. כ למעשה"וכש, ט בזה לא נאמרו להלכה"המהרי

  ".וכולי האי ואולי, א כמסתפק בדעת השואל כתב כ�"כ, ברור

  .ט"ל לא נאמרו אלא בדר� של שו"ט שכנ"ג מפני ספיקו של המהרי"ס בכה"ולא שבקינ� ודאו של החת

  .שודאי לא הפסידה התוספת, ט אי� מקו� לספיקו בנידו� דיד�"שג� למהרי, עודונוסי� 

ג שלא הפסידה "ושלא כאלמנה לכה, ט שמפסידה התוספת"שסברת המהרי, ט"ס על המהרי"כי תמיהת החת
ה שהוא מצד "ל בזה דלא"וצ, י משו� חיבת ביאה גמר והקנה לה במתנה"ופירש, התוספת ואפילו בשלא הכיר בה

  מיאוס

  ".וליכא שו� חיבה שיקנה לה התוספת, הפג� הוא במעשה הביאה בעצמה, כשזינתה ונטחנה לאחר"
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ע הא דפטור מלשל� מפני שצער לו האכילה "הסמ' כשהכשילוהו במאכלות אסורות כ, ז מקשה שג� בדבר איסור"וע
 הבעילה בעיניו פטור אפילו אי� נאמר הואיל ומאוסה"כ "וא". ל דימו חלבי� ועריות לעני� הנאה להדדי"וחז"שאכל 
  .ש שהארי� בזה"עי. 'וכו" ה חייב"ואפ, והלא כל בעילת איסור מאוסה בעיניו כמו אכילת איסור', מהתוס

  :ל"וז' כ) 'היתומה השניה והאיילונית וכו' אמתני(אלמנה ניזונית ' � פ"אכ� לפנינו בר

� יש לה� תוספת שלא היה הדבר מוטל י שלא הכיר בה"שאעפ, ג וממזרת ונתינה לישראל"באלמנה לכ"... 
כ במומי� ובנדרי� שאי� אד� "משא. י שיש איסור בדבר"עליה� לגלות דסברי דאפשר שיערב עליו המקח ואעפ

  ."ל"עכ." מתפייס בה�

בזה אי� הדבר פסוק ומוחלט שודאי לא , בי� שהוא מעוכב לקחתה מצד האיסור שבדבר, הרי בפירוש לחלק יצא
בזה , כ בדבר שיש עליו קפידת בני אד�"משא". דאפשר שיערב עליו המקח) " אינה יוצאה בלא גטז ג�"דמשו(יתרצה 

מ כיו� שלא ידעה מזה לגלות "מ, ט"ולא כ� באילונית שא� שג� ש� הוי מק. (כל שהיה עליה לגלות, חשבינ� למקח טעות
, וכל שלא ידע). � ש� לעיל מזה" הר�" רצה ליזוק בנכסיו, כיו� שהוסי� לה מדעתו ולא חשש לשמא תמצא אילונית"לו 

  .אי� לה תוספת

ממילא לא , ויכול להשיג מאכל זה בהיתר, שאי� הנפש מחמדת�, ונראה שאינו דומה כלל להא דמאכלות אסורות
פ "וכהא דסו, אי� דעתו מתישבת באחרת, וא� נת� עיניו בזו, כ בעריות שיצרו תוקפו"משא. שביק היתרא ואכיל איסורא

. ט ג� בשלא הכיר בה"כ אי� בזה די� מק"ע". י שיש איסור בדבר"שיערב עליו המקח ואעפ"בזה אמרינ� דיתכ� . מ"ב� סו
אי� עדיי� לקבוע , כי ג� עכשיו כשנודע לו שהוא איסור ופורש הימנה. דאיכא הכא חיבת ביאה, וכ� חייב בתוספת כתובה

בחיובו , כיו� שהיה אנוס, פ"וכיו� שבאיסור לא עבר עכ. שנפשו קצה בה למפרע מצד האיסור בדומה למאכלות אסורות
כל התחייבותו היא בטעות וכמו עצ� , ג� א� התחייב, ואי� הדבר כ� במומי� ונדרי� שאי� אד� מתפייס בה�. הוא עומד
  .א בזה שתקנה משו� חיבת ביאה"ול, הקידושי�

, ו קצה בה והיא מאוסה ומנוולת בעיניוט שמאחר שבהודע לו שהיא זונה נפש"והרי ה� ה� הדברי� שאומר המהרי
נ לבאר כוונת "כ. א שקונה התוספת משו� חיבת ביאה"ובזה ל, ז כמו במומי� ונדרי� שאי� אד� מתפייס בה�"ה

  .ט"המהרי

בשעת , ס"שהרי כפי שטוע� החת. ד שאי� בו ספק שלא הפסידה התוספת"ט מודה בניד"ל נראה שג� המהרי"ולפי הנ
והרי הוא , נפשו סולדת, אלא משו� שבשעה שנתודע לו, וכל עיקר אי� אנו באי� להפסידה. ביאהמעשה היתה לו חיבת 

. ל"וכנ, הבעל בא עליה רק בטענת מורדת, אבל הרי לפנינו. א� באמת כשנתודע נמאסה עליו, זה שיי�. מואס בה למפרע
, שהרי אינה מאוסה בעיניו כלל, פרעולא שיי� איפוא לומר שנמאסה עליו מעכשיו למ, כ אינו מואס בה ג� עכשיו"א

כ אי� כא� "א. אלא שהיא אינה מבקשת, כפי שהוא אומר היה מוכ� לסלוח לה ג� עכשיו, ואילו היתה מבקשת סליחה
יש איפוא לפסוק שאמנ� . ל"וכנ, שהקנה לה בתור מתנה מצד חיבת ביאה, שו� נימוק לומר שהפסידה התוספת

  .והיא זכתה בה� מדי� מתנה, אול� תוספת הכתובה לא הפסידה, תוכ� אי� לה מזונו, כתובתה הפסידה

  :ד האומר"של הפס' ומעתה נדו� בסעי� ג

ד "הוא אחר שהבעל ישכור דירה של חדר בשכ) היינו שהאשה חייבת לקבל הגט(' החובה האמורה בסעי� ב"
  ."חדשי בתשלו� מראש לשנתיי�

  :בנימוקי� לסעי� זה נאמר

ואי , ומאחר שהבעל מפגר בתשלו� המזונות, ובכלל מזונות כולל דיור, ת הילדמאחר שהאב חייב במזונו"
כ עליו "ואשר ע. כ יבטיח דיור לילדה"נראה לנו שאי� לחייב האשה לקבל גט אא, אפשר לסמו� על יושרו בזה

 כדי שלזמ� זה יובטח, שהבעל ישכור דירה של חדר בשכר דירה חדשי בתשלו� מראש לשנתיי�, לקבל הצעה זו
  ."מקו� מגורי� לילדה ע� אמה

  :סעי� זה נבצר מלהבינו מכמה טעמי�

בכדי שתוכל , וא� נבא לדאוג לא�. ואי� לחייב אלא לפי חלקה בדיור ע� אמה, א אי� התנוקת זקוקה לדירה של חדר
  .כמו כ� היה לקבוע לה מזונותיה וכל שאר צרכיה, לדור על יד התינוקת

' � לובלי� סי"תשובת מהר' עי(יל שש בגדר חוב שנכסיו משועבדי� לו מראש עד גיל שש ב אי� חיוב המזונות של ילד עד ג
ואי� לחייב אד� שיבטיח . וא� אי� לו באותה שעה הרי הוא פטור. וכל יו� חיובו עמו). א"ע' ט סי"ט וצוינו בבאה"ע

  .מראש תזונה ודיור לזמ� ממוש�

באי� לחייבו " א לסמו� על יושרו"וא' שהאב מפגר וכו "שא� מצד טענה, ד"ביה' וקשה לרדת לסו� דעתו של כב
, ובכלל לא נדע מהו שיעור שנתיי�. משו� מה אי� דואגי� ג� למזונות התינוקת לשנתיי�, בהבטחת הדיור לשנתיי�

  .הגיל שהאב נפטר מכח תקנה זו, והרי ג� אז עדיי� לא תגיע לגיל שש

ועיגו� . ולא כלפי הא�, החיוב של המזונות הוא כלפי התינוקת. האי� להבי� הקשר של מת� הגט בז, ג ונוס� על הכל
  .הבעל אינו צרי� להמש� בגלל חובותיו כלפי ילדיו

וכ� , ו"ש ש� סק"ה וב"ט סק"קי' מ סי"ח' עי(וכמה נתחבטו האחרוני� במי שאי� לו לפרוע הכתובה א� יכול לגרש 
והרי כא� לפי . שאי� תשלו� כתובה מעכב, בת לקבל גטובכל אופ� פשוט לה� שא� האשה חיי) ז"ס קי"ש סו"מ וב"ח

ועדיי� , כ מה מקו� לעכב הגט בגלל תשלו� צדדי שלא חב לאשה"א. האשה חייבת לקבל הגט) 'סעי� ב(ד הנידו� "הפס
  .בכלל לא חל חיובו
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 בדבר ד הד�"ביה' על כב. שיש לבטל החיוב של שכירת דירה של חדר ובתשלו� שנתיי� מראש' ל נ"מטע� כל הנ
ואי� לקשור . להוסי� על המזונות החדשיי� של התינוקת סכו� המתקבל על הדעת בתור השתתפות בדיורה של הא�

  .זאת בשו� פני� בקבלת הגט

  .ל נראה לפסוק"י כל הנ"עפ

  .אול� חייב בתוספת הכתובה, .א.פטור וכתובה ומזונות של אשתו ר. א.א הבעל י

  .ב הבעל ית� גט פטורי� לאשתו

  .י תוספת הכתובה" ל�.5,000ד הד� בדבר להסדיר ע� מת� הגט את תשלו� הס� "ביהג על 

  .ד התביעה שלא להכיר באבהות הבעל על התינוקת נדחית

ח השתתפות בדיור של הא� "ס� מסוי� ע, יקבע נוס� על סכו� המזונות החדשי עבור התינוקת, ד הד� בדבר"ה ביה
  .המטפלת בה

  ישראלי. ש

  פסק דין
  :וטענות הצדדי� והעיו� בחומר אנו קובעי�, והערעור מצד הבעל, עת הערעור מצד האשהאחרי שמי

  .ד נשוא הערעור"מפסה, ב, א דוחי� את הערעור על הסעיפי� א

אבל הוא חייב , לפי דעת המיעוט הבעל פטור רק מעיקר הכתובה. זהו דעת הרוב. ב הבעל פטור מתשלו� כתובה לאשה
  . כאמור כדעת הרובההחלטה היא. בתוספת כתובה

בתנאי שהבעל ישכור , י האשה"ואי� לתלות את קבלת הגט ע, ד נשוא הערעור"מפסה' ג' ג מקבלי� את הערעור על סעי
ד האזורי "ביה' אלא שבנדו� זה מחזירי� את הדבר לכב, דירה של חדר בשכר דירה חדשי בתשלו� מראש לשנתיי�

אבל אי� לזה כל קשר ע� , תקבל על הדעת בתור השתתפות בדיורהסכו� המ, להוסי� על המזונות החדשיי� של הבת
  .קבלת הגט

  .נדחית, ד התביעה שלא להכיר באבהות המערער על הבת

  .אי� צו להוצאות

  .נימוקי דעת הרוב והמיעוט יצורפו לתיק

  .ל"בתשרי תש' נית� היו� ל

  עובדיה יוס�   שאול ישראלי   בצלאל זולטי

  

*ת עקב מו� בנשואי�בעני� מקח טעו : סימ� יב
11

  

  :בו פסק) לו1024/תיק (ו "ד אייר תשל"ד האיזורי לפתח תקוה מיו� כ"הערעור שלפנינו הוא על פס

כ הבעל שיש כא� קדושי טעות ולפי זה הבעל חייב בכתובתה ובאופ� עקרוני הוא חייב "אי� מקו� לטענת ב"
  ".במזונותיה

 אז �וא� יתברר שהאשה לא מסוגלת לקבל גט , קבל גט מבעלהד שעל האשה בנידו� דיד� ל"יחד ע� זאת פוסק ביה
  .ד ידו� בבקשת הבעל להיתר נשואי�"ביה

ד קמא ולפסוק כי קידושי המערער למשיבה ה� מקח טעות "ד בי"לבטל פס"י הבעל בו הוא מבקש "הערעור הוגש ע
  ".ופקעו מלכתחילה

לשניה� , 21.3.73י החל מיו� "נשוי למשיבה כדמוהמערער : כפי שמשתק� מהחומר שבתיק, ואלה ה� גופי העובדות
  . שנה25הבעל מבוגר מהאשה בכ. המערער אלמ� והמשיבה גרושה לפני כ�, אלו ה� נישואי� שניי�

אול� כמעט מיד לאחר " דתית ועקרת בית טובה, אשה בריאה"לטענת המערער הבטיחו המשיבה והוריה כי היא 
התביעה . משו� כ� הגיש תביעת גירושי�. מוזרה ואינה מתנהגת כאשה דתיתהנישואי� הבחי� הבעל באשה שהתנהגותה 

) כ"ללא ב(י הבעל בעצמו "בתביעה שהוגשה ע, היינו כחודש וחצי אחר הנישואי�, 10.5.73ג "באייר תשל' הוגשה ביו� ח
דיו ומשקה והנה לצערי רימו אותי שהיא מחללת שבת ומפעילה ר"שלקח את האשה על מנת שהיא דתית : הוא טוע�

  ".גינות ומעשנת בשבת וההתנהגות שלה מוזרה

  .ג"ו אייר תשל"הדיו� בתביעה נקבע ליו� כ

ח הממשלתי לחולי "היא עכשיו מאתמול בביה: בפרוטוקול רשו� מפי הבעל. האשה לא הופיעה. לדיו� הופיע הבעל
  .הוריה רימו אותי... מוזרהוכתבתי כבר בכתב התביעה שבתיק שהתנהגותה ... אתמול לקחתיה, נפש בבאר יעקב

ד אליה� "שבא כתשובה על פניית ביה, 25.7.73ח הממשלתי לחולי נפש בבאר יעקב מיו� "ל מכתב מביה"בתיק הנ
  :במכתב נאמר בי� השאר, ל"לבירור פרטי� על מחלתה של הנ

                                                      
  הרב יוס� קאפח, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '   בפני כב268\ ערעור תשלו11
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גיש בקשת בטול נודע לנו שבעלה בינתיי� ה... עתה נמצאת בחופשות . 25.5.73ל מאושפזת במוסדנו מיו� "הנ"
  ".גירושי�) מועבר קו" דחית"על מלה (דחית 

  :ג רשו�"ט תמוז תשל"ד בתארי� כ"על מכתב זה בחתימת האב

  ".אחר שכבר עבר זמ� רב בלי שו� טיפול בתיק לכ� סוגרי� את התיק"

סמ� בו מ) תשלה2270/תיק (י הבעל אנו מוצאי� בתיק שבו חודשה תביעת הגירושי� "הסבר להזנחת התביעה ע
ח "למעלה רשו� תארי� עזיבת האשה את ביה, .ר ז"ח הממשלתי באר יעקב בחתימת ד"מביה" סיכו� מחלה"בכותרת 
  : ונאמר בו בי� השאר29.7.73

החולה עולה חדשה המצויה זמ� קצר , לדברי בעלה. הופנתה למחלקתנו מ� המרפאה לבריאות הנפש בילינסו�"
�  .'וכו, מיו� אחר החתונה ש� לב שדיברה לא לעני�. נישאה לו חדשיי� לפני האישפוז, באר

  .1: ..הערות

א� לכשנתארגנה , ד הרבני להסדיר גירושי�"בתחלת האישפוז ביקש בעלה התערבותנו והתערבות ביה. 2
  ".ותפקדה היה בעלה שבע רצו� והקפיא את התהליכי�

היא ) ה"תשל2270/תיק (יעת גירושי� י בא כוחו חזר ופתח תיק לתב"והבעל ע. אול� המחלה חזרה ופקדה את האשה
  .ד נשוא הערעור"התביעה שעליה בא הפס

  ":מהות התביעה"בתביעה זו הוגדרה 

היתר נשואי� , לכפותה בקבלת גט, להכריז על האשה כמורדת, גירושי�, להכריז כי הקידושי� אינ� תופסי�"
  ".ולפטור התובע מהשלשת הכתובה

ונוס� על העובדות , שהבעל רומה ולא נאמר לו שהאשה חולה במחלת נפשבכתב התביעה עצמה בא פירוט הטענות 
מציי� ג� שנתברר לו בבירור שהאשה היתה עוד חולה טר� עלייתה , שנתגלו בהתנהגותה שמראה על אי שפיות הדעת

 בקבוקי� מלאי� 2לאר� שכ� בעת שהנתבעת היתה מאושפזת ער� התובע חיפוש בבית ומצא בכליה של הנתבעת 
  .י� מפרס וג� חומר נוזלי לזריקה המצוי בידי התובע עד היו�כדור

  :ד לפסוק"ביה' מתבקש כב"בהתא� לעובדות אלה 

  .האשה הנתבעת היא שוטה גמורה ולשוטה גמורה אי� קידושי�... א שקידושי בני הזוג אינ� תופסי�

, מ שאי� מומי�"מפורש עב שקידושי בני הזוג היו קידושי טעות ויש לבטל� באשר כשהבעל קידש היה תנאי 
  .'זהו מקח טעות וכו. והתברר שלנתבעת יש מו� חמור ונסתר שלא היה ידוע לתובע

************************************************************************  

י או יע� כ/או הנ� מקח טעות ו/באשר הנשואי� אינ� תופסי� ו. ה להכריז כי הנתבעת יוצאת בלי כתובה
  ".י אביה"י הנתבעת וע"התובע רומה ע

ד ותשובות "מובאות שאלות ביה, ו"ד חשו� תשל"לפי הרשו� בפרוטוקול מיו� כ, ד"ביה' בדיו� שהתקיי� בפני כב
  :הצדדי�

והוא אמר , הלכתי אל אביה חודש אחר החתונה ואמרתי לו מה עשית לי ונתת לי אשה כזו: ... מדברי הבעל"
והוא שלח אותה .  ראיתי שלא משתפר המצב ואז הלכתי כעבור חדשיי� לרופא ס.לי אל תדאג זה יעבור

  ...לבילינסו� ולבאר יעקב והיתה מאושפזת ימי� מספר

  ?מה התביעה שלכ�: ד"ביה

  . לכפות עליה שתקבל גט או להשליש�ולחלופי� , להכריז שהקידושי� ה� לא קידושי� או שה� מקח טעות. ת

  ?ריאה לפני החתונההיא היתה ב: לאבי האשה. ש

  .היא היתה בריאה. ת

  ?יש לכ� הוכחות שהיתה חולה לפני החתונה: כ הבעל"לב. ש

  ."אבל יש אישורי� שיש לה מחלת סכיזופרניה כרונית, אי� הוכחות. ת

  : בו הוא כותב4.9.75מיו� ) ת"ח מחוז פ"קופ(' ר י"בתיק מכתב בחתימת ד

היתה בטיפולו ... (סובלת ממחלת נפש' הח, 1975 עד יולי 1973ת  משנ1946ילידת ' הייתי רופא משפחה של הח"
  ".ד"מסוגלת לעמוד בפני ביה' לדעתי הח, )ח בילינסו�"בהשגחה במרפאה לבריאות הנפש בבי

  :ח באר יעקב בו נאמר" המופנה לבי25.5.73מיו� . ר מ"י ד"בתיק ג� מכתב חתו� ע

  .ל"אי� לנו מספיק ידיעות אוביקטיביות על הנ. פא משפחה לפי פניה של רו�25.5.73ל נבדקה במרפאתנו ב"הנ"

לאחר כמה ימי� ,  שני��27לפני חדשיי� נישאה לבעל המבוגר ממנה ב.  חודשי�8עלתה ארצה מפרס לפני 
  .לא בסדר"הבחי� הבעל שהיא 

****************************************************************************  

  ".ב של החמרה של תהלי� סכיזופרניה ע� תסמונת פרנואידלית וליקוי אמוציוניליהתרשמתי ממצ

  :מפיה רשו�, ח פסיכיאטרי"ח גהה בי"ל מביה"הנ. ר ש"ו עדות העדה ד"ב כסלו תשל"ד מיו� י"בישיבת ביה
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  .וגע אד� מש�במלי� פשוטות , היא היתה במצב פסיכוטי. 73..במאי . אני מכירה את האשה מלפני שנתי�"... 

  ?בפע� הראשונה הכרת שהיא חולה כרונית. ש

ואני הסברתי לבעלה . לפחות לא לפני חודש או חדשיי� או חצי שנה ודאי לפני זמ�, אני הכרתי שהיא חולה. ת
  .שיש לה מחלה קשה שידע אי� לטפל

  ?זאת אומרת שקבעת שמחלה היא מזמ�. ש

  .קבע כ�. ג� הרופא מ, כ�. ת

  ?ר עליה שהיא לא בסדראת אומרת שאפשר להכי. ש

אמר לי שהוא הכיר עליה , הבעל, אבל הוא, אד� שהוא לא במקצוע לא יכול להכיר א� זה סכיזופרניה. ת
  .שהיא לא בסדר

  ?י המצב בבית או החמרה"הא� המחלה יכולה להגר� ע. ש

  ."זו מחלה, זה לא מהמצב בבית. ת

  .:ר ש"כ האשה עונה ד"לשאלת ב

  .'לפי המימיקה והתגובות שלה וכו...  אני בודקת לפי הדיבור,אני רופאה פסיכיאטרית"

... ועובדה שאני שלחתי אותה לבאר יעקב והחזיקו אותה ש� חודשיי�. אני לא מתחרטת על מה שקבעתי
שזה מדובר בסכיזופרניה כרונית ע� החמרה על סמ� , רופא פסיכיאטרית יכולה לקבוע את ההתרשמות שלה

  . ולא היתה לי שו� נגיעה בקביעת מצבה...התגובות שלה והתרגו�

  ?אתה מסכי� לשלו�: לבעל. ש

  ."ל"היא היתה חולה עוד בחו, אי� אני יכול להסכי� לשלו�. ת

. ד שעיקריו ניתנו לעיל"ד את פסה"ביה' העדי� ובדיקת המסמכי� הוציא כב, אחרי שמיעת טענות הצדדי�
  :הנימוקי� לפסק הדי� ה�

א� כי יתכ� ששורש המחלה היה ,  האשה היתה בפועל ג� לפני החתונהמאחר שלא הוכח שהמחלה של"
נוס� לזה הבעל חי ע� אשתו ג� אחרי שנודע לו שהיא חולה וזה היה ג� אחרי שחזרה מבית�חולי� . לפני�כ�

וטענת הבעל שהסכי� לזה אחרי שהרופאי� אמרו לו שיתכ� שהיא תבריא אינה מתקבלת על הדעת . באר�יעקב
, א� לא שאמנ� ויתר על מו� זה באותו זמ�, שאד� יסכי� להחזיר אשה במצב כזה על ספקבמחלה כזאת 

שהבעל הביא את האשה אליה לבדיקה כמה חדשי� אחר שהתחתנו והיא מסרה . ר ש"ובפרט שהרופאה ד
והוסיפה שיש לאשה מחלה קשה , ו שהיא קבעה בזמנו שהאשה אינה שפויה בדעתה"ד בכסלו תשל"בפני ביה

כ אמרה לבעל שהיא במצב כזה שהוא לא יוכל לטפל בה וא� הוא בכל זאת הסכי� "ואח, י� לטפל בהשידע א
אי� זה , לקבל אותה וחי אתה חיי אישות ונכנסה אפילו להריו�, "באר�יעקב"ח "אחרי שיצאה מביה, אחר כ�

  ".א� כי יתכ� שחשב שמצבה ישתפר, אלא כי השלי� ע� המצב של האשה כפי שהיא היתה אז

חוזרת הטענה שהקידושי� היו מקח טעות מאחר שהאשה היתה חולה עוד לפני , י הבעל"ע, כאמור, בערעור שהוגש
ח לא "שהתיק העיקרי על תולדות המחלה הנמצא בביה, פ נטע� עוד"בטיעו� בע. דבר שלא היה ידוע למערער, נישואיה

שהמערער סמ� על דברי הרופאי� ,  כמו כ� נטע�.וממנו אפשר להווכח שאכ� היתה חולה עוד לפני עלותה לאר�, הובא
. והשפיעו עליו שיבטל את תביעת הגירושי� שהגיש בשעתו מיד כשנודע לו טיב מחלתה, שאמרו לו שיש תקוה להבראתה

  .הוא חוזר על תביעתו הראשונה, אול� מכיו� שתקוה זו נכזבה ונתברר שהאשה היא ללא סיכויי� להרפא

שהיא , כ המערער שאי� לו בשו� אופ� אפשרות לשל� את הכתובה"עונה ב, ל פשרהד על אפשרות ש"לשאלת ביה
  .מאחר שהוא מרויח מעט ומצבו הכלכלי קשה, י"בס� חמשי� אל� ל

כשהבעל מבוגר , שהמצב המשפחתי שאליו נקלעה האשה המשיבה ע� הנישואי�, כ המשיבה חזר על טענותיו"ב
מוסי� ג� שמוכני� להתפשר , הוא שהשפיע עליה למחלתה, רי� של בעלהממנה כמעט בשלושי� שנה ובבית ילדי� מבוג

  .על הכתובה ומגיש רשימה של חפצי� שהאשה הכניסה לבעלה ע� הנישואי� והיא דורשת אות� כעת

  :זה אשר עלה בידינו, אחר העיו� בטענות הצדדי� ובחומר שבתיק

  :ד מנמק פסק דינו בשני�"ביה' כב

  ".א� כי יתכ� ששורש המחלה היה לפני כ�"חולה לפני נישואיה א חוסר הוכחה שהאשה היתה 

אי� זה ... 'וכו' ח באר יעקב וכו"וזה היה ג� אחרי שחזרה מביה, הבעל חי ע� אשתו ג� אחרי שנודע לו שהיא חולה"ב 
  ".א� כי יתכ� שחשב שמצבה ישתפר, אלא כי השלי� ע� המצב של האשה כפי שהיתה אז

  :ני הנימוקי�עלינו לבחו� איפוא את ש

הקובעת שהיתה חולה ג� לפני כ� . ר ש"לפנינו בתיק עדותה של ד. אשר לנימוק של חוסר הוכחה על מחלתה לפני כ�
וכ� . ר מ"ומסתמכת בדבריה ג� על קביעתו של ד". ודאי לפני זמ�, לפחות לא לפני חודש או חדשיי� או חצי שנה"

את דרגת חומרת , או יכולה לקבוע, נראה הבי� שאי� עדות זו קובעתד כ"ביה' אלא שכב. ח באר יעקב"הדיאגנוזה בביה
  ".א� כי יתכ� ששורש המחלה היא לפני כ�"ברמזו לזה במה שמוסי� , המחלה לפני כ�

י בדיקת "וכ� ע, י שמיעת מומחי� רפואיי� נוספי�"ד להמשי� לחקור ע"אכ� א� רק מצד נימוק זה היה ודאי על ביה
בכדי לברר א� אמנ� היתה המחלה קיימת , שלפי טענת הערעור לא נבדק כולו,  באר�יעקבח"כל החומר הנמצא בביה

  .בלבד" כבר לפני כ� בכל חומרתה או רק שורש המחלה
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שמאחר שהמערער המשי� לחיות ע� המשיבה ג� כשנודע לו על מחלתה הרי , ד מביא עוד נימוק שני"ביה' אלא שכב
  .כיו� שסבר וקיבל, אי� כל נפקותא א� היתה חולה ג� לפני כ�,  כ�ושאשר על, "השלי� ע� המצב"זה מוכיח ש

ט "ל' כ בסי"ע ונו"יסוד הדברי� שא� לבעל נודע מהמומי� ושתק אינו שוב יכול לעורר טענת מומי� מבוארת בשו
  :ה"ס

  ".הרי זו מקודשת מספק... המקדש אשה סת� ונמצא עליה מ� המומי� הפוסלי� בנשי�"

  :ו"ק ט"ש ש� ס"ובב

א� דצווח , אבל א� שותק כשנודע לו המו�, מ דאיירי מיד כשרואה המו� מקפיד ואינו חפ� בה"כתב בח"
  ."כ הוו קידושי ודאי"אח

א� מפני שכ� עיקר קידושי� , ושלא כמו בקידושי ספק דפטור מכתובתה. וכל שה� קידושי ודאי חייב ג� בכתובתה
, כששתק כשנודע לו, ולא כ� כשה� קידושי ודאי, ד"ש ש� בא"בכמבואר ב, ה"וא� מצד הממע, אלה אינ� אלא מדרבנ�

  :'י' ז סי"קי' וזה מבואר בסי

 חזקה אי� אד� שותה �אי� שומעי� לו ' בא על אשתו ושהה כמה ימי� וטע� שמו� זה לא נראה לו עד עתה וכו"
  ".כ בודקו וידע ונתפייס"בכוס אא

  :ט"ק י"ש ש� ס"ובב

' אפי, ג א� נמצא בה מומי�"אע, ג� משמע דהיא מקודשת ודאי. אית לה כתובהואז , אי� לו טענת מומי�"... 
ל "ואי. מ א� שהה מחל לה ואית לה כתובה"מ, והכתובה שכתב בטילה, אי� לה כתובה, לא התנה על מומי�

כ "כמש, כ כשהוא מקפיד על המומי�"ל דאינה בטילה אא" צ�? דהא הכתובה בטילה, אי� תגבה ע� כתובה זו
  ."ש"עיי, אבל כשאינו מקפיד אז הקידושי� קידושי ודאי ה�, ט"ל' בסי

  :ד"ש� בא' שכ, � לכתובות בסוגיא דנמצאו עליה נדרי� או מומי�"והדברי� לקוחי� מהר

כי מחיל ... ת והיכי מצי מחיל לתנאיה"וא', שמסקנת הסוגיא מוכח דאטעמא דאחולי לתנאיה סמכינ� וכו"
אי� דעתו , ל דכיו� דלהנאתו התנה"י. ליה נדרי� ונתבטלו הקידושי� מידוהרי א� היו ע, לתנאיה מאי הוי

, וכל שלא הקפיד בה� מקודשת. שיתבטלו הקידושי� מיד אלא הדבר תלוי עד שידע בנדרי� או שיראה במומי�
  ." ראה ונתפייס הוא�כדאמר לקמ� גבי מומי� 

או , יה מומי� או נדרי� אי� אומרי� שכוונת תנאוונמצאו על, כ במקדש סת�"וכש, דאפילו א� התנה במפורש, והיינו
אלא כוונת הדברי� שיהיו הקידושי� , )או נדרי�(כשיש בה מו� , של המקדש היתה שיתבטלו הקידושי�, רצונו הסתמי

וכ� , אבל א� ישלי� את� יהיו הקידושי� קידושי�, שרק א� יקפיד לכשיודע לו מה� אז יתבטלו, תלויי� ועומדי�
  ).� ש� הוא ג� על הכתובה שכתב לה"המדובר בר(, ייב בה ע� הקידושי�הכתובה שהתח

שכיו� שג� לאחר שנודע לבעל המשי� לחיות עמה הרי שהשלי� ע� , ד"דברי� אלה ה� איפוא היסוד לנימוק של ביה
  ".וידע ונתפייס"המצב 

  :ל"� בהמש� להנ"ראלא למה שאומר ש� ה, �"ש והר"אול� נראה שאי� הנידו� שלנו דומה למה שהבאנו מהב

  ".י שחזר ומחל"אעפ, ומיהו א� הקפיד בה� אינה מקודשת"

ל "וכ� תנאי מצד דבשב(כי רק בזה הוא שתלה תנאו , שהכל תלוי בהקפדה של שעה ראשונה כשהדבר נודע לו, היינו
מו הקידושי� מיד נתקיי, ועל כ� כש� שא� לא הקפיד בשעה שנודע לו). כגו� הא דאי� אד� מתפייס במומי�, כל אד�

והסכמתו , מיד הכל בטל,  א� באותה שעה שנודע לו הקפיד� מאיד� �כ� , ואינו יכול שוב לחזור בו, וחיוב הכתובה
ואי� שוב אפשרות לחדש� אחר , כ לקיי� הקידושי� אינה מועילה לקיימה מאחר שכבר בטלו ושוב אינ� קיימי�"שאח

  .שבטלו

אפילו טר� שידע , בעל לגירושי� הוגשה מיד כשנודע לו שהאשה חולהוהנה בנידו� שלנו התביעה הראשונה של ה
היא עכשיו "ד הוא טוע� "וכשהופיע לפני ביה." התנהגותה מוזרה"הוא כותב בכתב התביעה . להגדיר טיב מחלתה

הוריה רימו ... וכתבתי כבר בכתב התביעה שבתיק שהתנהגותה מוזרה' ח הממשלתי לחולי נפש וכו"מאתמול בביה
אבל תוכ� . הרי זה פשוט מפני שלא גמיר דינא לתבוע ביטול הקידושי�, וא� אמנ� תביעתו אז היתה לגירושי�" יאות

ג שלא היה "כל כה, וכ� הרי ג� אילו הוי גמיר דינא. ט"תביעתו המתבססת על זה שרימו אותו הרי יש בה טענה למק
אלא ללא , כ התביעה היא רק לגירושי�"וא, ט" לע סי"ל בשו"כנ, ז מקודשת מספק"תנאי מפורש בשעת הקידושי� הר

, וממילא מעיקר הדי� אי� לה כתובה. כ ברור הדבר שמיד שראה שיש בה מו� זה הקפיד וקבל שרימו אותו"א. כתובה
כ הזניח התביעה ונתפייס "י שאח"כ אעפ"וע". מדבריה�"א� מצד ספק וא� מצד חומרא , וזה שצריכה גט הוא רק

� לפני "ש בר"עי(ז אמרינ� שיש עליה קידושי ודאי "א� אמנ� מצד אאעבב, ד"ד בפסה" כלשו� ביה,"והשלי� ע� המצב"
א� מה שכתב לה בכתובתה על , כ"הרי זה רק מצד קידושי ביאה דאח) דלעני� ממונא בתנאיה קאי' י שכ"בדברי רש, כ�

וממילא ג� , עה ראשונה שהקפיד בטלוומש, כיו� שהיו בטעות, שקידושי� אלה בטלי�, סמ� קידושי� הראשוני� אי� לה
  .ש שהובאה לעיל"וכהערת הב. הכתובה התלויה בה� בטלה ומבוטלת

בטל ) ובאופ� עקרוני ג� חיוב המזונות(שהסיק על פיו שג� חיוב הכתובה קיי� , ד"של ביה, איפוא, נימוק השני
  .ו� הכתובה שחייבו חכמי� לאשה זוויש רק לחייב מצד נימוק זה בסכ. איפוא לגבי חיוב הכתובה בסכו� שכתב לה

את , כנראה, מאחר שראה לפניו, להתייחס לנימוק זה, כאמור, ד לא הרבה"ביה' כב. לנימוק הראשו�, א� כ�, נחזור
  .ל עלינו לדו� על הנימוק הראשו�"אול� לפי הנ. הנימוק השני כמספיק

 על יסוד מימצאיו בכלי � לטענת המערער .לפני הנישואי�" בפועל"ד כתב שלא הוכח קיומה של המחלה "ביה' כב
לפנינו ג� עדות הרופאה שטיפלה בה לראשונה . הוא טוע� טענת ברי שהיתה חולה לפני כ�, האשה כדורי� וזריקות
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א� כי יתכ� ששורש המחלה היה "ל "ד פוטר טענה זו במלי� שהו"ביה' כב". לפני זמ�"ח גהה שמחלה היתה בה "בביה
  ".לפני כ�

לא נגמרו איפוא כל , ל"ח באר יעקב חומר המעיד שהיתה חולה עוד בחו"ער מצוי בתיק שבביהלטענת המער
  .מ שימשי� בבירורי�"ד האיזורי ע"ביה' והיה מקו� להחזיר את התיק לכב, הבירורי� בקשר לזה

  :וזה משני טעמי�, ד מספיק לפטור הבעל מחיוב הכתובה"שג� לפי מה שיש לפני ביה, בר� נראה לנו

הרי הוא מכוח ההלכה המפורשת , בחיובו עומד, שמשו� כ� כל עוד לא הוכיח, לת חיוב ההוכחה על הבעל�המערערא הט
  :ח"ז ס"קי' ע סי"בשו

על הבעל להביא , א� נמצאו בה אחר שנכנסה לבית הבעל, היו בה מומי� שאפשר שנולדו בה אחרי האירוסי�"
  ."ראיה שעד שלא נתארסה היו בה והיה מקחו מקח טעות

, כ בודקו"ש לומר חזקה אי� אד� שותה בכוס אא"שאינ� קבועי� ואינ� ניתני� להבחנה ול, ובמומי� מעי� אלה
וכפי שעולה מתו� הסוגיא , כמבואר במפרשי� ש�, "כא� נמצא כא� היה"משו� , הטלת חיוב ההוכחה על הבעל הוא

  .שה על חזקת הגו�על כ� מעמידי� הא, היינו שלא נתברר שהיתה ריעותא לפני כ�. בגמרא

, מוכיח שהדבר אמור רק במומי� שנית� לומר שלא היה הגור� שלה� קיי� לפני כ�) ב"פ' שמעתא ב(ש "אכ� בש
  : ממה שהיה לפני כ� וכ� ה� דבריו ש�התפתחותבאופ� שאי� לראות� כפרי 

, וי תרתי לריעותאמשו� דה, ולא אמרינ� העמד יי� על חזקתו,  העמד טבל על חזקתו�גבי חבית אמרינ� "... 
ואילו היי� ודאי , אלא כמוחזקת איסור וחזקת פנויה, ג דחזקת טבל לא הוי חזקת הגו� דגופא לא אישתני"ואע

  .'וכו" י שנעשה חומ� הרי אישתני גופא"דע, ל חזקת הגו�"הו

אלא י קלקולו בתוכו הוא "ופירש, ג מעיקרא דחמרא חמרא ודחלא חלא"נ ד� ע"א' ונראה כיו� דאמרינ� פ
וכל זמ� שלא החמי� רשאי , הרי מעיקרא חלא הוי אלא שאינו ניכר, וכיו� דהחומ� לפנינו, ש"עי, שאינו ניכר

. וקלקולו בתוכו אלא שאינו ניכר,  כיו� דמעיקרא דחלא חלא הויאבל חזקת הגו� תו לא הוי, להפרישו תרומה
ואפילו . זקת הגו� ועדיפא מכל החזקותל ח"ה הו"ומשו, קוד� שנולדו המומי� שלימה היתה, אבל גבי מומי�

  ."ל"עכ." לא הוי תרתי לריעותא, חסר לפני�

כעדות הרופאה הנסמכת ג� , היה בה ג� לפני כ�" שורש המחלה"ש, מאחר שנראה ברור לפחות, כ נידו� דיד�"א
ואמרינ� , וחזקוממילא אי� להוציא ממו� מהמ, הרי שחזקת הגו� שוב אינה קיימת, בשאר ההוכחות מהמסמכי� שבתיק

  ".כא� נמצא כא� היה"ג אי� אומרי� "כיו� שבכל כה. העמד ממו� על חזקתו

וזה על סמ� מה שנודע לו לאחר שכבר אושפזה , שהבעל טוע� ברי שהיתה חולה במחלה זו לפני כ�, ד"ב נראה שבניד
וזה . ותו עליו הראיהאי� להוציא ממנו ממו� מצד כל מי שנולד הספק ברש, מהכדורי� והזריקות שנמצא בכליה

  :ל"וז, י הראיות שמביא ש�"עפ) ט"ב פ"ש(ש "מ שמסיק בש"עפ

בשמא ושמא ' אפי, י חזקת הגו�"ומפקינ� ממונא ע, דהא דאמרינ� כל מי שנולד הספק ברשותו עליו הראיה"... 
 ואילו מיגנב ,ל כאילו לא היה שו� ריעותא ברשות המוכר"והו, דהיינו משו� דאי� מחזיקי� מרשות לרשות' וכו

  .'וכו' כיו� דליכא ריעותא וכו, ודאי לא מצי אמר הלוקח אימר טריפה היתה, או מיתבר

וכיו� דאי� מחזיקי� ריעותא מרשות , דאי� הספק אלא משו� שהטריפות לפנינו, כל זה כשטוע� שמא, וא� כ�"
... דאימר טוע� אמת כדבריו, זה גופא הוי ספיקא, אבל בטוע� ברי. ל כאילו אי� כא� שו� ריעותא"הו, לרשות

  .וחזקת הגו� לא מהני לאפוקי ממונא

' ראוב� שמכר סוס לשמעו� ונמצא בו מו� אחר שמשכו וכו: ל"י פרק האומני� וז"וכ� מוכח מדברי הגהת אשר"
 סבר �שא� היה ידוע לשמעו� . כיו� שאינו ידוע לשניה�, ששמעו� צרי� לברר שהיו בו מומי� קוד� שמשכו

ש שהארי� בזה "עיי. 'כ וכו"והיינו כמש, היה פטור, בו קוד�' ומשמע דאילו משכחת טענת ברי שהי. 'ווקיבל וכ
  "".ונכו� הוא"וסיי� 

, "סבר וקיבל"ש הטענה "כ באופ� דל"וזה רק על סמ� מה שנודע לו אח, הרי הבעל לפנינו טוע� ברי, ד"וא� כ� בניד
  .הספק ברשותו עליו הראיהא בזה כל שנולד "ה ול"ג חוזר הדי� הממע"כל כה

אלא שמצד מצבה רשות , ד בפסקו שהאשה מקודשת קידושי ודאי"ביה' שאמנ� צדק כב, ל המסקנא יוצאת"מכל הנ
אול� אי� . יש מקו� לדו� על היתר נישואי�, ובמקרה שהדבר בלתי אפשרי מצד אי שפיות דעתה, פ"בידי הבעל לגרשה בג

  .נו חייב אלא מה שחייבו חכמי� בכתובת אלמנה או גרושהואי, הבעל חייב במה שכתב לה בכתובתה

  שאול ישראלי

  :אני מסכי�

  יוס� קאפח

�אשר למזונות : ורואה חובה להוסי�, ]ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "חברנו הגר' הריני מצטר� למסקנא אליה הגיע כב 
  :נאמר בפסק הדי� של בית הדי� האזורי

  ".ובאופ� עקרוני חייב במזונותיהולפי זה חייב הבעל בכתובתה של האשה "

א� ייקבע על ידי : הרי תלוי הדבר בזה, הואיל ולדעת בית הדי� האזורי ולדעתנו חייבת המשיבה לקבל גט, אול�
יהא , הרי בא� היא תסרב לגט, שהמשיבה מסוגלת לקבל גט, בית�הדי� האזורי אחרי בדיקה ואחרי חוות דעת רפואית

  .הבעל פטור ממזונותיה
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הרי ממילא חייב , והדיו� יסוב על דבר מת� היתר נישואי� לבעל, � ייקבע שהמשיבה אינה מסוגלת לקבל גטאבל א
עד שהיא תבריא במידה כזאת שתהא מסוגלת לקבל גט ותסרב , ג� א� יינת� לבעל היתר לנישואי�, הבעל במזונותיה

  .כמבואר לעיל, הואיל והמשיבה לא הפסידה עיקר כתובה. לקבלו

ידו� ג� בעני� המזונות ויקבע בדבר החיוב גופו ובדבר תקופות , � האזורי בדונו בדבר גט או היתר נשואי�בית הדי
  .החיוב והסכומי� לכ�

  אליעזר גולדשמידט

  פסק דין
  :לפיכ� אנו פוסקי�

  .ת למערער"א המשיבה מקודשת כד

  ".ו� דנ� לקבל גט מבעלהעל האשה בניד: "ב דוחי� את הערעור על פסק הדי� של בית הדי� האזורי לפיו

ואינו . ואי� הבעל חייב בתוספת הכתובה שהתחייב בשטר הכתובה בשעת הנישואי�, ג הערעור מתקבל באשר לכתובה
  .חייב אלא בעיקר כתובתה

עליה להביא את , ותובעת החזרת�,  המערער ע� נישואיה�שלטענת המשיבה הכניסה לבעלה , ד אשר לרשימת החפצי�
  .ידו� בית הדי� ויחליט, וא� יתגלו חילוקי דעות בי� הצדדי�,  האיזורי שד� בדברד"הדבר לפני בה

  .ה אי� צו להוצאות

  .ז"באדר תשל' נית� ביו� ד

  יוס� קאפח   שאול ישראלי   אליעזר גולדשמידט

  

*בעני� חיוב מזונות כשאי� לבעל ממה לשל� : סימ� יג
12

  

  :בו פוסק בית הדי�/) 3178תיק לד(ד "ז בסיו� תשל"ת� ביו� כד האיזורי בחיפה שני"ד של ביה"זהו ערעור על פס

ד איננו רואה כל עילה שהיא אשר בגינה יהא הבעל "ביה. א חובת הבעל במזונות אשתו הנה חובה ברורה"
  ."פטור ממזונותיה

  :טענותיו ה�. על פסק די� זה מערער הבעל

ד שד� בדבר "שלפני ביה, י"ש מאות לא שהמשיבה מקבלת מהצבא כתמיכה בתור אשת חיל סכו� של כשל"
  .ולא יתכ� שהמשיבה תקבל פעמי�, לא הובא עני� הכס� שהצבא נות�

, בגלל היותו מגויס לצבא, וכ� אי� הוא יכול לפי התנאי� שהוא נתו� בה� כיו�, ב שמאחר שאי� לבעל נכסי�
י "שתקבל� עפ,  לפסוק לה מזונותכ אי�"ואשר ע. ממילא אי� עליו במצב זה כל חיוב לזונה, להרויח למזונותיה

שיצטר� לסלקו לכשישתחרר ויהא בידו , כי התשלו� הזה יזק� לחובתו של הבעל. ד זה מהביטוח הלאומי"פס
  .להרויח

  ."א� רצונה בכ�, פ"ג כ� טע� שהוא מסכי� לתת לה ג

י לחודש "מאות להיא רק מקבלת קצת למעלה משלש . המשיבה טענה לפנינו שאינה מקבלת כל סכו� שהוא מהצבא
  .ד נשוא הערעור"וזה על סמ� פס, מהמוסד לביטוח לאומי

והסכו� שהיא מקבלת אינו מספיק לה לפרנסתה , זה למעלה מחדשיי�, כ� טוענת המשיבה שבינתי� נולדה לה בת
  .ופרנסת הבת

  :אחרי עיו� בטענות הצדדי� ובחומר שבתיק הגענו למסקנא דלהל�

יש , ד"ושג� לפי דברי המערער לא הובאה בפני ביה, שהמשיבה מכחישתהאשר לטענה ראשונה של המערער 
  .ד שד� בדבר ולהביא ההוכחות במדה וישנ�"להעלותה בפני ביה

  .ד שד� בדבר"מקו� בירור התביעה הוא בפני ביה, אשר לתביעת המשיבה למזונות הבת, כ�

 במזונות כשאי� לו ממה לשל� ועל נכונותו כ המערער על עצ� חיובו"ואי� לנו לדו� אלא בטענות שהעלה לפנינו ב
  .פ"לפוטרה בג

). ב�א, ט"ס' ע סי"א(ג� חיוב מזונות , בי� שאר החיובי�, ע� הנישואי� חל על הבעל. אול� טענות אלו אי� בה� ממש
� יותר על בעלי חוב אחרי� הנושי, נחלקו הראשוני� א� יש להעדי� חוב המזונות שקיבל על עצמו, כפי שיתבאר להל�

וכש� . ג� כשאי� לפי שעה מהיכ� לגבותו, ואינו פוקע ואינו בטל, א� לית מא� דפליג שאי� חוב זה גרוע מכל חוב אחר. בו
כ� ג� , )ח', ע' ש� סי(כ לשל� "האשה לוה ואוכלת והבעל חייב אח, י ולא השאיר כא� נכסי�"שא� הל� הבעל למדה

כמו , וא� ימצא מי שמוכ� להלוות לה למזונותיה, ינו עומדחיובו בע, כשהוא נמצא כא� אלא שאי� לו ממה לשל�
  .חייב הבעל לשל� כשתשיג ידו, במקרה שלפנינו
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א� א� ). א"ג ברמ"ש� ס(אמנ� מחלוקת היא בי� הראשוני� א� בכגו� זה שאי� לו למזונותיה יכולי� לכופו לגרשה 
אי� המחלוקת , שכ�. נתחייב בה� ע� הנישואי�אי� ביד הבעל לסלק מעצמו חיוב המזונות ש, אי� האשה רוצה גירושי�

  .אבל ברור שאי� זה יכול לשמש עילה לבעל להוריד ממנו את חיובו, בכגו� דא, אלא א� האשה יכולה לתבוע גירושי�

ת אי� "לפי ר). א"ש� ברמ(מ להרויח למזונות האשה "הנה נחלקו הראשוני� א� חייב הבעל להשכיר עצמו כפועל ע
מתפרש " אנא איזו� ואייקור ואפרנס"כי מה שנאמר בספר כתובתה . שכיר עצמו לעבודה אצל אחרי�על הבעל חיוב לה

חייב ג� ' ואילו לפי רבינו אלי. אבל לא להשכיר עצמו לאחרי�, לדעתו שמקבל על עצמו חיוב לעבוד לש� כ� בנכסיו הוא
  .להשכיר עצמו לש� כ�

או , א� אי� לו לשל�, קיי� חיוב זה ג� בכל חוב והלואה' אלי' א� לדעת ר, ש"ובביאור מחלוקת זו נסתפק הרא
  בזה' וכ. שהוא רק בחוב המזונות

מודה בשאר בעל חוב שאי� מחייבי� אותו להשתעבד ולפרוע אלא דוקא במזונות '  שרבינו אליהו היואפשר"
  )"'ב, ח"מש כלל "הרא' תשו(' וכו"" ואנא אפלח ואוקיר ואפרנס"ומספר כתובתה נלמד דכתיב בה . אשתו

' סי(מ "בחו, ל"הנ' אלי' ע לעני� מזונות האשה הביא דעת ר"א שבעוד שבא"וכנראה שכ� נוקט במחלוקת� ג� הרמ
  לעני� גביית חוב שהביא המחבר) ו"ט, ז"צ

  ."אי� כופי� אותו להשכיר עצמו ולא לעשות שו� מלאכה כדי לפרעו"

  .ל"ש הנ"הרא' שהובאה בתשו, ת"ש ור"י דעת הרא"שזה עפ

ק "בפ(ת בתשובה כי היכי דדרשינ� "ר' וכ� כ. ד יד בגופו לכופו להשתעבד ולפרוע חובו"שלא ישלחו בי"
והמשכיר . הכי נמי דרשינ� ולא בפרעו� חובו ולא במזונות אשתו, בגנבתו ולא בזממו ולא בכפילו) ח"דקידושי� י

ש כלל "הרא' ע תשו"וע. ('וכו." )ד' ק דקיד"פ(ע הנמכר לשש קרייה רחמנא שכיר "וע... עצמו נקרא מכירה
  )."'י, ח"ס

  .ל"הנ' אלי' א כלו� ולא הביא דעת ר"וש� לא העיר הרמ

  :'שכ) ד"ק מ"ש� ס(א "וכ� הבי� הגר

  ..."ש בתשובה" הרא�מודה ' אלי' ר' וכא� אפי.".. 

' אלי' כוונת הרשפירש ' וכ� נ") ואפשר"בזה אלא ' שלא כ', אלי' בדעת ר'  לילא בריראש "הרא, כאמור, אול� (
  :ל"ז וז"ע' שכ) מ"בשט(א "הריטב

  ."ח"מה שאי� כופי� כ� לבע,  שיכופו על מזונותחדש מאדוזה ודאי די� "

לבי� החיוב המוטל עליו , מ ש�"שבזה המדובר בחו, ד" ביבי� כפייתהעלה לחלק ) ג"ז סק"צ' סי(אכ� בשער משפט 
' ת ור"אבל א� יש עליו חיוב להשכיר עצמו בזה הוא שנחלקו ר, �ע אי� יכולי" לכוד"ביי "שלעני� כפיה ע. לסלק חובו

;  ולא עבדי� לעבדי��" עבדי ה�"נ "ע ממש"והדבר תלוי במחלוקת אחרת בי� הראשוני� באיסור למכור עצמו לע' אלי
מי ל שאי� האיסור קיי� כל עיקר ב"ס' אלי' ואילו ר. ת סובר כהני שמפרשי� האיסור כל שאינו יכול לחזור בו"ר

  :בזה' וכ, שני�' שמשכיר עצמו לפחות מג

מ ג� הוא "אבל מ, שפסק שחייב אד� להשכיר עצמו לית� מזונות לאשתו' ונראה שזהו טעמו של רבינו אלי"
ש בתשובה נדחק בזה לחלק דכיו� דכתב ואנא "והרא... ד כופי� אותו לעשות מלאכה לפרוע חוב"מודה שאי� בי

  ..."מ שכתבתי ניחא בפשיטות"ולפ. אפלח הרי התחייב עצמו בכ�

שני� כל שאינו משכיר עצמו לזמ� ' שלשיטה שאי� האיסור אלא כשמשכיר עצמו ליותר מג, כ ש� קוד�"והיינו כמש
  ממוש� כזה אי� איסור בדבר

, כ נראה דמחויב הוא להשכיר את עצמו לפרוע חובו כיו� דמחייב לפרוע חובו"א... כיו� דפועל לא מיקרי עבד"
  ..."ד כופי� אותו לכ�" ביאלא שאי�

אלא לכל חוב , לאו דוקא לחיוב מזונות נאמרו, שחייב להשכיר עצמו לסילוק חוב המזונות' אלי' דברי ר, ולפי דעתו
  .בעלמא

ע ש� המדובר לעני� "שהרי בשו', אלי' שנוקטי� אחרת בדעת ר, ל"א שהו"ע והרמ"ז אי� ג� הוכחה מהשו"ולפ (
ד "אבל כפיית בי, וג� במזונות אשתו לא אמר אלא שעליו קיי� חיוב. אי� כופי�' אלי' דעת רשבזה ג� ל, ד"י בי"לכופו ע

  ).ז"אי� ע

או אינו אלא ,  מחוב דעלמאאלי�שהשאלה שדני� בה הראשוני� היא רק א� החוב לזו� את אשתו , ל"ויוצא מכל הנ
במזונות קיי� עליו א� ', אלי' ר' אילו לפיו. ת אינו עולה על חיוב אחר לעני� להשכיר עצמו"שלדעת ר, ככל חוב אחר

ש בלשו� "והרא, א"מ שהבי� דעתו הריטב"וזהו לפ. כ בחוב אחר"משא, מ להמציא לה מזונות"החיוב להשכיר עצמו ע
שכ� החיוב , לא אלי� חיוב המזונות מחיוב חוב אחר' אלי'  ג� לדעת ר�מ "ואילו לפי השע. א"וכ� אליבא דהגר', הב

  .� כיסוי החוב קיי� ה� לגבי מזונות וה� לגבי חוב אחרלהשכיר עצמו לש

ע "פ שקיבל ע"ת מודה עכ"שהרי ג� ר. ת יש עדיפות לחוב מזונות על כל חוב אחר"שג� לר, מ"לפי השע, עוד יוצא [
ג "כתובות ס(' כמבואר בתוס, ברשות עצמוכשיכול לעשות זאת דר� עבודה , לעני� המזונות לעבוד ולתת לה מזונותיה

  ):ה באומר"ד

  ."שאחרוש ואנכש ואעדור ואביא מזונות לבית' פי, היינו עבודת הקרקע" דאפלח"ת "שמפרש ר"

והיינו מצד . 'שהרי אי� כא� משו� לתא דאיסור של עבודת עבד מצד עבדי ה� וכו, ז"ובזה נראה שיש ג� כפיה ע
  :ע"ל בשו"ע חיוב זה בכתובה ואילו לעני� פריעת חוב הרי נאמר כנ"שקיבל ע
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  ." כדי לפורעוולא לעשות שו� מלאכהאי� כופי� אותו להשכיר עצמו "

  ].ב"וצע. שג� לכופו לעשות מלאכה בביתו אי� כופי�, שנראה מזה

ולפי , ש שאי� כופי�"ת והרא"כ ג� לר"וא. אבל אי� שו� דעה שחיוב המזונות יותר קל מבעל חוב להחזרת הלוואתו
 ואי� לו בשעה זו שדינו ככל חוב שלוההיינו , שכיר עצמו להביא מזונות אשתו הפירוש ג� שאי� עליו חיוב לה�א "הגר

ג "כ� חוב המזונות בכה, וישל� לכשיהא באפשרותו,  שכש� שבכל חוב אי� החוב פוקע כשאי� לו לשל��ומכא� . לשל�
  .נשאר תלוי ועומד ויתחייב לשלמו כשיהא בידו, שאי� בידו להרויח כיו�

  ל וסיי� שה�" השיטות הנ'שפי' ע' ח סי"ב' ועי

, וג� אינו משועבד לפרנסה, ז כשאי� לו דאי� יכולי� לכופו לזו�"דלפ... לאפוקי מבעל הלכות שפסק כרבא"
י כל היכא דלא מצי "ת ורש"אבל לר. כשאר בעל חוב שאי� לו לשל�כ אי� כופי� אותו דהוה ליה "להוציא ג

  ."'וכו" כייפינ� ליה להוציא, לזו�

  מכל מקו� ג� לדעתו אי� חוב זה אלא, בעל ההלכות המקל ביותר בחיוב המזונותהרי שג� דעת 

  "כשאר בעל חוב שאי� לו לשל�"

  .והחוב נשאר תלוי ועומד שיגבוהו ממנו כשתשיג ידו,  אי� נוקטי� נגדו באמצעי כפיהשלפי שעהדהיינו 

אבל לא . ח"שיש זכות קדימה לבע, אשהכשיש עליו חוב הלואה בשטר וחיוב מזונות ה, ד"ל סכ"ז הנ"צ' ע בסי"וע [
  ].שאי� הדיו� אלא על זכות הקדימה גרידא, שחיוב המזונות פקע, ג שאי� לו אלא לסלק חוב ההלואה"נאמר דכל כה

שיש כא� מי שמוכ� לתת , הרי בכגו� נידו� שלנו, וכיו� שחיוב המזונות אינו פוקע ג� כשאי� לבעל לפי שעה לשל�
. י"והרי זה כאשה שהל� בעלה למדה. ולא נמנע זאת ממנה, זור ולגבות מהבעל כשתשיג ידומ לח"לאשה למזונותיה ע

  .ד"מ שפסקו לה ביה"לפ, כ כל מה שלותה למזונותיה"ל לוה ואוכלת והבעל חייב לשל� אח"שכנ

  :ל אנו פוסקי�"י כל הנ"עפ

  .א הערעור נדחה

  .ב אי� צו להוצאות

  שאול ישראלי

  13.*א"ח שליטי קאפ"תוספת לדבריו של הגר
  ".שאי� לחייבו ללוות כלל"מ וממנה רוצה ללמוד "ת שהובאה בהגה"ר' ר מביא תשו"כת

  :והנה כ� דבריו ש�. ומש� נבא לעניננו, ת בתשובתו זו"אול� ראשית עלינו לבאר דברי ר

ר על אשר כתבת כי אומרי� רבני צרפת כי תקלה וקלו� הוא לבנות ישראל אשר אמרתי שאי� לבעלי� להשתכ"
דלא מצינו מוכר עצמו להגבות כתובה , להורות שקר ולקנוס לכל אחד לדורות לא יישר בעיני... לפרנסת�

וכ� גבי , ואפילו לגבי קרב� מזיד ושוגג אמרינ� בספרי דאי� אומר לו ללוות ולעשות באומנותו... לאשה ומזונות
כ "וכש... א ללוות אמרינ� הכאהא ליתא דה, וא� תאמר ההיא דיולדת משו� חביבה מצוה בשעתה. יולדת

  ..."דגבי הדיוט לא מצריכינ� ללוות ולהתעסק באומנותו

  .'פרק ד' ח, ב"ופרשה י', ז', פ פרשה ה"ח עה"כ פרק י"הוא לפנינו בתו, אשר מציי� לספרי

  :ל"ז דנו רבני צרפת שהביא בראש דבריו כנ"שלא ע, קבלת הלואהת דיו� על "ולכאורה אי� מוב� מהו זה שהזכיר ר

  ."כי אומרי� רבני צרפת כי תקלה וקלו� הוא לבנות ישראל אשר אמרתי שאי� לבעלי� להשתכר לפרנסת�"

שדינו להיות נדו� לפי , דהיינו בקרב� עולה ויורד, "בקרב� מזיד ושוגג"מה ג� שאי� ראיה ממה שאי� חייב ללוות 
שהרי אינו מחויב בו , ות בכדי להביא קרב� עשירפשוט שאי� לחייבו ללו, ומאחר שאי� לו משלו, הישג ידו באותה שעה

  ):ו"אות שכ(� ש� "והוא כמבואר בהתורה והמצוה למלבי. כלל

ז דרשו "וע. בבלי אמצעי, בעצמושכל מקו� שייחס הפעולה אל היד יכוי� שיעשה הדבר ... וא� לא תשיג ידו"
  ."שאי� אומרי� לו ללוות

  :ל"ד הנ"וזה מבואר בא, אלא שהדבר פשוט

  ".דהא ללוות אמרינ� הכא, הא ליתא, ת ההיא דיולדת משו� חביבה מצוה בשעתה"וא. � גבי יולדתוכ"

ת "ומביא ר. והיינו שהוכחתו היא בעני� שנחלקו עליו רבני צרפת וסוברי� שחייב לעשות באומנות כדי לפרנס אשתו
י "א� יכול להשיג ע" אי� ידו משגת"� בשאילו היה חייב בזה לא היינו דני, להוכיח שאי� מחייבי� אד� לעשות באומנות

אלא שהיה מקו� לדחות ולומר שמשו� חביבות מצוה בשעתה ". כ לגבי הדיוט"כש"ומזה יש ללמוד , עיסוק באומנות
  ):ח"אות של(כ ש� "וכ� מבואר באמת בתו. אי� דוחי� הבאת הקרב� עד שירויח ותהא ידו משגת

ואי� ממתיני� לו עד שיעשיר ויביא כשבה , שמיד הוא מביא, הא חביבה מצוה בשעת"רי... וא� לא תשיג ידו"
  ".או שעירה

ואי� , שהרי ש� אי� נפטר בזה שאי� ידו משגת לפי שעה, ח או חוב מזונות"כ הרי אי� ללמוד מש� לעני� חוב לבע"וא
  .הדיו� אלא א� נכפנו לעשות אומנות כדי לסלק החוב המוטל עליו

                                                      
  א לא נמצאת"י קאפח שליט" התייחסותו של הגר13
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  :ת"ולזה הוסי� ר

  ". ללוות אמרינ� הכאדהא, הא ליתא"

שבידו ללוות , שהמדובר הוא שאינו צרי� לאחר בהבאת הקרב� עד שתהא ידו משגת להרויח מאומנותו, היינו
דאי� אומר לו ללוות ולעסוק "ש בספרי "והיינו שמפרש מ. ולהביא הקרב� ואחר כ� ישל� ההלואה כשיעסוק באומנותו

שכיו� שאי� ידו משגת מהיכי תיתי , ואה כשלעצמה היא מלתא דפשיטאכי לעני� הל, "או�או"אינו על דר� " באומנותו
 שאי� מחייבי� אותו �אלא הכל אחד הוא , כשהוא דל ופטור מלהביא קרב� עשיר, לחייבו ללוות להביא קרב� עשיר

כמי ז "שהדיו� העקרי הוא א� יש עליו חיוב לעשות באומנות בכדי להחשב עי, מ שיסלק בשכר עבודתו"לקבל הלואה ע
  .לקבל הלואה לש� כ�, מחמת חביבות המצוה בשעתה, בכדי להביא הקרב� מיד, שאז היינו מטילי� עליו, שידו משגת

, ת ששכר שיכול לקבל מעבודה איננו בגדר הישג יד"מזה מוכיח ר, וממה שאמרו בספרא שאי� מחייבי� אותו בזה
  . שישכיר עצמו כפועלי"שאי� עליו החיוב לסלק חובו ע, "ש להדיוט"כ"ומכא� לומד ד

רק לעני� , לדעתו, שאי� כוח האשה יפה בזה, ת ג� לחלק בי� סילוק כל חוב לבי� סילוק חוב מזונות"ל לר"ולא ס
  ".אנא אפלח ואוקיר"נ בספר הכתובה "דזהו הפירוש לדעתו מש. חרישה וזריעה בשלו

 מהדיו� על חיוב לסלק חוב כתוצאהכרו� ובא אלא הוא , עצמושאי� הדיו� על חיוב ללוות דיו� מצד , ל"יוצא מכל הנ
י "מ שיסלק הלואה זו ע"ממילא אי� עליו ג� חוב ללוות ע, י עבודה"שא� אי� עליו חיוב לסלק חוב ע. י עבודתו כפועל"ע

שבזה ,  כדי לתת לה מזונותיהבשלופ מחויב לעבוד "ת שמודה בעני� מזונות האשה שעכ"שג� לפי ר, ומוכח מזה. עבודה
שלדעת� מחויב , ולא נחלק על רבני צרפת אלא בעיקר היסוד. כ בשלו ויסלק החוב"מ שיעבוד אח" ג� ללוות עיתחייב

  .ת אי� עליו חיוב זה"ואילו לפי ר, ג� לעבוד כפועל לסילוק החוב

' ע' סי(ז "כמובא בט, מ שאנו נוקטי� להלכה שיש על הבעל חיוב לעשות באומנות לתת לאשה מזונותיה"לפ, ומכא�
, מ"ת שאי� עליו חיוב זה מ"וא� לדעת ר. כ כשיעסוק באומנותו וירויח"מ לשל� אח"הרי שחייב הוא ג� ללוות ע) ג"סק

כדר� שכל חוב אחר אינו נפקע בשל זה שאי� לו לפי . אי� חוב המזונות פוקע ממנו מפני שאי� לו לפי שעה, ג� לדעתו
ת "ובזה לא נחלק ר. ג� מאותו זמ� שלא היה לו, שנצטבריצטר� לסלק כל החוב , וא� יעבד וירויח ויהיה לו. שעה

  .מעול�

שאי� שו� עילה למנוע , מ שיגבה חובו מהבעל כשיעבד וירויח"ומעתה ברור שא� נמצא מישהו שמוכ� להלוות ע
  .אלא שאי� לבעל ממה לגבות לפי שעה, שהרי יש לה לאשה זכות לזה, והמלוה מצוה נמי קעביד. מהאשה לקבל זאת

ש� (מ "ולא רק מזונות בצמצו� כמבואר בח, ג� כשזה ממה שמשכיר עצמו כפועל הוא לפי כבודה, מזונותוחיוב 
  ):ב"סקי

חייב , כ א� שיש לו לית� לה מזונות בצמצו�"א, דמאחר דמספר כתובתה נלמד שכתב ואנא אפלח ואוקיר"
  "".אנא אפלח ואוקיר"דהא כתב , להשכיר עצמו לית� לה מזונות לפי כבודה

  .*ח"ש סק"ה ש� בב"וכ

  .התיק נסגר עקב חזרת הבעל מהערעור

  

*בעני� מזונות כנגד מעשה ידי� כאשר אינה עמו : סימ� יד
14

  

  :בו נאמר בי� השאר/) 117ה"תיק כ(ח "כסלו תשכ' ד האזורי בירושלי� מיו� ב"ביה' זהו ערעור על החלטת כב

י נוס� על מענק לידה " ל�250 חד�פעמי בס� מחייבי� את הבעל לשל� לאשה עבור הוצאות צרכי התינוק סכו"
  .שקיבלה מביטוח לאומי

  ."ח"תשרי תשכ' י כל חודש מיו� ו" ל50כ� מחייבי� את הבעל לשל� לאשה עבור מזונות התינוק ס� 

שלפי הקבלות שהציגו היו הוצאות הברית�מילה הכוללות בשר , ה� ביחס לסכו� החד�פעמי, כ המערערת ה�"טענות ב
שהוא , וה� ביחס לס� החדשי של החזקת התינוק; י" ל�.800כ� שאר ההוצאות עבור התינוק בס� של כומשקאות ו
  .ד"כדעת המיעוט שנתפרשה בפסה, י לחודש" ל�.100לפחות ס� 

י הערכתו את הסכו� "ד שד� בדבר וקבע עפ"ביה' והנה ביחס לסכו� החד�פעמי אי� לנו יסוד להתערב בשיקול כב
אי� לחייב את , שא� אמנ� יתכ� שהוצאו בפועל סכומי� יותר גדולי�, כולל הברית�מילה, ינוקשהיה נחו� לצרכי הת

  .הבעל אלא במה שהיה נחו� בהכרח

ד לא פסק מזונות עבור "כי מאחר שלפי המצב הנוכחי ביה. כ המערערת"אכ� בנוגע לשכר החודשי יש מקו� לטענת ב
נוס� , וההשגחה עליו במש� כל היו�, על כל פני� עבור הטיפול בילדיש לשל� לה , וזה נמצא עדיי� בשלב בירור, האשה

  :וזה מנימוקי� דלהל�, י לחודש" ל�.100וזה ודאי אינו פחות מס� . על עצ� המזונות

דאי� האיש חייב במזונות אשתו אלא כשהיא "באשה שעזבה את הבית והמניעה ממנה ) ב"סי' ע' סי(א "פסק הרמ
כיו� שנמנעת מרצונה מלשמש לפניו כפי שהיא , הו כאילו אומרת איני ניזונית ואיני עושהויש לדו� בדבר א� ז". עמו

וא� . או נתרצתה, י למזונותי� וספקה"והוי כאומר צאי מע, שיכול הבעל לעכב המזונות, או שהלכה זו פירושה, מחויבת
דלדעת ) ו"סט' פ' סי(א "י וברמ"ו בביש בזה שתי דעות שהובא, נאמר שזה כאילו היא אומרת איני ניזונית ואיני עושה

. ולדעה ראשונה פטורה ג� ממלאכות אלו. ז"וכופי� אותה ע, כולל הנקת הילד, מ לעשות צרכי הבית"א צריכה מ"הי

                                                      
  הרב עובדיה יוס�, הרב שאול ישראלי , הרב בצלאל זולטי : הדייני '  בפני כב31\ח" ערעור תשכ14
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יכולה להמנע , ואילו בנוגע מכא� ולהבא, דממילא ביחס לשעבר הבעל פטור, ל"המוחזק יכול לטעו� קי, ז לכאורה"ולפ
  .כ ישל� לה עבור כל הכרו� בהנקה ובטיפול"לחייבה אלא אואי� , מלטפל בתינוק

, אי� זה אלא בשימוש קל כגו� הצעת המטות, שג� לדעה זו המחייבת לעסוק בצרכי הבית וכ� בהנקת התינוק' אכ� נ
, אבל לא בשאר הטיפולי� שלו שגוזלי� את כל הזמ�, וכ� בהנקת התינוק גרידא, או לשמש בפני בני הבית בשעת האוכל

הוכיחו שיטת� ) ה רב הונא"ג ד"כתובות ס(' שהרי התוס. בלי שתהא לה אפשרות לעשות מלאכה להרויח לקיומהמ
שא� תעשה לו מלאכות אחרות א� כ� לעול� לא "דבאומרת איני ניזונה ואיני עושה פטורה מכל מלאכות שמנו במשנה 

ל מלאכות אלו לא נתקנו "מ י"כאורה קשה דהא מל: "ז"ע' בית יעקב שכ' בס' ועי". ובמאי תהא ניזונית, תעשה לעצמה
וא� אי� בידה להיות , שהרי אי� מי שמכריחה לומר איני ניזונית ואיני עושה, והיינו". נגד מזונות ותקנה קדומה היא

שבהכרח מה , כוונת דבריה�' אכ� נ. ע"נ וא"הרי בידה שלא לומר א, י לאחר שתצטר� לעסוק בצרכי הבית"ניזונית ממע
, הוא רק בגוונא שאינה עוסקת במלאכות אלו הנוספות', סלעי� וכו'  חכמי� שצריכה לעשות בצמר משקל השתקנו

. כ הרי יתכ� שמלאכות אלה יעסיקו אותה זמ� מרובה עד שלא יהא סיפק בידה לעשות בצמר כפי השיעור שקבעו"שאל
, מנכי� לה מעבודה בצמר, בשעושהואילו . כ החיוב דעשיה בצמר הוא רק באופ� שאינה עושה מלאכות אלו"ובע

שהרי , ע לא יתכ� שיחייבוה לעשות מלאכות אלה"נ וא"כ ג� באומרת א"וא. דמלאכות אלה באות במקו� עשיה בצמר
ז ג� ממלאכות אלה שבאות במקו� "כמו כ� מפקיעה עצמה עי, מאחר שמפקיעה עצמה מכל מה שחייבוה לעשות בצמר

  .העשיה בצמר

ל שעדיי� יש עליה החובה "ובטע� איד� שיטות דפלגי וס. ע"שהיא הדעה הראשונה שבשו', וזוהי כאמור דעת התוס
שהמדובר רק על שירותי� , לעסוק בצרכי הבית מוכרח לומר דסברי דחיובי� אלה אינ� מעסיקי� אותה זמ� מרובה

, וכ� הנקת התינוק) ' וק"ש ש� ס"וב, א"י וי"סק' פ' מ סי"ח' עי(קטני� דהיינו לתת מי� או כלי וכ� הצעת המטות 
זה לכל ) ו"ס' פ' סי(ש דחייבת להיות טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת "ואילו מ. החיוב רק על מעשה ההנקה גרידא

ושיערו חכמי� שעבודות . ע"ג� כשסמוכי� על שולחנו לכו, הדעות אינה חייבת רק עבור בעלה ולא עבור שאר בני הבית
ע שמפקיעה עצמה "נ וא"כ ג� כשאומרת א"וע. ת בצמר בשיעור שחייבוה חכמי�קלות אלה אינ� מפריעות בעדה מלעשו

אבל ודאי שג� לשיטה זו . חיוב זה בעינו עומד, החיוב לשמש לפני בני הבית שהוא נוס� על העשיה בצמר, מעשיה בצמר
  .לא יתכ� לחייבה לעשות בצרכי הבית כל היו� עד שלא תוכל לעשות בצמר לפי השיעור שקבעו

ז אינה "ועי, ושמירת התינוק ג� היא עליה, צריכה היא לטפל בתינוק כל היו�, שמלבד עצ� ההנקה, ד"ה בניומעת
להכריע כשיטת ' ל שכ"הנ" בית יעקב"ע ב"וע. (חיוב זה אינו מוטל עליה לכל הדעות, יכולה לעשות שו� דבר אחר

שג� אילו היו שוכרי� , י" ל�.100מהס� של שהוא כאמור לא פחות , וממילא יש לקבוע התשלו� ג� עבור זה). 'התוס
  .ילדה או אשה שתשמור עליו לא יעלה פחות מזה

שבאופ� זה שעזבה ' אכ� נ. שאשה העוזבת הבית יש לה די� אומרת איני ניזונית ואיני עושה, כאמור, וזהו א� ננקוט
אי� כא� הגדר של אומרת איני מכל מקו� , שמשו� כ� רשאי הבעל לא לזונה, אפילו כשאי� למעשה זה הצדקה, הבית

וודאי שג� א� אינה בבית בעלה עדיי� , שהרי לא מנימוק זה שאינה עושה כל המלאכות אתינ� עלה, ניזונית ואיני עושה
ג שנמנעת "שבכה, אלא שזה נובע מזכות הבעל. ומזה אינה רוצה להמנע כלל, יכולה לעשות בצמר כמו בבית בעלה

כ אי� זה אלא כאומר לה צאי "וא. הרשות בידו למנוע ממנה המזונות, ג בי� איש לאשתומלהיות אתו ולשמש לפניו כנהו
ג היא פטורה מכל צרכי הבית "שלכל הדעות בכה) ז"סקי' פ' סי(אבל בזה העלה בהפלאה . י למזונותי� ונתרצתה"מע

י לומר עשה "בעבד עברי א' דאפי, כיו� שאינו זנה, י שתעשה לו"ת יתקנו רבנ� שו� דבר ממע"דמה, דהסברא כ� היא"
  ".'עמי ואיני זנ� וכו

דכיו� דמניקה את בנה היא אחת ", לעני� אשה מניקה אבל אינה עושה שו� מלאכה מ� המלאכות) ד"סקי(ש "כ עו"וכ
דכיו� דעושה קצת "כ ש� לעיל מזה "והיינו עפימש". ה שאר מלאכות"וה, א� לא יזונה תפטר מהנקה, מהמלאכות

  ".לומר עשה עמי ואיני זנ�מלאכות אינו יכול 

דהא בודאי כשאינו זנה ): "ד לעול� לא תעשה"בא: ה"ל ד"קטע הנ, ג"כתובות ס(וכ� נוקט בפשיטות בבית יעקב 
  ".י לומר עשה עמי שו� מלאכה ואיני זנ�"כ א"י בע"דאעפ, אינה מחייבת לעשות אלו מלאכות

ולמה לא הביא יותר מזה שרשאי , עזבה את הביתא שאי� לה מזונות בש"ג� מהלכה זו עצמה שפוסק הרמ' וכ� נ
ג שכל עיקר "אלא ודאי בכה. ו"סט' פ' ל שהביא בסי"א הנ"לשכור עליה עד כדי כתובתה מי שישמשנו לפי דעת הי

, ואילו ממלאכות שיכולה לעשות במקו� שהיא ש� אינה נמנעת, המניעה ממנה אינה אלא משו� שמסרבת לגור בביתו
ג שהוא מונע ממנה "אבל בכה. אלא שהוא פטור הבעל ממזונותיה, ומרת איני ניזונית ואיני עושהבזה אי� עליה די� א

ת "דמה"ל "כ בעל ההפלאה הנ"וכמש, ג� מלאכות שה� מגדר צרכי הבית, המזונות אינו יכול לתבוע ממנה שו� מלאכה
  ".מי ואיני זנ�י לומר עשה ע"ע א"בע' דאפי, כיו� שאינו זנה, י שתעשה לו"יתקנו שו� דבר ממע

הרי שיש עליה במצב הנוכחי די� אשה שעזבה הבית והמניעה , ד מזונות"ומאחר שבנידו� שלנו לא פסקו לה ביה
כעושה בשביל , ז שמניקה התינוק ומטפלת בו כל מה שראוי לו"וה, אי� עליה שו� חיובי� של מלאכה כלפי הבעל, ממנה

  .שחייב לתת לה עבור הטיפול וההנקה, אד� אחר

  :ל לפסוק"ל נ"י כל הנ"עפ

  .הערעור נדחה במה שנוגע לסכו� החד�פעמי

סכו� , ח"תשרי תשכ' הבעל חייב לשל� לאשה עבור כל הזמ� החל מיו� ו. הערעור מתקבל בנוגע לסכו� החדשי
  .י לחודש" ל�.100חדשי עבור הטיפול והזנת התינוק ס� 

  .ד כתבתי"והנלע

  שאול ישראלי
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  פסק דין
אי� מקו� , שבנוגע לסכו� החד�פעמי עבור הוצאות צרכי התנוק, אנו מוצאי�, ור והעיו� בחומראחרי שמיעת הערע

ואי� לנו יסוד להתערב בשקול דעתו של , ד האזורי הד� בדבר"ביה' הואיל ודבר זה נתו� לשקול דעתו של כב, לערעור
שא� אמנ� יתכ� שהוציאה בפועל , הכולל הברית מיל, י הערכתו את הסכו� שהיה נחו� לצרכי התנוק"ד שקבע עפ"ביה

  .אי� לחייב הבעל אלא במה שהיה נחו� בהכרח, סכומי� יותר גדולי�

אנו מקבלי� את , ואשר לערעור על סכו� המזונות שחוייב המשיב לשל� למערערת עבור התינוק והטיפול בו
  .י לחדש"וקובעי� את סכו� המזונות ושכר טפולו בס� מאה ל, הערעור

אי� לחייב את , לפי דעת המיעוט, זהו דעת הרוב. ח"תשרי תשכ' י לחדש הוא החל מיו� ו"אה לסכו� זה של מ
  .י לחודש"אלא רק החל מהיו� הוא חייב לשל� למערערת הס� מאה ל, המטיב על העבר

  .ודעת המיעוט יצורפו לתיק, נימוקי דעת הרוב

ומקבלי� את , המשיב לשל� למערערתלאור האמור הוחלט לדחות את הערעור על הסכו� החד�פעמי שחוייב 
  .י לחודש"ח על המשיב לשל� למערערת הס� מאה ל"תשרי תשכ' והחל מיו� ו, הערעור על סכו� המזונות

  .י לחדש"ישל� המשיב למערערת בתשלומי� חדשיי� של עשרי� ל, ח עד היו�"תשרי תשכ' סכו� ההפרשי� מיו� ו

  .ח"ו תמוז תשכ"נית� היו� ט. אי� צו להוצאות

  עובדיה יוס�   שאול ישראלי  בצלאל זולטי

  

*מציאה ומעשי ידי�, מזונות, בעני� חסכונות : סימ� טו
15

  

  :בו נפסק כדלהל�, /2358ט"כ' תיק מס, ד של בית הדי� האזורי תל�אביב�יפו"לפנינו ערעור וערעור�נגד על פס

  .י"פ כדמו"ז בג"על הצדדי� להתגרש זמ"

י מכירה "י שומא או ע"או ע, או בדר� גוד או אגוד, ביניה� בחלקי� שוי�ש שניה� תחולק "החנות הרשומה ע
  .והתמורה תחלק

ד שאי� להוציא מידי האשה כי מלבד שהאשה מכחישה שיש "ש האשה מוצא ביה"בנוגע לדירה הרשומה ע
וזאת אפילו א� , לבעלה חלק בדירה הרי כספי� אלו באו לה מהמלאכות שלא ברור שלבעלה יש זכות בה�

  .ניח שהיה זמ� שהוא כ� פרנס אותהנ

הרי עליה להחזיר לבעלה שכר דירה על חלקו , ד מוצא הואיל ומחצית החנות שייכת כאמור לבעל"אול� ביה
  .בתקופת השני� שהיתה החנות בחזקתה

וא� לא יגיעו לכלל הסכ� נקבע דיו� לעריכת השומא , מ ויבואו לידי הסכמה"על סכו� זה ינהלו הצדדי� מו
  ".ד סופי"ע הוכחות ולמת� פסולשמו

פ טוע� שהבית שהאשה קנתה על שמה נקנה מכספי חסכונותיה מעסק "כ המערער בכתב הערעור ובדבריו שבע"ב
וכ� נתברר במהל� הערעור שג� רשיו� . ש שניה�"כי החנות שבו התעסקה וממנה חסכונותיה היא רשומה ע, משות�

וכ� היה עוזר , י" ל�.�1,000 שהשקיע בקניית סחורה בפתיחת החנות ס� כ� טוע. ש שניה�"העסק ומס עסקי� הכל הוא ע
כ האשה מודה שהחנות היא "ב. ז הוכחות"והוא מוכ� להביא ע, )בתור שרת בבית ספר(בחנות אחרי שעות העבודה שלו 

י עמל " עשלטענתו האשה היא שהשקיעה הכל, א� מכחיש השקעות נוספות, )נעשה במרמה, לטענתו, א� זו(ש שניה� "ע
הבית הוא , משו� כ�. שמאז רכשו את החנות לא נת� כלו� למזונותיה והוצאותיה, כמו כ�. של הרבה שעות עבודה ליו�

  .שלה ואי� לבעל חלק בו

או תשלו� , כגו� העברת זכויותיו בחנות לאשה, כ האשה שיש לחייב הבעל בפיצוי מתאי�"בערעור הנגדי טוע� ב
  .י�לאחר הגירוש,מזונות חדשיי�

  .ד האזורי"לש� הבהרת יתר יובאו כא� הטענות השייכות לנידו� כפי שמשתקפות מתו� הפרוטוקולי� של ביה

  :ה"א תשכ"במנ' מיו� ו/ 5896בתיק כה

אני . ב בינינו היא משו� שהחנות לא נותנת פרנסה ואני צרי� לעבוד עבודה נוספת"הסיבה לאי�שלו: הבעל"
  .בחנותדורש שתהיה עקרת בית ואני אעבוד 

הוא רש� . אני מסכימה שיעבוד בחנות. והוא אינו צרי� לעבוד עבודה נוספת, החנות נותנת פרנסה: ... האשה
  .וזה גר� לסכסוכי� מצד אחיו, החנות על שמי

  ."אני רוצה שתעזב החנות ואני אעשה ש� חנות לוילונות. ש שנינו"החנות רשומה ע: הבעל

  ):ח"א תשכ"ז במנ"ביעה הוגשה בכהת(, ה בתשרי"כח מיו� כ10201/בתיק 

  .אני מסכי� לגירושי�... היא עזבה אותי: הבעל"

  .קניתי לי דירה חדשה על שמי, מסכימה לגירושי�, ב"אי� מקו� לשלו: ... האשה

                                                      
  הרב עובדיה יוס� ,  ישראלי הרב שאול, הרב בצלאל זולטי : הדייני '  בפני כב201\ט" ערעור תשכ15
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ומכס� זה קנתה , והיא עבדה בחנות, ש שנינו"כ רשומה ע"ש שנינו קנינו חנות שג"מהדירה שהיתה ע: הבעל
  .דירתה

  ."ש� החנות על שמי בלבדהוא ר: האשה

  /2358:ט"כ' תיק מס, ט"ז בטבת תשכ"בי

ה� קנו עסק ממכירת הדירה , התברר שהעלימה כספי� מעסק המשות� שלה�: ... כ הבעל בי� השאר"טוע� ב"
  .עזר בניהול העסק אחרי שעות העבודה שלו. וג� הוסי� כל פע� כס� לעסק, בבני ברק

.  שנה שכל אחד מתפרנס ממעשי ידיו20זה ...  בבוקר עד תשע בערב�3היא עובדת בחנות מ: ... כ האשה"ב
י נשקע מכס� " ל�.500רק . ג� החנות קנתה מעצמה. והיא ממעשי ידיה, הוא פרנס עצמו מעבודתו, היינו

  ..."למרות שזה שלה, ש שניה�"מסתבר שהוא רש� ע. והיתר שילמה היא חובות כל השני�, הדירה שנמכרה

  :ל"תיק הנ, ט"ז באייר תשכ"ובכ

. לקחתי הלואות לקנות סחורה... ש שנינו"וברצו� טוב רשמתי ע, מכרנו הבית ובכס� זה קניתי חנות: ... הבעל"
אחרי עבודתי הלכתי לחנות לסדר ולעבוד . י ואני שילמתי כס� זה" ל�.1,000היא לקחה סחורה מכית� על 

ראיתי . ש"היה לה ג� חשבו� עו. לא ידעתי מזהי ו" ל�.5,000היא היתה בחנות והכניסה לבנק ס� . בחנות
  ...לחצה עלי והחזרתי לה הפנקס כי נמאס לי. לקחתי ממנה הפנקס, שבפנקס רשו� רק שמה

ואז התחילה לעבוד , ואז הפסיק לתת כס� לבית, החנות קנו שניה� מתו� מכירה הדירה: ... כ האשה"ב
היא חסכה ממעשי ידיה וקנתה לה . מעבודה) ?הוהיא התקיימ(והתקיימה , הוא חס� כס� לעצמו. בחנות

  ..."אוכיח שלא פירנס אותה. לא פירנס אותה בתקופה זו. י והיתר במשכנתא" ל�.20,000הדירה ב

  .ד"ועכשיו ניגש לבירור הפס. כפי שנצר� לעניננו, עד כא� מהפרוטוקולי�

  :ד נאמר בי� השאר"בפס

כי מלבד שהאשה הכחישה שיש , � להוציא מידי האשהד שאי"ש האשה מוצא ביה"בנוגע לדירה הרשומה ע"
וזאת אפילו נניח , הרי כספי� אלה באו לה מהמלאכות שלא ברור שלבעלה יש זכות בה�, לבעלה חלק בדירה

  ."שהיה זמ� שהוא כ� פירנס אותה

  :כ האשה אמר"ב, ט"ז באייר תשכ"אול� לפי האמור בפרוטוקול מיו� כ

  ."היא חסכה ממעשי ידיה וקנתה לה הדירה... הדירההחנות קנו שניה� מתו� מכירת "

מאחר שג� לטענתה הכס� בא לה , אי� כא� איפוא הכחשה מוחלטת מצד האשה שאי� לבעלה חלק בדירה
אכ� כפי . הדבר תלוי איפוא בקביעה מה דינ� של חסכונות אלה. מחסכונותיה ממעשי ידיה בתקופה שעבדה בחנות

  :ל אי� להוציא מידי האשה חסכונות אלה משו� שהרי"ד בהמש� דבריו כנ"שנקבע בפסה

וזאת אפילו נניח שהיה זמ� שהוא כ� פירנס , כספי� אלה באו לה ממלאכות שלא ברור שלבעלה יש זכות בה"
  ."אותה

כ "י מש"עפ, )א"סק(' פ' ש סי"ד בפת"הו, א מאישות"מ פכ"ד בזה היא כנראה בהסתמכות על המל"ביה' כונת כב
כיו� , מלאכה אחרת שאי� דרכה בכ�"כ "ל כגו� טויה ואריגה שייכי� לבעל משא"י הקבועי� בחז"ד שרק מע"הראב

ה "ותלה זאת בדי� מציאת האשה שנחלקו בה הרמ". א� עשתה הרי היא לעצמה, י לשנותה לאותה מלאכה"שא
והיינו משו� . ההרי מלאכות אלה שדי� מציאה לה� לא מפקינ� מינ, ה מציאתה לעצמה"ומאחר שלדעת הרמ, ש"והרא

  .ה"ל כדעת הרמ"שיכולה לטעו� קי

הרי ) כ"כולל מ(שאילו בנות� לה מזונותיה , ד"אכ� כל זה אמור ש� רק במקרה שאי� הבעל ז� אותה כמבואר ש� בא
היו " נניח שהיה זמ� שהיה כ� מפרנס אותה"וא� כ� אילו , ד"פ' ע סי"ו ובאה"כמבואר במשנה כתובות רפ, מציאתה שלו

כדי� אשה הנושאת ונותנת בתו� הבית , ועל אותו זמ� לא היה לאשה תורת מוחזק, ת מזמ� זה שייכי� לבעלהחסכונו
א� יהיה ספק א� חסכונות אלה ה� מאותה שעה שהבעל פרנס אותה או מזמ� , בכגו� דא, וממילא). ו"פ' ע סי"א(

ש " כדעת הרא�, שייכי� לה או לבעל,ל"שדי� מציאה לה� וכנ, מאחר שג� לא ברור א� מלאכות אלה, שעשתה ואכלה
שחובת ההוכחה על האשה כמבואר , הרי יש לדו� בזה בדי� ספק ספקא לטובת הבעל, לעני� מציאה ג� כשאינו ז� אותה

  ).ה ומיהו אפילו תימא"ד, ז"ס' מ סי"חו(ט "במהרי

מאז , כ"י הבעל וב"ו עשלא הוכחש, מאחר שלפי טענות האשה, אול� בנידו� שלנו פטורי� אנו לכאורה מלדו� בזה
כפי , אי� ספק שהחסכונות באו לה רק מאותה תקופה. והיא ניזונת מאותה שעה ממעשי ידיה, קנו החנות פסק מלפרנסה

  ):ט"ה בתשרי תשכ"כ�פרוטוקול מ(שטע� הבעל בעצמו 

  ."ומכס� זה קנתה דירתה, היא עבדה בחנות"

ל ה� בגדר "י חז"י ממלאכות שלא נקבעו ע"ל שמע" שהומ"ד ההסתמכות על המל"ז לכאורה בני"מספיקה איפוא לפ
  .ש ואי� להוציא ממנה מספק"ה והרא"שכשאינה ניזונת הימנו תלוי במחלוקת הרמ, מציאתה

ד� באלו הנשי� שנכנסות ) ז"ס' סי(ט "המהרי. ע"לכאורה ג� ה� צ, ט"שהשיג על המהרי, מ עצמ�"אלא שדברי המל
� "י הר"וד� בזה עפ. א� נאמר שאשה זאת אי� לבעלה זכות בכל אשר עשתה, ה�ומכלכלי� את בעלי' בבית השרי� וכו

מ דמלאכות אלה ה� בגדר מציאתה "ז השיג המל"וע. י לעצמה"מע, ג� בשותקת, ג שאינ� ניזונות"� בכה"שהביא מהרמב
  .ג שאינה ניזונת"ה שייכות לאשה בכה"וממילא לרמ, ל"וכנ

, ל שויתרה"שמא מאחר שלא אמרה בפירוש איני ניזונת ואיני עושה ישהרי הספק הוא , ד"ותמיהתו תמוהה לענ
כ שמ� הסת� אי� אומרי� שמחלה אלא "ושלא כמו באשה ששתקה ולא תבעה מזונות ולא מ, ז כאילו ניזונת משלו"וה
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 מ"ח" (אדרבא אמרינ� מסתמא אדעתא דנפשה עבדה והכל לעצמה"כי ) א"ח ברמ"סי' פ' ע סי"א(י שלה ע� המותר "מע
ג ג� מציאתה שלו כיו� "הרי בכה, וא� כ� הדבר. ז כניזונת משלו"וה, ל שעל דעת בעליה� עשו"כי בהני נשי י, )ש�

  .כ ע� מזונותיה"כנות� לה מ, שניזונת משלו וכ� שאר כל צרכיה משלו ה�

 אינ� ניזונות כ הרי"א, י שלה�"ל שמע"ואילו לצד השני של הספק שג� הני נשי דומות לשאר הנשי� שדינ� נתבאר כנ
  .י של עצמה"ובזה כש� שמציאתה של עצמה כ� ג� מע, משלו כלל

וצדק . או כדי� מציאתה, י רגילי�"כדי� מע, י שלא היתה מחויבת בה�"א� נראה מע, מ כלל מהא"באופ� שאי� נפ
  .מ מזה"כי אי� נפ, י אלה די� מציאה לה� או לא"ט שלא נחת לשאלה א� מע"איפוא המהרי

ש תמה עליו שלא "י שבפת"ואעפ, כמבואר בבאר היטב ש� שהכל לבעל, ט הדר פשט לה" של המהריוהנה בספיקו
ונאמנה , ט שהכריע שהכל לבעל"ג שהעיד על רבו המהרי"ט מועתקי� מהכנה"הנה הדברי� בבאה, "אלא צידד"הכריע 

  .עלינו עדותו

כספי� אלו באו לה "נותיה מצד שלא תוכל האשה לזכות בחסכו, ט"א� נשוה נידו� שלנו להא דמהרי, ז"ולפ
והיינו שדינ� כדי� מציאה , ד האזורי"ביה' ד של כב"כאמור בפסה, "ממלאכות שלא ברור שלבעלה יש זכות בה�

י או "ט אי� הבדל בי� א� נראה זאת כעיקר מע"בנידונו של המהרי, כי כאמור. ל"ש וכנ"ה והרא"שנחלקו בה הרמ
  .הרי הבעל זוכה בזה, כ ג� א� נראה זאת כמציאתה"א, ל"בעל וכנמ דהדר פשט לה שהכל ל"ולפ. כמציאתה

שהרי כל . ל"הנ' פ' ע סי"א בשו"� שהובא ברמ"אלא כהא דהרמב, ט"אלא שנידוננו אינו דומה כלל להא דהמהרי
  � הוא כדאסבר לה ש�"ט באלה הנשי� לומר שדינ� שונה מהא דהרמב"עיקר מה שנסתפק המהרי

וכשהיתה מרוחת ונותנת בעי� יפה ונותנת , במלאכה זו עדיי� הבעל טורח במזונותדנשי� אלו שתחלת שמוש� "
ומדידיה , הרי יש לה ממה שתפרנס הבית ממה שהרויחה כבר' כל שלא אמרה איני ניזונת וכו, יציאות הבית

נ אפשר לומר דכיו� "א. וכל עוד שהיתה הולכת ומשתכרת קמא קמא בטיל לגבי בעל, קאכלה ומדידיה שתיה
  ".'שאיכא ריוח ביתא מסתמא ויתרה וכו

ובמקו� שקוד� היה הבעל טורח , פשטות דבריו מורה שעיקר ספיקו אינו אלא איפוא משו� שג� כשהוחל� הסדר
כ יש מקו� לומר שלא לטובת עצמה "שמשו, הרי הכניסה את רווחיה לבית כולו,  האשה נשאה בעול הבית�במזונות 

והרי היא בגדר אשה הנושאת ונותנת בתו� הבית בש� , "קמא קמא בטיל לגבי הבעל"ו, "עי� יפה נתנה"אלא ב, כיוונה
כש� שהוא , ולא נתנה לבעלה כלו�, שכל אחד עבד ופרנס עצמו ממה שהרויח, ד"כ בני"משא, ובשליחותו קעבדה, הבעל

א אמרה איני ניזונת י של"שאעפ, ל"הנ' פ' ע סי"בזה קיימת ועומדת ההלכה שבשו, לא נת� לה ממה שהרויח בעבודתו
שכפי , ובפרט". מסתמא אדעתא דנפשה עבדה והכל לעצמה"ל דאמרינ� "מ הנ"כ בח"וכמש, לא אמרינ� שמחלה' וכו

ולפי טענתו בראשית . שהיה סבור כל הזמ� שאי� החנות נושאת רווחי�, לא גילתה כלל רווחיה לבעלה, שעינינו רואות
בזה הרי לא זו בלבד שאי� הוכחה . סל העסק ויעשה ש� חנות לוילונותד שביניה� הציע שתצא מהחנות והוא יח"הדו

אלא אדרבא מעשיה הוכיחו שכל עמלה לא היה אלא לפיה , "מדידיה אכלה ומדידיה שתיה"שמחלה לבעלה שיקרא 
  .כיו� שאי� הבעל ז� אותה, מ שלה ה�"מ, י ולא כמציאתה"כ ג� א� נראה זה כעיקר מע"א, ולא לבעלה, היא

לשיטת , היה דוקא מקו� לבית הספק לזכות הבעל בה�, י אלה כדי� מציאתה"אילו היינו רואי� מע, ז"ולפי (
  ).ה"ל כהרמ"פ הרי יכולה לומר קי"כ עכ"א, א� כיו� שהיא המוחזקת. ל"ש הנ"הרא

ש אזיל בשיטת "והרא, כ"שמוכיח שהמדובר בשנוטלת מ, ש"ה והרא"במחלוקת הרמ) 'א' פ' סי(ע בבית יעקב "וע
ז "ש שמסיק עפי"ועי. (כ זוכה במציאתה בעל כרחה"ומשו, נ מותר"כ וא"נ מ"רבינו יונה שאי� האשה יכולה לומר א

כ "נ מ"שזה משו� שסת� להלכה שיכולה לומר א, ל לעני� מציאה"ש הנ"ד דעת הרא"פ' א בסי"כ לא הביא הרמ"שמשו
, ש"ג� לדעת הרא, כ"ד שאי� הבעל נות� לה מ"כ בניד"א). ש ג� בהא דמציאתה"ל כהרא"ז לא קיי"דעפ, נ מותר"וא

  ).ג"ס' ע' ע סי"א א"ע חזו"וע. (מציאתה שייכת לה

, � והסכי� לו"� בש� הרמב"שדי� זה שהביא הר) כ"סק' פ' א סי"קו(עוד יש לציי� מה שמחדש בעל ההפלאה 
כ הרי "דא, ע"נ וא"ירוש אאינו מדי� דג� בשתקה חשבינ� לה כאילו אמרה בפ, י שלה"שבשתקה ולא תבעה מזונות מע

  :ח כלל"ג אי� תקנ"אלא הוא משו� דבכה, ח"ל בתקנ"י לחזור בה ולתבוע מזונות מאחר שאמרה לא ניח"� א"לדעת הר

  ..."י של עצמה"ממילא מע, מ כיו� שלא נת� לה מזונות"ומ, ע"נ וא"ל דלא הוי כאומרת א"כ צ"ע"... 

. י כלל"אבל כשאינו נות� אי� חלות התקנה של מע,  תחת מזונותי לא תוקנו מעיקרא אלא"ח של מע"שתקנ, והיינו
� "דמעה כס� כמבואר בר' והלכה זו הרי עיקרה נלמדת ממתני. כ יכולה בכל זמ� לחזור ולתבוע מזונות כעיקר התקנה"ע

  .במציאתהי ו"ח המזכה את הבעל במותר מע"אי� מקו� כלל לתקנ, כ"שא� אינו נות� מ, כ הדי� כ�"כ ג� לעני� מ"א. ש�

אלא , ע"נ וא"דלא משו� שמחשיבי� שתיקתה כאילו אומרת בפירוש א, ונראה להכריח חידוש זה של ההפלאה
י לחזור בה שוב "ע א"נ וא"� באומרת א"דהרי לשיטת הר, ג שאינו מעלה לה מזונות"משו� דעיקר התקנה ליתא בכה

נ "ה יותר מכדי מזונותיה שזה כאילו אומרת את נפרש שתיקתה ג� כשמרויח"כ מה"א, ח"ולומר שתהא ניזונת כתקנ
כ הוא לא מגדר "אע. י"א� לא יספיקו לה מע, והרי יתכ� שאינה מעונינת כלל בזה שלא תהא נפסדת לאחר זמ�, ע"וא
כ לעני� מותר "ה כשאינו מעלה מ"וה. י"ח לזכות אותו במע"ג שאי� הבעל ז� לא חלה תקנ"ע אלא משו� שבכה"נ וא"א

� במשנה "ההפלאה ש� מעלה שלשיטת רבנו יונה אי� ראיה לעיקר פירושו של הר' י שבס"ואעפ. ל" וכנ,י ומציאתה"מע
  .ל"וכנ, י"א סת� שלא כשיטת ר"בפרט שהרמ, ל"ד שהאשה המוחזקת יכולה לטעו� קי"מ בניד"מ, כ"דמ

  . ולא במציאהי ולא במותר"אי� לו שו� זכות לא במע, כ"כשאי� הבעל ז� את אשתו ולא מ: קצור� של דברי�

שמאז לא נת� כלו� , ד שכאמור לעיל החסכונות של האשה ה� מזמ� שרכשו את החנות"הרי בניד, וא� כ�
  .ד האזורי במסקנתו שאי� לבעל זכות בדירה שרכשה מחסכונות שלה"ביה' הרי צדק לכאורה כב, למזונותיה
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כי א� אמנ� . אינה מבוססת, עסקד לא קיבלה האשה מזונות מזמ� פתיחת ה"אכ� נראה שעיקר ההנחה שבניד
  .יש לראות� כדמי מזונות היו והיו כא�, שלפי טענת האשה, הרי תשלו� כספי�, מזונות באופ� ישיר לא היו כא�

ד "וזה משתק� ג� בפסה. (פ חציה שלו"והיא עכ, ש שניה�"שהרי החנות שהאשה השתמשה בה לש� העסק היא ע
הרי לפי , ש האשה והוא שלה"וביחס לאותו חצי שרשו� ע, ) לכל זמ� העסקד עבור חצי זה"שחייבו את האשה לשל� שכ

אלא שכא� דוקא קיימת הודאה נגדית מהבעל שזה היה שלו ונת� . ז שהבעל אוכל פירות"טענות האשה די� נכסי מלוג ע
  :לה זאת במתנה

  )ט"ז באייר תשכ"מפרוטוקול כ" (ש שנינו"ברצו� טוב רשמתי ע"

א� א� נבח� את כל טענות הבעל בקשר ). ז"ה ס"פ' סי(� לבעל פירות מנכסי� שנת� לה במתנה הרי אי, וא� כ� הדבר
נראה שג� הוא הכיר שחצי החנות שלה היא בדי� ולא , ש שניה�"זה שהחנות נקנתה ממכירת הבית שא� הוא היה ע

  .ואי� הביטוי שעשה זאת ברצו� טוב אלא יפוי טענות גרידא, מתורת מתנה

ומבלי שהבעל עורר , ד"והאשה השתמשה בו לש� העסק מבלי ששילמה שכ,  חצי חנות היא ודאי שלובכל אופ� הרי
הרי האשה קיבלה מהבעל , נמצא שא� לא נקבל טענת הבעל שהעסק היה על יסוד של שותפות, ד"אי פע� תביעה לשכ

כ "א. מבלי תמורה כלשהי, להחציה או אולי כו, היינו דמי שוי החנות לשכירות, מאז פתיחת העסק סכו� כס� מסוי�
שהרי כש� שאי� אנו אומרי� כשלא קיבלה מזונות ועשתה ואכלה שויתרה לבעלה . הרי יש לראות זאת כדמי מזונות

ולפי . ח מזונותיה"כ� אי� לנו לומר שהבעל העניק לה זאת במתנה מבלי שיזק� זה ע, "אדעתא דנפשה עבדה"אלא 
נוס� לדירה שעמדה לרשותה , ל מכסה את כל חיוב המזונות"כר הדירה הננראה שש, ס"כשרת בי, מעמדו ומשכורתו

  .במקו� עבודתו, לצור� דיור

פ זה סיפק עד לזמ� שהעסק התחיל "הרי עכ, א� אפילו א� אי� שכר דירה של החנות מכסה את כל הוצאות המזונות
 הכל של � כולל העדפה �י "מע, נותומאחר שקיבלה מהבעל מזו. והיא יכלה לקחת להוצאותיה מהכנסות החנות, לפעול
  .ג� כשניזונה מהרווחי�, וממילא משלו ניזונה, הבעל

  ):ו"ס' ע' ע סי"א(א "ג הדבר מתבאר בחזו"וכה

כל מה שעשתה הוי לבעלה בי� , ובעיקר הדי� נראה דכל שהתחילה מלאכתה בשעה שכבר אכלה משל בעלה"... 
. וכ� לעול�, הוי כניזונת משל בעלה, כ מאותו ריוח"ת אחוממילא כשניזונ. בי� שהוא מציאה, שהוא העדפה

ד ולא "וא� א� לותה ואכלה נראה כל שלא תבעה בבי, כיו� שנוטלת כל צרכיה, כ הוי כנות� בכל שעה"וג� מ
י "ט תח"ואי� מהרי. וחשיב כניזונת, כ ואיני נותנת העדפה הוי כלותה בשביל בעלה"נ מ"ע או א"נ וא"אמרה א

  ."ל"עכ. 'וכוכעת לעיי� בו 

ואילו , ע"נ וא"שהרי ד� ש� א� נאמר שזו כאומרת א, בפשטות שלא מכח סברא זו נחת עלה' ט אמנ� נ"מהמהרי (
  .ע בזה"ויל. פ במציאות כ� ניזונה משלו"עכ, כי אמרה הכי מאי הוי, היינו מחשיבי� זאת כניזונת משלו

ל שבעי� יפה נתנה כדחזינ� שפרנסה את כל "מצד שישהוא , ט כמו שנתבאר לעיל בכונתו"ויותר נראה לפרש המהרי
ט אלא זו שמביאות טר� לבית� "ט שלא העתיק מהמהרי"נ מהבאה"וכ. הבית ונהנתה ג� מהרוח ביתא כמבואר בדבריו

  .ומכלכלות את בעליה�

  ).ל שאי� מדובר ש� שלקחה משלו ע� התחלת העסקי� שלה"כי י, א"מ אי� מדבריו ג� סתירה לסברא דהחזו"ומ

, כולל החסכונות, כל מה שהרויחה מהעסק, שלא ירדה לעסק בתנאי שותפות, שלפי טענות האשה, ל"היוצא מכל הנ
  .הכל שיי� לבעל

י שהוא "שהשקיע ג� בקניית הסחורה הראשונה ס� אל� ל, שלא הוכחו, וזה אפילו א� לא נקח בחשבו� את טענותיו
  .כ מכספו"שיל� אח

כ בכי "א, אלא שהיא לא הסכימה, הבעל היה מוכ� לזונה מבלי שתתעסק בעסק, לד שכאמור לעי"ועוד נראה שבניד
ל "היינו שאומרת לא ניח, ע"נ וא"י אלא באומרת בפירוש א"הא אי אינה רוצה להיות ניזונת אי� הבעל מפסיד מע

דבר לא הוכרע שה, וג� לדיד�. �"כדעת הר, ג היא מפסידה האפשרות לחזור בה ולהיות ניזונת ועושה"שבכה, ח"בתקנ
וממילא לא נוכל לפרש שתיקתה כאילו אמרה בפירוש , הרי לא נוכל להוציא מידו מזונות בספק) א"ד ברמ"ט ס"ס' סי(

, שמא יצא שכרה בהפסדה, אי� שו� הוכחה שרצונה בכ�, כ בביסוס דברי בעל ההפלאה"ל במש"דכנ, ח"ל בתקנ"לא ניח
  .וממילא עוד� הרוחי� שייכי� לבעל, ז כניזונת משלו"� הי של הבעל והיא כשניזונת מהרווחי"ונמצא שמע

א� כי אי� (כ האשה החסכונות באו ג� כתוצאה מעבודתה המאומצת בשעות הלילה והיו� "אכ� מאחר שלפי טענת ב
ואלה נותני� זמ� מספיק למדי לסידור הסחורה , י תקנות העיריה"שכ� שעות פתיחת העסקי� קבועה ע, זה מסתבר
י הדחק שבזה המנהג "ז בגדר העדפה שע"כ ה"א, )י הדחק"ב משעות היו� שאי� לראות� בגדר העדפה שע"בחנות וכיו

באיזו מדה טענתה נכונה וכ� באיזו , כ דבר זה טעו� בירור נוס�"א). ח"ב בש� הב"סק' פ' ש סי"ב(שאי� מוציאי� מידה 
  .ל"וכנ, י מאמ� מיוחד"מדה יש לזקו� עוד� הרווחי� ע

י ה� "ולא בא בטענה שכל מע, יש להעיר שג� הבעל בטענותיו לא בא לטעו� אלא טענת שותפות בעסקל "נוס� על הנ
  .שמחל על חצי הכנסות, כ יש כא� הודאה מצדו"א, שלו

שהרי זה ברור שלא , אינו יכול לבוא בתביעה על חלק בבית שקנתה, עוד נעיר שג� א� יזכה הבעל בחלק מהרווחי�
יוצא איפוא . ה� מצד העלמת הכספי� וה� מצד העלמת עצ� הקניה, ית אלא בשביל עצמההיה בכוונתה לקנות את הב

שבזה התביעה אינה על הבית שרכשה , שהרי זה כאילו לקחה כס� מבעלה שלא ברצונו וידיעתו ועשתה בה� מה שעשתה
  .אלא על הכספי� שהיו של הבעל והיא לקחה אות� לעצמה

  :לזאת יש לפסוק
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ד האזורי לש� בירור נוס� באיזו מדה נכונה טענת האשה שכל עיקר� של הרווחי� היו רק "ביה' מחזירי� התיק לכב
  .ל על זכות הבעל בחלק מהרווחי� הללו"ולפסוק בהתא� לנ, י מאמ� יוצא מגדר הרגיל"ע

  שאול ישראלי

  פסק דין
, רעור והערעור הנגדיאנו מחליטי� שיש לדחות את הע, כ הצדדי� והעיו� בחומר"אחרי שמיעת הערעור וטענות ב

  :מהנימוקי� דלהל�

. ובלילה מאוחר, שהרי עבדה בבוקר מוקד�, י הדחק"אי� חילוקי דעות בי� הצדדי� שעבודת האשה בחנות היה ג� ע
שכ� נוהגי� במדינות אלו שלא להוציא מיד האשה "ח "ב בש� הב"ש סק"מ ובבי"בח' פ' ע סי"ע אה"והנה נפסק בשו
  .וזה נאמר ג� כשהבעל נות� לה מזונות ומעה כס�, "י הדחק"שו� העדפה שע

' א' ב סעי"ס' מ סי"ע חו"דמבואר בשו, אמנ� לכאורה האשה במקרה דנ� דינה כאשה הנושאת ונותנת בתו� הבית
אפילו , והיא אומרת שלי ה�, כתובי� על שמה... אשה הנושאת ונותנת בתו� הבית והיו שטרות מקניית הקרקעות"

צ שיעידו על אלו השטרות שה� "וא, ה להביא ראיה בעדי� שהוא כדבריה שהיה לה ממו� מיוחדהשטרות תחת ידה עלי
נראה דצריכה להביא ראיה דוקא שהיה לה ממו� מיוחד אחר הנשואי� מה שאי� לבעלה "ג "נתיבות ש� סק' ועי...". שלה

  .והלא כא� לא הביאה האשה ראיה בעדי� שהיה לו ממו� מיוחד. ש"ע..." רשות בה�

שאי� " י הדחק"העדפה שע"שזה , הלא הבעל לא מכחיש שהיא עבדה בחנות בבוקר מוקד� ובלילה מאוחר, אכ�
ושוב היא נאמנת לומר שהדירה שקנתה זה היה , כ יש לנו ראיה שהיה לה ממו� מיוחד"א, ל"מוציאי� מיד האשה כנ

י וטוע� ברי שנעשה מממו� שלו עליו להביא ואז אפילו הבעל ח, שהיה לה ממו� מיוחד", ג"� ש� סק"ש' ועי. מכס� שלה
  ".ראיה

והשטרות נכתבו על שמה היא , דג� באשה כ� כל ששניה� נושאי� ונותני� בשוה", ח"� סק"יתר על כ� כתב ש� הש
והלא כא� לפי דברי הבעל ג� הוא עבד . ש"עיי..." רק כשהיא לבדה נושאת ונותנת בתו� הבית אינה נאמנת, נאמנת
  .חר שהשטרות נכתבו על שמה היא נאמנת שזה מכס� שלהכ מא"א, בחנות

ועוד שהרי היא , כ לדבריה דינה כנושאת ונותנת בתו� הבית"א, אול� האשה הלא טוענת שהוא בכלל לא עבד בחנות
, אלא שלפי דבריה הוא מעול� לא נת� לה מזונות וכל מעשה ידיה שייכי� לה, מודה שמעבודתה בחנות קנתה את הדירה

  .שוב היא נאמנת שמה שקנתה זה היה מכס� שלה, ל"י הדחק כנ"מעבודתה שע, מור שהיה לה כס� משלהולפי הא

  .כמו כ� דוחי� את הערעור הנגדי של האשה, לאור האמור ערעור הבעל נדחה

  .דעת המיעוט מצורפת לתיק, ד זה נית� ברוב דעות"פס

  .אי� צו להוצאות

  .ל"ו במנח��אב תש"נית� ביו� שני ט

  עובדיה יוס�  שאול ישראלי  זולטיבצלאל 

  

*שבועות' בעני� מזונותיה של מורדת בתו� ד : סימ� טז
16

  

א כי למורדת אי� מזונות ג� בטר� הוכרזה כמורדת "ש אלישיב שליט"פסק הגרי/ 73בפסק די� בערעור תשכה
ל היתה כי "זצש ישראלי "דעת המעוט של הגר. ל"ח עבודי זצ"אליו הצטר� הגס. ולא הפסידה עדיי� כתובתה

נשלח , ל"המתיחס לפסק הדי� הנ, מכתב זה. ז"ל' וחוות בנימי� סי' ר כר� ו"פד'  עי—לא הפסידה מזונותיה 
  .ג"א בשנת תשנ"אלישיב שליט

אול� הועתקה ) אולי מרבנ� סבוראי(' כמסקנת הגמ(א ד� בהא דאסקינ� במורדת שאי� לה מזונות "ג שליט"הדר' א כב
אי� מקו� לזה , א� הוא מקנסא. מ לנידו� הנתוני� שבמעשה שלפנינו"דנפ.  או שהוא מקנסא,א� הוא מדינא) �"ברי

  .ולא כ� א� הוא מעצ� הדי� שאי� במורדת חיוב מזונות. שכ� ג� הבעל אומר שאינו רוצה כלל שתחזור אליו

קט בגוונא שיש ז שנו"ע' י סי"א הובאה בב"הרשב' חדא מהא דתשו. ז מביא כמה ראיות שהוא מעיקרא דדינא"וע
אבל מעיקר הגמרא אינו נראה כ� , ל"� ז"ל והרי"מ ז"זהו לדעת הר... ח לזונה"יראה שאי"' וכו' עליה גדר של בעינא לי

ג דעדיי� לא הוכרז עליה ארבע שבתות ועדיי� לא הפסידה "היינו אע"� "מ והרי"שהמדובר בדעת הר' א כ"ובחזו". 'וכו
שהרי היא עדיי� בתהלי� , ומכא� שג� בעוד אי� מקו� לקנס". ינו חייב לזונהמ כל זמ� שהיא במרדה א"מ, כתובתה

  .ת"עכד. כ שהוא מדינא"וע. מפסידה המזונות, ההתראה

ע היכ� "וצ. מ ליתא"וכ� בר, � דסוגיא דמורדת לא הוזכר מזה"וברי): "ו"ק ט"ט ס"ס' סי(א "ב ובמה שהעיר ש� החזו
  :ל"ג בזה"הדר' כתב כב" מ"� והר"מצא כ� בדעת הרי

כ "� מש"דאיהו מפרש דברי הרי... � למד"שמהרי... � נראה פשוט"כ להעיר על הרי"א במש"וכוונת הרשב"
דא� במקרה , לית לה מזונות' וכו' דג� במורדת דבעינא לי... במאיס עלי' ומשהינ� לה תריסר ירחי שתא וכו

ל תקנו תקנה לא "וחז, להבעל לשנוי להא לחייב אותה "ומ� הדי� א... והבעל מאוס עליה היא לא אשמה בכ�
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ג "וא� בכה. ל לא תפסיד מזונותיה"והיה מקו� לומר שבמש� זמ� הנסיו� הנ... ח"לגרש עד יעבר תקופה של יב
  ."כ"ע. שהיא אשמה בכ�' ומצערנא לי' כ במורדת דבעינא לי"מפסדת מזונותיה כש

א כזאת "דהרשב' אכתי לא הונח לה מקור פשיטותי, �"א� ג� נימא שמכא� נית� אמנ� להוכיח דעת הרי, ז אומר"וע
וכל מה שדנו ". (ותטול בלאותיה קיימי�... כופי� אותו להוציא לשעתו"ע "שהרי שיטתו מפורשת במ, �"בדעת הרמב

כל זה הוא רק באומרת , ב"דרב זביד דדנו על נכסי צ' והוא דכלתי, ש"ומכריזי� עליה ד, בגמרא במורדת דפוחתי� לה
שמש� היה , כ הרי לא יתכ� לומר כלל"וא). ש בה כלל"וכ� הא דמסיק משהינ� לה תריסר ירחי שתא ל. 'וכו' בעינא לי

, א"� לא זהו הדיוק של הרשב"ודומני שבזה כבר סגי שג� מהרי. ע לא נאמר כלל האי דינא"כיו� דבמ, מקו� ללמוד
  .כ"כמש" פשוט"כ שאינו "מכש

ומהא , ע"דרב זביד במ' � בהא דכלתי"מ שנאמר שמפרש כוונת הרי"� לפ"ריא דייק מה"ג א� ג� לא יתכ� כלל שהרשב
א עצמו מפרש הא "שהרי הרשב. ש"וזה ג� בתו� ד, הפסד מזונותיה' כ בטוענת בעינא לי"דיוק שיש ללמוד בכש

יסר דבזה הוא דמסקינ� דמשהינ� לה תר) ח, ד"ש� פי(מ "ע כמבואר בפה"הסוגיא במ' דרב זביד אימרדא וכו' דכלתי
ובאשר . ב רק שמזונותיה הפסידה תו� אותו זמ�"מבלי הכרזות ומבלי שתפסיד כתובתה כל מש� זמ� חי, ירחי שתא

ח "שלא הזכירו בגמרא שהיית יב' ויש מי שכ): "... ט"הל(מ ש� "כמובא בהה', א במורדת דבעינא לי"לדעת הרשב
ואחר המלכה שניה הפסידה הכל והבעל . שבתות' אבל במורדת אי� משהי� אותה יותר מד. ע"אלא באומרת מ
  .י"ה בב"ל וכ"עכ". ל"א ז"ולזה הסכי� הרשב. או יקיי� אותה, יגרשנה א� ירצה

. ע"ח והפסד המזונות לא נאמר כלל אלא באומרת מ"שכל מה דמסקינ� שהיית יב, א"הרי לפנינו כפשטות דעת הרשב
� יותר ממה "שאי� ברי. וד זה הוא מעצ� הדי� שבגמראהרי למ', ש דבעינא לי"כ לעני� ד"וא� נית� ללמד מזה בכש

אי� , ע"א שא� הגמרא מתפרשת במ"ופשוט וברור דעת הרשב, כ�' שמהגמרא אינו נ' ולמה כ. שהוא עצמו למד בגמרא
כיו� "ל דמדינא אי� לה מזונות "דהת� י, מ שכבר כתבתי בעבר"וזה כפ', ללמוד מזה כלו� באשר לטוענת בעינא לי

דאינה מוותרת ' וכו' כ בטוענת בעינא לי"משא. ולא נחתינ� בה לקנסא, )א"מ בדברי הרשב"לשו� הה" (ה בושאינה רוצ
. ע"א ללמוד זאת כלל מהא דמ"ל דא"א ז"ל לרשב"ולזאת ס. וא� נבא להפסידה מזונות זה יתכ� רק מגדר קנס, כלו�

  ".דמעיקר הגמרא לא נראה כ�"' כ כ"ע

� מביא הא דגמרא דמשהינ� "שהרי הרמב. ש לא הפסידה כלו� ממזונותיה" שתו� ד� מוכיחי�"ד ופשטות דברי הרמב
ש של הכרזה כבר אבדה "ואי איתא דתו� ד. ואחר הכרזה' במורדת דבעינא לי" ח"ואי� לה מזונות כל יב"ח "לה יב

" ה כללולא יהיה לה כתוב"הרי פשיטא דלאחר שכבר הפסידה כתובתה , למרות שעוד כתובתה קיימת', מזונותי
ח שממתיני� לה "והוא ג� מילתא דתמיהה שבעוד שביב. ת שיעלה על הדעת שאז דוקא יהיה לה מזונות"מד

בזה הוצר� לפרש , היינו שזה לטובתה, "מפני שגנאי לה� לבנות ישראל שמתגרשות מבעליה�"וכפשטות המפרשי� 
ש יש לה "� שבאות� ד"ד מהרמב"ה ברור לענוהעול. שתקינ� מזה ולא נזכר כלל, ש"ואילו באות� ד. שאי� לה מזונות

  .א לא הבי� בדבריו איפכא"וודאי שהרשב, מזונות

ולא , ה� שרירי� וקיימי�, ד ופקפק באמינות�"ג בא"הדר' שהביא כ) נ"ק' סי(א "ט אמינא שדברי הריטב"ומה (
  ).�"נית� כלל לפרש אחרת ברמב

אלא המדובר במורדת , ע"א דקאי בטוענת מ"י והרשב"יד כרשדרב זב' � נראה שאינו מפרש הא דכלתי"ה וג� באשר לרי
דכ� ). � בניגוד לשיטתו הוא"� ש� שלא הזכיר בדבריו דעת הרי"כמשמעות הר( ' וכו' גמורה היינו בטוענת בעינא לי

הויא (אבל אמרה מאיס עלי לא ' ומצערנא לי' היכי דמיא מורדת אמר אמימר באמרה בעינא לי: "ה� דבריו ש�
ה� רק מפני ) ז"ת מ"ד(ד שהגירסא הנכונה היא שהמלי� האלה שהוכנסו בסוגריי� "דנלענ". כייפי� לה)  ולא,מורדת

ההכרזה וכ� מה , � מדעתו כדי לציי� שכל מה שמדובר על מורדת"א� ה� תוספת של הרי, שאי� זה בלשו� הגמרא
וכ� . � בזה"וכהבנת הר, נתפרש כללדבזה דינה לא . ע"לא קאי אטוענת מ, ז בכלתי דרב זביד דאימרדא"שבא אח

לא הובא אלא , ע"א� שדעתו מפורשת ש� שמדובר באומרת מ, �"ומה שבמיוחסות הביא מהרי. (א"הבינ� ג� הרשב
� מוכח "ז ג� מהרי"ולפ). ז אלא תוספת מרבנ� סבוראי"ולמרות שאי, בכדי לאשר הגירסא ולראותה כשרירה לדינא

  .דרק לאחר הכרזתה כמורדת מפסידה המזונות ולא לפני כ�, דה מזונותיהש של ההכרזה אכתי לא איב"דבתו� ד

על ' ל בעני� מורדת דמצערנא לי"א ז"וזה בהקד� מה שפוסק הרמ. �"מ והרי"א כדעת הר"ד בכוונת הרשב"ו ומה שנלע
שאבדה ש באופ� "ד' י שכבר הוכרז עלי"ח אעפ"שבאות� יב. ח"שבזה מסקינ� דמשהינ� לה יב. יסוד המבואר בטור

פירוש הא דאמרינ� בזה דמשהינ� לה אגיטא הוא דמעכבי� ההוצאה לפועל של איבוד כתובתה ובכלל זה ג� , כתובתה
וכ� הא דצרי� לכתוב לה כתובה אחרת א� הסכי� לקיימה . ח שלאחר ההכרזה"רק אחר יב, כ כגו� פדיונה"איבוד תו

שמה . ל ש�"א ז"ש ש� תמה וכ� הוא בגר"ובב). א"בהרש' י בש� תשו"ב(; מ"וצוי� עלה במ. ח"אינו אלא אחר יב
א עני� זה שמשהי� אותה "אי� כלל לדעת הרשב' שהרי במצערנא לי. ע"א הוא באומרת מ"שמובא ש� בש� הרשב

כ הפסידה כבר מיד ע� הכרזתה "א� כתובתה ותו, � א� אמנ� משהינ� לה אגיטא"� והרי"ואילו לרמב. ח"אגיטא יב
  .ש"ד

ח כוונת הדברי� היא אכ� לעכב "שמשהי� אותה יב) שהוא מרבנ� סבוראי(ל שדי� זה "א ז" הרמוהנראה בזה בדעת
ואי� זה עני� רק כאילו בקשה לגילוי רצו� טוב . ב החודש"ד המפסיד אותה כתובתה למש� י"ההוצאה לפועל של הפס

) י"פ אעפ"כדאמרינ� ר(כ "וולעול� כתובתה וכ� ת, דא� כ�. ש ש�"ד בב"מ והו"כ הה"מטע� הבעל להשהות הגט כמש
, ל"וכנ, ת יעלה על הדעת שיהא לה מזונות"דמה, ח"כי אז לא היה צרי� להדגיש שאי� לה מזונות כל יב, מופסדי� מיד

. ח"ד על כל אביזריו למש� זמ� זה של יב"אלא שפירוש התקנה הוא עיכוב הוצאה לפועל הפס, כא� שהיא מופסדת מהכל
ח הללו "אלא שזו היתה תקנה מיוחדת לקונסה במש� יב. כ האחרי�" מזונות ככל תנכ שפיר מדינא מגיע לה ג�"ע

ד "ל שלגבי מזונות נראה הפס"דאאפ. ח"כ עד יב"כא� שאי� הפעלת הפסד כתובתה ותו, ולא מדינא. שתפסיד מזונותיה
ח "וא שלאחר יבכיו� דנקטינ� לגבה שזה כאילו פירוש ההכרזה ה, דלא נית� לחלק לחצאי�, שהפסידה ע� ההכרזה

אלא ג� דעת , ש"ואי� זו רק דעת הרא. אבל לא לפני כ�, אלא מיד מפסידה הכל, צ דיו� מחודש"אי, שתמשי� בסירובה
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, א בדעת עצמו"י בש� הרשב"כ בב"אי� כוונתו למש" א"רשב' י בש� תשו"ב"מ "ומה שצוי� בזה המ. �"� והרמב"הרי
אלא כוונתו לאותה תשובת . ע"ח אלא באומרת מ"כלל השהיית יבדזה ודאי אינו כמפורש בדבריו באריכות שאי� 

' � שאיבדה מזונותיה באומרת בעינא לי"מ והרי"שלפיה דעת הר, י שעליה סובב הדיו� בדברינו"א שהביאו הב"הרשב
ל מתקנה שתוקנה יחד ע� די� "אלא כנ, כ"ח לא כתובה ולא תו"למרות שלא אבדה עדיי� טר� מלאת יב, ח"אחר יב
והיינו שכש� . א ג� בנדו� השאלה שהובאה לפניו שש� לא נעשה עמה די� ההכרזה כלל"שמזה למד הרשב. ייהההשה

כ� ישנו די� זה כשלא נעשה בה די� , מ הפסידוה מזונות"כ מ"שעדיי� טר� הפסידה כתובתה ולא תו, ח"שבאות� יב
כ לא "פסידה מזונות למרות שכתובתה ותודתקנה זו לה, דנמי דיינינ� לה בהאי דינא, ש להפסידה כתובתה"הכרזת ד

, לא גרע מזה ג� בהיותה מורדת מסוג זה ג� מבלי שהתקיימה הכרזה נגדה, נפגעו עדיי� תוקנה אחר הכרזתה כמורדת
אי� "כ בדעת עצמו ש"א יוב� שפיר ג� מש"י הבנה זו בכוונת הרשב"ועפ. כ עדיי� בעינ� עומדי�"באופ� שכתובתה ותו

דרב זביד וכ� מה שמסיק בזה במשהינ� ' א מפרש כל הסוגיא כולל הא דכלתי"מ שהרשב"דהיינו לפ, "נראה כ� מהגמרא
כיו� שאינה רוצה "דהת� אי� לה מזונות מדינא , ע"הכל קאי רק באומרת מ, ח"ח ואי� לה מזונות באות� יב"לה גיטא יב

, ח"ואי� ש� כלל האי דינא דיב', נא ליאי� לנו כלל יסוד זה של תקנה להפסידה מזונות מכח קנסא באומרת בעי, "בו
כ בלי הכרזה אי� לנושי� יסוד להפסידה "ע. וע� תו� ההכרזה מפסידה הכל ובידו לגרשה מיד, אלא הכרזה גרידא

  .כתובתה

  .ש לפי שהשיג עליו"� ולא רק הרא"מ והרי"ה� דוקא דעת הר' והאסמכתא דילי, א"ז פסקו של הרמ"ומוב� לפ

דרב זביד וכל הסוגיא כולה היא רק בטוענת ' י שהעלה שהדיו� בכלתי"� שאעפ" בדעת הרכ נראה דיוב�"ועפמש (
מ מפרש דהא "ומ. י הסוגיא"ע עפ"ותמה על הראשוני� שדנו במ. ע לא מיירי כלל"ואילו בטוענת מ' וכו' בעינא לי

ל הא "ולכאורה מנ. ע"אומרת מג� ב, ח ואי� לה מזונות ומירי במורדת בכל גווני"דמסקינ� כהאי עניניא דמשהינ� לה יב
ל דהא דמשהינ� לה "אלא שהוקשה לו לפי שיטתו דס. ע"כיו� דכל הסוגיא לא קאי כלל במורדת ממש ולא במ' לשיטתי

כ מאי "דא, ח"שא� גמרה להשלי� צרי� לכתוב לה כתובה אחרת ג� תו� יב, ח אי� זה בא לעכב עצ� הפסד כתובתה"יב
כ פשיטא "כ א"ת יהיו לה והיא מופסדת מכל וכל בכתובתה ותנ"דמה, ח"זונות כל יבהאי שהוצר� להשמיענו שאי� לה מ

ובזה . ח"שג� בזו תקנו האחרוני� לקבע זמ� יב. ע"ג� במ, לזאת פירש שתקנה זו היתה כללית. שבכלל זה ג� מזונותיה
' כ מטע� לח� עלי" גוזה, שע� קביעת זמ� זה נקבע ג� שבמש� תקופה זו אי� לה מזונות, הוא שהוצר� להשמיענו

  .)שתתרש� ושמא תחזור בה ותשוב אליו ברעותא דליבא

הדברי� אמורי� כשאי� כא� יזמת הבעל ', מ נראה שג� לפי הבנה זו בתקנת הפסד מזונות במורדת דבעינא לי"ומ
 בזה התקנתא קמייתא נשארה קבועה, אול� בבא להפסידה כתובתה מכל וכל. ש"ד] הכרזת[י "להכרזת כמורדת ע

. �"אז הוא דמפסידה מזונותיה כמבואר ברמב, ח להפעלתה"ולפיה רק אחר ההכרזה שנית� לה ארכא של יב, ועומדת
  .ואילו תו� ימי ההכרזה כל זכויותיה כולל חיוב מזונותיה קיימי� כפי שהיו

כיו� , מזונותיהל שלא הפסידה "י כל הנ"ד עפ"נראה לפענ, ג"הדר' שאי� מקו� לקנס כפי שהעלה כב, ובנידו� שלנו [
  ].שג� הוא אינו תובע שתחזור אליו אלא רוצה לגרשה

ולא דוקא לאחר , שהפסד המזונות הוא מדינא) א"כהאי פירושא דהחזו(א נופ� ידו עוד להוכיח "ג שליט"הדר' ז והנה כב
תמ� ד במרדכי בעני� מרדה וחלתה שמס"ה הו"כ הראבי"והוא ממש. ש שהפסידה כתובתה"הכרזה כמורדת אחרי ד

לא אתי עלה ' מ שמוכיח שהירוש"וזה עפי. ג בברח ושוב חלה דילי� לה מדינא דמורדת"ע כה"דילי� ע' על הירוש
ל מזונות אלא מכח הברייתא "ח ובזמ� זה שאי"להפסד מזונותיה מכח האי תקנתא דאמוראי בתראי שקבעו יב

כ כשעדיי� לא הפסידה "בע"... דה וחולהח נ"תני ר"מהא ד' כ הוכחת הירוש"וא. "שהובאה ג� בגמרא דיל�, עצמה
  .ד"עכ". כ אי� לה מזוני"ואעפי... כתובתה

ה להביא "ז כנראה הוצר� הראבי"ושמשו(א� כל ההוכחה היא ממה שמפסידה מזונות , ואני עני שמעתי ולא אבי�
וכחה שהמדובר ה' ז תמוה מאד שהיכ� מצא הירוש"הר) ולא הסתמ� על ברייתא זו שהובאה ג� בגמרא דיל�' מהירוש

' וכ� פירשו ש� מפרשי הירוש. והרי לשו� הברייתא הוא באשר לכתיבת אגרת מרד על האשה, בהפסד מזונותיה
. מ אי� מתחשבי� ע� זה כלל"שג� כשחלתה בזמ� מרידתה מ. שהמדובר על הפחתת הכתובה מדי שבוע כמבואר במשנה

כדנוקט (ת שבעוד שבבבלי אי� הבחנה מתי בא לה החולי לבבלי בפירוש הברייתא במורד' ההבדל בי� הירוש, ובפשוטו
מ משו� שאינו "מ, י שממילא היא מנועה ממנו"שג� כשמרדה עליו בחוליה אעפ) א"ד הי"� ג� הכי להלכה פי"הרמב

כ "כ הברייתא מיירי במרדה ואח"מוכיח דע' בירוש, ג מורדת"אמרינ� דשיי� ג� בכה' דומה מי שיש לו פת בסלו וכו
. ז הפירוש הזה כולל עוד שינוי בתוכ� המצב"ונראה שעפי". אי כשמרדה עליו היא נדה התורה המרידתה עליו "�חלתה 

כ חלה ודיינינ� א� חייב להשלי� את ימי החולי המדובר כשעתה שחלה חוזר בו "ע שברח ואח"לכ� פשוט שהדיו� בע
א� אכתי ,  פשיטא דמה לנו ממה שחלהה"דאל, מסורו ובריחתו וטוע� שמוכ� לחזור בו ולהמשי� בעבודתו כעבד

חוזרת ' שעתה בחלי, שמרדה לפני כ�' לפי הירוש, מ שהמדובר בה"לפ, ובהכי מתפרשת ג� הא דהברייתא. בסירובו קאי
וכ� הוא ג� . אלא שהיא מעוכבת מלחזור לחיי אישות מחמת חוליה, בה ממרדתה וטוענת שמוכנה לחזור בה ממרידתה

היינו שטוענת שחוזרת , "י שמאותו אונס אינה שבה לבעלה"אעפ, רדת על בעלה ושוב חלתההמו: "ה"הדיו� של הראבי
כל עוד שבפועל , י שמצהירה בזאת"שבזה אמרינ� בברייתא שאעפ. ממרידתה ומוכנה לשוב לבעלה אלא שהחולי מעכב

י� במה שאומרת לא מתבטל ממנה ש� מורדת וממשיכי� להפחית לה מכתובתה ולא מתחשב, הרי אינה חוזרת אליו
ולא , וחיובו להשלי� כדקאי קאי, ובאחריותו, ע שמשברח עומד הוא ברשות עצמו"ג� לעני� ע' מזה שומע בירוש. כזאת

  .ז כאילו ממשי� בסירובו"הר, פ אינו חוזר"מתחשבינ� ע� הצהרתו שמוכ� לחזור לעבודה כיו� שבפועל עכ

דההוכחה שפיר , הדיו� במורדת הוא על הפסד מזונותיהש' והיינו שהברייתא אינה מתפרשת כלל ג� לפי הירוש
ה הוא שמסיק מזה "אלא שהראבי. כמו בהיותה בבריאותה] דונה[קיימא מעצ� אי ההתחשבות בהצהרתה וממשיכי� ל

ח אלה "שיב, ע"ה� א� נפרש לה בטוענת מ, ח אי� לה מזונות"וזהו לפי תקנת אמוראי בתראי שיב, לעני� הפסד מזונותיה
מ שהבי� "לפ', וה� א� נפרש לה בטוענת בעינא לי, אי� לה מזונות ג� כשאומרת שחוזרת בה מטענתה, להשנקבעו 
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מ מזונותיה "מ, ל"ח וכנ"ל מכוח תקנ"מ מזוני ל"ח הללו אכתי לא הפסידה כתובתה ומ"ל דיב"א כנ"א והרמ"הרשב
  .הפסידה

שהמדובר בה ג� , � שפסק כבבלי"מפסק הרמבכפי שנראה , בפירוש הברייתא' בהבדל זה בי� הבבלי לירוש, אגב [
שא� ' הירוש' ולא כהני ראשוני� שנוקטי� שהכל מדובר כפי. 'בחלתה ולבסו� מרדה ומהאי טעמא דאינו דומה וכו

ע "בדיני ע' זו של הירוש' � הל"ל בהשמטת הרמב"נראה שתיושב קושית המנ. במרדה מתו� חוליה התורה המרידתו
מ "אבל לפ. מ שפירשו הא דמורדת דוקא בחוזרת בה בחוליה"הרי אינה אלא לפ' ירוששכ� הוכחת ה. בבורח וחלה

כ אי� "א', ג שיי� לראותה כמורדת מחמת אינו דומה וכו"שג� בכה, ל בתחילת החולי"שנוקט שהבבלי חולק ומפרשה כנ
  .]כ לא העתיק הלכה זו כלל"ע. ע"ראיה כלל להאי דינא דנסתפק בע

וג� בתו� , וזה מדינא, יסוד להאי חידושא שעצ� המרידה מפסידה אותה ממזונותיהמסקנת הדברי� שאי� שו� 
� שאי� בה הפסד מזונותיה אלא "והנכו� הוא כמשמעות הפשוטה בדברי הרמב. ש של ההכרזה הפסידה מזונותיה"ד

  .ש"אבל לא תו� הד, ח שלאחר שהוכרזה כמורדת"ביב

  .ד כתבתי"והנלע

  שאול ישראלי

  

* מתנות מקרובי הבעל שלאחר הנשואי�בעני� : סימ� יז
17

  

, 578/ כח, 177/ בתיקי� כח, ח"תמוז תשכ' ערעור על פסק דינו של בית הדי� האזורי רחובות שנית� ביו� ד
המשיב את הרכוש שקבלה מהורי �ולפי זה על האשה להחזיר לבעלה, המערערת דינה כדי� מורדת�לפיו האשה

  . בעלה כמתנה

  :ד המעורער נאמר"בפס

וזה לאחר שהאשה הותרתה כדי� , ואיל והאשה אינה רוצה להשלי� ע� בעלה ולחזור אליו לחיי שלו��ביתה"
  .ט"ז סק"ש ע"ו ובב"מהרי' בתשו' עי,  דינה כדי� מורדת�ד "י שליח ביה"מורדת ע

  ".על האשה להחזיר לבעלה את הרכוש שקבלה מהורי בעלה כמתנה... לאור האמור

המחלוקת הנטושה בי� הצדדי� בדיו� אשר בפנינו הוא בקשר לנכס .  שני ילדי� מבוגרי�ולה�, הצדדי� ה� זוג נשוי
, ובחמש�עשרה שנה אחרי נשואי המשיב ע� המערערת, שיי� להורי המשיב' אשר הי] כולל קרקע ועליה בית וחנויות[

  .ל על ש� שניה�"העבירו הורי הבעל בטאבו שליש בנכס הנ

יא מוכנה לקבל גט ואינה דורשת ממנו מאומה פרט להרכוש שהורי הבעל נתנו לה ד האזורי כי ה"האשה טענה בביה
ה� העבירו הנכס על שמה עקב היחס הטוב שהיא התיחסה אליה� בחייה� וה� אהבו אותה יותר מהבנות , במתנה
ות שקיבלה לבי� מתנ, ואי� כל קשר בי� מתנות שהבעל נות� לאשתו דבזה אמרינ� אדעתא דתמרוד בו לא נת� לה, שלה�

  .שהמתנה היא מוחלטת ואינה חוזרת ג� במקרה כשהיא מורדת בבעלה, מאנשי� אחרי�

אז , זה דוקא כאשר הוא בא לגרשה, והנה לכאורה יש לדו� דהלכה זו דמורדת מחזירה את המתנות שקיבלה מבעלה
קחת ממנה את המתנות שנת� ל דאי� בידו ל"י, ז שהיא אגידא גביה"אבל כ, דאדעתא למשקל ומיפק לא אקני לה' אמרי

ט כי אקני לה אדעתא למיק� "מ"אלמנה שמי� מה שעליה , ד דכתובות"סופ' ל הוא הגמ"לה שהרי היסוד בהלכה הנ
וש� הלוא מיירי בזמ� שנותק , פ בסוגיא דמורדת"אע' � פ"� ור"רמב' עי, "אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה' קמי

  .קשר האישות ביניה�

כ חזרה בה וה� השלימו ביניה� צרי� לכתוב לה "א� אח, ו עליה שהיא מורדת והפסידה כתובתהוא� לאחר שהכריז
ג נמי איכא "מנל� דבכה, מ לגבי מתנות במקרה שחזרה בה אחרי מרידתה ועבידי שלמא אהדדי"מ, כתובה אחריתא

כ נות� לה "ג' יתכ� שהייודע שתמרוד בו א� אחרי כ� תשוב ותשלי� אתו ' הרי איכא למימר לו אפילו הי, אומדנא
  .ל דכל עוד ולא גירש אותה אי� בידו להוציא ממנה המתנות שנת� לה"ז י"ולפי, המתנה

ואפילו בגדי� שקנה לה יפשוט מעליה דאדעתא למישקל ולמיפק לא ... וכשיוצאת לאחר השנה: "ז"ע' בטור סי' ועי
דמגרש איתתא מדעתיה דנפשיה אי� שמי� מה ד דכתובות דמא� "� בספ"ש הרי"ח ש� זה מתבאר ממ"ובב, "זבי� לה

אלמא משמע דמורדת דאיהו קא בעי למיפק אדעתא דהכי , שעליה דלאו איהי קא בעי למיפק אלא איהו קא מפיק לה
  .לא זבי� לה ומפשטה מעליה

 ה כתב שא� מכרה או"והרמ... וכ� הבעל שנת� מתנה לאשתו בי� קרקע בי� מטלטלי� קנתה"ה "ס' ע בטור סי"ועי
דוקא שלא מתו� מרדה אבל נתאלמנה או נתגרשה מתו� מרדה לאחר שכתבו עליה ... נתנה קיי� כיו� שאי� לו פירות

משמע דרק בנתאלמנה או נתגרשה מפסדת המתנות , "הפסידה כל מה שנת� לה, אגרת מרד שהפסידה כל כתובתה
  .שקיבלה מבעלה

 וכל מה שנת� לה �ואינה נוטלת משל בעלה כלו� ... לוא� רצה הבעל לגרשה אי� לה כתובה כל"ש� : ע"ה בשו"וכ
  .אז היא מחזירה מה שקיבלה מבעלה, משמע דדוקא בזמ� שהוא בא לגרש אותה, "מתנה מחזרת אותו

� על הגאוני� הסוברי� דמאי דיהיב לה בעל מפסדת דלא אקני לה אדעתא למישקל "הרמב' ואי� להוכיח ממה שהק
במתנה דלבתר ' פ דתנאי כתובה ככתובה דמי למורדת ובמאי דמי לכתובה הא אפי"בר' אי הכי היכי אמרי"ולמיפק 

                                                      
  הרב שאול ישראלי, הרב אליעזר גולדשמידט , אלישיב ' הרב יוס� שלו: הדייני '  בפני כב193\ח" ערעור תשכ17
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ככתובה ' דהרי הא דתנאי כתו' כ אי� התחלה לקו"דא� קוד� גירושי� חוזר ולוקח ממנה דאל, "נישואי� אמרינ� דמפטרה
ל הרי אינה מפסדת "ומתנות שנת� לה א� נאמר כנ, א� כשלא מגרשה' דינרי� בשבת ומפסדת כתו' היינו דפוחתי� ז

  .כ בא לגרשה"אא

ושפיר איכא , שהרי בתוספת כתובה קא עסקינ� דלא ניתנה לגבות אלא או בשעת גירושי� או במות הבעל, הא בורכא
' ככתובה לעני� מורדת הא אפי' כ אנו צריכי� להא דתנאי כתו"ולמה א, למימר דאדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה

  .כשמרדה עליו, וממילא לא תגבה את התוספת לכתובה, � דמפסידהבמתנה דלבתר נשואי� אמרינ

ככתובה ' כתו' דאי הוה תוספת במתנה כי מגרש מתו� מרדה הפסידה לאלתר והשתא דאמרינ� דתוס"� "הר' ז תי"וע
  ".שבתות כרבותינו' או בד, הוי לא מפסידה אלא בפחיתת שבעה שבעה ככתובה

  :ש"וזל. בידו לקחת ממנה המתנות שנת� לה, משמע דא� כשלא מגרש אותה' כ' סי' ל בתשו"י ווייל ז"ש מהר"א� ממ

וכל אשר ... כ אשר נת� לה בעלה"חפצי� ומטלטלי� כס� ושו... כל הסוחר הנמצא בידה... ועתה דינה כמורדת"
� ניה  יש להחזיר רק תטול נדונייא בעי�וכ� הסבלונות אשר נת� לה בעלה ... 'ומחמת קרובי' נית� לה מחמת אבי 

 והבעל יורש אותה אשר ישאר �ג� מוטל עליה שלא לבזבז מנדונייתא ומאשר ישאר בידיה שלא לית� מתנה 
ומאחר שהיא מורדת וקבלה עליה הדי� ואינה רוצה לחזור אליו ולדור תחתיו ורוצה לשבת ... אחר מותה

  ...".ולהתעג� אי� עוד לבעלה שו� די� עליה

  .נות שקיבלה ממנו א� כשהיא אגידא גביה והוא מסרב לגרש אותהמשמע דהיא צריכה להחזיר לו המת

לאלתר הפסידה כל כתובתה ומתנה ... והאומרת מאיס עלי"ד "מ כתובות ס"ד בשט"א הו"ש הריטב"מ קצת ממ"וכ [
  ...].ל וכל רבותינו אי� כופי� לגרש כלל"ת ז"לדעת ר... שנת� לה הבעל

אי� לה מתנות דוקא כשלא חזרה בה אבל ) במורדת(והא דמגרשה מיד  "�: ח"ט אות י"ס' כתובות סי' א ה"חזו' ועי
  ".אבל א� כבר הפסידה כתובתה נראה דהפסידה מתנות א� שחזרה בה, א� חזרה בה לא הפסידה מתנות

וא� , א כמילתא דפשיטא דמורדת מחויבת להחזיר לבעלה המתנות שקיבלה ממנו כשאיננו מגרשה"הנה תפס החזו
  .ע"וצ,  הפסידה את המתנותמ"מ, כשחזרה בה

י אביו או קרוביו בשעת נשואי� "שא� המתנות שניתנו ע: "ש"ד בב"ו הו"ש מהרי"ד המעורער מבוסס עמ"פס, כאמור
  ".או אחר כ� צריכה להחזיר

 דמתנות שניתנו לה מצד הורי הבעל וקרוביו מחויבת להחזיר� לו �ו "אמנ� לכאורה הלכה זו אשר העלה מוהרי
דהרי ג� הבעל עצמו הנות� מתנה לאשתו שבזה המציאו הגאוני� דבמורדת חוזרות ,  טעמא בעי�ידה במקרה של מר

מ בהנאה סת� "דה", ל"� ז"ז טע� הרמב"ג� ע, "'כי אקני לה אדעתא למיק� קמי"ד, פ נערה"ודימו להא דסו, מתנתו
אנ� מימר קאמרי בכולהו מתנות דעלמא ו, לו לפרט' הי, בדבר שהוא חייב לעשות אבל זה שרצה ונת� לה מי הכריחו בכ�

  ".דכיו� שלא פירש רצה ליזוק בנכסיו'  וכואדעתאנייח נפש לא הוי יהיב לה אמרינ� דעביד ' לי' אי לאו דעבד

, קיהיב לה' וכל מתנה שבאה לידה מידי הבעל אמרינ� דאדעתא למיק� קמי, ל לא מחלקי� בזה"אמנ� הגאוני� ז
דאדעתא דתמרוד בקרוב שלה� , � כשהורי בעלה נותני� לה מתנה או קרובי הבעלא� מנל� דאומדנא דמוכח הוא ג

  .לאחר זמ� לא נותני� לה מתנות

, ומת בנו אחרי הנישואי�, לבנו ולכלתו שית� לה� מזונות ודירה ס� קצוב' באחד שכ, בגדולה מזו פליגי אשלי רברבי
ז דומה "דה) ד"קי' סי(ובית מאיר ) ב"קמ' ב סי"ח(י "בוש, ש"ואמנ� דעת המוהריק, ותובעת כלתו חלקה במזונות ודירה

ת מודה בזה דא� דסובר "י החולק על ר"וא� לרש, שאי� ל� דאבו� נפש וכליו� עיני� יותר מזה"ממש לנדוניית חתני� 
אבל לפרנס מדי , היינו במה שמשל� בפע� אחת והמקבל עובר מעל פניו, דבתר נשואי� משו� הנאת אחתוני גמר ומקנה

  ".ו� ביומו להזכיר צערו חלילה להעלות על הדעת שלא יהא אומד זה ברור ותקי� שלא להוציאי

כולהו סברי דחייב ) ז ש�"בהגהותיו להט(צ "והחכ) א"ד סקי"קי' סי(ש "הב) א"מ' מ סי"חו(ז "מ לדעת הט"מ
ינ� אומדנא א� שלכאורה כי מה שהוא מחייב את עצמו צרי� לקיי� ולא אמר, להמשי� ולתת לה חלקה במזונות ובדירה

וה� שניה� דרי� , כ ג� בנו נמצא בחיי�"דמסתברא דמעול� לא חשב לתת לכלתו אא, ל עדיפא טפי"האומדנא הנ
  .לא כשבנו מת ואשת בנו שבה אל בית אביה כנעוריה, ביחד

יד לפשר כפי ש ולכ� רואה אני תמ"צ והב"והסכי� חכ, ז"שהוא חוכ� הואיל וכבר הורה זק� הט: "והתומי� מסיק (
  ").האפשר

� דברי� העשויי� להתנאות בה� �ש שיש הבדל בי� מלבושי� ותכשיטי� "א כהריב"ט פסק הרמ"צ' והנה בסי 
ל עליה להחזיר� בשעת "א� הבעל נת� לה את הדברי� הנ, לבי� קיבלה מהורי הבעל וקרוביו, שהבעל נות� לאשתו

ז מתנה גמורה והרי ה� "וא� הורי הבעל או קרוביו נתנו לה ה, המטע� שמעול� לא חשב למתנה גמור, גירושי� או מיתה
  .כנכסי מלוג

אבל החת� הנות� סבלונות תכשיטי כס� וזהב לכלה להתנאות בה� בי� שנתנ� בשעת : "א"ש' ש בסי"ל הריב"וז
אלא להתנאות והטע� הוא משו� דלאו למתנה גמורה איכוו� ... נשואי� בי� קוד� לכ� בעודה ארוסה אי� זה מתנה גמורה

 כמו � בשעת נשואי� �אמנ� א� נתנו לה אחרי� תכשיטי� ... ואומדנא דמוכח הוא שאי� נותני� לשו� מתנה גמורה ... בה�
בודאי ה� שלה שהרי למתנה גמורה ... שהוא נהוג שהקרובי� לחת� או לכלה נותני� לה בשמחות וגיל איש נז� זהב

  ". פירות והוה להו כנכסי מלוגא קנתה והבעל אוכל"ב נ"ל ב"נתכוונו דקיי

משמע דרק לגבי בעל איכא אומדנא דלא נת� לה אלא אדעתא דתתקשט קמיה אבל שאר קרוביו הנותני� לה 
  .תכשיטי� אי� לנו אומדנא דג� ה� אדעתא דהכי נתנו לה דתתקשט בהו בפני בעלה שהוא הקרוב שלה�

�: ל"ז, ג"נ' ש סי"מהרח' ועי  
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אמנ� מה שדעתי נוטה יותר הוא , וא מה שנותני� לה שאר קרובי� משלה�אמנ� מה שיש לספק ה"... 
וכל שנתבטלו , מ נשואי�"ל שלא נתנו אע"ונהי דא� נתבטלו השדוכי� דאיכ, כשנותני� לה אחרי� אי� חילוק

נראה ' שהרי אפילו במה שנת� החת� לכלה הי, חוזרות לבעליה� אבל כל שנתקיי� הנשואי� נראה דהוי מתנה
שלא ' בהדיא דאמרי' ל שכ"ש ז"אלא שמצאנו ראינו להריב... ת� מתנה הוא אחר שנתקיי� הנשואי�שעל הס

כ נראה דעל "שכשנתנו לה אחרי� ליכא משו� נוי א' מ כ"ומ, ולא לש� מתנה, נת� אלא לש� נוי ולהתקשט
יא� לבית בי� כשנות� מקמי נשואי� שסופ� להב, ט דדוקא כשנת� החת�"הסת� מתנה גמורה ה� ונראה דה

ואינו מכוו� אלא לנוי , וכ� בשעת נשואי� שהיא בביתו וברשותו, החת� אינו מתכוו� אלא לנוי ולהתקשט
הלכ� אומדנא דדעתא הוא שלא שלח� לכלה אלא לש� נוי ולהתקשט ... �"ש הרא"ולהתקשט או לכבוד כמ

אמנ� . דו ולא לש� מתנותא כפי עשרו וכבו"ומכבדה יותר מגופו כ... בה� כמנהג האנשי� לקשט נשותיה�
כ נראה שזה "כשאחרי� נותני� לה אי� דר� לאנשי� לקשט נשי אחרי� אלא ודאי לש� מתנה נתכוונו וא

הטע� שיי� בכל גוונא בי� כשנותני� לה בשעת נשואי� בי� כשנותני� לה מקמי הכי כיו� שמוציאי� הדבר 
  ".מיד� ומרשות�

, אשתו שאי� כוונתו אלא לקשט את אשתו ולא לש� מתנה גמורה התכוו�היינו שיש הבדל בי� בעל הנות� תכשיטי� ל
  .כ קרוב שאיננו מעוני� לקשט נשי קרובי� וודאי לש� מתנה גמורה נתכוו�"משא

ואיהו , לא נאמרו אלא במתנות שנת� לה הבעל, נת� לה' ואיכא למימר נמי דהאי אומדנא דאדעתא דתיקו� קמי
בהוריו או בקרוביו כיו� שמוציאי� הדבר מרשות� גמרי ומקני וכדשדרו כ "משא, אדעתא דתיפוק לא נת� לה

ז "ד שא� ישנאהו אח"דכמה פעמי� אד� נות� מתנה לאוהבו אטו יעמיד לו ערב שיהיה אוהבו לעול� וכי ס: "ממתיבתא
  .'בתמי, "יחזיר לו המתנה

�: ש"וזל, ט"צ' ו מהא דסי"מהרי' ז תמה על תשו"ע' ואמנ� בבית יעקב סי  

מ יש לה דאחרי� כשנותני� מתנה צריכי� "ט דמה שנתנו לה אחרי� די� נ"צ' ל דהא מבואר לקמ� סי"קו"
צ להחזיר לבעל אלא לקרוביו דהא "כ א" ועוד דהא ע�, ת ישתנה הדי� במורדת"ש ומה"להתנות בדי� תנאי ע

  ".וזה נגד הסברא דלא מרדה בקרוב, הקרובי� לא נתנו לו רק לה

ו הוא דוקא לדיד� דדיינא בדינא דמתיבתא ותקנה הוא זה שיהא "ש המהרי" לתר� דאפשר דמוהנה הבית יעקב כתב
  ".מ"ת לא יהא לה בדי� נ"ס מה"כ לדינא דהש"הוא זוכה בשלו ושל קרוביו והיא בשלה ושל קרוביה משא

נו לה ו רק לדינא דמתיבתא דמחמת שתק"דאפשר שלא כתב זה מהרי "�: והוסי�, וכ� קבע להלכה בהוספות ש�
כ שתת� לו מה שיש לה משלו ושל קרוביו אבל "ס שלא יהנה משלה לכ� תקנו ג"שיחזיר לה שלה הכל יותר על דינא דש

  ".צ להחזיר" נראה שא�ס או במורדת דבעינא ומצערנא שהבעל נוטל את שלה "לדינא דש

 הבעל זהו כשנותנת אמתלא ב מידי"ומוציאי� את נצ, והנה דינא דמתיבתא המזכה לה את הנדוניא שהכניסה לבעלה
  .ז"ז סקכ"ע' ש סי"ש הב"ד שהיא אמת וראוי לה למאוס אותו כמ"והיא מבוררת ונכרת לב

השבעתי מרת  "�: ש"וזל, ו נראה שלא הצליחה האשה לברר בהוכחות שאמנ� כני� דבריה"א� בעובדא דמהרי
ולא ,  ואינה רוצה לחיות עמו בכפיפהובאה בטענה, צורלי� בחומר איסר שמה שקובלת על בעלה וטוענת מאיס עלי

לא מחמת שו� עצת אביה ... כ קבלה עליה בחומר כי מה שהיא מסרבת בבעלה"נתבררו וג� לא נתלבנו טענותיה� ע
ז "ועכ, ובאופ� כזה אי אפשר להוציא מידי הבעל את הנדוניא, "רק שאי� דעתה יפה עמו ואי� דעתוהסובלתו... ואמה

  .ל את המתנות שקיבלה מקרובי הבעלפסק ש� שעליה להחזיר לבע

�: ש בהמש� דבריו"ע, אמנ� משמע ש� שהאשה היתה תפוסה בנדוניא  

שהיא ולא ראיתי שו� צד לכו� אותה להיות עמו ועתה דינה כמורדת כאשר אמרו רבותינו מאחר כי כל מה "
  ..."יש להחזיק בנדונייתה ובכל מה שהכניסה עמה לחופה מוחזקת

ב "בטוענת מאיס עלי ולא יכולה לברר את דבריה א� כי לא מוציאי� את הנצ' יני מורדת אות גש בקיצור ד"ב' ועי
 אי� מוציאי� מידיה כי יכולה לומר קי� לי בנפשאי שהוא מאוס עלי � ג� א� תפסה מעות �א� א� תפסה , מידי הבעל

  .ומוקמינ� בידיה

ו שעליה להחזיר את "ולכ� שפיר פסק המהריו שהמורדת תפסה מעות נדונייתה "ל בעובדה דמהרי"ומשו� כ� י
אול� במקרה ואי� בידה כלו� מהנדוניא או שתפסה אות� , המתנות הואיל ורצונה להחזיק בנדוניא הנמצאת אצלה

א� שלפי דבריה חלה עליה תקנת דינא , ב דמדינא דגמרא לא מוציאי� מידה"החפצי� שהכניסה לבעלה בתור נצ
אי אפשר ג� , והיא לא משתמשת בדינא דמתיבתא, ב" לה להוציא ממנו את הנצמ מכיו� שאי אפשר"מ, דמתיבתא

  .ל" לפי דברי הבית יעקב הנ�, להוציא מידה המתנות

שהרי כל עיקר תקנה זו של דינא דמתיבתא , ג� נראה שיש לדו� דמצי למימר אי אפשי בתקנת חכמי� כגו� זו
  .ס"ולעמוד על דינא דהש,  מקרובי הבעלוהיא רוצה יותר להשאר במתנות שקבלה, לטובתה תיקנוה

 א� האשה לא �, על האשה לחזור לבית בעלה מיד: "ד האזורי"ו פסק ביה"ג אלול תשכ"בכ. ד"ומעתה נחזור לנ
  ".ד בבקשה ויחליט" והבעל יגיש בקשה להכריזה כמורדת ידו� ביה�תחזור תו� חודש מהיו� 

ז "ר תשכ"אד' ד האזורי ביו� ט"ובישיבת ביה, ותה בבעלהכלומר האשה לא הוכיחה את טענותיה ואת סיבת מאיס
היא רוצה רק להשאר ברכוש שקיבלה מהורי הבעל ושהוא רשו� , האשה לא מבקשת כספי� מבעלה: כ האשה"הצהיר ב
  .ל"אי אפשר להוציא מידי האשה הנכס הנ, הרי לפי האמור. על שמה

הכוונה " י אחיו או קרוביו בשעת הנשואי� או אחר כ�" עשא� המתנות שניתנו"ו "ש המהרי"ל במ"י, נוס� על האמור
ו שה� באי� במקו� החת� "ב סובר המהרי"ובאלה וכיוצ. היא לדורונות שמשגרי� לחת� ולכלה עקב שמחת כלולת�

, י החת� וקרוביו"ג שמנה ואזיל כמה סוגי דורונות בזמני� שוני� הנשלחי� ע"נ' ש סי"מהרח' ועי. ובמקומו ה� עומדי�
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ני� החפצי� של זהב שמוליכי� לכלה אבי החת� ואמו בזמנינו בעת השדוכי� לא תבעי לי דודאי הרי ה� כחת� עצמו בע"
  ...".ובמקומו ה� עומדי�

ורוש� בטאבו על שמה ולא התנה עמה שו� , אול� כשהאשה מקבל נכס מאת חמיה חמש עשרה שנה אחרי הנשואי�
  .כ בבעלה אי אפשר להוציא מידה" ובגלל זה שמרדה אח,הרי דינה כמתנה שקיבלה ממישהו אחר, תנאי�

מתנות שנתנו לה ' אפי, וכל מה שהוא של בעלה צריכה להחזיר לו: "ל"וז, "מורד ומורדת"ש בדיני "ש הב"מ ממ"וכ
ו לדורונות שמשגרי� לחת� "ש בכוונת המהרי"נראה כמ". או אחר כ�"ו "ש ברי"והשמיט מ, קרוביו בעת הנישואי�

  .שמחת הנשואי�ולכלה עקב 

  .ולא לכל יורשי חמיה, מכל הלי� טעמי נראה שמ� הדי� אי אפשר לחייב את האשה שתחזיר את הנכס לבעלה

  .אלישיב' יוס� שלו

  .וכמו שיבואר, אול� לא מטעמיה, א"ה שליט"אני מסכי� ע� מסקנת מעכתר

וא� הוא לא (ד להתקבל "אינו יכול לענ, ו שלא כתב דבריו אלא לפי דינא דמתיבתא"א פירוש הבית יעקב בדברי המהרי
  ").אפשר"אמרו אלא בלשו� 

ל "ואצ, � בסוגיא דמורדת אינו מזכיר כלל מחיוב להחזיר אפילו המתנות שנת� לה"דינא דמתיבתא כפי שמובא ברי
 הרי היה צרי� להזכיר, וא� היתה באופ� זה התקנה שתחזיר הכל. שאי� ש� רמז לעני� מה שנתנו לה הקרובי� שלו

  .כי אינו דבר המוב� מאליו, זאת

  :במרדכי ש� נתבאר הטע�, מדברי המרדכי) 'ז ג"ע(א "שהובא הדי� ברמ, ולעני� מה שצריכה להחזיר מה שנת� לה

, שכתב לה בכתובתה' דמאיזה טע� תעכבנו אי משו� תוס, מפקינ� מינה ויהבינ� ליה] הכניס[אבל מה שהוא "
  ."דעתא דתמרוד ביה לא הוסי�ה דא"ש כל הגאוני� ע"כמלא יהיה לה 

הגאוני� לעני� החזרת מתנות ' הוא מאותו הטע� שכ, מה שהיא צריכה להחזיר, הרי שג� לאחר דינא דמתיבתא
  ".דאדעתא דתמרוד ביה לא הוסי�"במורדת 

בדי� ) ז"והוא ש� בסק(כ לעיל "והסתמ� על מש' ז דאדעתא וכו"שפירש שהוא מטע, ג"א סקל"ה בביאור הגר"וכ
  .ודי של מורדתהיס

ואילו זה שמחזירה משלו אינו שיי� , חזינ� מכל זה דתקנת המתיבתא לא נגעה אלא במה שמחזיר לה משלה
, מה שלא נזכר בשו� מקו�, ת לחדש דבר ולהכניס בתקנה"ומה, אלא הוא מעיקר הדי� דלא נת� אדעתא דהכי, לתקנת�

מ שנוקט "לפ, וג� לא באו כלל מכוחו של הבעל, קר הדי�דברי� ששייכי� לה מעי, תקנה נוספת של חובת החזרה משלה
  .הבית יעקב שאי� שו� יסוד לתלות המתנה שבאה לה� משו� לתא דידיה

) ב"ס, ז"ע(ע הד� מצד הדי� הכללי של מורדת "ו על אותו סעי� בשו"ש שהעתיק דברי המהרי"וכ� יוצא ברור מהב
  ).ג ש�"בס(ולא בסעי� הד� מצד דינא דמתיבתא 

דש� לא , לא ידעתי מאי קושיא" מ יש לה"דמה שנתנו לה אחרי� די� נ: "ט"צ'  שמקשה הבית יעקב מהא דסיב ומה
שאי� דר� "ש "והוא כהסבר המהרה, מצינו אלא שלגבי אחרי� אי� הבדל בי� מלבושי� ותכשיטי� לבי� שאר נכסי�

� ללבוש ולקישוט אינו נוטל כ כש� שמה שנת� לה הבעל עצמו מדברי� שאינ"וע". לאנשי� לקשט נשי אחרי�
כי לגבי דיד� כל , כ� במה שנתנו לה קרוביו ה� דברי� שה� לקישוט וה� שאר מיני נכסי� אי� נוטלי� ממנה, בחזרה

, אבל אי� מש� ראיה שיש חילוק יסודי בי� מתנת הבעל למתנות קרוביו בעני� מורדת. מיני מתנות די� אחד לה�
  .מ למישקל ולמיפק"דאמרינ� דעת הנותני� שלא היתה ע

  :ו מסברא"ומה שטוע� הבית יעקב עוד כנגד המהרי

וזה נגד הסברא דלא מרדה , דהא הקרובי� לא נתנו לו רק לה, צ להחזיר לבעל אלא לקרוביו"כ א"דהא ע"
  ."בקרוב

פקפק ד יש ל"ולענ". דהא הקרובי� לא נתנו לו רק לה"ע שהחזרה היא לקרובי� ולא לבעל משו� "פשיטא ליה להבי [
ז נית� בעקיפי� "כ ה"א. מ עלה לעני� שהבעל אוכל פירות"אול� הרי מאחר שדי� נ, בזה כי א� אמנ� הקר� נית� לאשה

ובזה נית� להאמר שזהו כשניתק קשר האישות , ולא נית� לה להנאה של ממש רק לכשתתאלמ� או תתגרש, ג� לבעל
שנית� , ז ותפקיע מהבעל את זכות אכילת הפירות"ה עיאי� מ� הדי� שתזכ, כ כשמרדה ופשעה בו"משא, שלא בפשיעתה

  ].ב"וצע. זוכה הבעל בכל, ומאחר שהנות� סילק עצמו מהמתנה. מעיקרא על דעת כ� שהוא יהנה מה�

� הקשה ג� על דברי הגאוני� שמורדת מחזירה המתנות שקיבלה מהבעל "דהנה הרמב, ונראה בביאור הדברי�
כ לא "דע, ונראה בדעת הגאוני�". יד ליה נייח נפשיה לא הוי יהיב ליה מתנהדבכולהו מתנות דעלמא אי לאו דעב"

ואשתו , אבל בזו שהיא אשתו. אלא באד� זר, אמרינ� סברא זו דאי לאו דעביד ליה נייח נפשיה לא הוי יהיב ליה מתנה
ולה מיוחדת שיש בה ולא מצד פע, זהו נימוק סביר כשלעצמו שבגלל זה נות� לה מתנה, ואד� קרוב אצל אשתו, כגופו

בזמ� שמורדת ורוצה לנתק קשר , שמאחר שכל עיקר הנתינה היא בגלל היותה אשתו, והיא הנותנת. משו� נייח נפשא
, שהיא בבחינת תשלו� על שעבר, ז מכל מתנה דעלמא"ושונה זה לפ.  בטל הטע� וממילא בטילה המתנה�האישות 

  .לההמתנה לא בט, דאשר על כ� ג� א� נתבטלה הידידות

כי יש לתלות שהמתנה ניתנה באשר . ו שג� מתנת קרובי הבעל בטלה כשהיא מורדת"ומטע� זה עצמו נוקט המהרי
ומאחר שאי� לנו נימוק . א� לא כשיש נייח נפשא, שהרי אי� נותני� מתנה לזרי� בעלמא, היא נכנסה לכלל משפחת�

, ל מצד קרבת המשפחה שנוצרה ע� האשה"והוא כנ, ממילא תולי� במצוי ומסתבר, אחר הנראה לעי� שבגללו נתנו לה
בטל , כשמורדת ומעונינת בפשיעתה לנתק עצמה מקרבת המשפחה הזאת, וממילא. י שהתחתנה ע� ב� משפחת�"ע

  .וחוזרת המתנה אליה�, הטע� שבגללו נתנו לה
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 ג� מקרבת י המרידה בבעלה הרי באה להוציא את עצמה"דע, "לא מרדה בקרוב"י שהרי "ומתורצת קושית הב
  .וה� הרי לא נתנו לה אלא בגלל קרבת משפחה זו, המשפחה של הללו

השאלה היא לעני� ראוב� שציוה מחמת מיתה שינת� מנכסיו לבת . נ"ש' א סי"ד ח"ג וסברא זאת מבצבצת ועולה מתה
חה ב� קט� כ נפטרה בת בנו קוד� שהגיעו המעות והני"ואח. ונפטר, בנו עשרי� ליטרא ותקנה בה חגורה אחת יפה

וכוונתו ההיא כבר נתבטלה , וטוע� ב� ראוב� שהצוואה לא היתה אלא אדעתא דתקנה בהני מעות חגורה יפה. 'וכו
שנדר והקצה מעות לצדקה ליתומה ' י בא"ורצה להשוות זאת למאי דאיתא במרדכי פאעפ, קוד� שהוציא מעות מידו

ו יורשי היתומה באות� מעות כל עיקר משו� דאמדינ� � דלא זכ"להשיאה בה� ונפטרה היתומה דפסק רבינו חיי� כ
�ד לחלק "ומסיק בתרוה, מ לכונסה"לדעתיה שלא הקצה אותו אלא ע  

ולא ליתנ� במתנה לאינשי כי הת� דאיכא אומדנא גדולה שלא כיו� לעשות זה במעות הללו אלא חפצי שמי� "
ה מסתמא אצל בת בנו "קרובה אצל בנו והמי שמת דעתו של אד� ' נ ופ"י' ד דאמרינ� בפ"כ בני"משא. מעלמא

 כדי �ומה שציוה שתקנה בה� חגורה יפה , ליטרא מנכסיו בלי תנאי' ונוכל לומר דגמיר ודאי להקנות לה הכ
  ."'להראות לה חבה יתירה וכו

נו נ דרש� שדעתו של אד� קרובה אצל בנו כמו כ� אצל ב� או בת ב"וכונתו ודאי אינה אלא להשוות זאת ממש להא די
בעני� עיקר הדי� שנאמר ש� היסוד של דעתו ', ד' ב סי"ש כלל פ"הרא' ובתשו. ולא מצינו ש� אלא אצל בנו, דהא מנל�

אלא שבא רק ללמוד מש� דמסתבר . נוקט בפשיטות דב� בנו כאחר דמי, דהיינו במקנה לעובר, של אד� קרובה אצל בנו
כ אי� לפרש הא דפירט המגמה של המתנה "ואשר ע, תנאישעובדת הקורבה היא נימוק מספיק למת� מתנות ללא כל 

אי� נותני� "שאיכא אומד� ש, ואי� זה דומה להא דציוה ליתומה. כתנאי שרק לדבר זה נות�) 'שתקנה חגורה יפה וכו(
אבל לעני� אי� . דיינינ� לה כאילו התנה, י שלא אמר זאת בלשו� תנאי"כ מסתבר ש� שאעפ"וע, "במתנה לאינש דעלמא

היינו שמכוח סברא זו , י הסברא שאד� קרוב אצל בנו אמרינ� שג� עובר קונה"דע,  מקנה לעובר שלא בא לעול�אד�
  .ש"ד מודה להא דהרא"בזה ודאי ג� תרוה, ל"הרי הוא חורג מהדי� הכללי של אי� אד� מקנה לדשלב

שא� מת והניח פירות , לבנונכסיו ' ב שפסק לעני� כותב נכסיו לב� בנו דזה דומה לכ"ז ס"רנ' א סי"ברמ' ועי
א "ובהגר, ל"ד הנ"א הוא מתרוה"מקור הרמ. המחוברי� לקרקע הרי ה� שלו משו� דדעתו של אד� קרובה אצל בנו

  .'א� תשקר לי וכו' ר על הפ"אסמ� לה אהא דאמרו במ

 שלא אמרו ל"ש הנ"הרא' י תשו"י עפ"ר' א פוסק בסי"א מעירי� שזה סותר למה שהרמ"וכ� בהגר) ג"סק(� "וש� בש
  .אלא אצל הב� ולא אצל ב� הב� שהוא כאחר לעני� זה' דעתו של אד� קרובה וכו

כי לעני� פירות מחוברי� הא דהב� זוכה מנומק , א"אכ� נראה שג� ה� אי� כוונת� אלא לסתירה שבדברי הרמ
כ מסתבר שדי� זה "ע, וזה ממש כאותו הלשו� שבגמרא לעני� הקנאה לעובר, בגמרא מצד דדעתו של אד� קרובה אצל בנו

כי לעני� הקצאת הפירות , י שהלשו� שוה יש חילוק ענייני ביניה�"א שאעפ"וג� בזה יש מקו� לומר בדעת הרמ. (כדי� זה
שהוא שינוי וחריגה מהדי� , כ לעני� הקנאה לעובר"משא, וזה שיי� לא רק בב� ממש, סגי בזה שנאמר שבעי� יפה נות�

ד עצמ� ודאי אי� סתירה "אול� לדברי תרוה). שכנראה כיו� לזה, ע ש�"בסמ' ועי. ל"הכללי שאי� חלות קני� לדשלב
  .ל"וכנ, רק להוכיח דגור� הקורבה משפיע לעני� מת� המתנה, כי הוא לא כיוו� להשוות� ממש, ש"כ הרא"ממש

  ).ז ש�"רנ' י וסי"ר' ח סי"ע בקצוה"אכ� ע (

דלא "דחזינ� מש� " 'ומת בנו וכו' דכתב לבנו ולכלתו וכו "ו בהשוותו זאת להא"ה משיג על המהרי"ד ומה שמעכתר
ולא היא , דהת� הרי נתאלמנה, לא אבי� הדמיו� כלל' וכו" ל עדיפא טפי"א� שלכאורה האומדנא הנ, אמרינ� אומדנא

אינ� ) פרט לבגדיה ותכשיטיה(ל שג� מתנות שנת� לה הבעל עצמו "ובזה הרי קיי. שפשעה והפקיעה עצמה ממנו
ל להני רברבי שג� ההתחייבות במזונותיה שלא הוטל בה שו� "כ ס"וע. כי נית� לה בתור מתנה מוחלטת, חוזרי�

מ "ועדיפא בזה הסברא דע, כ במורדת שמתנות הבעל הרי חוזרות וכדעת הגאוני�"משא, דומה לשאר מתנות, תנאי
ז עצמו "כ� מטע, רה מתנות הבעלז מחזי"ל דכש� שמטע"כ שפיר י"א. מאלמנה שיוצאת, למישקל ומיפק לא יהיב לה

ומאחר שמנתקת את עצמה בחוזק היד . ל"וכנ, שלא נתנו לה אלא בתור שהיא שייכת למשפחת�, מחזירה לקרוביו
  .על דעת כ� לא נתנו לה, ממשפחת�

אבל א� , שמא לא אמרו שמפסידה המתנות אלא בשעה שמגרשה, ה ספק"שמעורר מעכתר, ה ובעיקר הדי� של הגאוני�
לגבי ... כ חזרה והשלימו ביניה�"א� אח, "א� שהכריזו עליה שהיא מורדת והפסידה כתובתה" מגרשה אינו

ודחה , � בסוגיא דמורדת"ד בר"� הו"ורצה להביא ראיה מקושית הרמב". 'ג איכא אומדנא וכו"מנל� דבכה... המתנות
  .'וכו" דהא בורכא"זאת 

והיינו שא� היינו אומרי� . �"אלא בעיקר מתירו� הר, �"הרמבאמנ� לא כל כ� מקושית , לדידי זוהי ראיה אלימתא
כתובה ' י דתוס"מ ג� בכיוו� הפו� דע"� לתר� הקושיא דנפ"ל לר"כ הו"א, י גירושי�"שאינה מפסידה המתנות אלא ע

ת לא שוב ג� א� חוזר) שבתות' י ד"וא� ע', ז' י ניכוי ז"א� ע(' דלאחר שהפסידה הכתובה והתוס. ככתובה מפסידה טפי
מ "ומדלא נקט הנפ. ואילו לעני� המתנה אי חוזרת ומשלימה לא הפסידה כלל מהמתנות, א� לא יכתוב לה מחדש, מהני

כי מלישנא דגמרא שבא להשוות , דזה נראה באמת רחוק(כתובה עדיפא ממתנות מצד דבכתובה דמי ' אלא לעני� דתוס
וזו , לומר שמפסידתה כמו עצ� הכתובה, היא ככתובהז ש"משמע שבא לגרע כוחה עי" למורדת"לגו� הכתובה ' תוס

ג� , שלדעת הגאוני� משנקבע עליה די� מורדת להפסד הכתובה, נראה ברור) �"היתה כנראה ג� עיקר קושית הרמב
  .ג� טר� נתגרשה, המתנות חוזרות

חוזרות א� א� אינו ג� מתנותיה , שא� הפסידה כתובתה כמורדת, היינו. ויוצא דבמורדת דיינינ� בה תרתי לריעותא
  .�"ל בר"וכנ, כ צריכה להחזיר המתנות"ג, א� מגרשה טר� שהפסידה הכתובה, ומאיד�. מגרשה
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שכל עיקר לא ניתנה המתנה אלא בגלל קשרי , וטעמא דמילתא הוא כפי שהוסבר לעיל בנימוק� של הגאוני�
,  א� בפועל ניתקו קשרי האישות או לאמ"כ אי� נפ"וע. ממילא בטלה המתנה, כשברצונה לנתק קשרי האישות, האישות
  .וממילא המתנה א� היא בטילה, בטל הגור� שבגללו נתנו לה המתנות, פ בדעתה וברצונה לנתק קשרי� אלה"כיו� שעכ

ואי� ג� . ש"והרי ה� שרירי� וקיימי� כפי שהבינ� הב, ו מידי פשוט�"אי� שו� יסוד להוציא דברי המהרי, סו� דבר
שכש� שהבעל לא נת� לה מתנה , כי ה� מוסברי� ומבוססי� יפה בהתא� לסברת הגאוני�, לכהשו� יסוד לדחות� מה
כ� קרובי הבעל לא נתנו לה אלא באשר היא קרובת משפחה , ולא כשברצונה לנתק עצמה הימנו, אלא באשר היא אשתו

  .שעל ידו באה לכלל קרבת משפחת�, י מרידתה בבעלה"ולא כשברצונה לנתק עצמה ע, שלה�

ו נראה שאי� דבריו אמורי� אלא כשלא נולדו לאשה זו ילדי� מבעלה " אלא לאחר שירדנו לשורש נימוקו של המהריו
כי קשרי� אלה שוב , ג� א� מרדה וגירושיה הימנו אינה מתנתקת ממשפחתה זו, דאילו בנולדו לה ילדי� הימנו, זה

ל "דבזה קיימת טענת הבית יעקב הנ, ו"מהריג אי� מתנת קרובי הבעל בטילה ג� ל"ובכה. אינ� בני ניתוק כלל
וממילא א� ,  קרבה זו בדקאי קאי�והיא לא מרדה בקרוב וא� לא בעצ� הקרבה , שהמתנות ניתנו לה ולא לבעל

  .המתנה אי� לה נימוק לבטלה

במקומות "הדיו� שלו נסב ). ט"ג עני� קע"ח(� "כמבואר בתשב, דבגוונא שיש ילדי� אי� האשה יוצאת מהמשפחה
אי� ספק "וכתב בזה ". ונשא איש מאנשי קהלה אחת אשה מאנשי קהלה אחרת... שיש קהלות חלוקות בתקנותיה�

א� "והשאלה נשאלת ". שהאשה נכללת היא ע� בעלה בכל חיובו דאשתו כגופו בכל הדברי� ונפטרת מקהלת אביה
כאשר היתה קוד� , � בית בעלהאו תשאר ע, א� היא חוזרת לבית אביה כאשר היתה קוד� שנשאת, נתאלמנה האשה

  :ומכריע בזה, "שנתאלמנה

וא� אי� לה זרע ממנו תשוב לבית . ונראה שא� יש לה זרע ממנו תשאר ע� זרעה בכלל חיוביה� ותקנותיה�"
, מ� התורה בת כה� שנשאת לישראל נפסלה מ� התרומה, ל"ודבר זה נלמד מ� התורה ומדברי חז. אביה

וכ� בת ישראל שנשאת לכה� אוכלת . א� אי� לה זרע חוזרת לבית אביה, נתארמלה א� יש לה זרע נפסלה
הרי למדנו ... א� אי� לה זרע אינה אוכלת, נתאלמנה א� יש לה זרע אוכלת בתרומה בשביל זרעה... בתרומה

  ."'ת שהאלמנה הולכת אחר זרעה בי� זכר בי� נקבה וכו"מה

וכל שיש , אי� הבדל ביניה�, שמש� למד הלכה זו, � תרומהכש� שלעני, ופשוט שאי� הבדל בזה בי� אלמנה לגרושה
  .לה זרע נחשבת על משפחה זו ה� לחיובי� ה� לפטורי�

אבל ביש לה זרע . אינה מחזירת� אלא כשאי� לה זרע מבעלה, כ ג� לנידו� דהחזרת המתנות של קרובי הבעל"וע
  .ורה למשפחה זו בי� שנתגרשה ובי� שמרדהכי נשארת קש, אינה מחזירה המתנות, דממשיכה להחשב על משפחת בעלה

דהנה זה נראה פשוט שא� קרובי הבעל היו ג� קרובי� שלה ג� . ל"ז ויש להוסי� בזה עוד טע� לשבח לעני� החילוק הנ
דמאי חזית לתלות המתנות בזה שהיא . דאינה צריכה להחזיר המתנות במרדה או בגרושיה, בלעדי החיתו� ע� בעלה

שזהו ג� בשיחס הקרבה אל ' ונ. ולא נתלה זאת בזה שה� קרובי� שלה מצד עצמה, רוב שלה�נשואה לבעל שהוא ק
שהרי אי� אנו מבחיני� , כגו� שהיא בת דוד שלה� ונשאת לאחי אביה, הבעל הוא יותר מאשר לאשה מצד עצמה

י� שקבלת� שתול, ו שחייבת להחזיר המתנות"שבכל גוונא שה� קרובי� שלו פוסק המהרי, בדרגת קרבת� לבעל
באופ� שיש לתלות שג� מצד , שג� א� יש לה מצד עצמה יחס קרבה אליה�, ומינה. רק בגלל קרבת הבעל אליה�

פ יתכ� שבגלל קרבתה אליה� מצד "כיו� שעכ, כשמתגרשת מבעלה, לא נוכל להוציא ממנה, יחס זה נתנו לה מתנה
  . ואי� מקו� להבחי� בזה,י שקרבת הבעל אליה� היא יותר גדולה"אעפ, עצמה קבלה המתנות

שהרי יש לתלות שנתנו לה . כ יוצא שאי� לבטל המתנות קרובי הבעל לאשה שמרדה כשיש לה זרע הימנו"ומכא� ג
ל אי� "הנה כנ, פ שקרבת� לבעלה היא יותר גדולה"ואע. ולאו דוקא בגלל קרבת� לבעלה, המתנה בגלל קרבת� לילדיה

  .מקו� להבחנה זו

 או בכל �ולא , שיש לתלות המתנה בגלל שהיא א� נכדיה�, � בהורי הבעל שנתנו לה מתנהכלל זה קיי� ג, ומעתה
ח "כדמשמע מקצוה, ש"ד כחולקת על דעת הרא"בפרט א� נראה את דעת תרוה.  בגלל שהיא אשת בנ��לא רק , אופ�
של אד� קרובה אצל בנו שזה שאמרו דעתו , ע"א בשו"פ דעה שהביאה הרמ"הרי לנו עכ. ולא כפי שביארנו דבריו, ל"שהו

ז יש יסוד סביר שבגלל זה נתנו ההורי� את המתנה לאשה בגלל היותה א� נכדיה� לא "ולפ. ד בנו אלא ג� ב� בנו"הוא ל
  .פחות מאשר בגלל היותה אשת בנ�

  .ואי� להוציא מידה הנכסי�, ד"ל כשיטת תרוה"ומכיו� שהאשה מוחזקת בנכסי� יכולה לטעו� קי

בטענות האשה ג� . ויש לה� ילדי� מבוגרי�, ו הזוג המתדיי� נשואי� כבר למעלה משלשי� שנהח והנה בנידו� שלנ
אול� זה לא הוכח . באופ� שיש לתלות שזה הנייח נפשה שבגללה נתנו לה הנכסי�, שהיא טיפלה בהורי הבעל, נאמר

  .ד שד� בדבר"ולא נתברר בפני ביה

: אי� יכולי� להוציא ממנה המתנה משני הנימוקי� דלעיל, � זרעל בגוונא שיש לה"כי כנ. א� אי� אנו צריכי� לזה
יש לתלות המתנה שהיא בגלל היותה א� . 'ב. כיו� שיש לה זרע הימנו, אי� האשה מתנתקת ממשפחת הבעל בכגו� דא. 'א

  .ולא בגלל היותה אשת בנ�, לנכדיה�

  :ז יש לפסוק"לפ

י הורי הבעל ונרשמו על שמה כחוק בספרי "ו לה בשעתו עאי� האשה צריכה להחזיר הנכסי� שניתנ. הערעור מתקבל
  .האחוזה

  שאול ישראלי

� לדעתי �להעיר על דברינו בעני� ראיתי שהדברי� לא הובנו ] ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "ש הגר"מדי עברי עמ 
  .ואבוא על סדר דבריו, "אעבור פרשתא דא ואתניה"לכ� אמרתי , כראוי
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  .� ומוסברי� ומתקבלי� על הלבמבוארי, "בית יעקב"א דברי ה

 לא רק �שבמקרה ואשה מורדת בבעלה מחויבת להחזיר המתנות שקיבלה , ל המציא הילכתא חדתא"ו ז"הרי
ילי� לה , כנראה, ל"אלא שהוא ז, ובפוסקי�' דבר שאי� לו זכר בגמ, מבעלה אלא א� מה שקיבלה מהורי ומקרובי בעלה

אשר מכא� ". אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה'  לה אדעתא למיק� קמיכי אקני"', דאמרי, ד דכתובות"דספ' מגמ
ו דהוא הדי� בקרובי "ל למהרי"וס. למדו הגאוני� באשה שמרדה בבעלה מחויבת להחזיר המתנות שקיבלה מבעלה

בריו הרי ד, א� א� כ� כוונתו. ואדעתא דבעל ה� נותני�, מ שלא תמרוד בבעלה"דעתייהו הוא ע, הבעל שנתנו לה מתנות
שהעלו הגאוני� שצריכה להחזיר כשמרדה , הלוא א� א� קיבלה המתנות מבעלה, ב דמנל� להשוות האומדנות"צ

דאטו מא� דיהיב מתנה " ,� שאי� לזה הכרח כלל לומר דאדעתא דתמרוד בו לא קיהיב לה מתנות"תמה הרמב, בבעלה
  :ל"וז, פליג על הגאוני�, י"פ אעפ"כתובות סול' ה בחי"והרא". לעול�' ערבא בעי למישקל מיניה דרחי� לי' לרחמי

מתנתו הפסידה דלא אקני לה אלא אדעתא ... ל שה� סבורי�"ולעני� מתנה שנת� לה בעל יש מ� הגאוני� ז"
וליתא דההוא טעמא לא אתמר אלא בלבושא וכיסויא דלא אקני לה אלא איידי דמחייב לה ' כו' למיק� קמי

לא הוה יהיב לה ' נייח נפשי' גמורה אדרבה אמרינ� אי לאו דעבדא ליאבל במתנה ... ולאו מדעתא דנפשיה
ל דתיהדר "מיניה מי איכ' ולא מיתבא דעתי' ולבתר הכי אינס בהדי' אטו מא� דיהיב מתנה לחברי, מתנה

  ".הא ודאי מילתא פשיטא הוא דליתא' דאדעתא דהכי לא אקני לי' מתנתי

האשה ' � דפ"דינא דהרי, ש לעיל"הביא סמו� ונראה למ, ל"ני� הנל א� שחולק על הגאו"ה ז"דהרא, ויש להעיר [
וא� נכסי ", ה"ל הרא"וז. ש לעני� המוציא הוצאות על נכסי אשתו דבמורדת לא אמרינ� מה שהוציא הוציא"שנפלו מ

ל "פ ששנינו הבעל שהוציא הוצאות על נכסי אשתו מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל אמרו הגאוני� ז"מלוג ה� אע
  ...".שאי� כ� במורדת ולא במאיס עלאי אבל נוטל במה שהוציא בה� כיורד לתו� שדה חבירו ונטעה ברשות

כי אקנה לה אדעתא למיק� ' דלא יהא אלא מתנה דהוא יהיב לה הא אמרי: "ל"הנ' � בנה יסודו על הגמ"וא� שהרי
  ".מה הוציא ויטולאדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה הילכ� בי� אכל בי� לא אכל ישבע כ' קמי

ולכ� , ה דמכיו� דהמוציא הוצאות לא מתכוו� אלא לטובת עצמו ולאו לש� מתנה גמורה התכוו�"ל בדעת הרא"וצ
  ].ג שפיר אמרינ� דאדעתא דתמרוד בו לא וויתר בשבילה"בכה

נות� תכשיטי� ט אנו למדי� שיש הבדל בי� בעל ה"צ' ומני� לנו להוסי� ולומר דג� בקרובי הבעל דינא הכי והרי מסי
 לבי� קרובי הבעל ולא אמרינ� דהורי הבעל וקרובי� כי נותני� אדעתא דבעל � דברי� העשויי� להתנאות בה� �לאשתו 

  .ה� נותני�

... ס"לדינא דהש: "ש ש�"וכמו, ע דאינה מחויבת להחזיר המתנות שקיבלה מקרובי בעלה"לדינא דעת הבי, ולכ�
משו� דינא דמתיבתא ' ו ד� בעובדא דידי"אלא מוהרי, ו מודה בזה"� ג� מוהריוא"  צריכה להחזירשאינהד "נראה לפע
 דדינא דמתיבתא ותקנה הוא זה שיהא הוא זוכה בשלו ושל קרוביו והיא בשלה ושל לדיד�"ו " הריחידשג "ורק בכה

  .ע"ל הבי"עכ" מ"ס מהיכי תיתי לא יהא לה בדי� נ"כ לדינא דהש"קרוביה משא

לדעת ' הלוא הוא זוכה מדינא דגמ" בשלו"לכאורה , "תקנה הוא זה שיהא הוא זוכה בשלו "ע"והנה מה שהזכיר הבי
שלדעתו הוא חולק על עיקר ', א בתשו"ש הרשב"ע הקדי� ש� והביא מ"אכ� הבי, הגאוני� דאדעתא דתיפוק לא יהיב לה

ע "ד דבריו צ"א� שלפע[ה בהו אדעתא דתמרוד לא נת� ל' ל דבמתנות שאינ� בכלל תכשיטי� לא אמרי"ל וס"הדי� הנ
ע א� בעלה נת� לה מתנה באופ� כזה שהיא רשאית למכור לאחרי� ודאי מתנתו "ה סובר הבי"ג� להרמ] א"בדעת הרשב

הרי אי� שו� ספק לומר , להוציא מיד אחרי�' שהרי אילו כבר נתנה לאחרי� ודאי שאי אפשר הי, קיימת א� כשמרדה בו
  .ש"ע, מנה מחויב להחזיר לבעלכשמרדה שיהא הוא או המקבל מתנה מ

  ".תקנה הוא זה שיהא הוא זוכה בשלו ושל קרוביו", אבל אחרי תקנת המתיבתא', ז מדינא דגמ"אלא שכ

  .'ולא מקצתי' לא מיני, ע לומר דדינא של הגאוני� כפו� לדינא דמתיבתא"ומעול� לא עלה על דעת הבי

ת "ל רק בשו"ולכ� לא תכירנה מקומה של הלכה הנ, �"הרי ולא �ו "ל הוא הרי"כי מרי דעובדא של הלכה הנ, מוב�
  .ו"מהרי

ו שג� מתנת קרובי הבעל בטלה כשהיא מורדת כי יש לתלות שהמתנה ניתנה באשר היא נכנסה לכלל "נוקט המהרי"ב 
 לנתק עצמה מקרבת המשפחה הזאת בטל הטע� שבגללה נתנו בפשיעתה וממילא כשמורדת ומעונינת �משפחת� 

  ". המתנה אליה�וחוזרת, לה

בטוענת מאיס עלי ונותנת אמתלא לדבריה כגו� שאומרת שאינו הול� בדר� "ג "ז ס"ע' א סי"הנה הלכה פסוקה ברמ
  ". כל מה שנת� לה אינה נוטלת כלו��ב "ישרה ומכלה ממונו וכיוצ

ות שקיבלה המתנ, והיא עוזבת את בית בעלה ושבה אל בית אביה כנעוריה, ובכ� במקרה ונתאלמנה או נתגרשה
משו� שאי� לנו לדרוש אומדנות מלבנו ולומר דאדעתא , א� שקרבת המשפחה אינה קיימת עוד. מקרובי בעלה ה� שלה

ונשאלת השאלה מה פשעה ומה . דהכי לא יהבי לה ורק במעונינת בפשיעה לנתק עצמה לא נתנו לה אדעתא דהכי
  .והתיצב על דר� לא טוב, � עקלקלותחטאתה של אשה זו שאי� בכחה לסבול ברנש כזה אשר הול� בדר

  :ל"ת הנ" כתוב בשו�ז פסק להחזיר המתנות שקיבלה מקרובי הבעל" שע�ו "ולא עוד אלא שבעובדא דמהרי

לא ... תחלת דבר השבעתי מרת צורלי� בחומר איסר שמה שקובלת על בעלה וטוענת מאיס עלי ובאה בטענה"
 רק שאי� דעתה � לא מחמת שו� תרמית �היא מסרבת בבעלה כ קיבלה עליה בפני בחומר כי מה ש" ע�נתבררו 

  ..." ולא ראיתי שו� צד לכו� אותהואי� דעתה סובלתויפה עמו 

היינו שלפי דבריה אינה יכולה ואינה מסוגלת להמשי� לחיות אתו ואיפה הרגלי� לדבר מתו� רוע לב רצונה לנתק 
  .קיבלה מקרובי הבעלעצמה מקרבת המשפחה שעל סמ� זה נבוא לבטל את המתנות ש
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 יהא המרידה �, ו הוא דאותו האומדנא דאמרינ� גבי בעל דאדעתא דתמרוד בו"דמהרי' א� א� יש מקו� לומר בטעמי
אותו האומדנא אנו אומרי� גבי קרובי בעל ומטע� שה� ,  לא נת� לה מתנות�א� מחמת אונס ' ואפי', מאיזה סבה שתהי

  .ל"וכנ, ט"צ' מהא דסיכ תיקשי "א� א, אדעתא דבעל ה� נותני�

מ שינת� מנכסיו לבת בנו עשרי� ליטרא "ש בעני� ראוב� שציוה ע"נ מ"ש' ד סי"וסברא זאת מבצבצת ועולה מתה"ג 
ונמק דלא כל האומדנות ... כ נפטרה ג� האשה בת בנו קוד� שהגיע המעות לידה"ותקנה בה חגורה ונפטר ראוב� ואח

לא זכו יורשי היתומה , שיא יתומה בה� ונפטרה היתומה קוד� שהשיאהוהקצה מעות לצדקה לה, שוות ובאחד שנדר
ולא לתת , ולא כיו� לעשות זה במעות הללו אלא חפצי שמי�, מ לכונסה"שלא הקצה אלא ע' משו� דאמדינ� לדעתי

ה מסתמא אצל בת בנו "דעתו של אד� קרובה אצל בנו וה' בגמ' ד מכיו� דאמרי"אבל בנ, במתנה לאינשי מעלמא
... ליטרא בלי תנאי ומה שציוה שתקנה בה� חגורה כדי להראות לה חבה יתירה' כל לומר דגמיר ודאי להקנות הכונו

 ואי� זה דומה להא דציוה ליתומה שאיכא �דמסתבר שעובדת הקורבה הוא נימוק מספיק למת� מתנות ללא כל תנאי 
  .ד"עכ" אומד� שאי� נותני� במתנה לאינש דעלמא

כל כוונת� הוא בגלל שהיא , ודאי קרובי� השולחי� דורונות או מתנות לבת זוג של קרוב�, �וכי לזה אנו צריכי
אבל הדיו� אשר בפנינו . היו יכולי� לדרוש בחזרה את המתנות, ואילו היה נתגלה שמקחו מקח טעות היה, אשת קרוב�

, כ מרדה בב� זוגה"או אח, שואלא שאחרי כ� נתגר, כדת וכדי�' הוא שאמנ� בשעתו היתה אשת קרוב� והנשואי� הי
  .ל"ד הנ"ז אי� לנו שו� רמז מהתרוה"וע, ומא� יאמר ל� שהיא צריכה להישאר בת זוגו לעולמי עולמי�

, כ בגדה בבעלה ומצא בה ערות דבר נוטלת המתנה"א� אח' דהלבוש שאפי' א שהביא משמי"קמ' ס סי"חת' ועי
  ".וא דאיתרע ועד עתה טובה היתה וישרה ההשתאוהדי� עמו דלעול� נימא "ס "ז החת"והוסי� ע

' דחזינ� מש� דלא אמרינ� אומדנא א� שלכאו' לבנו ולכלתו ומת בנו כו' ו בהשוותו להא דכ"ומה שמשיג על המהרי"ד 
, " הדמיו� כלל דהת� הרי נתאלמנה ולא היא שפשעה והפקיעה עצמה ממנולא אבי�, ל עדיפא טפי"האומדנא הנ

  .ד"עכ

לבנו ולכלתו שית� לה� מזונות ודירה ' ז באב שכ"אומדנא דהט. א, לפנינו שתי אומדנות. רינואנסה להבהיר את דב
וכלתו תובעת חלקה במזונות ודירה והאומדנא היא שמעול� לא התחייב האב לפרנס , ובתו� הזמ� מת בנו, זמ� קצוב
אומדנא . ב. רנסה כשמת בנוהוא התחייב רק לכלכל את בנו וכלתו כשה� נשואי� ביחד ולא שימשי� לפ, אשה זרה

, כעבור כמה שני� מרדה בבעלה, ו בקרובי הבעל שנתנו מתנה לבת זוגו של קרוב שלה� ואחרי שקיבלה המתנה"דמהרי
נדמה כי לו שקול ישקל , הא� יש לבטל את המתנה מטע� אומדנא דאדעתא דתמרוד בקרוב שלה� לא נתנו לה מתנה

מ הרי אי� ל� דאבו� נפש וכליו� עיני� יותר מזה "ש הב"וכמ.  מחול ימי� יכבד�ז " האומדנא דהט�במאזני� יחד כי עתה 
היתה ' ו הרי בשעה שקיבלה מקרובי"כ בנדו� המהרי"משא. להמשי� ולפרנס מדי יו� ביומו אשה שהיתה פע� אשת בנו

שלעול� ' שקלי' וכי ערבוני? הא� בגלל זה עליה להחזיר לה� המתנות, כ מרדה ופשעה"א� אח' ואפי, נשואה לו
אנוסה היא ואיננה כשבוית חרב להיבעל לשנוא ' שלדברי... סמי מכא� פשיעה, ובפרט שלפי האמור, תתקיי� הנשואי�

  .לה

 אלא שזה מביא עדי� �ב בספק קיו� התנאי ומכיו� דלדברי כול� לוקח זה כדי� ירד "תתקע' א סי"הרשב' תשו' ועי
, ש"שהמכירה לחלוטי� הרי קרקע בחזקת לוקח זה שהוא עכשיו בידו עשיש לו להסתלק מחמת תנאי וזה מביא עדי� 

  .א"מ' דייני� סי' ב הל"א ובאמ"נ הי"טו' ו מה"ל פט"מ' ועי

ל "� דהו"בעיקר מתירו� הר,  ראיה אלימתאלדידי זוהי, � ודחה זאת דהא בורכא"הרמב' רצה להביא ראיה מקו"ה 
שוב ג� א� חוזרת ' והתוס' ה מפסידה טפי דלאחר שהפסידה הכתוככתוב' כתו' י דתוס"מ דע"דנפ' � לתר� הקו"להר

מ דג� "מ הזאת ש"ומדלא נקט הנפ, ואילו לעני� המתנה א� חוזרת ומשלימה לא הפסידה כלל מהמתנות, לא מהני
  .ד"עכ, "המתנות חוזרות, בטר� שנתגרשה

וני� הפירוש בסוגיא כ� היא דבמה כ לדעת הגא"והלוא בע, ל"� ז"וכי כעורה זו ששנה הר, אי משו� הא לא איריא
יש ' שא� אפי, ולא לגרע כחה, לאלי� כחה נישנית" כתובה ככתובה דמיא לעני� מורדת' תוס"פ "פ אע"שאמרו בסוגיא ר

א� בדר� הרגילה והפשוטה כשהיא עומדת . כתובה ולא המתנות' איזה מציאות במקרה של חזרה שאז הפסידה התוס
כתובה כל עוד לא ' כ בתוס"משא, דת המתנות ופוטרה בגט והמתנות חוזרות אליוי היא מפס"הרי תומ, במרידתה

  .כתובה בשלימות' גובה התוס, דינרי� לשבת' נתמלאה סאתה של ז

, ופליגי בזה קדמאי, ג תנינ� עד מתי הוא פוחת עד כנגד כתובתה"ד� ס' במתני, חדא, מלבד זה שתי תשובות בדבר
ש לעול� הוא פוחת והול� "י אלא במ"ואינ� חלוקי� על ר, ר לה ג� מנכסי מלוג שלהא דלרבנ� פוחת מכל הנכסי� אש"י

ואינ� , הואיל והנכסי� עתידי� לבוא, א גובה הימנה בזה סברי רבנ� דאינו פוחת"עד שא� תפול לה ירושה ממקו
� השייכי� לה א דאליבא דרבנ� אי� פוחתי� מ� הנכסי"וי. אבל מאלה שה� ברשותה פוחתי� א� שה� שלה, ברשותה

  .ב"כגו� נכסי מלוג וכיוצ

ככתובה לעני� מורדת ' כתו' תוס' פ דאמרי"פ אע"כשיטה השניה והסוגיא דר) �"מ מהר"וכ(פ "פ אע"בר' ודעת התוס
  .לא אזלא אלא אליבא דרבנ� דאמרי דאינו פוחת אלא כתובה ולא מנכסיה

וכגו� , וא� בזמ� שהוא חייב בכתובתה, עלהומעתה לדעת הגאוני� הסוברי� דמתנות שקיבלה מבעלה חוזרות לב
ככתובה לגבי ' כתו' למה להו למימר דתוס, דינרי� לשבוע' שגירשה בתו� הזמ� בטר� נתמלאה סכו� הפחיתות של ז

ובודאי לדידהו , "תוספת מבעיא, באומרת מאיס עלי' מתנה לחוד ובתר נשואי� אמרת דמפסדא ואפי' והא אפי"מורדת 
דמכיו� דאמרי , ליבא דרבנ� ג� ממה שהתחייב לה לאחר הנשואי� או מהמתנות שקיבלה אחרי כ�ג פוחתי� ג� א"בכה

הרי לאו נכסי , מ כ� לא נת� לה"מגרשה בתו� מרידתה לוקח ממנה בחזרה דע' ואילו הי, אדעתא דתמרוד לא קיהיב לה
  .ובודאי לאחר שפחתו לא מועיל חזרה, ש מהני"וא� מכתובה פוחתי� כ, שלה נינהו
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איכא פלוגתא בי� מורדת לאומרת מאיס ' דלעני� הפסד כתו" יש מי שכתב"� בש� "הנה לעיל מזה הביא הר, שנית
וטעמא דמילתא דא� אתה אומר שהמורדת ,  לא הפסידה כתובתה אבל המורדת הפסידה מה שפחתו להוחזרה בהעלי 

 כיו� שאינה מתכוונת לצער אותו אלא אבל האומרת מאיס עלי, ח"אתיא לאערומי למהדר בה בכל יב... לא הפסידה
' � בחי"אבל סברא זו היא סברת הרמב, � דחה זה"וא� כי הר, מאוס עליה כי הדרא בה הא חזינא דלא מאיס עליה' שהי

זו אינה דומה , כ תחזור בה וחוזרת חלילה לעול�"ח ואח"לדברינו נמי באומרת מאיס עלי תמתי� יב"ש "וזל, לכתובות
הרי חזרה לגמרי ממאיסתה ואילו , מאיס עלי ואיני משמשת לעול� וחזרה ואמרה משמשתו אנילזו דהת� כשאמרה 

  ".'ומצערנא לי' עדיי� לא היתה משמשתו ואי� לחוש שמא תחזור למאוס אותו אלא באומרת בעינא לי, הוה מאיס עליה

הסוברי� דבאומרת מאיס עלי והואיל ולפי דעת ,  מועיל חזרה�ל " לפי הטע� הנ�משמע דבטוענת מאיס עלי ' לכאו
ולדידהו , כל מורדת בכלל ג� במורדת מחמת מיאוס, לעני� מורדת' ככתו' כתו' פ תוס"פ אע"ש בר"הרי כמ' מפסדת כתו

  .שהרי במאיס עלי ג� כתובה יש לה בחזרה בה, מ לעני� חזרה"הרי ליכא לתר� דנפ

אשה זו ילדי� מבעלה זה דאילו בנולדו לה ילדי� הימנו  אמורי� אלא כשלא נולדו ל�ו " של מהרי�נראה שאי� דבריו "ו 
ת נתארמלה א� יש לה זרע נפסלה א� אי� לה זרע חוזרת "ז נלמד מה"וד... ג� א� מרדה אינה מתנתקת ממשפחה זו

  .ד"עכ, "כ ג� לנידו� דהחזרת המתנות של קרובי הבעל אינה מחזירת� אלא כשאי� לה זרע מבעלה"וע, לבית אביה

, מחויבת להחזיר' תמיט מא��דאמר דבבעל הנות� מתנות לאשתו ויש לו ילדי� ממנה ומרדה בו שלא תהיהנה לא איש
, ש א� ילדה לו בני� או לא"ל, לבעל הטע� דאדעתא דתמרוד בו לא קיהיב לה מתנות, ולומר דלכל אחד טע� משלו

דבר זה אי� זה , פחה שלה�דה� כי נותני� לה מתנות אדעתא דתשאר בחיק המש, ולקרובי הבעל נימוק משלה�
  .ו כלל"במשמעות דברי המהרי

והיא טר� נתגרשה , כ מרדה בבעלה"א� מתרומה אנו למדי� למה בקיבלה מתנות מקרובי הבעל ואח, זאת ועוד
  .ג אוכלת בתרומה וא� ג� בחזה ושוק"והרי באשת כה� בכה, ועדיי� קשורה למשפחה זו למה תחזיר המתנות

  אלישיב' יוס� שלו

וא� כי עיקר הדברי� כבר . כ על מה שהערתי בדבריו"א במש"ש אלישיב שליט"� בזה את תשובתי לדברי הגריארשו
  .לא אמנע מלהבהיר במדת האפשר, נאמרו בקוד�

  ...".�"ו ולא הרי"ל הוא הרי"מוב� כי מרי דעובדא של הלכה הנ... ל המציא הילכתא חדתא"ו ז"הרי. "... 'לאות א

כי אז ודאי ה� היה , הבנויה על יסוד התקנה דמתיבתא, מאוחרתו ה� מכוח תקנה "י הריא� כוונת הדברי� שדבר
ו תקנת "אלא דלהרי, ע לא כיו� לזה"וברור שהבי. ו מביא זכר למתקני תקנה זו שלא מצאנו ממנה בשו� מקו�"הרי

וכ� מוכיח לשו� ". שיהא זוכה הוא בשלו ובשל קרוביו" כ� היתה, כש� שהיתה לעני� שתזכה היא בשלה, המתיבתא
  :ל"וז' שכ" הוספות על קיצור דיני מורדת"ע ב"הבי

דמחמת שתקנו לה שיחזיר לה , דאפשר שלא כתב זה רק לדינא דמתיבתא, ו שכתב כ� אי� ראיה"וממהרי"
  ."'כ שתת� לו מה שיש לה משלו ושל קרוביו וכו"לכ� תקנו ג, ס"שלה הכל יותר על דינא דש

תקנה , תקנו לש� איזו�, שבשעה שתקנו להעדי� כוחה בשלה יותר מדינא דגמרא, תיבתאשהכל הוא מדינא דמהיינו 
  .לזכותו בשלו, נגדית

  .שדינא דמתיבתא לא היה בזה, ובזה כתבנו דנראה מדברי הראשוני�

ל אי� זה "אכ� כנ. ו לא אמר דבריו אלא מצד דינא דמתיבתא"ע נאמרו על סמ� ההנחה שהמהרי" דברי הבי�ולדינא 
, ט"צ' מצד הקושיא מהא דסי, ש להלכה"והביא� הב, ו שנאמרו הלכה למעשה"ולא נבא לערער דברי המהרי. הנרא

ש כלל לזה "ואי, ש אצל אחרי� הבחנה בי� תכשיטי� לשאר מתנות"דל, שנתבאר בדברינו חילוק נכו� מהת� להכא
לא אמר כלל , ו"ברינו כוונת המהרימ שנתבארה בד"ובפרט שלפ. ז בשליחותו"מ הרי אי"שמ, שנותני� על דעת הבעל

  .שנותני� על דעתו של הבעל

  ."' וכובפשיעתהוממילא כשמורדת ומעונינת "כ "מביא מש. 'לאות ב

ואיפה הרגלי� לדבר שמתו� רוע לב , שלפי דבריה אינה יכולה ואינה מסוגלת להמשי� לחיות אתו"ז מאחר "ומעיר ע
  ".'וכו

): ו"יומא ל( פשעי� אלו המרדי� �" מרידה"אינו אלא כינוי אחר ל" פשיעה "והביטוי". רוע לב"לא נזכר בדברינו 
אמנ� .  מורדת דמאיס עלי�" מורדת"בתור " מאיס עלי"וא� כ� לא עלי תלונתו כי על כל אלה הראשוני� שהגדירו טענת 

אול� שיטות . ע"במוב� של טענת מ" כלתיה דרב זביד אימרדא"� על שיטות אלה המפרשות "זוהי באמת הערת הר, כ�
שא� שיש לה , כ צורה מסוימת של מרידה והפרת ברית הנשואי�"היא ג" מאיס עלי"אלה דלא חשו לה סברי כנראה ש

ת והיכי קרינ� "וא: "א"ל הריטב"וז. שהטענות אינ� אלא גור� לזה, הוא עני� אחר" מיאוס"מ "טענות צודקות עליו מ
  ". ואי� ל� מסרבת יותר מ� האומרת מאיס עלילה מורדת היאדכל שמסרבת על בעהא ליתא ' לה דאימרדא וכו

הרי יחד ע� , מיזמתהבא ") שהאישות כאילו נעקר"� בנידו� "וכלשו� הר(שכיו� שניתוק הנשואי� , ועיקר הדברי� הוא
רק , מ ה� לא נותני� לנשי� זרות מתנות"מ, וא� ג� יש לה סיבות מספיקות לזה. זה היא עוקרת עצמה מהמשפחה

, ש לנתגרשה ונתאלמנה"ול, ויהיו נימוקיה מוצדקי� כאשר יהיו, ולא כשאינה מעונינת בזה,  היותה בת משפחת�מצד
  .שלא בא מצדה העקירה

  .'הדברי� נתבארו למדי באות ב. 'לאות ג

� ג� ג פוחתי"בודאי לדידהו בכה' ומעתה לדעת הגאוני� וכו... ' ודעת התוס... חדא. שתי תשובות בדבר. "... 'לאות ה
  ".'כ מהני וכו"כש, וא� מכתובה פוחתי�' אליבא דרבנ� וכו
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פוחת והול� ' דלדינא דמתני, � במשנה דמורדת"ד בר"הו, �"דהרי דעת הרמב, חדא. א� אני אומר שתי תשובות בדבר
דינא ולא נאמר ל, כתובה ככתובה למורדת' י תוס"ז הרי מוכרח לומר הא דאמר בריש אעפ"ולפ. אפילו מנכסי מלוג שלה

גרעה ' שמצד א, ותקנה זו. ח"שבתות ויב' אלא לדינא דרבותינו דד, דהרי מכל מה שבידה פוחתי� ונותני� לו', דמתני
� עצמו סמי "כ לרמב"וא. � ש�"ז בר"וכמבואר כ, ייפתה כוחה לעני� שאר נכסי� שבידה, א הכל"כוחה שמפסידה בב

� "ל לר"כ הו"וא. והמתנות אינ� שייכות לקנס זה כלל, א"כב' סאלא הפסד כתובתה והתו, דינרי�' ז' מכא� ניכוי של ז
  .ומדויל ידיה משתל�, � לשיטתיה הוא"לתר� קושית הרמב

� הוא משו� דלישנא דגמרא "� דלא קיבל תירוצו של הר"דנראה דעיקר קושית הרמב, וכבר ציינו בקונטרס הקוד� (
  ).כמו שבכתובה נגרע כוחה, חהז נגרע כו"היינו שעי, ככתובה למורדת' י שתוס"נראה שע

דהרי ההפסד של הכתובה וההפסד של המתנות הוא , ו פריכא הוא"ק" כ מהני"א� מכתובה פוחתי� כש"ו "דהק, ותו
רק לגבי מה שהוא התחייב ' והוא מצטמצ� לדעת התוס, הא דפוחתי� הכתובה הוא מטע� קנס:  לגמריאחרי�מטעמי� 

וא� נאמר שאומדנא זו . ד כ� שתקח ותצא" שלא נת� עאומדנא אלא מטע� קנסואילו החזרת המתנות אינו מגדר . לה
�והללו , מאחר שקנס חכמי� לא היה על נכסיה, ו לזה ולקונסה"כ מה מקו� לדו� ק"א, היא רק כשיוצאת ממש בגט 

  .בכלל נכסיה ה�

 לפי טע� � מאיס עלי לכאורה משמע דבטוענת... � בש� יש מי שכתב"הנה לעיל מזה הביא הר, שנית: "כ ש�"עו
כל ... י "פ אעפ"כ בר"כתובה הרי במש' ע מפסדת תוס"והואיל ולפי דעת הסוברי� דבאומרת מ,  מועיל חזרה�ל "הנ

  ".'וכו' ג� מורדת מחמת מיאוס וכו, מורדת בכלל

ראה נ, "'ע וכו"דלעני� הפסד כתובתה איכא פלוגתא בי� מורדת לאומרת מ: "�"שמביא הר" יש מי שכתב"לשו� ה
הוא מצד מחילתה , כמו הכתובה' והא דמפסידה התוס, ע"דאי� ש� מורדת על הטוענת מ, �"שג� שיטה זו ננקטת בהר

שזו אינה , ע"אינו כולל טוענת מ" מורדת"י ל"מ הא דאמר בריש אעפ"ומ, שאינה רוצה לא בו ולא במה שנתחייב לה
  .בכלל מורדת

ודאי היה יכול , ע בתור מורדת"וכ� לעצ� הגדרת הטוענת מ, י שכתבל להא דיש מ"דלא ס, עצמולשיטת , �"פ הר"ועכ
  .ל"לחלק ולתר� הגאוני� כנ

דא� אמנ� בכל מיני , ל לאותה שיטה"דס, ח"שכל הדיו� אי מצי הדרה בה הוא על תו� היב, והוא העיקר, ועוד
ע דיינינ� למחילתה כמחילת "מכי טוענת , ע שונה מדי� מורדת"הרי עני� טוענת מ, ח"מסרבת קבעו רבנ� בתרייתא יב

ואי מצד דאתי , כ כשחוזרת בה לא איבדה כתובתה"וע, ונתנו לה זמ� שתתיישב דעתה עליה, טעות מחמת כעסה
כ ודאי שהתקנה היתה "ע, ולא כ� במורדת דיש לחשוש להערמה, ע"ש הערמה בטענת מ"לזה הסבירו דל, לאיערומי

  .א אפשרות חזרהשבתות הפסידה כתובתה לל' שלאחר ההכרזה דד

בהא לית די� ולית דיי� שאינה יכולה לחזור , אבל לאחר שעבר הזמ� שנתנו לה ולא חזרה, ח"ז אמור תו� יב"אבל כ
וא� עבר הזמ� ודאי מחילתה מחילה והפסידה כתובתה ולא , שלש� כ� נית� לה הזמ� שתמל� בה, ע"ג� בטוענת מ

  .לכל הדעות, יכולה לחזור בה

ללא ' דלאחר שעבר הזמ� והפסידה הכתובה והתוס, כתובה ככתובה למתנות' לה ישנה בי� תוסמ גדו"כ הרי נפ"וא
, ז כבר בגדר עקירת הנשואי� מצדה"כ דכשמפסידה הכתובה ה"אלא נראה ברור כמש. ולא כ� המתנות, אפשרות חזרה

  .י שלא גירשה"אעפ, ומחזירה המתנות

  .'הנה לא אישתמיט וכו.... 'לאות ו

כי הבעל נות� לה המתנות באשר היא , והדבר מבואר למדי בדברינו. עתי לתלות מתנות הבעל בילדי�לא עלתה על ד
דלעני� הבעל עני� הילדי� , וממילא החילוק מבואר. קרובת משפחת�בעוד שהקרובי� נותני� לה באשר היא , אשתו

ונשארת ,  אינה בת עקירה כללזו, כ לעני� קרבת המשפחה"משא, מ עוקרת האישות במרידתה"שמ, אינו משנה מאומה
  .י ילדיה"בחיק משפחה זו ע

שאילו היה הדבר בידה (,  כאילו נעקרו הנשואי�שמצדהכבר נתבאר למדי דכיו� '  א� מתרומה למדי� כו�כ עוד "ומש
והיא נשארת אדוקה בו שלא , אלא שדי� התורה שאי� האשה מתגרשת אלא מדעתו, היתה עוקרת הקשרי� מכל וכל

כש� שאנו דני� בה כ� לגבי הזכויות והחובות , נו דני� בה לעני� המתנות כאילו כבר יצאה מכלל המשפחהא) בטובתה
, פ ומוב�"וז. שתורת אשת איש עלה, שש� התורה מתחשבת ע� המצב הדיני, ש בזה לדו� מתרומה"ול, שבינו לבינה

  .והאריכות א� למותר

  .ד כתבתי ותו לא מידי"והנלע

  שאול ישראלי

  .לאות ב

הרי יחד ע� זה היא עוקרת עצמה מהמשפחה וא� , ועיקר הדברי� הוא שכיו� שניתוק הנשואי� בא מיזמתה"
  ...".מ ה� לא נותני� לנשי� זרות מתנות"ג� יש לה סבות מספיקות לזה מ

אי� הקרובי� יכולי� , גירשה בעלה, וכתוצאה ממעשיה הרעי�, ד"אשה הבוגדת בבעלה ומצא בה ע, כלפי לייא
ואשה שאי� בכחה לסבול בעל אשר המאיס עצמו ,  בטענה שה� לא נותני� לנשי� זרות מתנות� המתנות בחזרה לדרוש

וכל זה בנוי ומבוסס על הגיו� של , היא כ� חייבת להחזיר המתנות לקרובי�, ואשה אינה יכולה להיבעל לשנוא לה, עליה
  ?אומדנא
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כ " בדבר המתנות שנתנו לה לא יכול לבוא בחשבו� אא�י�  כלפי הקרוב�כ שא� יש מקו� לדו� מטעמא דאומדנא "וע
והבעל בודאי לא נות� לה אדעתא , כשנותני� לה מתנות לא נותני� אלא אדעתא דבעל, כלומר קרובי הבעל, נאמר שה�
  .ש"וכמ, "יהיו נימוקיה מוצדקי� כאשר יהיו"דתמרוד בו 

  .לאות ה

  ".ומדויל ידיה משתל�, ה הואלשיטתי� "� לתר� קושית הרמב"ל להר"כ הו"וא"... 

דאכתי , כמוב�, אכתי אי אפשר להוכיח מאומה, � בדבר שמדויל ידיה משתל�"הרמב' � קו"הנה מזה שלא דחה הר
פ "וז, � אליבא דכולי עלמא"הרמב' � היה לסלק קו"� קיימת לדעת יתר הראשוני� ואשר על כ� על הר"הוכחת הרמב

  .צ לפני�"וא

  :ש�

מאחר שקנס חכמי� לא היה על נכסיה ... ו פריכא הוא"ק, כ מתני"בה פוחתי� כשו א� מכתו"ותו דהק"
  ". בכלל נכסיה ה��והללו 

  .ואי� צור� להוסי� עליה�, ש"הדברי� מבוארי� בס

  :ש�

בהא לית די� ולית דיי� שאינה יכולה לחזור , אבל לאחר שעבר הזמ� שנתנו לה ולא חזרה... ועוד והוא העיקר"
לש� כ� נית� לה הזמ� שתמל� בה וא� עבר הזמ� ודאי מחילתה מחילה והפסידה כתובתה בה בטענת מאיס ש

  ".לכל הדעותולא יכולה לחזור בה 

ש הטע� דבמאיס עלי הפסידה "והרא' ש התוס"לפמ "�: ש"וזל) ל"ח מוולוזי� ז"להגר(' ב' ת חוט המשולש סי"עי� שו
ז שאינו רוצה "אבל כ, תא להתגרש ולהיפטר ממאיסותהכ יכולה לומר דלא מחלה אלא אדע"כתובתה מטע� מחילה א

א די� זה אלא "ה לא כתב הרמ"ה א� רוצה לקיימה אי� צרי� לכתוב מחדש ומשו"ומשו, לגרשה עדיי� לא נמחל שעבודא
ח לא מהני חזרתה אלא "ולאחר יב", הגהה" כסדר הזה עושי� לה א� מרדה כדי לצערו"' ב' ז סעי"ע' סי' עי[לגבי מורדת 

דמדינא הפסידה מחמת מרדה ולא מטע� מחילה "]. דה כתובתה וא� רוצה לקיימה צרי� לכתוב לה כתובה אחרתאב
ש "ל דג� במאיס עוקרות תנאי� הראשוני� כמ"היינו לשיטת� אזלי דס, מ"ש הה"כ במאיס עלי כמ" כ�א "א� שהרשב

  ).ח"א עמוד ל"מ' סי' א בתשו"ש הריטב"ג� מ' ועי(, ל"עכ" � לשיטתו"הר

  .לאות ו

  ".ולא שיי� בזה לדו� מתרומה שש� התורה מתחשבת ע� מצב הדיני"

  .ש שאי� להשוות מתנות קרובי� לדיני תרומה כי אי� הנדו� דומה לראיה"זהו מ

  אלישיב' יוס� שלו

  .'עוד לאות ב

  .'כלפי לייא וכו

' סי(ב שה� בעי� "מנכסי צשזינתה לא הפסידה , זה אפשר לשאול ג� על קנס חכמי� שהקילו בזינתה יותר ממורדת
מ חזינ� דלא "מ, וא� כי ש� המדובר מצד קנס חכמי�). ג"ז ס"ע(כ תפסה "ואילו מורדת אינה זוכה בה� אא) 'ו ה"קט

כ "משא, ורק מצד הדי� נאסרת, אלא הלכה אחר יצרה, והיינו כי אינה מואסת כלל בבעלה, משוינ� לזונה בגדר מורדת
  .במורדת

  .'לאות ה

  .'קיימת לדעת יתר הראשוני� וכו.... דאכתי... א להוכיח"א... �" דחה הרהנה מזה שלא

הרי בהמש� , ולעיקר הדברי�. � שמקשה כ� לשיטתיה"� צרי� להזכיר זאת בתור תמיה על הרמב"פ היה הר"עכ
  .מ זו"� היה יכול לומר נפ"כ ה� לדעת עצמו וה� לרמב"א, מ"� לשיטתיה לק"דברינו מבואר שג� לר

  .ד"ש� בא

  .מציי� מחוט המשולש

א� היא , אכ�. דאז חידש דעל דעת כ� לא מחלה, החוט המשולש ד� בנוגע א� שניה� מסכימי� לחזור לתיקונ�
ואילו הוא רוצה לגרשה ואינו מעוני� בה , ז חוזרת בה"ורק לאח, שקבעו לה חכמי�, ח"עמדה במרדה מחמת מיאוס יב

ח איננה חזרה כל "וחזרתה אחר יב, ד שיגרשנה מחלה"שהרי ע, תובתהבזה ג� לדעה זו יכול לגרשה מבלי לשל� כ, שוב
  .עיקר

והוא מגרשה לא , ג ששוב חוזרת בה"הרי בכה, ולא סגי במרדה גרידא, אי נימא שהוא רק א� מגרשה, ואילו במתנות
  .היה לנו לומר שלא הפסידה המתנות, בגלל שהיא מסרבת כיו�

  שאול ישראלי

  .עוד לאות ב

ב שה� "שזינתה לא הפסידה מנכסי צ, ול ג� על קנס חכמי� שהקילו בזינתה יותר ממורדתזה אפשר לשא"
  ...".כ תפסה"ואילו מורדת אינה זוכה אא', ה' ו סעי"קט, בעי�



  ל"הרב שאול ישראלי זצ/ משפטי שאול 

 

88

,  היינו לגבי המתנות�) שהבאנו את דבריה�(,  שעליו נסוב הדיו�גופהוכי כעורה זו ששנו הפוסקי� בנוגע לעני� זה 
ומה ית� איפוא ומה יוסי� לנו , ואילו במורדת המתנות חוזרות אליו,  לדרוש ממנה המתנות בחזרהשבזינתה איננו יכול

  .ו"קט' הציו� הלז של סי

כי בעל לא נות� מתנות לאשתו אדעתא , ודאי לגבי בעל מילתא דמסתברא הוא. ש"בירור הדברי� הוא כמ, בר�
רובי� יש מקו� לאומדנא זו א� נאמר דג� ה� אדעתא  וא� ג� לגבי ק� א� א� מרידתה תהא מוצדקת �, דתמרוד בו

  .דבעל קיהבי לה המתנות וכשהיא מורדת בבעלה חוזרות המתנות

קרובי� הנותני� מתנות עיקר הנתינה היא בגלל היותה : לאמר, ונבוא לבדות אומדנות מלבנו, א� א� לא נימא הכי
זהו מטע� שאי� לה יד , או נתגרשה זכתה במתנותא� שבנתאלמנה , כי לנשי� זרות לא נותני� מתנות, אשת קרוב�
בטלה , אבל במורדת הואיל והיא רוצה לנתק קשר האישות למרות שהיא אנוסה ואי� בכחה לסובלו, בפירוד הזה

  .המתנה

על ?, אשה זו לא הפסידה המתנות שקיבלה מקרובי הבעל, ואילו באשה שזינתה ברצו� ושבגלל זה נתגרשה מבעלה
  ".כלפי לייא",  השאלה קיימת� לדעתי �דברי� כגו� אלו 

  .לאות ה

א� היא , אכ�. ד כ� לא מחלה"החוט המשולש ד� בנוגע א� שניה� מסכימי� לחזור לתיקונ� דאז חידש דע"
ח אינה חזרה "חזרתה אחר יב... ז חוזרת בה"ורק לאח, ח שקבעו לה חכמי�"עמדה במרדה מחמת מיאוס יב

  ".כל עיקר

ומצד עצ� הדי� לא הפסידה כתובתה ,  עלי לא מוחלת לו כתובתה אלא בתנאי א� יגרשנהלפי ההנחה בטוענת מאיס
  .כל עוד ולא גירש אותה, כ אי� בידה לחזור"למה א, כלל

 תקנה זו נעשית בימי האמוראי� האחרוני� כאשר ראו �ומשהינ� לה תריסר ירחי שתא "פ "פ אע"ש בסו"ל הרא"וז
תקנו שתשהה ... ה כעס את בעליה� היו אומרות לא בעינא ליה והבעל מגרשה מידל'  וכאשר הי�כי גבהו בנות ישראל 

  ".אולי יתפייסו בתו� השנה, ויצטר� לית� לה כתובה, וא� יגרשנה בתו� השנה שלא תהא מחילתה מחילה, שנה

ילתה ח מועיל מח"ח לא תיקנו חכמי� אלא שלא תועיל מחילתה ג� א� גירשה ורק כעבור י"יינו קביעת זמ� יב 
  .ח לא קיימת תקנה כל עיקר"לאחר יב, ח"כלומר תוקפה של התקנה היא עד יב, וזה רק בתנאי א� גירשה

א גבי טוענת מאיס עלי "ט לא הזכיר הרמ"דמשוה, א"ש דעת הרמ"ל רצה לתר� בשיטת הרא"ח ז"הרי הגר, ועוד
במקרה והבעל ' בה הפסידה כתוח כשחזרה "נ שלאחר יב"וא, "ח לא מהני חזרתה אלא אבדה כתובתה"לאחר יב"ש

  .א די� זה באומרת מאיס עלי" אכתי תיקשי למה לא הזכיר הרמ�מוכ� עכשיו לגרשה 

  אלישיב' יוס� שלו

  פסק דין
, אנו מחליטי� לקבל את הערעור על פסק די� בית הדי� האזורי ברחובות] דלעיל[, על יסוד הנימוקי� המצורפי�

י� להוציא מהמערערת את חלקה בנכסי� שקבלה מהורי המשיב והרשו� על שמה וקובעי� כי א, ח"בתמוז תשכ' מיו� ד
  .בספרי האחוזה

  .אי� צו להוצאות

  .ל"בתשרי תש' נית� ביו� ד

  שאול ישראלי   אליעזר גולדשמידט  אלישיב' יוס� שלו

  

*ודינא דמתיבתא כאשר אי� די� מורדת, בעני� מתנות : סימ� יח
18

  

  :וזוהי השתלשלות הדברי�. גלגולו השני של תיק שקד� לותיק זה שבערעור שלפנינו הוא 

. ואצל האשה זהו זיווג רביעי, אצל הבעל זהו זיווג שני. 1963ד באוקטובר "בעלי הדי� ה� בעל ואשה שהתחתנו כדו
  .ילדי� אי� לה�

: ימוקבבית הדי� האזורי בתל�אביב תביעת מזונות בנ) ח"תשכ3747/תיק (ח הגישה האשה "בשבט תשכ' ביו� ב
  ".מאז עזב אותי לא נות� לי כס� ואני בלי כל אמצעי קיו�... הבעל עזב את הבית"

גירשה , שלאחר שרש� הדירה שבה גרו על שמה, טע� הבעל, ח"בשבט תשכ' ד בכ"ביה' בבירור שהתקיי� בפני כב
 לא ית� כס� לאחותי א�: "טענות האשה היו בי� השאר". ב אבל שתתנהג בסדר"רוצה שלו", אותו מהבית והכתה אותו

  ".רק א� ית� ג� לאחותי א� נות� לאחיו. לא מוכנה להשלי�, כ"ג

  :פסק, מ"לאחר שמיעת הטו, ד"ביה' כב

. 'על האשה לאפשר לבעל לחזור הביתה ואי� להתנות את חזרתו לבית בתנאי� צדדי� שאינ� צודקי� וכו"
  ." כמורדת על כל מסקנותיהבא� האשה תעמוד בסרובה לקבל את הבעל לבית נדו� א� להכריזה

                                                      
  הרב יוס� קאפח, ב שאול ישראלי הר, הרב בצלאל זולטי : הדייני '  בפני כב192\א" תיק ערעור תשל18
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ל שעל "בתביעתו הוא מסתמ� על העובדא שלמרות פסק הדי� הנ. א הגיש הבעל תביעה לגירושי�"ז בחשו� תשל"בי
ד לחייבה "כ מתבקש ביה"כמו. ומאז עברו למעלה משנתיי�, האשה לאפשר לבעל לחזור הביתה אי� האשה מצייתת

שנות� לאשה את חלקו בחנות שהיא , וכ� לבטל את הצהרתו, ל"ה כנלהחזיר הרכוש שהוא חלקו בבית שהעביר על שמ
ד המשי� לטעו� לביסוס תביעתו שעל האשה לקבל גט מאחר שלא "כ הבעל בטענות שלפני ביה"ב. משותפת לו ולאחיו

אנו מפחדי� לאחר שהתנהגה שנתיי� וחצי בניגוד , ג� א� תרצה כעת לקבלו", ד זה שנתיי�"צייתה להחלטת ביה
וחלקו בחנות , כ� טע� להחזרת חלקו בדירה שרש� על שמה". ויש סכנה לחייו א� כעת יחזרו יחד, ד"טת ביהלהחל

  ".י לח� ואיומי�"והוא נת� לה ע", המשותפת לו ע� אחיו שנת� לה לפי חוק המתנות

ת רופא ובהתא� לחות דע, כ האשה טע� שחיי מי� לא התקיימו ביניה� מעול� בעטיו של אי יכולתו של הבעל"ב
אשר ".  מסכימה�א� א� הוא רוצה , לא רוצה להתגרש. בשו� אופ� לא מוכנה לחיות אתו: "פסיכיאטר על עצבנותה

עבור הטיפול הגיע לה שכר יותר " ו1967הרי היא טיפלה בו לאחר תאונת דרכי� משנת , להעברת הדירה והחנות לאשה
  ".י"מעשרי� אל� ל

  :ד פסק"ביה' כב

ולמנוע סבל הצדדי� מחיי . דבר שהוא לטובת שניה� ולמע� בריאות�, י"פ כדמו"ש בגא על הצדדי� להתגר"
  .והרי שניה� הכירו והבינו שזהו הצעד הנכו� ויש לעשותו בהקד�, נשואי� אלו הבלתי מוצלחי�

הרי ג� הודה הבעל שנת� לה זאת , הרי בקשר לדירה הרשומה על ש� האשה, ב ואשר לתביעות הכספיות
, והיא נשארת כולה בחזקתה של האשה וכרכושה הבלעדי, ו� דא ברור הדבר שאינו יכול לחזור בוובכג. במתנה

  .כמו שכבר כתבנו

ואי� לאשה כל חלק בה , על כל זכויותיו בה, ג החנות הרשומה בחלקה על ש� הבעל תשאר לבעל לבד
  .וההצהרה שנת� הבעל על וויתורו בחנות לטובת האשה בטלה ומבוטלת

  ."ס"ז קאג"ז כולל כתובה שהאשה ויתרה וקבלה ע"אי� לצדדי� כל תביעה זע, זולת זאת

  .'והאשה על סעי� ג, ד"של פסה'  הבעל על סעי� ב�ז באו הערעורי� "ע

  :ב נאמר בסיכו�"באדר תשל' ד זה ביו� ז"בפסק הדי� שיצא מבי

  .ד נשוא הערעור"מפסה' א דוחי� את ערעור האשה על סעי� ג"

לאחר שנקבל את הנימוקי� נחליט . מפסק דינ�' ד האזורי לנמק את סעי� ב"י� לביהמחזירי� את הענ. ב
  .בדבר

  ."ג אי� צו להוצאות

  :ל"וז, ל"נת� הבהרה לפסק דינו הנ, ל"כנ' ד האזורי לאחר שהוחזר אליו התיק בהתא� לאמור בסעי� ב"ביה' כב

ע סימ� צט "� לפני� מבואר להדיא בטושוד הגדול ומשיב מפני הכבוד כי זו אי� צרי"ד עיי� בדברי ביה"ביה"
ואינו עני� , ועיי� בלבוש שאפילו זינתה". פ שהוא מגרשה מדעתו זכתה במתנה"הנות� מתנה לאשתו אע: "ב"ס

שנת� לה להתגאות לפניו , כי זהו לעני� בגדי� ותכשיטי�', למה שאמרו כי אקני לה אדעתא למיק� קמיה וכו
מ דאטו מא� דיהיב "כ הח"כמש. ואי� כא� עני� לאומדנא. ש"מ והב"כ הח"וכמש, ולא שתצא ממנו ע� זה

ובנהפ� מאוהב לאויב כלו� מחזיר . מתנה לחבריה ולרחמיה ערבא בעי למשקל מיניה דרחי� ליה לעול�
ע בזה ואי� להארי� במקו� "כ השו"ועיי� בנו. ו רשע לא בטלה המתנות שקבל"והנות� לצדיק ונעשה ח? מתנות

  .ד הגדול אי� להאשה די� מורדת"והרי לדעת ביה, פ"וזה בו. י הכבודשאמרו לקצר מפנ

  ."ב"ז אדר תשל"ח היו� כ"באעה

  .ד סופי בנידו�"ד זה לש� הוצאת פס"בזה חזר התיק לביה

מאחר שלדברי , "אי� לאשה די� מורדת"ד הקוד� ש"ד בפסק דינו מסתמ� על מה שכתבנו בפסה"ביה' והנה כב
, כי אקני לה אדעתא למיק� קמיה"מ אומדנא "ועל מה שהערנו ש� שלכאורה קיימת מ. שי�שניה� אי� לאיש גבורת אנ

: ב"ט ס"צ' ע סי"ד על האמור בשו"מסתמ� ביה, )ט"� בכתובות ע"לשו� הרי" (אדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה
  ".'כי זהו לעני� בגדי� ותכשיטי� וכו, "'ואינו עני� למה שאמרו כי אקני לה וכו"

ראי� הדברי� שחילוק זה בי� בגדי� ותכשיטי� לשאר מתנות הוא בדברי� שה� ניתנו לשימושה של האשה אול� נ
מ ג� הבעל נהנה מזה שמתקשטת "למרות שה� ניתנו לשימושה מ, שבזה בא חידוש ההלכה שבגדי� ותכשיטי�, בלבד
שג� כשנתנ� , כ דברי�" משא.מ למיפק"מ למיק� קמיה ולא ע"כ קיימת בזה האומדנא שלא נת� לה אלא ע"ע, בה�

מ שתנשלו מה� כשתצא "שלא נתנ� לה ע, בזה הדבר פשוט ואינו צרי� לפני�, לאשה היו מיועדי� לשימוש� המשות�
  .ממנו

כשרש� על שמה את חלקו בדירה לא היתה כוונתו שלא ימשי� להשתמש , שהרי ברור הדבר, וזהו הנידו� שלנו
שית� אד� הדירה אשר גר בה ויל� וינוע לחפש , והיעלה על הדעת,  מדור אחרשהרי אי� לו. בדירה כמו לפני הרישו�

  :ח אמרה"בשבט תשכ' וג� האשה עצמה בפרוטוקול מיו� כ? קורת גג לראשו

  ."ואמר שנות� לי את זה במתנה שיהיה לי ממה לחיות אחרי מותו, הוא רש� הדירה על שמי"

' סי(שיהא מסולק ממנה מכל וכל כדי� כל נות� מתנה לאשתו מ "הרי הדברי� ברורי� למדי שמתנה זו לא היתה ע
  .אלא שימשי� להשתמש בדירה במשות� כדר� איש ואשה, )ה"פ
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ודאי קיימת האומדנא שלא נת� לה , עתה כשיוצאת ממנו, מ שיהא מסולק הימנה"ומעתה כיו� שמתנה זו לא היתה ע
א� אינה , כמוב�, וזהו, וכל ליהנות ממנה לאחר מותוכי הרי כל עיקר המתנה לא היתה מכוונת אלא שת, מ למיפק"ע

  .יוצאת ממנו בעודו בחיי�

וחילוק זה בי� מתנה המיועדת לשימושה של האשה לבי� מתנה המיועדת ג� לשימוש הבעל יש לראות ג� לגבי  [
  ].ת"ד בפ"ט הו"קמ' ס סי"וביאר הדברי� בחת, ט"ד בבאה"הו, ט"מתנות שקיבלה מקרובי הבעל במבי

וג� עכשיו טוענת שאינה , ח"בשבט תשכ' אשה זו שנפסק בה שעליה לתת לבעלה לחזור לבית עוד בכ,  ועודזאת
שאי� די� מורדת אלא , וא� אמנ� די� מורדת אי� לה, א� ג� נראה טענותיה כאמתלא מבוררת, מוכנה לתת לו לחזור

דינה להחזיר כל המתנות כדי� מורדת מ כיו� שמסרבת לחיות עמו "מ, א"ובזה שניה� מודי� שאי� לו ג, מתשמיש
  .דמאיס עלי באמתלא מבוררת

ואילו . 'ח וכו"שזה תלוי בהכרזות וזמ� יב, כי די� החיוב להחזיר המתנות אינו מדי� קנס וכמו הא דמפסידה הכתובה
, ו� שהובא בפסק הדי� שיצא מאתנ"כמפורש ברי, מ למיפק"די� החזרת המתנות הוא מכוח האומדנא שלא נת� לה ע

, מ א� יש כא� גדרי מורדת לגבי קנס"ממילא אי� נפ, וכיו� שהוא מצד האומדנא). ח"ז סקכ"ע' סי(א "וכמו שציי� הגר
שג� חיוב , והא דאמרינ� במורדת דעלמא. מ כ� לא נת�"ע, אלא כל שיוצאת ממנו ואינה רוצה להמשי� לחיות אתו

דנותני� "היינו משו� דכל עיקר הזמ� הוא משו� , לכל דברח כשחל עליה די� מורדת "החזרת המתנות אינו אלא אחר יב
נמצא שכל עוד שלא עבר זמ� ). י"מ ש� סק"ח" (ז ותשאר ע� בעלה"ושמא תו� זמ� זה מרצי� זא, לה שהות שתחזור בה

יא חזינ� שהחלטה זו ה, כשאינה חוזרת בה, ח"ורק אחר יב. כרצו� מוחלט, עדיי� איננו רואי� את רצונה לצאת ממנו, זה
  .ל"ולא מטע� הקנס דמורדת וכנ, ואז דינה להחזיר המתנות מטע� האומדנא, סופית

דאי� כופי� אותו לגרש ולא אותה להיות "דנקטינ� ) ג בהגהה"ש� ס(שהרי בטוענת מאיס עלי בדינא דמתיבתא , תדע
כל מה שנת� לה "תגרשה ג� מבלי שנ, כשהיא יוצאת ממנו, ח"ואי� ש� די� יב, אלא שא� רוצה יכול לגרש מיד, "אצלו

  ).ג"א ש� סקל"הגר(מ למיפק "שלא נת� לה ע, ח"והוא מאותו טע� שבמורדת לאחר יב". או כתב לה אינה נוטלת כלו�

 שלא תהא קלה שמנה מאתי� יש להודעת� ש� מבוארת ). י"אעפ' פ(� "ודי� זה מקורו בדברי הגאוני� שהביא הרי
וזה לפי מה שפירש דבריה� שאי� כופי� אותו , נראה שהסכי� עמה�) ה" ל'י סי"אעפ' פ(ש "ומהרא. בעיניו להוציאה

  .ל"וכנ, א"וכ� ה� הדברי� ברמ. אלא שא� רצה מוציא, להוציאה

אול� נראה שזה משו� שפירש דבריה� שיוצאת ממנו , ונקטי דאי� לה כתובה, � השיג על דבריה� וכ� המאירי"הרי [
נראה " כל מה שנת� לה או כתב לה אינה נוטלת כלו�"זה ברור שכ� דבריו א אי� "ולפסק הלכה בדעת הרמ. בעל כרחו

ולא הזכיר . כתובה שדינה ככתובה' ח ותוס"כ ולא על עיקר כתובה שיש לה מתקנ"שה� מתפרשי� על מה שכתב לה אח
]. ו� לכתובהכ אי� כא� עדיי� מק"א, "אי� כופי� אותו לגרש ולא אותה להיות אצלו"מ שקאי בגוונא ש"די� הכתובה לפ

. מ מה שנת� לה ומה שכתב לה אינה נוטלת כלו�"ומ, הרי שנוקטי� הגאוני� שאי� עליה די� מורדת להפסד הכתובה
  .� כלו�"ז לא השיג הרי"וע, ל"מ למיק� קמיה וכנ"והוא מטע� שלא כתב לה ונת� לה אלא ע

ש דתוספת "� עליה� ממ"שב השגת הרמבויי, � מובאת דעה זו של הגאוני� שחייבת להחזיר כל מה שנת� לה"וש� בר
כ שהיא "� דאדרבא בכתובה ותו"וביאר הר. כ"שנראה מזה כאילו שרק מכוח די� זה מפסידה התו, כתובה ככתובה

משו� דלא "ואילו מתנותיה מפסידה מיד . ככתובה אינה מפסידה מעיקר די� המשנה אלא בניכוי של כל שבוע ושבוע
ואינה , ח"דהא דלדינא במורדת דנותני� לה יב, הרי מוכח מזה להדיא". ק� קמיהאקני לה מעיקרא אלא אדעתא למי

ותולי� שמא תו� זמ� של , הוא רק משו� דעדיי� לא רואי� אותה כמסרבת באופ� מוחלט, מפסידה מתנותיה לאלתר
שכל שנפסק דינה , כ יוצא ברור"א. ל"א וכנ"וכפי שהביא הרמ, ולפסק הלכה הרי נקטינ� כדעת הגאוני�. ח תחזור בה"יב

, והרי זהו הנידו� שלנו. חייבת להחזיר המתנות שנת� לה, והיא עומדת בסירובה להיות עמו, שאי� יכול לכופה להיות עמו
א� אי� בזה כדי להצדיק את אי , שאמנ� יש לראות טענתה שאינה יכולה לדור עמו כטענה בעלת אמתלא מבוררת

  .מ דינה להחזיר המתנות"ומ, מור בגוונא שיש לה אמתלא מבוררתשהרי כל דינא דמתיבתא א, החזרת המתנות

מ היא מצדה אינה מסרבת "מ, וג� כשסרחה תחתיו. ט שהבעל הוא שמוציאה מביתו"צ' ואי� זה דומה להא דסי
ולא כ� . וא� ג� משו� שנאסרה עליו, א� א� זה מסיבת קטטות ומריבות, והוא הוא שמוציאה, להמשי� לחיות איתו

  .שטוענת שמאוס עליה ואינה יכולה לחיות עמוד "בניד

מחמת פחד שיש סכנה "ג� א� היתה מסכימה , י שבתביעת הגירושי� אמר שאינו יכול שוב לחזור אליה"ואעפ
וא� עכשיו ממשיכה , ד"והעובדא שלמעלה משנתיי� לא נענתה לפסה, ב"הרי עיקר תביעתו מעיקרא היתה לשלו, "לחייו

  .שהמתנות חוזרות, ז דינא דמתיבתא ממש"כ הר"א, י� שיחזור אליהלטעו� שאינה יכולה להסכ

  :ז אנו פוסקי�"עפי

ולעשות , ועל האשה להחזיר לבעל את חלקו בדירה שהעביר על שמה, של פסק הדי�' מקבלי� את הערעור על סעי� ב
  .את כל הפעולות הדרושות לצור� זה

  .אי� צו להוצאות

  שאול ישראלי

  .מסכי�

  בצלאל זולטי

ומעול� לא היו בינינו , הבעל לא גבר: "טר� ניגש לבירור הבקשות רצוי להביא כא� תמצית דברי האשה לפנינווב
אותו המצב היה בזמ� שרש� את . בזמ� שרש� את מחצית הדירה ברמת ג� שירתתי אותו כמו ילד קט�. יחסי אישות

  ".חצי הדירה השניה על שמי
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, שלא היו ביניה� חיי אישות מעול� ואי� זה דבר שאירע לו בסו�.  א:והנה שני דברי� ברורי� ג� מהצהרת האשה
שירותה המסור הזה כפי שהיא תיארה אותו הוא שהביא את . ב". כמו ילד"פ כ� המשיכה לשרת אותו כהגדרתה "ואע

והמצב . הבעל למסור לה את כל רכושו משו� שנדמה לו שיזכה לאותו טפול כל ימי חייו ויבלה את שארית חייו בנעימי�
ולדבריה ולדברי , גלוי וברור שכאשר ראתה כי את כל אשר לו נת� בידה מאסתו וגירשתו מ� הבית ואי� לה כל עני� בו

  .או א� המחשבה על המצאותו במחיצתה גורמת לה עצבנות מופרזת, המצאו של הבעל במחיצתה, הפסיכיאטור שלה

וכ� בודאי ,  לא היה גור� שלילי כלל מתחלה לחיי הזוגאי� כא� ודבר זה" מורדת מתשמיש"והנה ברור שא� אמנ� 
והאשה .  במלא מובנו הרחב של מונח זהדמאסתיהואבל יש כא� מורדת ".  ליה ומצערנא ליהדבעינאמורדת "ג� לא 

פתחה את רגשותיה אלה כלפי בעלה עד כדי כ� שלדבריה הרהור שיבת הבעל הביתה גורמת לה התק� פסיכונאורנזיס 
ותצא בלא כתובה כלל : "'ח' ד הל"� בהלכות אישות פי"פוסק הרמב" מאסתיהו"והנה במורדת ד, א שלהכעדות הרופ

פושטת ואפילו מנעל שברגליה ומטפחת שבראשה שלקח� לה , ואינה נוטלת משל בעלה כלו�... ותטול בלאותיה הקיימי�
  ".צאונותנת לו וכל מה שנת� לה מתנה מחזרת אותו שלא נת� לה על מנת שתטול ות

כלו� יעלה על לב איש לתת את ביתו וכל , קיי� בנדוננו ביתר שאת" שלא נת� לה על מנת שתטול ותצא"אומד� זה 
הלא זה דבר שאי� הדעת האנושית ולא המוסר סובלי� ? רכושו לאשתו על מנת שתגרשנו מביתו ומנחלתו לעת זקנתו

אותו הוא שהביא אותו להתרוק� ולהתערטל מכל אשר וברור כי רק שירותה המסור של אשתו כפי שהיא תיארה , אותו
ומתו� סו� מעשה נראה שכל עצ� השרות , מתו� דמיו� או הנחה שאותו המצב יימש� עד סו� ימיו, לו ולמסור בידה

  .מתחלתו נעשה לש� כ�

לא יהא ד בי� אכל בי� לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול במורדת על בעלהאבל , ומה שאכל אכל כשהבעל רוצה לגרשה
הרי ". אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה, אלא מתנה הוא דיהב לה הא אמרינ� כי אקני לה אדעתא למיק� קמיה

כל שכ� במקרה זה שלא יעלה על לב איש מרד ופעולה , ברור כי במורדת אמרינ� אדעתא למשקל ולמיפק אקני לה
ערמה כפי שעשתה אשה זו שהחליקה לה לשונה להראות תומה ותחתיה , מבישה ומחפירה כזו לשלול שלל ולבוז בז

  .ומעשיה עד שלקחה משכבו מתחתיו וגירשתו בחרפה שבודאי אדעתא דהכי לא אקני לה

דבמי שכופי� להוציא אי� , � שיש לחלק בי� מורדת ובי� אות� שכופי� להוציא מחמת תביעת האשה"ונראה בדעת הרי
דמחייבינ� לבעל מנה "בבאה בטענת בעינא חוטרא לידא '  סה ב� ביבמות לד�"שכ� כתב הרי, מוציאי� מיד המוחזק

, ג דתנאי כתובה ככתובה דמו הכא אומד� דעתא הוא דכי אקני לה אדעתא למיק� קמיה"מאתי� אבל תוספת לא ואע
והמחייב בהו כתובה ותוספת , כ� יש כתובה בלא תוספת כגו� זו... ואי קשיא ל�. אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה

, משמע להדיא דזו אי� לה תוספת משו� שאי� מוציאי� מיד המוחזק". דמכללא לא מפקינ� ממונא, י� ראיה ברורהצר
הרי " ישבע כמה הוציא ויטול"מה שאי� כ� במורדת , וא� כ� בנת� לה מתנה והיא מוחזקת בה לא מפקינ� מידה

: ג לכתובות עט"ז כפי שהובא בשל" ריאוכ� משמע מדברי". מחזרת אותו"ל "� הנ"וכלשו� הרמב, שמוציאי� מידה
האשה שתבעה גירושי� א� היא תובעת בדי� כגו� אלו שכופי� אות� להוציא הרי היא כמי שגירשה בעלה מרצונו "

פ שכופי� הבעל להוציא בתקנת הגאוני� "וא� תובעת גירושי� שלא כדי� אע. ואמרינ� מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל
  ".לא יפסיד הוצאותיו

דלמשקל "שכתב באות� שכופי� אות� להוציא שאי� לה תוספת מטע� , כ סתומי�"ד ס"קנ' ע סי"ש באה"דברי הבו
. � או אפילו במוחזקת מוציאי� מידה"א� אי� הדבר ברור א� משו� שהבעל מוחזק וכדברי הרי, "ולמיפק לא אוסי� לה

ז "ט סק"צ' מ בסי"א� דברי הח. י� המהש נשע� עליה� סתומ"ח שהב"בש� הר' ד' ג סי"ש בכלל מ"ג� דברי הרא
ורק במוציא אשתו שלא לדעתה חילק בי� הדברי� שדר� בני אד� , להדיא דבמורדת לית די� ולית דיי� שהכל חוזר

שכ� כתב על האמור ש� שהנות� מתנה , ליתנ� מתנה גמורה לדברי� שדר� בני אד� ליתנ� לאשתו לשמושה בה� לפניו
הטע� דבשלמא בגדי� ותכשיטי� : " מדעתה כגו� שסרחה עליו ואפילו הכי מתנתו שלהפ שמגרשה שלא"אע... לאשתו

אבל א� תסרח אדעתא . שעושי� להתנאות בה� האשה אי� דעתו למתנה גמורה רק שתתקשט בה� כל זמ� שהיא תחתיו
ללבוש ולהתנאות אבל הנות� לאשתו קרקע או מעות או אפילו שאר מטלטלי� שאינ� ראוי� , למשקל ולמיפק לא אקני לה

דלא גרע מתוספת שליש שמוסי� לה בכתובתה דאטו מא� ,  בוכל שאינה מורדתזה נגבה בי� באלמנות בי� בגירושי� 
וא� הוא . שא' ש סי"עיי� בתשובות הריב. דיהיב מתנה לחבריה ולרחמיה ערבא בעי למשקל מיניה דרחי� ליה לעל�

  ".ספת שהוסי� להמאות� שכופי� אות� להוציא די� המתנה כדי� התו

ובכל שאינה מורדת ובא להוציאה שלא לדעתה יש לחלוק בי� דברי� שאד� נות� , הרי להדיא דבמורדת הכל חוזר
וא� כ� ברור כי קרקעות האמורי� לעיל . ודברי� שאינ� לשמושה בפניו אינ� חוזרי�, לשמוש האשה בפניו שאלו חוזרי�

למדנו כי דירה העשויה לשמוש שניה� ולא יעלה על לב . ויי� לשמוש שניה�ובודאי שאינ� עש, אינ� עשוי� לשמושה בפניו
ואפילו לא מרדה בו אלא בא להוציאה מפני שסרחה עליו או א� הוא , איש שיתננה מתנה לאשתו ויתגלגל ברחובות

  .העיטורשא בפירוש דברי ' ש בסי"וכ� ה� באמת דברי הריב. מאות� שכופי� להוציא חייבת להחזיר כל מה שנת� לה

הבעל שנת� : "ח ששו�"ת תורת אמת להר"ה והובא בשו"פה בש� הרמ' ע סי"ונראה כי ג� מה שכתב הטור אה
... ודוקא נתאלמנה או נתגרשה, לאשתו קרקע או מטלטלי� ונתאלמנה או נתגרשה שקלא להאי ארעא לבד מכתובתה

ה אגרת מרד שהפסידה כל כתובתה הפסידה אבל נתאלמנה או נתגרשה מתו� מרדה לאחר שכתבו עלי, שלא מתו� מרדה
אבל בכנדו� דיד� , דוקא בקרקע ומטלטלי� שאינ� עשוי� להתקשט בה� בפניו ולהשתמש בה� ביחד, "כל מה שנת� לה

ומה ג� שבנדו� זה כבר התרה בה בית הדי� . דאנ� סהדי דאדעתא דהכי לא אקני לה, לאו דוקא עד שיכתבו אגרת מרד
ד א� להכריזה כמורדת על כל "ח שא� תעמוד בסרובה לקבל את הבעל לבית ידו� ביה"ט תשכח בשב"בהחלטתו מיו� כ

  .ד"עומדת האשה במרדה למרות אזהרת ביה, ארבע שני�, ומאז ועד היו�, מסקנותיה

והרי היא של , וההעברה בטלה ומבוטלת, לפיכ� נראה ברור שלא זכתה אשה זו במחצית הדירה שהעביר על שמה
  .תה לפני ההעברההבעל כפי שהי
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ש כעת שיש בידה כעי� וויתור "כ, ולאור כל זה ברור כי ג� אלו הועברה החנות לגמרי על ש� האשה היה הרשו� בטל
  .ואי� לנו צור� לעסוק בכ�, ד קמא בדיוק נסוחו"שכבר נתעסק ביה

ה א� מגיע לה חצי זה יתכ� שהיינו צריכי� לדו� ג� על החצי השני של הדירה שנרשמה על ש� האשה בזמ� שקנו אות
מ "ע חו"ד צרי� לפסוק בכעי� זה כמבואר בש"וידועה היא מחלוקת הפוסקי� בזה א� ביה, או שג� אותו חייבת להחזיר

כ הבעל "א� כיו� שג� לאחר שהתעוררה בעית החצי הזה בפנינו בעת הדיו� וב. ועוד, ש�, �"ע וש"וסמ, ב בהגה"יז סי' סי
  .א� אנו לא נדו� בו, אליו כללהמשי� להתעל� מכ� ולא התיחס 

פ שאי� "אע, ש"הרי כפי המפורש בפרטי כל וויתרה האשה על כתובתה ללא כל תנאי וקבל בקגו, לשאלת הכתובה
  .יא' ה הל"ובהלכות מכירה פ, יט' ז הל"� בהלכות אישות פי"מחילה כזו צריכה קני� כמו שפסק הרמב

דמורדת ממלאכה אי� בה מאומה מטענת ,  מורדת ממלאכהנדמה כי מורדת שלפנינו אינה בגדר, ואוסי� עוד
ומר� ', י' א הל"� בהלכות גירושי� פכ"וכ� הביאה הרמב, ואי� בה שו� הרחקה גופנית או בחילה נפשית" מאסתיהו"

  .ו ללא כל זכר לריחוק נפשי בינה לבי� בעלה"פה מט' ע סי"באה

ושתיה� " בעינא ליה ומצערנא ליה"ו" מאיס עלאי"ות נאמרו בה שתי הגדר" מורדת מתשמיש"ואלו באותה הנקראת 
ואלו היינו מניחי� את ההדגשה רק , "מאיס עלאי"פ כ� נחלקו בעניניה� כידוע מחמת הדגשת ה"ואע, מורדות מתשמיש

על מרד מתשמיש כפשוטו של המונח היינו מטשטשי� את התחומי� בי� שני מיני מרד הללו המתבטאי� לכאורה בדבר 
  .בעוד שלמעשה חלוקי� ה� בדיניה�, רד מתשמישאחד והוא מ

והזכרת מניעת התשמיש או כפי ביטויו של " בעינא ליה"או " מאסתיהו"לפיכ� נראה שכל הדגשת חלוקת� היא 
והוא הדי� לכל גלוי נפשי , אינ� אלא אחר הגלוי� החיצוניי� של המאיסה" ואיני יכולה להבעל לו מדעתי"� "הרמב

ומה . ומרידת המלאכה היא רק תוצאת לואי של מרידת המאיסה ולא מטרה עיקרית. א דיד�אחר שהוא בולט כעובד
ורב הונא דנקיט אתשמיש דהוא עיקר בטול נשואי� וצערו של איש בגופו ודאי לאפוקי כל : "� בספר הזכות"שכתב הרמב

והרבה זקני� מתחתני� למטרת , יאלא הוא הדי� לכל צער גופני ונפש, אי� כוונתו שרק זה ולא יותר" די� שבממו� אתיא
, הצוות החברתי הנפשי ללא שימת דגש על סממ� התשמיש שבמקרי� רבי� אינו קיי� וכעובדא דיד� בראשית חייה�

לאפוקי כל די� שבממו� "וכדמסיי� ש� , � באה לאפוקי מרד ממלאכה ללא שו� זיק של מאיסה"וכל הדגשת הרמב
כלומר הצוות , לומר שזה גור�" בעינא ליה"ובשניה " מאסתיהו" "לאימאיס ע"ל "ולא לחנ� הדגישו חז, "אתיא

  ".מורדת דמאסתיהו"ולפיכ� כנראה יש לה לזו די� . החברתי והסעד הנפשי שיש לבעל מאשתו

  :ל נראה שיש להחליט"לאור על הנ

  .מפסק הדי� בתקפו עומד' וסעי� ג, א דוחי� ערעורה של האשה

וכל הפעולות שנעשו בהעברת חצי הדירה שהיתה , ד נשוא הערעור"מפסה' י� בב מקבלי� ערעור הבעל ומבטלי� סע
  .כ� שהדירה נשארת בבעלות שני הצדדי� בחלקי� שוי�, רשומה על ש� הבעל לש� האשה בטלות ומבוטלות

  יוס� קאפח

  .ד המעורער"איני רואה אפשרות לשנות את הפס

ד "ד אמנ� בפס"ד ביה"ובניד. א� נכתב עליה אגרת מרדאמור רק , מתנותיו חוזרי�, הדי� שהנות� מתנות לאשתו
א� בפועל לא , ד א� להכריזה כמורדת"ח כתבו שא� תעמוד בסירובה לקבל הבעל לבית ידו� ביה"ח בשבט תשכ"מיו� כ

ד המעורער ביקש הבעל להוציאה בגט ולא חזר על תביעתו הקודמת "ד פסה"ובתביעתו שבה פסק ביה. הגיע הדבר לזה
  .ד לא היה לו לדו� על הכרזתה כמורדת" שביהכ�. ב"לשל

ר רוצה להשוות זאת לתכשיטי� שנת� לה דדיינינ� שאי� דעתו למתנה גמורה אלא שתתקשט בה� "ואשר למה שכת
, "כי דירה העשויה לשימוש שניה� ולא יעלה על לב איש שיתננה מתנה לאשתו ויתגלגל ברחובות"בעודה תחתיו מצד 

כ "משא, כי בתכשיטי� היה מוכרח לתת� לה בכדי שתוכל להשתמש בה� בעודה תחתיו, י�השואה זו אי� לה סימוכ
. ד שג� לפני כ� היתה חציה רשומה על שמה"בפרט בניד, הדירה שהיו יכולי� לדור בה ג� מבלי שהעביר לה על שמה

ובדר� כלל נקטינ� שבעל . כ אי� בגו� מעשה המתנה שו� הוכחה שהיתה כוונתו רק באופ� שיהא לו בזה זכות שימוש"וא
והרי מעצ� המתנה יתכ� ). ז"ה ס"פ' סי(שנות� מתנה לאשתו בי� קרקע בי� מטלטלי� קנתה ואי� הבעל אוכל פירות 

אול� השאיר זאת , או שאמנ� כיו� שג� הוא יגור בדירה, וזו תשמש לאשה כהכנסה, שכיו� שקנה דירה אחרת שידור בה
מי שאשתו מושלה ' שלשה צועקי� ואינ� נעני� וכו: "ש"ז בכלל מ"והר. נה כלו�כיו� שלא הת, לרצונה הטוב של האשה

  .והכא תרוייהו איתנהו ביה, :)פ"מ ע"ב" (והכותב נכסיו לבניו בחייו' עליו וכו

דאיני רואה , ב או להכריזה כמורדת"ויש להוסי� עוד כי ג� א� היה חוזר בו מבקשת הגירושי� והיה תובע שלו
כ ש� "הרי זה כשהטענה היא מעניני תשמיש כמש, ר גדרי מאיס עלי"דמה שציי� כת, הכריזה כמורדתמאיזה נימוק יש ל

ואילו כא� טענה זו איננה באשר אי� לו ולא היה לו ". א� אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתו"ע "מ ושו"בר
  .ז"ע' ש ריש סי"ובמ "ואילו על מורדת ממלאכה אי� די� מורדת כמבואר בח, א"מאז נישאת לו ג

ה דנקיטא תשמיש דהוא ביטול עיקר נשואי� וצערו "ור: "... י מבואר הדבר באריכות"אעפ' � בפ"הזכות להרמב' ובס
דהני מלאכות דבר שבממו� ה� שחייבו אותה חכמי� אצל הבעל ואינ� מתנאי האישות שלא יהא ' וכו' של איש בגופו וכו

  ".כדי� מא� דלא ציית אדינא, ליה שתעשה כדי�ד משמתי� ע"ואפשר שבי' בתשלומי� וכו

ואשר . ודאי שאי� מקו� לדיני מורדת, מצד הטענה של חיובה לעשות לו דברי� שבשימוש הבית, והכא שאינה ניזונת
כ אינו יכול ג� לתבוע ממנה זכות לדור מדי� "א, כבר הבאנו לעיל דבמתנה אפילו זכות אכילת פירות אי� לו, לדיור בבית

  .פירות

ל תביעה "כ שכנ"כש, ד להכריז עליה כמורדת"ב לא היה בידי בי"נראה שג� אילו היתה עומדת תביעת שלו, סו� דבר
  .ולהיפ� הכריז שאינו רוצה ואינו יכול לחזור לדור יחד, ד"כזאת לא עמדה כלל בפני בי
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שג� ,  את האשה מדעתוז בדי� מי שמוציא"א� הר, בפרט שיש ג� מצדה הסכמה, כ יש בזה די� שרשאי להוציאה"א
  .מ לא הפסידה המתנות שנת� לה"מ, כשהסיבה היא מצד קטטות ומריבות מצדה

  שאול ישראלי

  .בהתא� לנמוקי� המצורפי� מאז לתיק דלעיל אני מסכי� למסקנה

  יוס� קאפח

  פסק דין
  :אנו פוסקי� איפוא

את חלקו בדירה שהעביר על . ר. אלהחזיר לבעל. ר.ועל האשה ר, של פסק�הדי�' מקבלי� את הערעור על סעי� ב
  .ולעשות את כל הפעולות הדרושות לצור� זה, שמה

  .ג"ה בחשו� תשל"נית� ביו� כ. אי� צו להוצאות

  יוס� קאפח  שאול ישראלי  בצלאל זולטי

  )לאחר פטירת הבעל(החלטה 
צא על ידינו בתיק הדי� שהו�וזה בקשר לפסק , די� הצהרתי�ז למת� פסק"ו בתמוז תשל"לפנינו בקשה מתארי� ט

  . לפיו על האשה להחזיר לבעל חלקו בדירה, /192ערעור לא

טענה , בבקשה זו טוענת האשה שהחיוב להעברה היה רק על ש� הבעל כשהוא חי וקיי� ולא לבעל המת או ליורשיו
  : זה לקבועד "ובהסתמ� על טענות אלה מתבקש בי, ל"כפי שפורטו בכתב הבקשה הנ, זו מנמקת האשה בנימוקי� שוני�

כי חיובה של האשה להעברת מחצית הדירה פקעה ובטלה מ� העול� יחד ע� פטירתו של הבעל כאשר בעת הפטירה "
  ". היא נשארה אלמנתו ולא בוצעו הגירושי�

  :וזה מנימוקי� דלהל�, ל אנו מחליטי� לדחות הבקשה"י כל הנ"ועפ, עיינו בכתב הבקשה ובחומר שבתיק

ז סיו� "א מיו� י"ד האזורי לת"ביה' י הבעל המנוח על פסק הדי� של כב"בערעור שהוגש עפסק הדי� בערעור נית� 
התביעה להחזרת רכוש שנכרכה אגב . ד האזורי היה בתביעת הבעל לגירושי� והחזרת רכוש"ד זה של ביה"פס. א"תשל

  .3ג סעי� "שיי חוק שיפוט בתי די� רבניי� משנת ת"ד עפ"תביעת הגירושי� היא בסמכות יחודית של ביה

לדו� כבוררי� "ולא מכוח הסכמת האשה , ד זה"ד האזורי וכ� בבי"ביה' מכוח סמכות זאת התקיי� הדיו� בפני כב
שכאילו הסכמה זו ניתנה , שעל סמ� הנחה זו מבססת טענתה, ל" מבקשתה הנ6כפי טענת האשה בסעי� " בענייני הרכוש

  ".רק בתנאי כי הבעל יגרש אותה"על ידה 

הוא שדרש פסק די� , י הבעל"אלא ע, כי כאמור לעיל בקשת הגירושי� כלל לא הוגשה על ידי האשה, וד ונאמרנוסי� ע
  .לגירושי� והוא שכר� אגב זה את החזרת הרכוש

כי על האשה להחזיר לבעל את חלקו בדירה שהעביר "נקבע , ד"י שני� מחברי ביה"שנומק באריכות ע, בפסק דיננו
לא חויבה האשה לתת . כי התנאי� שעל פיה� נעשתה ההעברה לא קוימו, ישו� היה בטעותוזה מפני שהר". על שמה

ואשר על כ� חיוב זה אינו כרו� בביצוע , מפני שקיבלה זאת ממנו שלא כדי�, אלא להחזיר לו את שלו, מתנה לבעלה
שכפי שאמור , פ"לקבל גג� אילו היתה האשה מסרבת . ולא נקשר כלל במעשה הגירושי� בפסק הדי�, הגירושי� בפועל

  .לא היה בזה בכדי לעכב את החיוב של האשה להחזיר את העושק לבעליו, פ"לעיל הבעל הוא שביקש לחייבה בקבלת הג

ו למי שהנחיל לה� רכוש זה /וזכות זו עוברת ליורשיו או, שמיתת הבעל לא מגרעת כי הוא זה מזכותו, וממילא מוב�
  .בצוואה המאושרת כדת וכדי�

  :ל אנו מחליטי�"לכל הנבהתא� 

י התיקו� שהוכנס "ועפ, ג"כסלו תשל' ד זה מיוו� ב"ועל האשה לקיי� את האמור בפסק הדי� של בי, הבקשה נדחית
  .ז"ד כסלו תשל"בו בהחלטתנו מיו� י

  .ז"ז בתמוז תשל"ניתנה ביו� כ

  יוס� קאפח  שאול ישראלי  בצלאל זולטי

  

  19*נאמנות אשה בעניני תשמיש : סימ� יט

  א א� יש כא� משו� חוזר וטוע�

  ב בנאמנות האשה להכחיש הבעל כשטוענת שבא עליה שלא כדרכה

  ג נאמנות האשה בנידו� שלנו

  .ע"ד חיוב במזונות בטוענת מ

  פסק די�

                                                      
, הרב סלמא� חוגי עבודי , הרב בצלאל זולטי , אלישיב ' הרב יוס� שלו, נשיא �הרב יצחק נסי : הדייני '  בפני כב132\ז"תשכ ,114\ז" ערעורי תשכ19

  הרב עובדיה יוס�, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט 
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  :לפיו, כז666/' כו ומס8490/' תיק מס, ז"שבט תשכ' ד האזורי ביו� ו"ביה' י כב"ד שנית� ע"זהו ערעור על פס

לדעת המיעוט מצוה על הבעל לגרש את אשתו ללא , זהו לפי דעת הרוב(בלי כפייה , .פ לאשתו ד"חייב לתת ג. א הבעל א
  ).חיוב

  ).לדעת המיעוט חייב הבעל לתת מזונות לאשתו(, ב אי� לחייב את הבעל במזונות האשה

השינוי . פ"אשה לחייב את הבעל במת� גא הדוחה תביעת ה"ד אחר אשר נית� בנדו� בשנת תשכ"ל קד� פס"ד הנ"לפס
  .ד בא עקב הטענה החדשה שהשמיעה אותה האשה בדיו� האחרו�"בעמדת ביה

כסדר שה� כתובי� על ספר , כ" משנת תש�לצור� הדיו� אשר בפנינו עלינו להעביר כא� את פרשת הדיוני� מתחלת� 
הנשואי� היו בטעות תחת "כ האשה "טע� ב, כ"שז חשו� ת"ביו� כ, בישיבה הראשונה, ובכ�. מרש� בית�הדי� האזורי

 והוא נסע �1952האשה עלתה ארצה ב. חיו יחד כשנה וחצי בבגדד,  שנה17נאלצה להתחת� בהיותה בת , לח� ואיו�
ב תמוז "בי, בישיבה מאוחרת יותר. כ ג� זה לא"בהתחלה שלח סכומי� קטני� ואח(ומאז לא היה מגע ביניה� , לפרס

  .כשהיו יחד בבגדד היה מכה אותה). רדיו, שקבלה מבעלה ג� מכונת תפירה, ד"ביהאמרה האשה ב, כ"תש

הוא מאיס עלי : "היא הוסיפה לטעו�. 23הודתה האשה שבעת הנשואי� היתה בגיל , א"טבת תשכ' ב�ט, כעבור שנה
הכריח אותי כ� , ש� מי�אש על הכר, מה שאני בחלתי הכריח אותי ללבוש, מאז האירוסי� מאסתי בו, מרוב הקפוח

נגעלתי ,  הכריח אותי בכח לאכול בשר טר��הוא מצבע שערותיו ,  אני מואסת בו ג� מבחינת הבדל בגיל�להתחת� אתו 
מעורב במשפטי� וג� איי� עלי להשחית הפני� ולכ� ' פחדתי ממנו משו� שהי,  הכריח אותי בגלל שזה יותר בזול�, מזה

  ".התחתנתי אתו

ז "הכירו זא,  שנה�11ההבדל בגיל הוא כ, קנה בשר כשר, היא בקשה ממנו להתחת�, לדבריו. הבעל מכחיש הכל
הוא שלח לה . ל"דאג לאשתו במדת יכלתו ג� בהיותו בחו. והיו ביניה� חיי אישות בטר� התחתנו, הרבה לפני הנשואי�

  .שכר לה דירה באמצעות אחיו, מתנות, כספי�

עשה צעדי� למניעת הריו� והרופא אמר שזה מזיק , ברוגז' חדשי� הי 3כל , חיינו יחד כבעל ואשה שנתיי� "�: האשה
  .הבעל מכחיש דברי האשה". לבריאותי

  .וחלק בגרסת הבעל, ד אשר חלק מה� תמכו בגרסת האשה"הופיעו ג� עדי� בביה

�: ובו הוא קובע, ד"ד האזורי פס"א הוציא ביה"א ניס� תשכ"ביו� כ  

בריה על הפרש גיל גדול לאחר שהוכח בפנינו שהכירה אותו זמ� רב ד א� א� נית� אמו� מלא בד"לדעת ביה"
 אי� לטענה זו שו� מקו� בהלכה כדי לחייבו לגרשה על סמ� �לפני נשואיה אתו בהיותו גר יחד ע� משפחתה 

 ע� כל העדויות שהושמעו בפנינו לא הוברר העני� די הצור� �ביחס לטענה על יחס רע מצדו כלפיה . זה
כ התובעת בסיכומי� "במיוחד לא הוכחה כלל וכלל טענת ב, ות והוכחות סותרות בנדו�וקיימות הכחש

וכ� אי� לדעת ... והיא מואסת בו, � נידו� אד� רע וקשה המצער הרבה את אשתו"ת התשב"בהסתמכו על שו
  .ד שו� ביסוס כדי להכליל את הנתבע בסוג הריקי� והפוחזי� מאבדי� הו�"ביה

  ...".פ"חה תביעת האשה לחייב את בעלה במת� גד דו"ל ביה"לאור כל הנ

חיי , מאוס עלי' כשהיינו ביחד הי "�: ל"בערעור היא חוזרת על טענותיה הנ, י האשה"ל הוגש ערעור ע"ד הנ"על פס
חדשיי� בער� לפני שהבעל ברח מעירק לא חיינו ... לא רצה בשו� אופ� שאני אכנס להריו�, אישות לא היה בסדר אצלנו

מה שכתבתי לו מכתבי� כאשה הכותבת לבעלה זהו רק .  ומאז החלטתי להיפטר ממנו1952י באתי לאר� בשנת אנ. ביחד
  ".עני� הגיל לא איכפת לי, בכדי להביא אותו ארצה

ד לעשות נסיו� לשלו� לתקופה של שלשה חדשי� וא� "כ הצדדי� הסכימו ה� לקבל הצעת ביה"מ בי� ב"אחרי מו
י לחדש "הבעל ישל� לאשה במש� השלשה חדשי� ס� ארבע מאות ל. על לתת לה גטהנסיו� לא יצליח מסכי� הב

  ...והיא תהיה נאמנת מי אש�) כפי שהציע הבעל(ל "לכלכלת הבית ואמא שלה תגור את� בימי הנסיו� הנ

ד "כשנתמלא השבוע הזה הודיעה המערערת לביה. כ האשה מבקש דחיה לשבוע ימי� כדי להתיע� ע� משפחתה"ב
פ ודחה "ג� בית די� זה הגיע לאותה המסקנה שאי� מקו� לחייב את הבעל במת� ג.  מסרבת לעשות נסיו� לשלו�כי היא

  .את הערעור

הבעל הצהיר שא� כי לרגל העסקי� . ד האזורי בדבר הסרת צו עיכוב נסיעה לבעל"כעבור שנתיי� התקיי� דיו� בביה
לא "ז ענתה האשה "בתגובה ע. שתו יחזור תו� שלשה חדשי�א� בגלל שהוא אוהב את א, ל שנה וחצי"צרי� להיות בחו

  ".אפגש ע� הנקמ� הזה אפילו בקבר

א� שלא , ל"ובהתא� להתביעה הנ, כו8490/' בתיק מס, ד"ו הגישה האשה שוב תביעת גירושי� לביה"תמוז תשכ' בא
כ הבעל העיר "ב. מי�והאשה חזרה על טענותיה שטענה בדיוני� הקוד, הוזמנו הצדדי�, העלתה שו� עילה חדשה

כ יש "וא, ד האזורי הדוחה תביעות האשה וג� בערעור לא הצליחה"ד מביה"קיי� פס, ד כי אי� מקו� לתביעתה"לביה
  .ד ואי� לה כל עילה ונימוק חדש"איפוא מעשה בי

ד "סהרגישה שאי� לה סיכויי� טובי� לקבל פ, כנראה, האשה. ז"ט חשו� תשכ"ד דחה את המש� הדיו� ליו� י"ביה
י " ל�.500בו היא תובעת מזונות בס� ) כז666/' מס(ולכ� החליטה לפתוח תיק חדש , א"שונה מזה שקיבלה בשנת תשכ

  .כ היא דורשת מזונות מבעלה"וזה גר� לפיטורה מעבודה וע, בטענה כי בעלה שולח מכתבי� למקו� עבודתה
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האשה ממשיכה לסרב לגור ע� , עתה לגטד דחה תבי"זה למעלה משש שני� שביה, כ הבעל"ג� בדיו� הזה טע� ב
  .הבעל ולכ� אי� לה כל זכות לדרוש מזונות מבעלה

שנה וחצי היינו ביחד אבל לא חיינו חיי אישות כי הוא ברח  "�: אמנ� האשה התחילה להשמיע טענות חדשות
  ".נורמליהוא לא חי באופ� "כ אמרה "אח". הוא אמר שיש עוד זמ� לילד הילכ� לא נכנסתי להריו�. לאמא

אמרתי כל הזמ� שיש לי דברי� שלא  "�: האשה. בכל הדיו� הקוד� לא הזכירה האשה פג� בחיי אישות: כ הבעל"ב
  ".אוכל לגלות� ולקחת הדברי� לקבר וכוונתי היתה לחיי אישות הבלתי נורמליי� שלו

אבל רמז ,  נורמליי�א� כי מעול� לא השמיעה את הטענה הזאת שבעלה חי אתה חיי� בלתי, ובכ� לדברי האשה
א� זה , "קבר"הזכירה אמנ� המלה . ג� זה לא אמרה, בר�. רמזה על כ� כשאמרה שיש לה דברי� שתקח אות� לקבר

ז בבחינת "ל ה"ולהכניס בה� הכוונה הנ, "לא אפגוש ע� הנקמ� הזה אפילו בקבר "�: בקשר לסירובה להיפגש אתו
  ".עיולי פילא בקופא דמחטא"

ד אני "ר עומד לתת פס"היות וכת "�: וזה תוכנו, ד"והיא הריצה מכתב לביה, ל"טענה הנהאשה לא הסתפקה ב
  ".היות ויש לי מה להשלי� את דברי... ד לשמוע אותי"מבקשת רשות מביה

ד לא להרשות "כ הבעל ביקש מביה"ב. ז הופיעו הצדדי�"טבת תשכ' ד ביו� א"ובישיבת ביה, ד נעתר לבקשתה"ביה
ומה שיש לה לטעו� כבר טענה ומה שתוסי� לטעו� , היו לה הרבה הזדמנויות לטעו� טענותיה. דשי�לה להשמיע דברי� ח

  .ה� שקרי� מיסוד�

כל החיי� שלו הוא הל� ע� בחורי� מוסלמי� , גדל בי� ערבי� ומוסלמי� בעירק, הנתבע, האיש הזה "�: האשה
מטעמי האשה מסרבת להוסי� ". בחור שלווכשהתחת� אתי לא התחת� אתי בתור אשה שלו אלא התחת� אתי בתור 

  ..." חייתי אתו בצורה נורמליתמעול� לא: "היא מוסיפה, צניעות

  .עונה האשה שאינה יכולה להסתכל בשו� אופ� בפניו, ד שתסתכל בפניו"לבקשת העו

י מעלה לא היה לי העוז להתבטאות במלי� עכשיו שאני רואה שזה עלול להרוס חיי אנ: "ד עונה האשה"לשאלת ביה
תמיד אמרתי שיש כמה מלי� שאני לא . צניעות ובושהועד עכשיו לא רציתי להעלות מטעמי , כל מה שיש לי לומר

  ".בפע� הראשונה כ� חי אתה כדרכה"כ אמרה ש"אח". אומרת ואני אקח אות� בקבר

רק הייתי חי אתה  בעי�1950א� מפני המצב הקשה בשנות ה, תמיד חייתי אתה בצורה נורמלית"הבעל מכחיש דבריה 
�בצורה הבאה �  ". דש מבפני� וזורה מבחו

  :וזה מבוסס על שני נימוקי�, פ"ד לחייב את הבעל במת� ג"כאמור פסק ביה

ו שאשה נאמנת בטענה זו "סימ� ל" עדות ביעקב"ודעת ה, חי אתה שלא כדרכה' א הואיל והאשה באה בטענה שבעלה הי
נאמנת האשה בדבריה מטע� דאי� האשה מעיזה פניה "  בשקרההבעל מכיר"ג� כשבעלה מכחישה ככל טענה ש

  .להגיד שקר בפני בעלה

ומכיו� , אחריתא' לא יהבי לי' ר וכל כמה דאגידא גבי"כי הבעל טר� קיי� פו, ב יש לחייבו במת� גט משו� לתא דידיה
  . את אשתולכ� על הבעל לסלק את המכשול העומד על דרכו ולגרש, שאפס כל תקוה שאשה זו תשלי� אתו

ב דכתובות באשה הטוענת על בעלה "פ' א בחי"ש הריטב"הנה העדות ביעקב בעצמו הביא מ, אשר לנימוק הראשו�
דהא דרב המנונא הבו דלא להוסי� עלה "שכופה אותה ומשמשתה נדה דאינה נאמנת א� שהבעל מכיר בשקרה מטע� 

  ".שאלה' כתי בזה בתשווכבר האר, מ במידי דמשוי ליה בשיני"ואי� לנו שהאמינוה מדרה

העדות ( לא מלאנו לבנו להוציא מ� הבעל לפי שחשב �מ לעני� מזונות "ומ "�: ל"ז, ר"ד אזאה"ל הו"ד הנ"ובפס
ל "ז ס"א שאי� האשה נאמנת למשוי את הבעל רשיעא יחידאה הוא אבל לדיד� חזינ� דהרדב"שסברת הריטב) ביעקב

ל שכל "ת הא קיי"וא: "ו"ת' ג סי"ז ח"ת הרדב"שו' ועי, "פ� דעת�א מא� ספ� לאפוקי ממונא מיד הבעל הי"כהריטב
רשע ' דבשלמא בטענת אינו יורה כח� או גרשתני לא משוי לי... 'היא נאמנת שאי� אשה מעיזה כו' דבר שהבעל קי� לי

א ל דל"ג וכ� כתבו ז"ד א� אתה מאמינה נמצא אתה עושה אותו פרי� ורשע ולא מהימנה לה בכה"בטענתה אבל בנ
  ".'מהימנינ� לה אלא במידי דלא פגמא לי

אבל כד מעיינת שפיר תשכח דלאו הכי הוא ולא דמיי� אהדדי כלל דבשלמא גבי האומרת  "... �: ז"ת' כ ש� בסי"וכ
ל ואי� "ל וז"א ז"כ הריטב"נ כלל וכ"ד קא משוי ליה רשע ולפיכ� אי"אבל בנ, ה מהימנא"רשע ומ' גרשתני לא משוי לי

  ...".'מ מבמידי דפגמא לי"בשו� מקו� בתלמוד מדרהלנו שנאמינוה 

ש כלל "הרא' ג שהוכיח מתשו"ק' ע סי"אלא שבכל זאת הוכרע הכ� כהעדות ביעקב בגלל דברי הכתב סופר בחאה
א והוא מכחיש אותה "ש פסק באשה הטוענת שאי� לבעלה גבו"הוא מכיו� דהרא' דידי' וחילי, ז"ג דפליג על הרדב"מ

כ דא� "וע, והלוא א� נכוני� דבריה הרי הוא עובר בלאו דעונתה לא יגרע כשמסרב לגרש אותהמ "נאמנת מהא דרה
, ד בלי שו� חולק"קנ' ע סי"ש פסוקה היא באה"והואיל והלכה זו שהעלה הרא. כ נאמנת"רשיעא ג' במקו� דמשוי לי

  .ז"קי� לי אי אפשר לטעו� כהרדב' אפי

א דדוקא בכיו� לצערה הוא דקעבר על "קל' ג סי"ט ח"מ לדעת המבי" ל.ז"אכ� נראה דאי� בזה כדי הכרעה נגד הרדב
ל בודאי אי� שו� הכרח מהא דהטוענת שאי� לו "ז' ולדידי, א"ד מה"� פי"וכפשטות לשו� הרמב, לאו דעונתה לא יגרע

ולה או דא� כשאינו מכוי� לצערה א� היא מצטערת א� אינו ח: "דסובר' נ' � אלשי� סי"אלא א� לדעת המהר, א"גבו
כ וא� חלה או "אח' אלא לאפוקי מהא דכ" ת"א� עבר ומנע כדי לצערה עבר בל"� "ולא כתב הרמב, אנוס עובר בלאו זה

  .ל"הנ' יש לדו� בראי". אבל לעול� בבריא והיא מצטערת ומוחה והוא מונע עונתה ודאי שעובר' תשש כחו כו
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 וא� עבר ומנע כדי לצערה עבר בלא תעשה שבתורה אסור לאד� למנוע אשתו מעונתה: "א"ד מה"� בפי"ל הרמב"וז
וא� חלה או תשש כחו ואינו יכול לבעול ימתי� ששה חדשי� שמא יבריא שאי� ל� עונה גדולה , ו לא יגרע"שנאמר שכ

  ".כ או יטול ממנה רשות או יוציא וית� כתובה"ואח, מזו

מורה בתורה לכל איש ואיש כפי כחו וכפי ועונה הא"הואיל , �"ל בכוונת הרמב"� אלשי� לכאורה י"ולדעת מוהר
זמ� עונתו היא , ולכ� כשחלה, והואיל והעונה הכי גדולה היא אחת לששה חדשי�, ל"פ הנ"� בר"ש הרמב"כמ" מלאכתו
  .וא� לא עובר על הלאו דלא יגרע,  יוציא וית� כתובה�ל ועדיי� תש כחו " שעבר התקופה הנ�כ "ח ואח"אחת לו

לח� שהיא צריכה כופי� ' עני ביותר ואינו יכול לית� לה אפי' וא� הי"ש המחבר "במ' ע' סימ ב"דוגמא לזה כתב הב
א שמדמו "ע שטע� הי"ד כדעת השו"נלע: "... מ"הב' וכ". א שאי� כופי� אותו להוציא מאחר שאי� לו"וי, אותו להוציא

אחר שיזונה וזה בידו והוי כבידו וכשיגרשנה תנשא ל' ה דאגידה בי"ד לא דמי דש"ולע, ח הטוע� אי� לי לשל�"לבע
  ".לשל�

הוא�הדי� , כמוהו כבידו לשל�, אמנ� סברא זו עולה יפה לעני� שעבודי� ודיני ממונות דמכיו� דבידו לשחררה בגט
כ כשאנו דני� לעני� עבירת הלאו דלא יגרע "והיא תובעת גט כופי� אותו להוציא משא, א"לגבי שעבוד עונה ואי� לו גבו

. רחמנא כשהוא אנוס' ולא עדי� לאו זה מכל לאוי� שבתורה דפטרי,  אלא לפרש את הלאו ככתבו וכלשונובזה אי� לנו
אכתי אי� לדונו כעובר , מ בזה שאינו פורק ממנו חיוב זה"מ, י גט"ואי משו� דסמיא בידו להפקיע ממנו את החיוב הזה ע

  .ל"על הלאו הנ

ת שלא "ותלמידי חכמי� יוצאי� לת"ב "� ש� בה"ש הרמב"ע ממ"� צ"ל בדעת הרמב"א ז"ובעיקר שיטת מוהרמ [
למה הותר לה� לעבור על איסורא , נ דא� בלא כיו� לצערה עובר בלאו"וא, "ברשות נשותיה� שתי� ושלש שני�

  ].דאורייתא

נאמנת משו� דמשוי ליה ' ע דינא גמירי לא שיי� לומר שלא תהי"ג כתוב דבדבר דלאו כו"ובנתיבות משפט ד� רל
מכיו� דלא ידע דעביד , ד עובר בלאו דעונתה לא יגרע"ט בטוענת שהוא מונע ממנה העונה נאמנת א� שלפי"א ומשוהרשיע

ו לא "זה אינו מ� הש� לאומרו דהאי גברא לא ידע קרא כדכתיב שכ: "ש"וזל, ז השיג העדות ביעקב"ש וע"ע, איסורא
  ...".ג דודאי הכל יודעי� בו"אבל ככל כה... יגרע דדוקא במידי דאיכא פלוגתא בי� תנאי� ואמוראי� וכיוצא

א� הוא , � אלשי� כשהבעל מונע ממנה עונתה כשאי� לו כל כוונה לצערה"ט ומהר"ז בהא מילתא דפליגי המבי"ולפי
דלא פגמיה , א"ושפיר היא נאמנת לומר שאי� לו גבו, בודאי לא שיי� לומר בזה זיל קרי בי רב הוא, עובר על הלאו או לא

  .מ"ש הנתיבו" וכמודאיכא איסוראי דאיכא למימר דלא ידע מיד' בי

היכא דאיכא קטטה בינו לבינה מתחלה ואמרה ששכב עמה בנדתה "ט "נ' א סי"ש במשפט צדק ח"לפימ, זאת ועוד
אינה נאמנת אבל א� אי� אנו יודעי� סבת הקטטה מה היא והיא טוענת שבשביל שרוצה לשכב עמה בנדתה מריב עמה 

  ".נאמנת

 כאמור �ואז , כ"ד בשנת תש" במקרה דנ� דהוחזקה קטטה ביניה� מיו� שהגישה האשה תביעת גירושי� לביהכ"וא
וכי היא מואסת בו מזמ� אירוסיה ,  האשימה אותו בכל מיני אשמות שהכריח אותה להתחת� אתו בניגוד לרצונה�לעיל 

א כדרכה שלא השמיעה אותה רק בזמ� ועל התנהגותו האכזרית כלפיה ועוד טענות פרט לטענה שהוא חי אתה של
, כ ועד הנה מחפשת האשה כל טצדקי להשתחרר מבעלה הרי אי� ל� קטטה גדולה מזו"וכל הזמ� משנת תש, האחרו�

  .ל"וכנ, ג אי� לאשה חזקה שאיננה מעיזה בפני בעלה"ובכה

� מרובה על העומד והעזות ז שהדור פרו"עוד אני אומר בזה "�: ז"ת' ל סי"ז בתשובה הנ"הרדב' כבר כ, ז"נוס� ע
ל ובוודאי שדי� זה נכו� "א ז"עלה הריטב' וכ... בההיא דרב המנונא לא מהימנינ� לה' פני� רבה על פני כל הדור אפי

כ בדורו אבל בדור הרע הזה כדאי הוא לסמו� עליו "ל כ"ז והוא ז"אלא שאני רואה הסכמת כל הפוסקי� להקל ע... הוא
א יושבת תחת בעלה שפני הדור כפני הכלב "ה לא הנחת בת לא"די� לו בדור שלנו דאלתשאר הפוסקי� היו מו' ואפי

  ".מעיזה ומעיזה כדי להשמט מתחת בעלה

ל לא דבר בכל הנשי� אלא באיזו אשה הניכרת "� ז"ל דמהר"ועוד דאפש "�: ל כתוב"ת עדות ביעקב הנ"ובשו
דודאי נאמנת היא '  ומעלי טובא כאשר למפורסמות כוד דצניע"אמור מעתה באשה הלזו דנ, ומוחזקת לחצופה ופרוצה

אשר פסקו הלכה ' זמרא כו' ב �"ט ומהר"פ' � אלשקר בסי"ב ומהר"נ' סי' י וויל בתשו"לדעת מהר' בכל הדברי� ואפי
ד נותני� אותה "אבל ודאי אי אנ� ב... י דבורה לחוד"היינו דוקא להאמינה עפ... ד"ל נלע"� ז"למעשה כדברי מהר

בודאי דפשיטא ... ש שבועה על טענותיה ודאי דבהא לא אמרה אד� מעול� דלא תהוי נאמנת בשבועתה"חר� וכשיקבל 
  ".מ לא נחשדו לישבע על שקר"ז מ"דנאמנת דא� נחשדו להיות מעיזות פניה� זע

קת לאו דוקא באשה המוחז, משמע דבכל הנשי� מיירי) עשרה יוחסי�' במרדכי פ(ל "� ז"והנה מפשטות דברי מוהר
וזה בהנחה שאמנ� נחשדו בנות , ש להאמינה בשבועה"ג� מ. ד"קנ' ע סי"א באה"נ מדברי הרמ"וכ, לחצופה ופרוצה

ואטו באשה הטוענת שאינה ראויה לבנות ממנו בטענה , וא� כ� שבועה זו מה טיבה, ז להיות מעיזות פניה�"ישראל בזה
ועוד מאי חזית להאמי� לה בשבועה ולא ? ה נאמנת בשבועה הא� תהי� דבר שאי� בעלה מכיר בשקרה �ח "שאי� זרעו יוכ

  .וא� ג� זאת בזמנינו ג� שבועה ערבי� ערבא צרי�, וא� ג� הוא מוכ� לישבע על כנות דבריו מאי איכא למימר, לו

, ד"ובפרט במקרה אשר בפנינו שכל הזמ� לא העלתה טענה זו רק כשראתה שאי� טענותיה מתקבלות על לב ביה
עכשיו שאני , לא היה לי העוז להיבטאות במלי� "�: וכמו שאמרה בעצמה, פשה וקמה להשמיע טענה זוחגרה עוז בנ

  ".רואה שזה עלול להרוס חיי אני מעלה כל מה שיש לי לומר

כי לו היו נכוני� דבריה כי אז היתה משמיעה אותה בתחלת הדיו� ולא היתה טומנת , ודבר זה מעורר קצת ספק בלב
כי ,  צריכה חיזוק�" עד עכשיו לא רציתי להעלות מטעמי צניעות ובושה "�: ג� מה שהוסיפה, ש שני�בחובה טענה זו ש

ואשה חשודה לטעו� בפני בעלה דברי� בלתי , ל שמענו כי בדורות האחרוני� ירדה חוצפה לעול�"מדברי הפוסקי� הנ
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שה לא היה לה העוז להשמיע בפני בעלה א� להאמי� לה שמטעמי צניעות ובו, נכוני� ג� כשבעלה מכיר כי בשקר יסוד�
  ".צניע ומעלי טובא"עליה הראיה להוכיח שאמנ� היא אשה , ג� דבר אמת

עד שנכו� אותו להוציא נכו� אותו שלא יעשה עוד כדבר ... א� אכתי צריכי� אנו למודעי "�: ל"ועיי� בעדות ביעקב הנ
אבל לעני� מעשי� מכוערי� כאלה אשר עת ... ד כל פע�"אי� אד� דר ע� נחש בכפיפה דאשה בושה לבוא לב... הרע הזה

  ...".עשייתו אות� דברי� אלה היא מסורה בידו ואי� בידינו לעשות תקנה לדבר הנוכל להשי� שומר על הפתח כל הלילה

, נאמנת לומר מי האש�'  שבימי נסיו� לשלו� תגור את� א� האשה והיא תהי� כאמור לעיל �ד הציע הבעל "והנה בנ
  .ל"ל דאי� מקו� לטענה הנ"ל י"י די בוטו� ז" ג� לדעת הגרהרי

' ר וכל כמה דאגידא בה לא יהבי לי"לחייבו במת� גט מטע� שהבעל טר� קיי� פו, אמנ� בדבר הנימוק השני
בדברינו ' ועי, ד"ל' מיימוני אישות סי' כמבואר בתשו' לכאורה לא רק שיש לחייבו בגט אלא א� מיכ� כייפינ� לי, אחריתי

  . והלאה16מעמוד ' ד רבניי� כר� ג"ד בת"בפס

כ עשינו תקנה "שקשה הדבר שא] ל"מיימוני הנ' � בתשו"הריב[' כ כ"וא� היות שאח "�: ו כתוב"צ' א סי"רמ' ובתשו
  ".ד"לפריצות הנה תראה שבסו� דבריו מסר הדבר לב

קרוב לשנתיי� ולדברי האשה א� לדברי הבעל , )ביחס לימי הפירוד(ובמקרה דנ� שה� חיו יחד תקופה קצרה מאד 
ושבע עשרה שנה שה� בנפרד ואתתא דא בחדא מילתא סרי� שאינה יכולה א� להסתכל בו מתו� שהיא , פחות מזה
, כ הרבה שני�"מ עצ� העובדא שה� בנפרד כ"וא� שלא הצליחה להוכיח טענותיה שהטיחה כלפי בעלה מ, מואסת בו

בזה משו� תקנה לפרוצות כי יש מקו� רב להניח ' תו במקרה דנ� לא יהיוא� נכו� או, לאו מילתא דשכיחא היא כלל
  .שסירובה להשלי� ע� בעלה לא נובעת מתו� פריצות אלא בגלל התנהגותו המוזרה כלפיה המאיס עצמו עליה

לכ� כייפינ� , ש חוששי� שלא ישא אחרת כיו� דבת תשמיש היא"ל דדוקא בשהה י"ח די"ס דו"א בסו"ש רעק"וא� למ
הנה הא דקמ� אשתו מרדה בו שני� הרבה . אבל באופ� שהיא אסורה עליו מסתמא ישא אחרת ואי� כופי� אותו, 'לי

  .ר"ובינתיי� הוא בטל ממצות פו,  שמא תשוב אליו ובוטח על שקר� לדבריו �והבעל כל הזמ� יושב ומצפה 

 ג� לפי דבריו הוא למעלה ,אול� בהתחשב בגילו של הבעל שלפי גירסת האשה הוא כבר ב� ששי� וחמש שני�
ואי� מקו� לכופו לקיי� מצות , וספק גדול הוא א� יעלה הדבר בידו לקחת אשה בת בני� א� א� ירצה בכ�, מחמשי�
בודאי מוטל עליו לעשות כל טצדקי ולנסות שמא , א� בנוגע לעני� חיוב. כ נראה לנו שסיפק בידו לקיי� המצוה"עשה אא

  . בני�יעלה הדבר בידו להתחת� ע� בת

 חיוב זה נובע משו� לתא דידיה ולא משו� לתא � לפי האמור �א� כי , ד האזורי בחייבו במת� גט"ביה' ולכ� צדק כב
  .דידה

  אלישיב' יוס� שלו

א אשר העמיק והרחיב "ש אלישיב שליט"ובדברי ידידנו הגרי, ד האזורי"ביה' ד של כב"בפסה, עיינתי בחומר שלפנינו
שמה� , ל להעיר בכמה וכמה פרטי� של הדיו�"ואחרי העיו� נ. � לזה הסיק מסקנותיו לדינאובהתא, בכל צדדי הדיו�

  .תוצאות על המסקנא ההלכתית

  א אם יש כאן משום חוזר וטוען
טענה שלא , שהבעל חי עמה שלא כדרכה, ד"ד מסתמ� ביסודו על טיעו� האשה שבהופעתה האחרונה בפני ביה"הפס

, ונראה שצדקו בזה, ד קבע שאי� כא� משו� טוע� וחוזר וטוע�"ביה' וכב. ה הקודמי�נאמרה על ידה בפירוש בטיעוני
  :'פ' מ סי"דהנה בחו

א� בא לתק� טענה ראשונה ולומר לכ� נתכוונתי ויש במשמעותה לשו� ' ד טענה אחת וכו"מי שטוע� בב"
דשמא למדוהו , י� לוד אי� שומע"אבל א� יצא מבי, ד"א שלא יצא מבי"בד. שומעי� לו, שסובל זה התיקו�

  ".לטעו� שקר

, " דסמי� לי עלה כדאבהתי�האי דאמרי ל� דאבהתי "וחזר וטע� " של אבותי"שטע� קוד� , א"ב ל"ומקור ההלכה בב
ה יכול לתר� "שלד, וכ� עוד ש� אופ� אחר). � ש�"רשב" (י שמכחיש� קצת"אעפ, לתר� דבריו הראשוני�"שזה בא 

ג ג� "ש� נסתפקו דשמא בכה' ובתוס".  שלקחוה מאבותי��מאי של אבותי "ואומר כשמתר� דבריו הראשוני� , דבריו
  .ד"דג� באופ� זה אינו נאמ� לתר� דבריו אחר שיצא מבי, אכ� דעת הרבה מהראשוני�. ד נאמ�"א� יצא מביה

של "כי ג� התיקו� . כ"בכל אופ� הדיו� הוא רק באופ� שמשמעות טענתו הראשונה אינה כפי מה שרוצה לבאר אח
של  "�אמר הוא " של אבותי"שלעומת השני שאמר , אינו כמשמעות טענתו הראשונה"  שלקחוה מאבותי��אבותי 
אבל א� טענתו הראשונה היתה ניתנת להתפרש כפי . ולומר שה� שקר, היינו שכאילו בא לסתור טענת האחר, "אבותי

ד "התובע את חבירו בבי: א"ה ס"ע' גו� הא דסיכ, היינו שטענתו היתה סתומה וצריכה ביאור יתר, מה שטוע� לבסו�
ד "ג שבי"דבכה, פשוט. צרי� לברר דבריו' וכ� הנתבע וכו. 'וכו"  ממה חייב ל��ד אומרי� לו ברר דברי� "בי, מנה לי ביד�

ללא כל , יכול הוא לפרש דבריו, ד"וג� א� יצא באמצע מביה, ש לעני� חוזר וטוע�"א, שואלי� אותו והוא מברר דבריו
ואי� זה , "שיש במשמעותה לשו� שסובל זה התיקו�"טענתו הראשונה רק על דר� " לתק�"כי אי� כא� טענה חדשה . ספק

  .ה מני�"ב ד"כתובות כ' ב בתוס"וכיו. אלא ביאור הטענה הראשונה שזה ודאי יכול

ענות והטענות שהוקדשו לשמיעת הט, ד"והנה בנידו� שלפנינו בהופעת האשה באחת הישיבות הראשונות של ביה
עשה צעדי� למניעת הריו� והרופא אמר "טענה האשה בי� השאר , א"ד טבת תשכ"ב�י, טר� נעשו סיכומי הטענות, שכנגד

  ".שזה מזיק לבריאותי
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הוא אמר ' לא חיינו חיי אישות וכו"אמרה , ד המעורער"שעל סמ� הטענות הוצא פס, ד האחרונה"ואילו בישיבת בי
לאחר , ובזה הסבירה דבריה". הוא לא חי באופ� נורמלי"כ הוסיפה "ואח". לא נכנסתי להריו�שיש עוד זמ� לילד הלכ� 

  ".שלא כדרכה"שהכוונה ל, כ הבעל שתפרש דבריה"לח� של ב

שכ� , ואי� כא� אלא פירוש הדברי� בלבד, איני רואה שיש בדבריה האחרוני� משו� גדר של תיקו� דבריה הראשוני�
דש מבפני� "זה יכול אמנ� להיות כפי שטע� הבעל לאחרונה ש, ולי� להיות בצורות שונותיכ" צעדי� למניעת הריו�"

�ד מיד לדרוש ממנה לבאר "ובכגו� דא היה על ביה. דהיינו שחי עמה שלא כדרכה, א� ג� יכול להיות, "וזורה מבחו
' ת על בעלה שאינו יכול וכוד הטוענ"קנ' י סי"ד בב"א הו"הרשב' וכהא דתשו. ל"ה הנ"ע' טענותיה כדי� המבואר בסי

הוא לא חי ", ד"שכ� אי� למעשה בטענתה האחרונה בפני ביה. ' ואומרי� לה שתפרש דבריה וכוד"שואלי� ממנה בי
ג� אז היה אפשר להבי� , כ הבעל שתפרש דבריה"ואילולא הלח� של ב. יותר מאשר בדבריה הראשוני�, "באופ� נורמלי

  . הוא לא נורמלישהרי ג� זה' הכונה שדש בפני� וכו

בעוד שבישיבות האחרונות הוא ". הבעל מכחיש דברי האשה"א ש"ד טבת תשכ"ממה שנאמר בפרוטוקול של י, אגב (
". עשה צעדי� למניעת הריו�"כ מה זה שהכחיש דבריה כשאמרה "א, עצמו אמר שדש מבפני� וזורה מבחו� למנוע הריו�

שהרי לא אמר ששיקר בטענותיו הראשונות ועכשיו , שלא כדרכהשהבעל כ� הבי� בדברי האשה שהכונה ל, מוכח מזה
  ).הוא חוזר בו

ויתכ� שחשבה , דאטו נשי דינא גמירי, וממה שהאשה עצמה לא מצאה לנכו� מיד לבאר דבריה אי� להוכיח כלו�
. איהיה באיזו צורה שהי, שמספיקה טענתה שלא היו אלו חיי� כדר� כל האר� במה שנקט צעדי� למניעת ההריו�

מתו� הרגשת "ונמנעה מלפרט פירוט יתר , "ניכרי� דברי אמת"התרש� מטענות האשה ש, ד"ביה' שכפי מציי� כב, בפרט
  ".בושה וצניעות

משו� דשמא אי� "הא דיוצא הוא , בטענת אינו יורה כח�) ה אי איהי שתקה"ד(ה "יבמות ס' והרי לחד לישנא בתוס
כ לא "וא. ונימוק זה הרי קיי� ג� בדש מבפני� וזורה מבחו�. בגדר עינויוהיינו שג� זה הוא , "כ"לה הנאת תשמיש כ

ז מספיק לחייבו "שאי� שלא תהיה משמעות הדברי� ה, נפלאת היא שהאשה לא חשה לבאר יותר מפני שסברה
פ שדבר זה גר� לה הפרעות שהרופא אמר שזה הזיק "והרי אמרה עכ. כיו� שאינו חי אתה כדרכו של עול�, להוציאה

  .וזהו העיקר שנראה לה כקובע, בריאותהל

כאילו נאמרו בראשית הדי� ודברי� , ויש להתחשב ע� טענותיה האחרונות, אי� כא� משו� חוזר וטוע�: סו� דבר
  .שביניה�

  ב בנאמנות האשה להכחיש הבעל כשטוענת שבא עליה שלא כדרכה
ל נאמנות האשה רק לגוונא שאינה עושה אותו ז הגבי"מ שהרדב"עפי, ד ד� בנאמנות האשה בכגו� דא"ד בפס"ביה' כב
דפסק ש� באשה הטוענת , ז"ג שחולק על הרדב"ש כלל מ"הרא' כ בכתב סופר שהוכיח מתשו"י מש"והוכרע עפ. כרשע

והרי א� נכוני� דבריה עובר בלאו דעונתה לא יגרע כשמסרב , מ"א והוא מכחישה נאמנת מהא דרה"שאי� לבעלה גבו
  .ד ללא חולק"קנ' ע סי"פסוקה היא בשווהלכה זו . לגרש אותה

  :ז"א דאי� בזה כדי הכרעה נגד הרדב"ש אלישיב שליט"הגרי' ז מעיר כב"וע

וכפשטות , א דדוקא בכיו� לצערה הוא דקעבר על לאו דעונתה לא יגרע"קל' ג סי"ט ח"לא מיבעי לדעת המבי"
אלא א� לדעת . א"ל גבו"וענת שאיל בודאי אי� שו� הכרח מהא דהט"ולדידיה ז. א"ד מה"� פי"לשו� הרמב

כ כשאנו דני� לעני� עבירת הלאו דלא "משא' סברא זו עולה יפה לעני� שעבודי� וכו' וכו' נ' � אלשי� סי"המהר
בזה אי� לנו אלא לפרש את הלאו ככתבו וכלשונו ולא עדי� לאו זה מכל לאוי� שבתורה דפטריה רחמנא , יגרע

מ בזה שאינו פורק ממנו חיוב "מ, י גט"להפקיע ממנו את החיוב הזה עואי משו� דסמיא בידו . כשהוא אנוס
  ."ל"עכ. ל"אכתי אי� לדונו כעובר על הלאו הנ, זה

', וב; ט יש לדו� בזה מצד לא יגרע"דג� למבי, א"ט למהרמ"אי� בעני� זה הבדל בי� המבי', א: ד"ז אני אומר דלענ"וע
אי� לדונו , שיכול לסלק מעל עצמו את חיוב הלאו ואינו מסלק) ג"ה בכ�וכ� בשאר לאוי� (לפי שתי השיטות בלאו זה 

  :ונבאר הדברי�. כאנוס

 כשמונעאבל לא , וזה בגלל עניני עסק למסחר,  עונתהכשממעטט לא בא להוציא אלא "נראה דג� המבי. 'לנקודה א
ה "ח ד"כתובות מ' בתוסכלשו� התוספתא שהובאה " (דברי� שנשאת עליה� לכתחילה"ממנה כל חיי אישות שה� בגדר 

  :ט ש�"ל המבי"דז, )י"ראב

' וכ. 'אלא כפי מה שהוא אד� וכפי אומנותו וכו, ג� מצות עונה אינה כשאר רוב מצוות השוות בכל אד�"
', לא עבר וכו, נראה שא� לא כיו� לצערה אלא מפני עסקיו', ל שאסור למנוע אשתו מעונתה וכו"� ז"הרמב

א ללכת "ומפני זה פורצי� בה בנ' ת שלא יגרענה וכו"מנית אלא שהיא מצות לו אינה מצוה נ"שהרי מצות שכ
  ".'בדרכי� וסחורות יותר מזמ� העונה וכו

שאי� , והשוה זאת ליוצא לעסקיו, ודבריו אמורי� לעני� מה שנשאל במי שנשבע ללכת למקו� היבמה לחלו� או ליב�
  .אשתו מונעת ממנו ולא גרע מזה היוצא לצור� מצוה

שמאחר שממילא אי� ' ובזה כ, שהוא מדרכו של עול�, הדבר אמור רק בהמנעות מעונה בגלל סיבות מסוג זהכ "א
כל עוד שאי� כא� (כל עיקר האיסור הוא , והקביעות היא לפי האד� והתעסקותו, זמ� עונה קבוע לכול� באופ� שוה

, שאז אינו תלוי בזמ�, א נמנע בכונה לצערהרק א� הו, )רק שישנ� הפרשי זמ� גדולי� יותר או פחות, המנעות מוחלטת
:). ג"כתובות ס(' ש אינו דומה מי שיש לו פת בסלו וכו"וכמ, שאז יש בזה משו� עינוי, ואפילו בזמ� מועט עובר בלא יגרע

. ח יוצאי� שלא ברשות שתי� ושלש שני�"א מהא דת"ל למר על דעת המהרמ"ומהאי טעמא לא ידענא מאי קשי[
' ז אטו ו"ואני תמה ע". למה הותר לה� לעבור על איסור דאורייתא, בלא כיו� לצערה עובר בלאונ דא� "א"והקשה 
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שההרחקה הגדולה , א והתעסקות�"והרי אי� זה אלא שיעור שקבעו חכמי� לפי דרכ� של בנ? חדשי� כתיבא באורייתא
ל פשוט הוא דג� שיעור זה הוא אב, ג� למי שחלה) �"כ הרמב"כמש(וקבעו שיעור זה , ביותר מהבית היא של הספני�

שג� , ג� מצד ער� העני� וחשיבותו בכלל, שיערו חכמי� ג� מצד קפידת האשה, ח שמרחיקי� נדוד"ות, לאו דוקא
, א ודאי מודה"ובזה ג� המהרמ, העדרות של זמ� שתי� ושלש שני� אינו חורג מהמסגרת של חיי משפחה נורמליי�

  ]?ייתאוהיכ� כא� היתר לעבור על איסור דאור

". לא יגרע"בזה ודאי לית די� ולית דיי� שיש כא� משו� , א שכל חיי המשפחה מנועי� ממנה"אבל במי שאי� לו גבו
ט הוא הוא מאותו נמוק שלפי "ובזה הרי הדיו� למבי. אלא אנוס הוא על כ�, ויש רק לדו� מצד שאינו עושה זאת במתכוי�

  .ה"ויתבאר להל� בע, ל"מ אלשי� ז"המהר

וג� א� אינו , אלא כל המנעות מחיי אישות, הוא לאו דוקא" כונה לצערה"ט "שג� למבי,  שכ� הוא הדבר,וודאי
ד מאישות "ד פי"� שלהי נדרי� ובראב"דהרי איתא בהגדה שהובאה בר, הוא בכלל האיסור דלא יגרע, רוצה לצערה כלל

צ "� שבזה אי"וביאר בזה הר". ביני וביני�' ישפוט ה' שאמרה לו שרה אמנו לאברה� השמי� ביני וביני� שנ"ז במה "הט
שהיתה טוענת על אברה� שריחקה , כגו� שרה, שהוא מרוחק ממנה לגמרי"משו� ' לטענת בעינא חוטרא לידא וכו

אלא תבעה ממנו , והרי שרה אמנו לא באה בטענה שיגרשנה מחמת השעבודי� והחיובי� שאינו ממלא. 'וכו" מחמת הגר
ובכל זאת , "שריחקה מחמת הגר"לא בכדי לצערה עשה זאת אלא , והרי הוא ג� לפי טענתה. על שהוא מרוחק ממנה

כ אי� מקו� למסור "דאל". לא יגרע"כ בתורה "שהוא ודאי מצד גדר האיסור שבא אח" ביני וביני�' ישפוט ה"אמרה 
  .כפי טענתה, ולא בהכרח שיקרבנה, מאחר שמבחינת התביעה שלה יכולה רק לתבוע שיגרשנה, דינה לשמי�

): 'א י"שמות כ(שנאמר בתורה בקשר לאמה העבריה " לא יגרע"ובעצ� דבר זה ג� יוצא מפורש ממקור האיסור ד
מתבאר מתו� הכתוב שהסיבה לאפשרות המנעותו ממנה אינו בגלל , "שארה כסותה ועונתה לא יגרע, א� אחרת יקח לו"

הרי שלאו דוקא כשמכוי� ". לא יגרע" נאמר עיקר האזהרה מ בזה"ומ, אלא בגלל אותה אחרת שלקח לו, שמכוי� לצערה
  ".לא יגרע"ת "חל בזה הל, אלא כל המנעות החורגת מהתנאי� הנורמליי� של חיי אישות של איש ואשה זו, לצערה

�וא� ? "לא יגרע"היש עוד מקו� לומר שאי� זה בכלל ה, א ואינו יכול לגמרי לקיי� העונה"ל גבו"ז במי שאי"ולפ 
, ע"אליבא דכו" לא יגרע"וא� אינו מרפא עצמו ודאי עובר ב, ודאי חייב לעשות זאת,  יהא סמיא בידו להתרפא�למשל 

  .ואי� בזה חולק

א לחלק בי� השעבודי� של בעל "א שליט"הגריש' ויצא כב. ז אנוס"א ה"ל גבו"ונבא מעתה לדו� מצד דכיו� דאי' ב
בזה קיי� " לא יגרע"ת של "כ בנוגע לצד האיסורי של הל" משא.שבזה א� אינו יכול לקיימ� בדי� שיגרשנה, ואשתו

  .ל"וכנ', הכלל של אונס רחמנא פטריה וכו

ג שיש בידו לסלק האיסור ואינו מסלקו אינו בגדר "כל כה, "לא עדי� לאו זה מכל לאוי� שבתורה"נ דא� אמנ� "ול
ב מ� "ז וכיו"ני� מי שאנסוהו לעבוד עת לע"ה מיסוה"� בפ"הרמב' ודמי להא דכת. אלא כעובר מרצו�, אנוס כלל

ז "והוא נקרא עובד ע, הנה הוא ככלב שבא על קיאו, א� יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המל� ואינו עושה: "האונסי�
  ".' וכובמזיד

  :א לעני� מורד מתשמיש"ז ס"ע' ע סי"ודבר זה בנידו� שלנו מבואר יוצא בא

, וישב ולא ישמש כל זמ� שתרצה היא לישב' ה מפני ששנאתיה וכואיני בא עלי' המורד על אשתו ואמר וכו"
  ".ת שנאמר לא יגרע"הרי הוא עובר בל, י שכתובתה הולכת ונוספת"ואעפ

  :ר דברי�"ז שהוסי� ב"ד מאישות הט"� פי"והוא מלשו� הרמב

  ".אבל לענות אסור, שא� שנאה ישלחנה"

  :ש ש�"כמבואר בב,  לו לשמששאסורהיינו ו" ישב ולא ישמש"והרי בזה ששונאה הדי� כמבואר כא� 

  ".'דצריכי� דעתו ודעתה וכו, דאיסור הוא דכתיב בלא דעת נפש לא טוב, ואי� כופי� אותו לשמש"

אי� זה אלא מפני ". לא יגרע"כ אמאי עובר על "וא. ולא גרע מכל אונס דעלמא, כ הרי הוא אנוס במימרא דרחמנא"א
ת "ג שיכול לסלק מעצמו את הל"הרי שבכה, "שא� שנאה ישלחנה"ל "� הנ"מבכ הר"וכמש, פ סמיא בידו לגרשה"שעכ

אלא הרי הוא , אי� דני� אותו על מה שנמנע מלשמש עמה בגדר אונס רחמנא פטריה, א� אינו עושה כ�, י גירושי�"ע
  .כעובר במזיד ממש

  :ד"קנ' י סי"ד בב"א שהו"לרשב' הדברי� בעצמ� מפורשי� ה� בתשו, ועד שאנו דני� תו� דימוי מילתא למילתא

באינו ' אבל למקצת המפרשי� וכו', מכרעת וכו' בעניותנו אי� בידינו ראי, בטוענת אינו יכול' אחרת כ' ובתשו"
, ע"ועוד שהוא עובר על מ, ד כ� נכנסה"באה בלא טענה שזה מעיקר הזיווג שלא ע' ואפי, יכול כופי� להוציא

ג "מפורש שבכה' הרי שכ. ל"עכ. 'ש מי שאינו נזקק לה כלל וכו"� כבאומר הוא בבגדו והיא בבגדה כופי' ואפי
  "."לא יגרע"והיינו ודאי מצד , ע"שאינו יכול הוא עובר על מ

ג "מ לס"סה' אכ� עי. ת"ל ל"וצ, ס"ואולי זה ט, "לא יגרע"ת ד"ז ל"ע וה"דעובר על מ' ע לכאורה הא דכ"אלא שצ [
   .]פ פערלא"כ בדבריו הגרי"ב ומש" ע�עשי� ע 

לא "שעובר על , א"ג דמשוית ליה רשיעא לפי טענתה שאי� לו גבו"דג� בכה, ס"ומעתה קמה ג� נצבה ראית הכת
  .ולעול� נאמנת, שמעינ� דאי� חילוק בדבר, מ אמרינ� דנאמנת"ומ, "יגרע

 דהרי ,אי� הדבר כ�; ג שהוא אנוס אינו עובר"ושמא חושב הבעל שבכה, מ אי� הלכה זו פשוטה"ואי� ג� לטעו� דמ
לא תהא נאמנת בטענתה לישויה , כ יעמוד בדיבורו"וא� אעפי, שא� האמת כדבריה רשע הוא, ד להודיעו"פ בידי בי"עכ

  .כ דבכל גווני נאמנת"וע, ליה רשיעא

  :א שלא להאמינה"א שליט"הגריש' עוד נימוק מעלה כב
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אמרה ששכב עמה בנדתה היכא דאיכא קטטה בינו לבינה מתחלה ו"ט "נ' א סי"כ במשפט צדק ח"לפי מש"
והיא טוענת שבשביל שרוצה לשכב עמה בנדתה , אבל א� אי� אנו יודעי� סבת הקטטה מה היא, אינה נאמנת
' כ במקרה דנ� דהוחזקה קטטה ביניה� מיו� שהגישה האשה תביעה לגירושי� וכו"וא".  נאמנת�מריב עמה 

,  מבעלה הרי אי� ל� קטטה גדולה מזוכ ועד הנה מחפשת האשה כל טצדקי להשתחרר"וכל הזמ� משנת תש
  ."ל"עכ. ל"ג אי� לאשה חזקה שאיננה מעיזה בפני בעלה וכנ"ובכה

ה הוציאה "ד: (ז"מ י"ב' כ התוס"אול� יסוד החידוש של המשפט צדק שבמקו� קטטה מעיזה פניה הוא על פי מש
 א� יש קטטה בינו לבינה אינה א� תובעת כתובתה או: "וכתבו ש�, לעני� אשה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת) גט

  ".ובזה העני� אינה נאמנת, כמו במת בעלה דנאמנת, נאמנת

וכבר דנו הרבה האחרוני� . כ אי� לנו אלא בדומה להא דמת בעלה דלא מיקרי קטטה אלא כשהוחזקה שקרנית"א
דהוא ' קנת הדברי� נפ ומס"ת ש� ובאוצה"ב בעני� אשה שאמרה לבעלה גרשתני והובאו קצת בפ"ז ס"י' ע סי"ש בא"במ

והרי ש� מפורש , ל שלא למדו זאת אלא מהשואה למת בעלה"הנ' וכלשו� התוס, רק בגוונא דקטטה שהוחזקה שקרנית
  .בגמרא תנאי זה

ל "לא יתכ� כל ההלכה של אומרת גרשתני או כשטוענת שאי, והכי ודאי מסתבר שא� נאמר שבכל קטטה מעיזה פניה
ויכול תמיד , ומי יודע עכשו מה היה ראשית הקטטה, תמא אחרי קטטה ארוכה בביתז מס"ד ה"דכשבאי� לבי, א"גבו

  ?ג מעיזה ומעיזה"א� בכה, והאי� נאמי� לה, הבעל לטעו� שתחילת הקטטה לא היה על רקע זה

כ "א, ומראשית טענותיה כבר אמרה דברי� שנית� להבינ� כפי מה שטענה לבסו�, ד ה� לא הוחזקה שקרנית"ובניד
  . לפסול נאמנותה מצד סברת המשפט צדקאי� לנו

ד שד� בדבר "ביה' דיינו בהתרשמותו של כב, אזלה לה חזקה דרב המנונא' ז שהדור פרו� וכו"ואשר לטיעו� שבזה
הרגשה "ל שאינה מסוג נשי� חצופות אלא אדרבא נראית בה "ושבפניה� הופיעו במש� כל זמ� ההתדיינות הקובעי� כנ

  .שהיא החזקה דרב המנונא, בכדי להשאיר אותה בחזקתה, "אל חונ� בה�של צניעות ובושה שע� ישר

י שקיימת קטטה "ואעפ, י שבעלה מכחישה"אשה הטוענת שבא עליה שלא כדרכה נאמנת אעפ: מסקנת הדברי�
  .על דר� שמצינו באשה האומרת מת בעלה, כל עוד שלא הוחזקה שקרנית, ביניה�

  ג נאמנות האשה בנידון שלנו
' אכ� נידו� דיד� נ. א"א שליט"ובדברי הגריש, ד האזורי"ד של ביה" בעקבות הדברי� שכבר נאמרו בפסהנה הארכנו

הנאמנות לא , שבנידו� שלנו' נ, מאיד� גיסא, אול�; ז יש מקו� להאמינה"וג� לדעת הרדב, שאינו תלוי כלל במחלוקת
  .ה"ונבאר הדברי� בע. מאחר שלא על סמ� זה מבוססת התביעה, תסייע בידה

כ אי� זה אמור "א. כפי שהוא לפי טענתה, ז ה� מצד שאי� נאמנת להוציא הבעל מחזקת כשרות"הנה דברי הרדב
דהרי ג� לדבריו היה דש . פ ג� הוא עצמו מודה במעשה רשע" שעכ� כנידו� דיד� �או , בנידו� שידוע לנו בתור רשע

�מ בכל כגו� דא שהעני� "מ, ר"וא� אמנ� אאמע. כהוא� זו עבירה היא שאינה פחותה משלא כדר, מבפני� וזורה מבחו
ז "� פ"ר' עי. ב"וכל כיו, שצרי� לשל�, וכמו בהודאה שגנב וגזל, הרי בזה הוא נאמ� כלפי עצמו, נוגע לתביעה ממנו

הרי לפי הודאתו לא קיימת כא� מניעה שלא להאמינה מצד דאי� , וכיו� שכ�. שכנגדו חשוד על השבועה' דשבועות אמתני
שהרי רוב נשי� , פ נעשתה איזו שהיא פעולת מניעה מהריו�"שיש כא� ג� רגלי� לדבר שעכ, בפרט. 'מעיזה וכואשה 

  .כדברי שניה�, וזו לא נבנתה הימנו, מתעברות ויולדות

כי , "עדות ביעקב"ואי� בזה כדי לחייבו לגרשה ג� לפי ה, אכ� כאמור נאמנות זו שלה לא תוכל לסייע לה בטענותיה
ואי� בידינו , עניה זו מסורה בידו: כ ש�"וכמש, ורי� רק מצד שיש לשער שג� להבא ימשי� בדרכו הנלוזהדבריו אמ

שהדברי� ' וכמו שמשוה זאת לאומר אי אפשי אלא אני בבגדי וכו. 'לעשות תקנה בדבר ולשי� לו שומר הפתח וכו
ורה מסוימת של נסיו� ושל פיקוח ומצהיר וג� הבעל הציע צ, כ כא� שאינה טוענת זאת"משא. אמורי� כלפי מכא� ולהבא

י "אלא שטוענת שע, שחוששת שלא יעמוד בדיבורו, וטענת האשה איננה, בפירוש שמכא� ואיל� ינהג כדרכו של עול�
כ הרי נופלת כא� הסיבה לחייבו "א. התנהגותו זאת בעבר נמאס עליה ושוב אינה יכולה להזדקק לו ג� כדרכו של עול�

, שהרי כל עיקר החיוב במקרה מעי� זה אינו אלא מצד החשש והמסתבר שינהג כ� ג� בעתיד, כדרכהבגירושי� מצד שלא 
, ל"אכ� מאחר שכנ. ונמצא שאי� לדו� כא� אלא מצד מאוס עלי. בעוד שכא� היא עצמה בטענת מאוס עלי סותרת עילה זו

ד שיושבת עגונה זה "ראה עוד שבנידונ. ע באמתלא מבוררת"הרי שיש לנו לדונה כטוענת מ, נאמנת היא בעצ� טענתה
בחלק� הגדול , ה� אמת, ע"נראי� הדברי� שג� שאר נימוקיה לטענתה מ, כ ממשיכה בסירובה"עיד� ועדני� ואעפי

  .ל"ע באמתלא מבוררת וכנ"ויש לדונה כטוענת מ, פ"עכ

  .ע"ד חיוב במזונות בטוענת מ
דכ� הדבר מבואר . מבוררת אי� בכוחנו לכופו על הגטוא� באמתלא , ע"ד מסיק בצדק שמצד טענת מ"ד בפס"ביה' כב
  י שצידד לומר שמעיקר הדי�"ז שאעפ"ע' י סי"והובאה בב) ג"צ' תשו(ש "הרשב' בתשו

שמה שאמרו שלא לכו� מחשש שמא , יודו שכופי� לגרש, ע"בזה אפילו האומרי� שלא לכו� לגרש בטוענת מ"
  ".נסתלקה חששא זו, שאהכ נ"ובזו א� הדבר מפורס� שבע. נתנה עיניה באחר

  :מכל מקו� מסיק

  ".אלא שלעני� מעשה לא הייתי מיקל בכ�"

, ל"וכנ, י שהדבר נטה לזה"א אי� מקילי� בכ� למעשה אעפ"שא� אמנ� מצד חומר א, ג"אכ� לעני� מזונות נראה בכה
  .בחיוב המזונות שאי� בו חומר זה יש לחייבו
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ג לעני� הנכפה "קי' א סי"ט ח"המהרי' בתשו,  לחייבו בגירושי�ג שהדי� נוטה"דהכי חזינ� לפסוק במזונות בכה
  :כ ש�"מ נמנע מזה למעשה כמש"ומ, שהיתה דעתו נוטה שיש בו די� כפיה

ואי� לנו אלא במקו� שמצינו , אי� לנו ראיה ברורה לכו� על הגט בטענה זו' ומכל מקו� לעני� כפיה וכו"
 מאד וראוי לכל אד� לברוח ממנו כבורח מ� הנחש לבי אבל מטענת חולי הכפיה להיות דבר חמור, מפורש

  ".'נוקפי בדבר וכו

  :אול� לעני� מזונות הסיק

ק דמציעא כל מקו� "שהרי גדולה מזו אמרו בפ, ומזונות נמי נראה דיש לה כל זמ� שאינו מוציאה בגט"
  ".'שאמרו חכמי� מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה וכו

שאי� כפיה , ת"שש� מבואר היסוד המשמש להלכה בהכרעה כשיטת ר) 'ח', ו, ג"כלל מ(ש "הרא' שג� מתשו' ונ
  :דכ� ה� דבריו ש�, הרי הוא חייב במזונותיה, מש� גופא מוכח דבהסתלק החשש של עיניה נתנה באחר, ע"בטוענת מ

פי� אותו שא� אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי כו' � שכ"ויותר התימה הגדול של הרמב"
לא , ומה נתינת טע� לכו� האיש לגרש ולהתיר אשת איש. לפי שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה, לשעתו לגרשה

  ."'ר וכו"הלא אינה מצווה על פו, תבעל לו ותוצרר אלמנות חיות כל ימיה

תה והרי יש הרי צריכה היא למחי, מה טענה היא זו שתוצרר אלמנות חיות כל ימיה, ג"ח במזונותיה בכה"וא� אי
, א� תמשי� בסירובה להיות עמו, כ מאחר שאינה נאמנת על הגט"אע? כ אי� תתקיי� עניה זו"א, אשה דלא ספקה

  .נחייבנו במזונותיה, ג נסתלק החשש של עיניה נתנה באחר"דבכה

ורה ז נראה שכל היכא שהאמתלא היא בר"ע' י סי"שלא הועתק חלק זה בב, זו' וצרי� להעיר עוד שמהמש� תשו [
  :ד"כ ש� בא"כ לכופו דכ"ש ג"דעת הרא

תחקור על הדבר א� יש , ואתה דיי� בדבר הזה, אמנ� בנידו� זה סיפר לי אחיה אמתלאות שנותנת למרידתה"
  .ממש בדבריה

  ".'וא� דעתו לעגנה ראוי הוא שתסמו� על מנהגכ� בעת הזאת לכופו לית� גט לזמ� וכו

  ].ל"ש הנ"וזה כפי שמצדד הרשב

דלא תיקנו ' ע' ע סי"י האמור בשו"והוא עפ, ע אי� לה מזונות"כ הבית יעקב דהטוענת מ"ד הביאו מש"והנה בפס
  .מזונות אלא כשהיא עמו

  .והאריכו בזה, שא� נותנת אמתלא ברורה חייב לזונה, דאדרבא מש� מוכח להיפ�, ל"ד הנ"ז כתבו בפס"וע

, ת לחזור אליו בטענה שאינה יכולה לדור באותו מקו�כי ש� המדובר כשנמנע, שאי� מזה סתירה להבית יעקב' אכ� נ
, דבזה אנו אומרי� כשיש לה אמתלא ברורה למה אינה יכולה לדור ש�. אבל אינה מסרבת לדור ע� בעלה במקו� אחר
כ "משא, כ חייב במזונותיה"וע, הרי המניעה היא ממנו, וא� אינו רוצה; אז החובה עליו לאפשר לה לדור במקו� אחר

ובזה שרירה . והוה המניעה ממנה, כ אי� בידו שו� עצה לכ�"א, ואינה רוצה בו בשו� מקו� ובשו� תנאי, ע" מכשטוענת
א� ג� יש לה סיבה , כ כשאינה עמו"משא, וקיימת טענת הבית יעקב שכל עיקר תקנת המזונות היא רק כשגרה עמו

  .ותג במזונ"ואי� לחייבו בכה, פ אי� זו אשמתו"עכ, ע"מספקת לכ� מצד המ

ל הדבר נוטה "שכנ, כ במקו� אמתלא ברורה"משא. ע בלי אמתלא"אלא במ, שאי� טענת הבית יעקב טענה' אכ� נ
כיו� , בזה לגבי מזונות אי� לפוטרו, א חוששי� לחומרא"ורק מצד חומר דא, שיש כא� ג� מקו� לכופו על הגירושי�

  .ט"מהריוכהנמקת ה, וכמו במגורשת ואינה מגורשת, שמעוכבת להנשא מחמתו

ל בכל מקו� שיש אמתלא אלימתא לחייבו במזונות בספרו היכל יצחק "ה הרצוג זצ"ג מר� הגריא"וכבר הורה בכה
ל שפקפק בעני� מזונות מצד חשש גט מעושה "פ פרנק זצ"וחזינ� מדבריו שג� הגרצ). ד הנידו�"שצוטטו בפס' ג�'ב' סי(
באופ� שהחיוב יהא רק מגדר כפיה , ה מרויחה כדי מזונותיהז רק באופ� שהאש"ה) ע שלא באמתלא מבוררת"דבריו במ(

והחיוב במזונות הוא מעיקר , שהאשה שרויה בלא אמצעי מחיה, כ כנידו� שלנו"משא. ובזה החשש הוא ברור, על הגט
  .ד"קל' י סי"ד בב"א הו"הרשב' כ בתשו"בזה אי� חשש גט מעושה כמש, ל"הדי� וכנ

ר ואי� שו� "כיו� שעדיי� לא קיי� פו, יש עליו חיוב לגרשה משו� לתא דידיה, תד שלכל הדעו"ויש להוסי� עוד שבני
יהיה מאיזה , שהרי באמת חייב הוא לגרשה, כ יצאנו ג� מצד זה מחשש גט מעושה"א, סיכויי� נראי� שזו תחזור אליו

  .טע� שיהיה

  :יש לפסוק, מסקנת הדברי� לדעתי

  .ידיהא� כי מצד לתא ד, א הבעל חייב לגרש את אשתו

  .ובזה מתקבלת דעת המיעוט, ב כל עוד אינו מגרש הרי הוא חייב במזונותיה

  .ד כתבתי"והנלע

  שאול ישראלי

ובה� הערות והשגות על דברינו אשר כתבנו , ]ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "ידידי הגר' הובא בפני קונטרס מאת כב
  .והריני חוזר ושונה פרק זה, ומדי עברי עליה� ראיתי שקצרנו קצת בביאור כמה נקודות, בנדו�

 אסור לאד� למנוע אשתו �עונה האמורה בתורה לכל איש ואיש כפי כחו וכפי מלאכתו : "ד"� פי"הלכה פסוקה ברמב' א
ונוהגת מצווה זו לעני� בת חורי� : "ו"מ' ובחנו� מ... [ת שבתורה שנאמר"מעונתה וא� עבר ומנע כדי לצערה עובר בל

  ..."]. עובר על לאולהכאיבהמ שיכוי� "ע... ר עליה וגרע לאשתוז בזכרי� ועוב"מ ובכ"בכ
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�: א"קל' ג סי"ט ח"ל המבי"וז  

א אלא כפי מה שהוא אד� וכפי אומנתו ולא נאמר שבכל "ג� מצות עונה אינה כשאר רוב מצוות השוות בכ"
ל אסור לאד� "� ז"הרמב'  ובלבד שלא יבטל עונה אלא מדעת אשתו וכ�ע "לאשתו מקיי� מ' פע� שיזדקק א

ת "ומינה שכשאינו מזרע העונה אינו מקיי� מצוה מה. נראה שא� לא לצערה אלא מפני עסקיו לא עבר' כו
והרי העונה היא , העונה הקצובה ברשות אשתו' ר וכשקיי� יכול למנוע אפי"שהעונה היא לקיי� מצות פו

ר "ומצות פו, ת שלא יגרע"ות לו אינה מצוה נמנית אלא היא מצ"ר שהרי מצות שכ"המכשיר המצוה של פו
א ללכת בדרכי� ובסחורות יותר מזמ� עונה שרוב "ומפני זה פורצי� בה בנ, ח"היא הנמנית בכלל מצות רמ

כ "ר דא"שלא קיי� פו' הנשי� דרכ� למחול משו� רווח ביתה ולרוב הפעמי� משו� צניעות שותקות ואפי
  ".דחה השבועה מפניהכ עיקר לשת"מצות עונה היא דחויה לפעמי� ואי� בה כ

ואינה , ע"ח מ"שהרי אינה נמנית ברמ, ל בא להוכיח שאי� במצות עונה מצוה כשלעצמה"איהו ז, הדברי� כפשוט�
ר שלא כדי� ה� "מ אלה ההולכי� בדרכי� יותר מזמ� עונה בטר� קיימו פו"מ, ר"י מצות פו"אלא הכשר מצוה לקיי� ע

שנאמר ' ע של תו"עד שיהיו לו בני� מפני שהוא מ) א"ו מה"� פט"ש הרמב"כמ(חייבי� לבעול בכל עונה "שהרי , עושי�
  .שלא נאמר לאו זה אלא באופ� שכוו� לצערה, על לאו זה אינו עובר בכלל, ואי משו� הלאו עונתה לא יגרע, "ר"פו

קיי� עונתו א� הוא לא מ, וכל איש ואיש לפי כחו וכפי מלאכתו, שיעורי תורה ה�, העונה ששנו חכמי� במשנה, ובכ�
ב א� "וא� אי� לו כל כוונה לצערה כגו� שהוא חולה או כיוצ, ל"בזמ� שקבעו חכמי� ומכוי� לצערה עובר על הלאו הנ

והכל , ז"וא� במקרה וכל חיי המשפחה מנועי� עי, מנוקה הוא מהלאו דעונתו לא יגרע, י מניעת העונה היא מצטערת"שע
� "א� לדעת מוהר, ג"מ לאו ליכא בכה"מ, ו את הבעל לפטור אותה בגטוהאשה יכולה לדרוש שיכופ' יודעי� כלה כו

דהא "על הלאו א� א� לא כיו� לצערה ' ל עובר הוא מ� התו"אלשי� דעיקר תלוי בצערה דידה כל שעבר הזמ� שקבעו חז
אי לית די�  אלא דאדרבה היא צועקת שלא יל� בוד�כדכתיבתנא ' כשהיא ברצונה אלא חודש א' לא נתנו שיעור אפי' בגמ

  ".חודש אחד והוה נשבע לבטל את המצוה והוה שבועת שוא' ולית דיי� שיהא רשאי אפי

א "כתובות ס' ועי, ח אחרי הנשואי�"וא� א� נעשה ת,  ברשותשלאח לצאת "א למה התירו לת"ומעתה לדעת מוהרמ
  .רהוהרי הוא עובר על איסור תו, דמשמע א� שהיא צועקת ככרוכיא שלא יל�, ש�' בתו' ב

כלומר יש לה� ' והתלמידי� היוצאי� שלא ברשות וכו"ל "י ב� מיגש ז"דהר' ש משמי"ב מ"מ כתובות ד� ס"בשט' ועי
הרי , "פ שהיא מתרעמת עליו אינו משגיח עליה"יו� שלא על דעת אשתו ואע' ל' רשות לישב חו� לביתו כדי ללמוד תו

  .ת" תדג� בניגוד לרצונה מותר לו ללכת חו� לעירו בגלל מצות

ת שאי� למעלה הימנה שאמר "הוא מצוה זו דמיא לת' ועוד דאפי: "ל"וז, ל"א הנ"מוהרמ' אכ� הלו� ראיתי בתשו
  ".היינו מ� הסת� אבל א� אומרת בפירוש שאינה רוצה אסור ועובר על מצות התורה' הול� אד� שלא ברשות אשתו כו

' ח סי"ג או"פמ' ז כל ממונו עי"א� הוא מחויב להוציא עת כגו� לאו דלא תלי� "באחד שהוא אנוס בלאו שהוא בשוא' ב
ת "פ בשוא"בחמ' ת וממילא א� אנסו נכרי� לעבור בי"ת זה קו� ועשה וזה שוא"לל' ויראה החילוק בי� ע: "ו"תרנ

: ט"קל' מ סי"ובחו, "מ שלא לבער חמצו שנתחמ� בפסח הת� כל שאנוס אי� עובר"ל דאי� מחויב לבזבז הו� רב עד"י
� שוב �כ כשיש מעכב ומונע אותו מלקוברו "לא תלי� רק כשבידו לקוברו היו� משא' זור לעניננו דציוותה התוונח "

שג� הוא ליתא ... פ זה שמוטל עליו חייב לבזבז כל ממונו שלא יעבור על לאו זה"ל דעכ"וא... אי� איסור לא תלי�
' ל שמפני כ� אפי" ונ�שמחויב לבזבז כל ממונו ת בפועל "ע ולא דמי לל"ת בפועל לא הוי רק כמ"מאחר שלא עקר הל

והמוטל אחר שזה מעכב אינו , כי כל המעכב אינו מוטל לקוברו, ז"ק' מ סי"ש בח"משו� ממו� מעכבינ� קבורה כמ
ח רק אומר מחר את� ולאחר "אי� טענה כלל על ר' ל אפי"ח בלא תלי� ונ"פ שאפשר לרצות הב"עובר במה שהניחו אע

מ "פ שעבירה בידו שמנוויל דמחויב לפרוע מ"ית� משכו� או יש לו מעות וזה אינו מרוצה במשכו� אעזמ� ואינו רוצה ל
  ".ת"לא עבר א� מעכב על ל

א� יכול למלט נפשו ולברוח מחמת יד המל� ואינו עושה הנה הוא ככלב שב על : ת"ה מיסוה"� בפ"ש הרמב"ומ
� "א� כוונת הרמב". א ויורד למדרגה התחתונה של גיהנ�ז במזיד והוא נגרר מ� העול� הב"קיאו והוא נקרא עועבו

כ דבדיני שמי� "כ וע"ז במזיד וחיי"ה עועבו"ל ה"למה כל אריכות הזאת הו, כ במיתה"ז ברצו� וחיי"שדינו כעועבו
א "פ דבכתובות נ"ואע: "� הוא רק לעני� עונש בידי שמי�"ג דכוונת הרמב"ס' א סי"� ח"כ בתשב"ואמנ� כ. קאמר
להו מזידות ומזנות ' דחשבי'  אבל שבקנהו ואזל� מנפשייהו ודאי אסורי� פי�י הני נשי דגנבי שריי� לגברייהו "רא' אמרי

 לא דמי להו דהת� איסורייהו ליתיה אלא משו� דאזל� להו מנפשייהו דהנהו גנבי בתר דשבקינהו אזלי לדוכתא �ברצו� 
ו� קא עבד� אבל בנדו� הזה כיו� שאחר נתינת הרשות לצאת אחרינא ואינהו אזל� לגבייהו מנפשייהו דהשתא ודאי ברצ

אבל לפי שדבריו אלו ... לא הלכו ממקו� השמד אלא שנשארו ש� אינו כעני� הזה ולא מוכחא מילתא דברצו� קא עבדי
... ל שא� הוא יכול למלט נפשו"כ אמר הרב ז"א א� לעקל א� לעקלקלות ע"מסורי� ללבו של אד� ומי יודע לבות בנ

אבל אנו אי� לחוש מסתמא דשמא יש לו איזה אונס ולב יודע מדת נפשו ולישגיה הכי דיי� ' רד למדרגה התחתונה כוויו
  ...". דבר המסור לתוכ� לבו ובוח� כליותיו�ב "ז להטרד מ� העוה"שקראו עועבו

ו וכיו� דעברה על וההוא דשבקינהו ואזל� מנפשייהו יש לפרשה דמספיקא אסרינ� לה: "א"כ' א סי"ט ח"מהרי' ועי [
  "].דת ואזל� מנפשייהו איכא למיחש שג� נתרצו להיבעל

  .ד שהוא אנוס ועומד בזה שאיננו מגרש את אשתו עדיי� לא מיקרי שהוא עובר ברצו�"ובכ� בנ

' כ מכוי� לצער אותה ולהכאיבה הוא משו� דאמרי"� שאינו עובר בלאו דעונתה לא יגרע אא"ש הרמב"היסוד למ' ג
ואי� שו� הבדל בי� א� הוא . ש"ז עונתה זו עונה האמורה בתורה וכ� הוא אומר א� תענה את בנותי ע"בכתובות מ

מונע ממנה חיי אישות מתו� כוונה מיוחדת לצער אותה או א� המניעה היא מחמת שנאה שניה� בכלל א� תענה את 
  .צ לפני�"פ וא"וז, בנותי ה�
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באה ' באינו יכול כופי� להוציא ואפי... י"מקצת מפרשי� ומכלל� ראבל ל: "ל"ז, ד"קנ' י סי"ד בב"א הו"ש הרשב"ומ
ק "י מקורביל בסמ"ש הר"כוונתו למ, ..."ע"ד כ� נכנסה ועוד שהוא עובר על מ"בלא טענה שזה מעיקר הזיווג שלא ע

' פיוא... לשמח את אשתו כדכתיב ושמח את אשתו אשר לקח ויש בעשה זו לאו שנאמר ועונתה לא יגרע: "ה"מצוה רפ
  ...".ח"א עצמו כת"ויעשה כ... באשתו מעוברת מצוה לשמחה א� סבור שהיא מתאוה

א� , רחמנא' בלאו א� הוא אנוס הרי פטרי, ע"וטעמא רבא איכא בינייהו לחלק בי� לעבור על לאו לבי� אי קיו� מ
בסדר ' שע� אחרת יהיא הלוא יתכ� "ובעני� זה שהיא טוענת שאי� לו גבו, ע לא קיי�"מ המ"בעשה א� שהוא אנוס מ

ג באמת אינו עובר "א שהוא עובר על לאו של עונתה לא יגרע משמע דבכה"ואדרבה מדלא נקט הרשב, י ש�"ש הב"וכמ
  .ל"וכנ

  ].ר דיתכ� דע� אחרת היה יכול להקי� זרע בישראל"ע דפו"ל דכוונתו להמ"או י [

נ דבסופו של דבר כשאינו מגרש "ז אפילו א"בא והרד"ע דפליגי על סברת הריטב"ש והשו"הרא' ובעיקר הראיה מתשו
: ז"קכ' ש סי"הריב' דהרי כבר כ, מ אי� להוכחה זו כל יסוד והא קלה מסורי�"מ, לה הוא עובר בלאו דעונתה לא יגרע

ובאי� דר� ... א וכבר שהתה עמו בייחוד שמונה חדשי� רצופי� ועדיי� היא בתולה"באשה שטוענת על בעלה שאי� לו גבו"
ובכל אלו הדרכי� יוכלו הדייני� ... ז"ודר� בנות ישראל הצנועות הוא לסבול ד... ומרי� לה תני דעת� על בעל�בקשה וא

אמנ� א� היא תאמ� לבבה ולא תרצה , לדבר על לבה ולרצותה למע� ידובקו יתלכדו ולא יתפרדו לפי שקשי� גירושי�
  ".לחיות עמו עוד אי� חוסמי� אותה

א� ' ואפי: "ג כתוב"ל' ח סי"ובמוהרלב, " תמהר לסתור בניינה כי רחמי ש�די מרובי�ולא"ה "יבמות ס' תוס' ועי
שני� אולי ' או ג' ולא תמהר להפריד בינה לבי� אלו� נעוריה כי קשה גירושי� וטוב לה שתמתי� ב... רחמי' כני� דברי

א "בידוע הרבה שאי� לבעל גבו' ח נראה שאפי"מדברי מוהרלב: "ג"ק' ע סי"� אה"ז הרשד"ע' וכ". תזכה להבנות מבעלה
  ".עד שיראה שתוחלת ממושכה אי� לה תקנה, שאי� לכו� לגרש לאלתר, כעת

ד החיוב לעשות כל אשר לאל יד� לדבר על לבה ולרצותה למע� "על ביה, א"ובכ� אשה הבאה בטענה שאי� לבעלה גבו
? שיט לה הגט דינו חרו� כרשע וכעבריי�ומעתה היעלה על הדעת שא� הבעל לא ר� לקראתה להו, יתלכדו ולא יתפרדו

ד "והא� מזה אפשר להסיק דהוא הדי� באשה הטוענת שבעלה חי אתה בנדותה או שהוא מענה אותה וחי אתה שלכ
  .אתמהה, ולומר דדי� שניה� שווה, "א� אתה מאמינה נמצא אתה עושה אותו פרו� ורשע"ג "שבכה

, רשיעא' נאמנת משו� דמשוי לי' יני גמירי לא שיי� לומר שלא תהיע ד"ש דמכיו� דאי� הלכה זו פשוטה ולאו כו"ועמ
ד להודיעו שא� האמת "פ בידי בי"שהרי עכ, אי� הדבר כ� "�: ל"ל בזה"כתוב בקונטרס הנ. ש בנתיבות משפט"וכמ

, "תכ דבכל גווני נאמנ"וע, רשיעא' כ יעמוד בדיבורו לא תהא נאמנת בטענתה לישויה לי"כדבריה רשע הוא וא� אעפי
  ".למה אי� הדבר כ�"ז אנא לא ידענא "ואחרי כ

דאינה " "ט באשה הטוענת על בעלה שהוא מאלצה לשמש עמו בנדותה ודורשת גט"נ' א סי"ש במשפט צדק ח"מ' ד
כ אי� קטטה ביניה� אבל א� יש קטטה ביניה� אינה נאמנת ודוקא היכא דאיכא קטטה ביניה� תחלה "נאמנת אא

כ כשאי� אנו יודעי� סיבת קטטות רק היא אומרת " משא� על הדבר ההוא אינה נאמנת דידעינ� דהקטטה לא היתה
  ". נאמנת�שהוא על היותו חפ� לשכב עמה בנדות

וכבר העלו האחרוני� בדי� אשה האומרת גרשתני דאינה נאמנת במקו� קטטה דאי� הכוונה כאותה הקטטה 
דפשיטא הוא דא� " �"פ ושאילנא ואמרו להד" פו באומרת גירשתני בפני�ד קטטה "ה: "ז"האמורה ביבמות קט

  .כ דבסת� קטטה איירי"וע, דהרי איתרע חזקתה דהעזה, נ כששוב חוזרת ואומרת גרשתני"הוחזקה בודאי א

פ והיתה מפקעת עצמה "כ אמרה לבעלה גרשתני בפני פו"וא� דלגבי אשה האומרת מת בעלי לא אבדה הנאמנות אא
אבל בסת� קטטה לא אבדה הנאמנות וכשהיא אומרת מת בעלי נאמנת משו� . �"דפ ואמרו לה"כ ראו פו"ממנו ואח

ש "כ בהני מילי דהיא נאמנת מטע� דרב המנונא דאי� האשה מעיזה פניה בפני בעלה וכמ"משא, דדייקי ומינסבי
  .וסגי בסת� קטטה לסלק את הנאמנות שלה" דהא דרב המנונא הבו דלא להוסי� עלה"א "הריטב

שא� היה דברי� ביניה� על שו� כעס שהיה לה� לא תקרא ' ד קטטה פי"ה: "ד ביבמות ש�"רי' ש בתוס"מ' ועי
 את בעלה אלא פשוט קטטה של גירושי� ביניה� אי� האשה שונאהז ומפני כ� "קטטה שדר� איש ואשתו לכעוס זע

  .ל השנאה שביניה�ובכ� העיקר היא השנאה וטענת גרשתני רק מורה על מדת גוד". שהיא שונאתודאורחא דמילתא 

והיא בוחלת ומואסת , איי� עליה להשחית הפני�, ומעתה באשה הטוענת על בעלה שהנשואי� היו תחת לח� ואיו�
פ לגבי "הדעת נותנת שעכ, ועד הנה מחפשת כל טצדקי להשתחרר מבעלה, כ"משנת תש, ונגעלת ממנו וכל הזמ�, בו

ל א� מאיסה היא לית סבר וא� "אר"ר סו� איכה "מד' ועי [,מהא דרב המנונא אי� ל� קטטה גדולה מזו, הנאמנות
  "].קציפה היא אית סבר דכל מא� דכעס סופיה לאיתרציא

אזלה לה חזקה דרב המנונא דיינו בהתרשמותו ' ז שהדור פרו� וכו"ואשר לטיעו� שבזה: "ל"עוד כתוב בקונטרס הנ
הקובעי� שאינה מסוג הנשי� חצופות אלא אדרבה , ז ההתדיינות"ד שד� בדבר ושבפניה� הופיעו במש� כ"ביה' של כב

ז יש להאמי� לאשה בטענה שאינה מעיזה "ד לא ד� בכלל בשאלה זו א� בזה" הנה ביה�..." נראית בה הרגשה של צניעות
הא� אפשר להתייחס ברצינות לטענת האשה שהושמעה באיחור זמ� כה , ד היא"הבעיה שעמדה בפני ביה. בפני בעלה

זה הפריע אותה מלהגיד , ד האזורי שמתו� הרגשה של צניעות ובושה שע� ישראל חונ� בה�"ד ביה"ר בפסז נאמ"וע, רב
ב "ז שהדור פרו� אי� להסתמ� על החזקה שאי� אשה מעיזה בפ"א� בנוגע להשאלה דבזה, את דבריה בראשית הדיו�

ז ואי "ד ע"לא אי� לפנינו קביעות ביהד ולא עלה על לב וממי"בנקודה זו לא ד� ביה. ולאו דוקא באשה פרוצה וחצופה
  .ז דיינו"אפשר להגיד ע

ד כל מיני טענות שיש לה כלפי "מלבד שמזמ� תחלת הדיו� שאז השמיעה בביה, בדבר השאלה של טוע� וחוזר וטוע�' ה
כ הצדדי� את "וא� שטר� סיכמו ב, לקח יותר משנה" עשה צעדי� למניעת הריו�"בעלה עד שהעלתה את הטענה 
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ובודאי טבעי הדבר שאשה שוטחת את כל אשר בלבה בתחלת , ע לא כתוב שיש צור� לסכ� הטענות"ת א� בשוהטענו
  .ולא משאירה טענות רציניות לעת בוא הסכו�, ד"הדיו� בפני ביה

ד שיש לה כמה "ורק אמרה בביה, ד"ומה שג� שאשה בעצמה הרי אומרת שמעול� לא הזכירה הטענה של חיי� שלכ
ואי� אפשר לומר שמה שאמרה ) דבר שאי� לה� רמז בפרוטוקול(לגלות� והיא תקח אות� לקבר א לה "דברי� שא

טבת ' ט, ד"בקשר לחיי� הבלתי נורמליי� זהו פירוש לדבריה שאמרה בישיבת ביה, ז"טבת תשכ' א, בישיבה אחרונה
  ".שעשה צעדי� למניעת הריו�", א"תשכ

, א"כבר הזכרנו בזה במקו, פ מחייבי� אותו לגרש"פי� א� עכבעני� טענת מאיס עלי לאלה הסוברי� שאי� כו' ו
ג דאי� כופי� לתת גט באומרת מאיס עלי "ל דאע"וכתב רבינו יונה ז: "ד"ק כתובות ד� ס"ש השטמ"ונסתפק כא� לציי� מ

 דאמרינ� ד מודיעי� לו שמצוה עליו לגרשה ונותני� לו עצה שיגרשנה וא� לא יגרשנה האי מאי"בשוטי� אבל ב' היינו כפי
זה לא נאמר לו אלא שא� יבא לימל� א� ' אומר שאפי' ל הי"ת ז"עבריינא ור' האי מא� דעבר אדרבנ� מצוה למקרי

ת אי� שו� חיוב על הבעל לגרש את אשתו "היינו שלדעת ר". כ נותני� לו עצה שיגרשנה לאלתר"כ' יגרשנה בלא כתו
  .בטוענת מאיס עלי

... ועומד לו הוא בעצמו והיא בעצמה, אלא שא� אינו רוצה לגרשה כתבתה קיימתולדעתנו אי� כופי� : "ובמאירי ש�
ל שא� אנו מכירי� בו "פירשו רבותי בדבריה� דוקא בשטוענת כ� מ� הדי� ר) �"הרמב(וא� לשיטת גדולי המחברי� 

כיחי� שלא שהוא ראוי לימאס מחמת רוב פחיתותו והפסד עניניו א� במדות א� בשאר דברי� מכוערי� והדברי� מו
ועומד לו "משמע נמי דאי� אפילו חיוב עליו לגרש , ..."מ עיקר הדברי� כדעת הראשו�"ומ... בסיבת נתינת עי� באחר הוא

  ".הוא בעצמו והיא בעצמה

ט לחייב במזונות בבעל שהוא חולי נכפה מטע� שהיא מעוכבת לינשא שזה דוקא "ש המוהרי"ז לא שיי� כא� מ"ולפי
פ דמחמת החיוב המוטל על בעל לגרש את אשתו בגלל מצוה דיליה לקיי� "וז, על לגרש את אשתוכשמצד הדי� חייב הב

ואי� , כל עוד אי� עליו חיוב לגרשה משו� ליתא דידה' ר דבר זה לא יכול לשמש שו� גור� לחייבו במזונותי"מצות פו
  .ז לחייב את המשיב במזונות המערערת"מקו� לפי

  אלישיב' יוס� שלו

ובקצרה אענה עליה� . ד כדי הכרעה"ולא מצאתי בה� בענ, א"ש אלישיב שליט" תשובתו של הגריראיתי דברי
  :והבוחר יבחר

וזה דבר המסתבר ומוב� ג� מצד , ת דעונה"ר לבי� הל"ע של פו"ט בא להפריד בי� המ"אי� חולק שהמבי. 'לאות א
  .הבעל כלפי אשתושהוא מחיובי , אול� אי� זה שיי� לדו� על מידת החיוב של עונה. עצמו

איני רואה שו� הכרח לראות� מעי� אות� שיעורי� , שה� שוני� ומשתני�, אשר לשיעורי העונה המפורשי� במשנה
ואי� זה . א ובהקפדת הנשי� הנובעת מזה"שזה תלוי במנהג בנ) ט להדגיש"וזה ברצונו של המבי(אלא המסתבר , מ"הלמ

  .נוגע להמנעות מוחלטת של חיי אישות

כי ג� הוצאת . 'איני רואה שייכות הנידו� לשאלה א� חייב להוציא כל ממונו בכדי שלא לעבור על איסור וכו. 'לאות ב
אבל כא� שהיא ודאי אינה חייבת לחיות עמו . 'ויש ל� אד� שממונו חביב עליו מגופו וכו, כל ממונו בכלל אונס יחשב

  ? כא�ואיזה אונס יש, כ כל מה שמעגנה אינו אלא רוע לב"א, ג"בכה

� בביאור הרמב"ש מהתשב"ומ" ��והרי אי� אנו דני� אלא א� הוא חייב לעשות ? ב" וכי דיברנו על חיוב מיתה וכיו
  .�"פ מהרמב"וזה שמענו עכ, שא� אינו עושה הרי הוא רשע, כ�

, והבאנו זאת רק לדוגמא, דכא� בא סלוק האונס מצד אחר, � בתור ראיה שכ� נית� לחלק"אכ� לא הבאנו מהרמב
  .כמבואר בדברינו

וכ� כשאחרת , כ לא נזכר שעליו להתגבר על השנאה"וע, ואינו תלוי בדעת וברצו�, שנאה זהו דבר המסור ללב. 'לאות ג
שכאמור אי� , והוא לא מצד השנאה, ג"כ חזינ� דעובר בכה"ואעפי. וממילא מתרחק מהראשונה, מוצאת ח� בעיניו יותר

  .�"בואר ברמבכמ, אלא מצד שבידו לגרשה, זה בידו

ג וש� "צ לרס"פ פערלא בביאורו לסהמ"כ הגרי"הרי ציינתי את מש, ק"ע הוא כהסמ"א שעובר במ"מה שפירש הרשב
כ "ומש. ע"ת כ� הוא אנוס על המ"דכש� שהוא אנוס על הל, ד"א� מה זה יועילנו לניד. ג� בא ביאור זה בי� עוד ביאורי�

ונאמנות האשה הוא רק , והוא הרי טוע� ברי, שמה זה שיי� לאשה זו, �אי� זה אלא מ� המתמיהי, שיוכל לקיי� באחרת
ע של "כ שכונתו למ"וכ� מש? שעוד טר� לקחה" ושמח את אשתו"ע של "ואטו שיי� בכלל לומר שעובר על מ, כלפי עצמה

  .ש לאשה"ז אי"וג, דלא הוזכר כלל דמיירי בדלא קיי�, כ לא מסתבר"ר ג"פו

  .'א אלא אני בבגדי וכו"ה זאת לאומר אוכ� מוכח מהמש� דבריו שמשו

א לא נחתו להא "ש והרשב"הא קמ� שהרא, "היא קלה מסובי�"ע ש"ש והשו"הרא' מהא דתשו' כ לדחות הראי"ומש
ובר מ� . מאז נישואיה� ואי� תוחלת ותקוה, )א"כמבואר ברמ(שני� ' רק פחות מי, והמדובר כשעבר זמ� רב, דיש לחכות

כ אינו דומה להא דמבקשי� ממנה שתמחול לו ותוותר על החיוב של עונה "א, מכחיש מכל וכלדי� הרי המדובר כשהבעל 
והרי . א� האמת כדבריה, ובזה הוא באמת עובר, ש בזה שתוותר"ול, כ כא� שלדבריו היא משקרת"משא. לזמ� הנסיו�

  .ת"ע או ל"יהיה זה מכוח מ, ל"א וכנ"כ� מפורש ברשב

נראה מכריע שאי� לנו ' א� לשו� התוס. ט של האחרוני�"ל מוב� קטטה תלוי בשוכבר ציינתי שהשאלה ש. 'לאות ד
אי� אשה (והכא איכא חזקה ) דייקא וסינסבא(והת� איכא חזקה , אלא בדומה למה שנתפרש בגמרא לעני� מיתה

  ?שב קטטהוכמה זמ� ינת� למש� הקטטה שייח, ובכלל מה הגבול נחת לקטטה, ובכדי לחלק צרי� הוכחה ברורה, )מעיזה
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ק דבמקו� שיש אמתלאות "א מהמהרי"כ הרמ"הכוונה למש, "'ד וכו"ביה' דיינו בהתרשמותו של כב"ומה שכתבתי 
  .ואומדנות נאמנת

וא� הישיבות , ד"קשה לקבוע סדר העדיפויות של הטענות שמסתבר לבעל הדי� לשטח אות� בפני ביה. 'לאות ה
ומה שהאשה אומרת שלא היה . � לזה שייכות לדי� אינו חוזר וטוע�פ אי"עכ. ד אש� כי נלי� עליו"מה הבע, נמשכות

ז אומר אלא שלא היה בדעתה לפרט זאת אבל אי� זה סתירה שמסרה על הדברי� ברמז "אי, ד"בדעתה לגלות טענת שלכ
  .במה שאמרה בטענותיה הראשונות

. שג� הבאנו לה� סמוכי� בעניותנו, ותל לסמו� עליו בעני� המזונ"ה הרצוג זצ"ד ראוי הוא מר� הגריא"לענ. 'לאות ו
, ז נראה לגמרי גדר כפיה"שאי, ג שאי� לה אמצעי קיו�"ובכה, ואי� כא� המדובר על הכפיה של הגט אלא על חיוב מזונות

  .אלא קיו� חובה לאשה שמעכב גירושיה בשרירות לב

וכבר . אי� לחשוש לחייב מזונות, ט לא הובא אלא כאסמכתא שבמקו� שנראה חיוב לגרש"ומבואר בדברינו שהמהרי
פ הוקל החשש של גט "עכ, א� כי מצד לתא דידיה, ד הוקל החשש ג� משו� שממילא חייב לגרש"צוי� בדברינו שניד

  .מעושה

  .יהשאשה זו הבעל חייב במזונות, אני על עמדי אעמודה: ובסיכו�

  שאול ישראלי

   לתשובה�תשובה 

א "הדבר מפורש במשנה כתובות ס". מ"איני רואה שו� הכרח לראות� מעני� אות� שיעורי� הלמ. "'לאות א
  ".עונה האמורה בתורה לכל איש ואיש כפי כחו וכפי מלאכתו"� "וברמב

  ". לעבור על איסוראיני רואה שייכות הנידו� לשאלה א� חייב להוציא כל ממונו בכדי שלא. "'לאות ב

ת דינו כעשה שאיננו מחויב להוציא כל "ג דבלאו שהוא בשוא"ד הפרמ"לפי. א: שייכות שאני רואה בה� הוא בכ�
ת להטוענת שהוא בא " על הלאו בשוא� א� הוא עובר �א שהוא עובר "ולכ� אי אפשר לדמות טענת אי� לו גבו. ממונו

ח מעכב את הקבורה "מ א� הבע"ב לפרוע חוב אביו ויש לו במה לפרוע מי א� שהב� מחוי"ד החו"לפי. ב. עליה בנדותה
� מבואר "מדברי התשב. ג. 'נ דכוותי"וה. והוא אנוס בלאו זה, איננו עובר על לא תלי� הואיל והעיכוב הוא מצד אחר

ונו הוא ורק כלפי שמיא א� אמנ� ברצ, דבגלל זה שלא הלכו ממקו� השמד אכתי לא מוכחי מילתא דברצו� קא עבדי
� דאינ� אוסרי� יי� במגע�"ט פסק התשב"ומשוה, עובר עתיד לית� את הדי�.  

  .אי� צור� להוסי� על מה שכתבנו בזה...". שנאה זה דבר המסור ללב. "'לאות ג

  ".ת כ� הוא אנוס על העשה"ד דכש� שהוא אנוס על הל"א� מה יועילנו לניד. "ש�

ע "ק המ"ר ולהסמ"לא קיי� ועליו להשתדל לקיי� את המצוה של פומ העשה "ס א� כשהוא אנוס מ"כתבנו כבר דסו
א דכופי� אותו לגרשה משו� בעי "ת רמ"בשו' והרי משו� כ� כ, אחריתי' לא יהבי לי' וכל כמה דאגידא בי" ושמח"של 

  .ע"א לו לקיי� המ"אשה זו הלוא א

 נחתו להא דיש לחכות והמדובר ש לא"הא קמ� שהרא... ע"ש והשו"הרא' מהא דתשו' כ לדחות הראי"ומש. "ש�
  ".כשעבר זמ� רב

כיו� שהיא נאמנת "ז מסיק לפי שורת הדי� "ואחרי כ. ח ושקיל וטרי בהו טובא"ש והטור הובאו ברלב"תשובת הרא
ד להיות דוחה את האשה הזאת מלפניה� כל עוד שתשתדל למהר גירושיה "יש כח ביד ב... ד לפסוק דינה מיד"ראוי לב
ש והטור דנאמנת כי אינה טופלת על "בזה ד� הרא, א"ד וטוענת שאי� לבעלה גבו"� אשה הבאה בפני בובכ...". מבעלה

  .ש ש�"ד לדבר על לבה ולדחותה פע� ופעמיי� כמ"בעלה בטענה זו שו� חטא ועו� אדרבה על ב

  ".וכ אינו דומה להא דמבקשי� ממנה שתמחול ל"ובר מ� די� הרי המדובר כשהבעל מכחיש מכל וכל א. "ש�

  .ח בבעל המכחיש אותה מכל וכל"ולא עוד אלא שהדברי� מפורשי� ברלב, מ"א� משו� רחמי ש�די מרובי� מאי נ

  ..."ובכלל מה הגבול נתת לקטטה. "'לאות ד

כשהיא "ד לקבוע שהיא מבוררת "וא� בידי בי, ומהו הגבול לקבוע א� אמתלא שלה מבוררת בטוענת מאיס עלי
  .ש הפוסקי� למה אי� ביד� לקבוע מדת גודל השנאה השורר ביניה�"מכ" נראית ונכרת לחכמי העיר

ק דבמקו� שיש אמתלאות ואמדנות "א מהמהרי"ש הרמ"ד הכוונה למ"דיינו בהתרשמותו של ביה' ומה שכ. "ש�
  ".נאמנת

א הוא כשיש רגלי� לדבריה לבד הטענה שלה כגו� שישבה שש שני� ולא ילדה וכ� כשכרתו הכיס לו "הפירוש ברמ
  .ז דיברו הפוסקי�"ע, ב התומכי� בטענה שלה"להוציא את האב� אמתלאות כאלה וכיו

כ "מ בסופו של דבר לא האמי� לה בגלל המרדכי אא"והנה העובדה דעדות ביעקב היתה באשה צניע ומעלי טובא ומ
  .תקבל עליה בחר� או בשבועה שכני� דבריה

ל הכיר את האשה "ואפשר שהרב ז)... ק"מוהרי(ל " על הרב זואפשר לי ללמד זכות: "ש"זל, ח"קי' ז סי"ועיי� ברדב
ועל א� כל הני מילי מעלייתא " בקושטא קא טענה ואי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות' והיא צנועה ביותר וקי� לי

  .ק את אמתלא ששהתה שש שני� ולא נתעברה"דאיתנייהו באיתתא דא דצרי� המוהרי

ז אומר אלא שלא היה בדעתה לפרש "ד אי" בדעתה לגלות טענה שלכומה שהאשה אומרת שלא היה. "'לאות ה
  ..."זאת

  .האשה הצביע לאיזה רמז היא מתכוונת ואי� בידינו לשי� דברי� בפיה מה שלא חשבה ולא עלתה על לבה
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דר ז נראה לגמרי ג"ג שאי� לה אמצעי קיו� שאי"לגט אלא על חיוב מזונות ובכה' ואי� כא� המדובר על כפי. "'לאות ו
  ".כפיה אלא קיו� חובה לאשה שמעכב גירושיה

לאלה הסוברי� שבטענת מאיס עלי אי� חיוב על הבעל לגרש את אשתו נופלת הטענה של מעכבת להינשא ואי� מקו� 
  .לחייבו במזונות לדעת פוסקי� אלה

  ".ט לא הובא אלא כאסמכתא שבמקו� שנראה חיוב לגרש אי� לחשוש לחייב במזונות"המהרי. "ש�

ט הוא יסוד מוסד ולא "וא� הוא באמת חייב לגרש מ� הדי� הלוא אז המהרי?  פירוש שבמקו� שנראה חיוב לגרשמה
  .אסמתכא

  ".פ הוקל החשש של גט מעושה"עכ. "ש�

  .כ אכתי לא יצאנו מידי החשש של גט מעושה"וא, ש"כ כמ"ר וע"למה באמת לא נכו� אותו משו� קיו� מצות פו

  אלישיב' יוס� שלו

  ןפסק די
ואי� הוא , על הבעל לתת גט. (על יסוד הנמוקי� המצורפי� מחליטי� ברוב דעות לדחות את הערעור והערעור הנגדי

  ) .חייב במזונות

  .אי� צו הוצאות

  .ט"ח כסלו תשכ"נית� היו� י

הרב אליעזר , הרב סלמא� חוגי עבודי, ולטי'הרב בצלאל ז, אלישיב' הרב יוס� שלו,  נשיא�הרב יצחק נסי� 
  .הרב עובדיה יוס�,הרב שאול ישראלי,לדשמידטגו

  

  20*בעני� החיוב לגרש בטענת מאיס עלי : סימ� כ

  :בו נפסק, לח197/תיק , ח"תשל' ו באדר א"לפנינו שני ערעורי� על פסק דינו של בית הדי� האזורי בירושלי� מיו� ט

  .י"פ כדמו"א על הבעל לפטור את אשתו בג"

  .האשהב הדירה תשאר כולה בבעלותה של 

י שניתנו על ידו לרכישת הדירה צמודי� לאינדקס יוקר המחיה "ל) �.5000(ג על האשה להחזיר לבעל ס� חמשת אלפי� 
  .מיו� נתינת�

  .ד הילד של הצדדי� ישאר בידי האשה

  .ו נשאר בתוקפות"ה אלול תשל"ד ביו� כ"י ביה"ד למזונות שנית� ע"ה פס

  ."ו הבעל פטור מלשל� את הכתובה

וכ� על שחייבו אותו לגרש , והבעל מערער בעיקר על שלא פסקו לזכותו חצי דירה, רערת על גובה המזונותהאשה מע
  .את אשתו

 .א
וממילא אי� , כפסק המחייב או כופה על הבעל לתת גט, ח"ו אדר תשל"ד מיו� ט"שאי� אנו רואי� בפס, יאמר מיד

שורת "ד האזורי בנימוקיו שכוונת� היא "שכותב ביהובפרט למה . ז"ג אלול תשל"סתירה בי� פסק זה לפסק מיו� כ
הבעל : "לנימוקי�' ד מנמק בסעי� ו"וביה". פ כשטוענת האשה מאיס עלי"הדי� והיושר כי על הבעל לפטור את אשתו בג

ובית הדי� , וויתרה על כתובתה, פטור מלשל� את הכתובה בהיות והאשה הסכימה לבקשת הבעל להכריזה כמורדת
היינו א� לא היתה האשה מסכימה להכריז עליה , "על כ� פטור הבעל לשל� לאשתו את כתובתה, מורדתהכריז עליה כ

הרי היא הצהירה וחזרה והצהירה , ולכאורה תימה. כמורדת ולא היתה מסכימה לוותר על כתובתה לא היו פוסקי� כ�
,  טענה וחזרה וטענה שהיא מואסת בוואי� תמיה הרי היא, שהיא אינה מוכנה לחזור אליו ואי� ל� מורדת גדולה מזו

מכריזי� עליה כמורדת מחמת מאוס עלי ואי� ', ומורדת כזו אי� צור� בהתראות וכו, ואי� עיניה באחר, באמתלא ברורה
ויתכ� שכוונת . וזה אפילו למא� דאמר שאי� כופי� בטענת מאיס עלי אלא א� רצה הבעל לגרש). 'ז סעי� ב"ע(לה כתובה 

, נו וחקרו ודרשו בעני� מורדת או יותר נכו� לא פסקו מורדת רק לאחר שהאשה הסכימה לזה מפורשותד שה� לא ד"ביה
כ� יתכ� והיו . כ שכל מאיס עלי טענה יש לה"כי אעפ, של מאיס עלי' יתכ� ולא היו פוסקי� עליה מורדת אפי, שא� לא כ�

 על הכרזת מורדת וחזר בו רק משו� חשש של ובפרט שהבעל מחל פע�, מוצאי� טענה אלימתא שאי� לה די� מורדת כלל
וג� בפנינו לא , היא הסכימה והיא מחלה, אבל אי� להכנס לזה. הוי שהיא מורדת לעני� מזונות בלבד, תביעת מזונות
ל "מ גדולה כי דרכי הכרזה של העלו"ויש נ(, ל"כ דיינו א� נת� לה די� של מאיס עלי ולא די� של בעלו"וא. חזרה בה מזה

ובפרט לפנינו כיו� שיש מכתב ). 'ב' ז סעי"ע' ע סי"עיי� שו, י� והנסיבות ה� שונות וכ� יש נפקותא לעניני ממו�ה� שונ
פ שהבעל מנסה לטייח דבריו ולטעו� שהוא רק הגיב ולא "ואע, ללא שו� הוכחה ואפילו אחת, כזה של הבעל על אשתו

כ "ובצדק טוע� ב. וציא ש� רע על אשתו גדול מזהז במשפחות כשל שני הצדדי� אי� ל� אד� שמ"עכ, הוא המתחיל
ד כי לכל "זה תלוי כפי ראות עיני ביה, ובכלל מורדת ע� אמתלא. 'ד סעי� ג"ע' שזה לא גרע ממה שנכתב בס, האשה

                                                      
  .הרב מרדכי אליהו, הרב יוס� קאפח , הרב שאול ישראל : הדייני '  בפני כב134\ וערעור הבעל לח131\ האשה לח ערעור20
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, ב"ד נכו� הוא שהבעל דורש ורוצה ש"ובנ, ד"אבל א� האמתלא מתקבלת או לא זה קובע ומחליט ביה, מורדת אמתלא
ועיי� כעי� זה בתשובות , פ שהבעל כשלעצמו הוא טוב וחשוב"חס אל האשה בעבר המאיסוהו עליה אעאבל כנראה הי

וכ� אי� מקו� לטענת . ו"בעיניה נתנה באחר ח, אבל בכל אופ� אי� שו� מקו� וחשש של אשה כזו. ז"א תקע"הרשב
פ " א� היא טוענת מאיסתיהו אעכ"וא, אלא פשוט לא איתדר להו', האשה כאילו הבעל חולה במחלת נפש אכזר רע וכו

ומה שטוע� הבעל שהאשה . אבל שמצוה לגרשה ולא לעג� בת ישראל די� הוא, � שכופי�"שאי� אנו דני� בזה כהרמב
כ אי� ספק שהיא מואסת "ואפילו משפטי� יותר גרועי� מזה וא, הוכחנו לעיל שכ� אמרה, "מאיס עלי"מעול� לא אמרה 

  .כ מ� הראוי הוא שיגרש את אשתו ויפה שעה אחת קוד�"וע,  ע� אמתלא ברורה או בליא� זה, הוא, ומה שלא הוכח. בו

 .ב
  .ועתה נחזור לעני� הממו� שביניה�

הטע� לפי :) כתובות צג(שותפי� שנשתתפו ואחד נת� מנה והשני מאתי� השכר לאמצע ולא מתחשבי� ע� המעות 
שיש בני אד� שחריפי� במשא , אלא כ� נוטל זה כמו זה, לא יחלקו השכר לפי המעות: "י טיראני ש�"מ מש� מהר"הש

הלכ� כל זמ� שלא פירשו , או שמא מפני אהבתו לא חשש. ומת� יותר מחבריה� ומפני כ� הוסי� זה להטיל מעות יותר
וא� ". א� א� פירשו ליטול כל אחד לפי מעותיו הכל לפי התנאי. חולקי� השכר בי� שניה� לאמצע, אלא הרויחו בסת�

' � הל"לא מבעיא אליבא דהרמב, פ שיש לעיי� ולברר כיצד השותפות נעשתה כא�"� לשני בני הזוג די� שותפי� אעא� נת
ועיי� . ד ש� זה רק באומני� שמשעבד עצמו"לסברת הראב' שאי� כא� דיני שותפות אלא אפי, ד"ה הלכה י"מכירה פ

כל זה הוא א� השות� נשאר שות� ולא הפקיע , תפותפ שנית� לה� די� שו"ואע. מה שנפסק בזה' ג' ו סעי"קע' ע ס"לשו
פ שלא "כ האחד נת� פחות ממה שהוסכ� היינו חצי מנה אע"ואח, א� התנו שזה ית� מנה וזה מאתי� ושיתפו. עצמו מזה

ש א� היו מסוכסכי� "וכ. והרויח רק לפי המעות. יכל לאמר אחד לחבירו אי� כא� שותפות, התנו שהשכר לפי המעות
' � פרק ד"ועיי� להרמב. כאמור, מ" משו� אהבה וכ� א� קוני� דירה שאי� כא� בעיא שאד� חרי� במושאי� הטע�

כי ברור הוא ששות� שלא עומד בתנאי , ולחוני� עליה�', ו' ו סעיפי� ח"מ קע"ע חו"והשו', מהלכות שותפי� הלכה ג
ש "י שהדירה תירש� ע"ת תפקע עלעיל שהיה הסכ� שהשותפו' ובפרט שהבעל מודה כנז, השותפות פקעה השותפות

  .האשה

אי� בו די� קני� ולא סיטומתא כי במקו� הזה קוני� קרקע , י שני הצדדי�"א� נחת� ע' ובר מ� די� כל החוזה אפי
כי כל חוזה הוא רק בי� הצדדי� לקיי� ההתחייבות ולא הוא עצמו . י שטר מכר או טאבו או יפוי כוח אבל לא חוזה"ע

קני� כס� ' ב שאפי"מ קמ"ס חו"ולחת', ז' צ סעי"מ ק"ע חו"ולשו, י הצדדי�"ד שהוזכרו ע"ועיי� לפס, התחייבות או קני�
ובעני� מכירת קרקעות בשביעית האריכו בזה , ו"ט' מ סי"א חו"ועיי� באור� בחזו. לא מהני במקו� שאי� נוהגי� כ�

י� משטר או קני� אחר מטאבו א� הוי קני� א� עושי� קניני� אחר, אול� אי� הנדו� כלל דומה לעני� שלנו. האחרוני�
, א או מדי� סיטומתא"ש החזו"א� מפני שה� לא מקפידי� כמ, ד אינה מסכמת לכ�"ת יתכ� והוי קני� ג� א� ד"לפי ד

א� , זה רק במקרה שאד� מוכר קרקע או בית בנוי ועורכי� חוזה בי� הקונה והמוכר משל� לו סכו� על החשבו�
שבעת , רק שטר התקשרות והתחייבות, ד היה החוזה ביניה�"אבל בנ, � אז ג� לדינא הוי קני�הסיטומתא היא שהוי קני

, זה לא שטר מכר ולא קני�, מתחייב המוכר להעביר את הדירה על ש� הקונה, סיו� הבני� וע� מילוי כל תנאי החוזה
נאי ההסכ� ורק של� סכו� פ שלא עמד בת"כ אי� סיטומתא שהקונה קנה את הדירה אע"וע, אלא התחייבות גרידא

הס� . והוא טוע� שמי שמשל� את הכס� לו הוא מוכר, ד הוא הקבל�"ובנ, והקרקע והבית ה� בחזקת המוכר, מסויי�
היינו לא שיהא החוב צמוד , רק כשעת ההלואה, וחוב חייבי� לפורעו, נהפ� לחוב על האשה, י שהבעל נת�" ל�.5,000של 

ח חובו לפי ער� הכס� " בעני� זה א� פחת המטבע או היוקר האמיר א� חייב לשל� הבועיי� באור�. למדד או לדבר אחר
, ד"ו ורכ"ד קע"� יו"ד ומהרשד"ע' מ סי"ג חו"האריכו הפוסקי� המובאי� בכנה. כיו� הפריעה או כיו� קבלת הכס�

' מ ס"ב חו"ל מ"יי� לחקוע, הסוברי� שמשל� לפי ער� הכס� בעת הפרעו�, א ועוד"צ' מ ס"ד בחו"יו' א סי"ט ח"ומהרימ
, וא� כ� אי� על האשה לשל� את החוב לפי המדד. ל ואי� להוציא ממנו"וכיו� פוסקי� שהנתבע אומר קי, באור�' ט

יש להסביר את העני� , ל צמוד"ד המעורער שחויבה לשל� את הס� הנ"מפס' פ שאי� ערעור מצד האשה על סעי� ג"ואע
ברור הדי� כי חלקו של הבעל : "'לז בסעי� ז2916/בכתב התביעה תיק ,  היאוהטע� הוא כי, ד זה תמוה"שלא יהא פס

בדירה הוא בהתא� להשקעתו בה ולא יותר על א� הרישו� בחוזה מאחר וקיי� פה מקרה ברור של מקח טעות ומעשה 
התא� ד הצהרתי הקובע ברורות כי חלקו של הנתבע בדירה היא ב"פס"ד ית� " ש� נכתב שביה2וכ� בסעי� , "מרמה

היו צריכי� לפסוק ,  והתימה מדוע קבעו שהיא תשל� את הס� צמוד למדד�, וא� כ� עתה יהפ� העני�, "להשקעתו בה
  .כי כ� היא מבקשת לפי השקעתו בה, י יקבעו לפי האחוזי� ביוקר הדירה" ל�.5,000שאת ה

  .ח"ו אדר תשל"מאשרי� את פסק הדי� מיו� ט, לפי האמור

י כשה� צמודי� לעלית ער� הדירה " ל�.5,000והאשה תשל� לבעל את הס� , ל"טה הנמההחל' משני� את סעי� ג
  .'הנז

אנו ממליצי� לשמור על , הוא יעשה כ�, ד ימצא לנכו� שעליו לגרש את אשתו"לאחר שהבעל הבטיח בפנינו שא� ביה
  .כבוד שני הצדדי� ולהשמיד את כל החומר שבתיקי�

  מרדכי אליהו

  :וכא� הערותי ודעתי, א בנידו�"יטא של"כ הגרמ"עיינתי במש

  :ד נשוא הערעור בו נאמר"של פסה' ד בסעי� א"ביה' כ בדעה שצדק כב"אני ג

  ."י"פ כדמו"על הבעל לפטור את אשתו בג"

  ."פ"שורת הדי� והיושר כי על הבעל לפטור את אשתו בג"ד לזה כוונתו היא ש"שבהתא� לנימוקי ביה
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הסבר החיוב המוטל על הבעל בכל כגו� דא שטוענת מאיס עלי באמתלא ומוצא אני לנכו� להוסי� כמה מלי� ב
בתי הדי� נתקלי� בו , שיסודו במחלוקת גדולי הראשוני� א� כופי� את הבעל לגרש בטענה זו, הואיל ועני� זה. ברורה

 שיחזרו לחיי כי אי� תקוה, פ"ד מגיע למסקנא שהיה טוב ונכו� שהבעל ית� ג"כי ג� כשביה, ורב הצער. לעתי� מזומנות
  .והאשה מתענה בעיגו� עד אי� סו� ללא עול בכפה, ד לכו� הבעל המתעקש מלגרש"קצרה יד ביה, שלו�

  :ע באמתלא ברורה"א בטוענת מ"פסק הרמ

  ."ולא אותה לחיות אצלו, אי� כופי� אותו לגרש"

ג "הסובר שיש לכו� בכה� וסייעתו "לעומת דעת הרמב, ועוד ראשוני�) ה אבל"תוד: ג"כתובות ס(ת "וזה כדעת ר
באשה שנשבעה להנשא לאיש זה ) כ"ח ס"רכ' סי(ד "אכ� ביו). ח"ד ח"אישות פי" (לפי שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה"

  :א"פוסק הרמ, ע ומבקשת התרה לשבועתה"וחוזרת בה בטענת מ

א� כבר דאפילו , א� האשה אומרת ששונאת אותו ונתנה אמתלא טובה לדבריה מתירי� לה שלא מדעתו"
  ."האומרת מאיס עלי חייב להוציא, נשאה

ל שאי� כופי� אותו "ע וכנ"א בעצמו בא"ע ה� לכאורה בניגוד למה שפסק הרמ"דבריו אלה שחייב להוציא בטענת מ
, ולא הזכיר זאת אלא בכדי ללמוד מזה לנידו� דש�, �"כ וכתבו שאי� זה אלא לדעת הרמב"וכבר העירו מזה נו. לגרש

  .ע"א מוקשית לכאורה מאחר שלהלכה נקטינ� שאי� כופי� בטענת מ"מ סתימת לשו� הרמ"ומ.  לוכשעוד לא נשאת

ג "� שכל כה"שאינה בדיוק כדעת הרמב, "חייב להוציא"ש, א לשו� זו"ד שלא באי�דקדוק נקט כא� הרמ"והנלע
שעל כ� אמרינ� , נתנה באחרהוא מצד החשש שעיניה ' ת שאי� כא� כפי"דכל עיקר מחלוקתו של ר, והוא". כופי� להוציא"

ויש , מ מידי חשש לא יצאנו"מ, י שהמדובר בנותנת אמתלא ברורה"ואעפ. בגמרא בזה רק שאי� כופי� אותה להיות אצלו
אלא שמצד חשש גט מעושה שלא , הבעל באמת חייב להוציא, שא� האמת כדבריה, ויוצא. א לעלמא"להחמיר בספק א

והיינו , שהוא מענייני איסור הנוגעי� לאד� הנשבע עצמו, כ בנידו� דנדר ושבועה"וע, כדי� הוא שאי� אנו יכולי� לכופו
ג� בנשואה הבעל באמת , לפי ידיעתה זו, שאכ� מאיס עליה ושונאת אותו, כיו� שהיא יודעת האמת. האשה שנשבעה
א היינו עושי� אותו כיו� דכל עיקר של. ג א� עדיי� לא נישאת לו"ממילא נית� להתיר שבועתה בכה, חייב להוציאה

  .ל"וכנ, אי� זה אלא מפני שאי� אנחנו יוצאי� מידי חשש שיש כא� גור� אחר, להוציאה ג� בשנשאת לו

אי� זה אלא שאי� בכוח תביעת האשה ,  שאי� כופי� הבעל לגרשה�, ל הוא"ע שכנ"ג� לפי פסק ההלכה במ. זאת ועוד
  : מטעמי� אחרי�מ נראה שיש על הבעל חיוב לגרש"א� מ. לכופו להוציא

, ז"בזה) ד"ס' א' ע סי"א(נמצא שהוא שרוי בלי אשה שהוא איסור מצד עצמו , א כיו� שאי� כופי� האשה להיות אצלו
א� עדיי� , ובפרט, אינו יכול לשאת אשה אחרת בטר� גירש את זאת)  כמנהג עדת ספרד�או שבועה (ג "שמצד החדר
  :וא להוציאהז חייב ה"נמצא שמטע). ג"ש� ס(ר "לא קיי� פו

שאי� לטפול עליה אשמה בהיותו מאיס , שמעג� את אשה זו, הרי זו מדת סדו�, ב מאחר שממילא אי� האשה אצלו
: ד� כ(ק "ב' כדמוכח בתוס, ג� כשיש בזה מדת סדו�, וא� אמנ� אי� עושי� מעשה להוציא מאד� את שלו, עליה

חמת נקמנות הרי הוא עובר באיסור תורה של לא וא� עושה זאת מ. מ מידי חיוב לא יצא"מ) ה הא איתהנית"ד
  ).ז"ז ה"דעות פ' � ה"רמב(תיקו� 

כל שהבעל עצמו יודע , כ חיוב לגרש"משא, א שאי� כופי� אותו לגרש זהו רק לעני� די� כפיה"ז הא דפוסק הרמ"ולפי
ובר באיסור א� אינו והבעל ע, ודאי יש כא�, ואינו עושה זאת אלא במטרת נקמה או סחיטת כספי�, שלא תשוב אליו

  .ח"רכ' ד סי"כ ביו"ז לבי� מש"ע' ע סי"כ בא"ואי� סתירה בדבריו בי� מש, א"ומדוקדקי� איפוא דברי הרמ. מגרשה

מ מתעקש "וא� הבעל יודע זאת ומ, ד משוכנעי� שהאמת כדבריה"ע וביה"ג כשטוענת מ"ויוצא מזה שכל כה
ד להסביר לו את חומר האיסור שעובר בזה שנמנע "על ביה, ג"בנצלו את הנפסק להלכה שאי� כופי� בכה, מלפוטרה
ד ויקיי� המצוה לשמוע דברי חכמי� ויפטור "וא� הבעל הוא שומר תורה ומצוה ודאי ייענה לדרישת ביה. מלגרשה

  .ואת עצמו מעבירה, האשה מעגינותה

פ מהנימוקי� "ור את אשתו בגוהבעל חייב לפט, שכאמור יש לדחות הערעור בזה, ד"של פסה' עד כא� בנוגע לסעי� א
  .ויפה שעה אחת קוד�, שנתבארו

שאי� ממש בטענות הבעל שמגיע לו חלק שוה בשוה בדירה שהחוזה נער� על ש� , אני מסכי�. ועכשו לסכסו� הממוני
שהרי לפי התנאי� הותנו בי� . היו בגדר מתנה לו, ושהסכומי� ששילמו אבי האשה או היא עצמה,  הבעל והאשה�שניה� 

ואילו מצד הבעל לא שול� רק ס� חמשת . הצדדי� היה הבעל או אביו חייבי� להשקיע סכו� מסוי� יחד ע� הצד השני
כאילו על , כ נתרצה הצד השני לתת לו מתנה את הסכומי� שה� השקיעו"ואי� שו� יסוד להניח שאח. י"אלפי� ל

ובפרט לאחר שכבר היה הסכסו� ביניה� , יעכל כהאי גוונא שהיו תנאי� מפורשי� כמה כל צד צרי� להשק, חשבונו
  ):א"ברמ' ז' ו סי"סי רמ(מ "י המבואר בחו"וזה עפ. קיי� ועומד

צרי� ... ולכ� מי שמאכיל לחתנו. ולא אמרינ� מתנה קא יהיב ליה, צרי� לשל� לו, האומר לחבירו אכול עמי"
אבל היכא דמוכח דנת� לו , לש� מתנהודוקא דליכא הוכחה דנת� לו ... כשיתבע ממנו, החת� לשל� לו מזונותיו

  ." פטור�ולכ� תובע ממנו , כ נפלה קטטה ביניה�"רק אח, לש� מתנה

  :ל שיש לפסוק"נ, בסיכו�

  .ד נשוא הערעור נדחה"של פסה' א הערעור בסעי� א

� י חישוב חלקו לפי השקעתו בה בס"מתקבל חלקית והאשה תשל� לבעל תמורת חלקו בדירה עפ' ב הערעור בסעי� ג
  .י שני הצדדי�"י מומחי� מקובלי� ע"הישוב זה ייעשה ע. י"חמשת אלפי� ל

  .ד האזורי"י הבעל כשיושלש הסכו� לטובת הבעל בקופת ביה"ג הגט יסודר וינת� ע
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  שאול ישראלי

  .ל"אני מסכי� למסקנות הנ

  יוס� קאפח

  פסק דין
  :ל מחליטי�"לאור הנ

  .ד נשוא הערעור נדחה"של פסה' א הערעור בסעי� א

י חישוב חלקו לפי השקעתו בה בס� "מתקבל חלקית והאשה תשל� לבעל תמורת חלקו בדירה עפ' ב הערעור בסעי� ג
  .י שני הצדדי�"י מומחי� מקובלי� ע"חישוב זה ייעשה ע. י"חמשת אלפי� ל

  .ד האזורי"כשיושלש הסכו� לטובת הבעל בקופת ביה, י הבעל"ג הגט יסודר וינת� ע

  .אי� צו להוצאות. ד

  .ט"ז באדר תשל"נית� ביו� כ

  מרדכי אליהו  יוס� קאפח שאול ישראלי

  

  * דרגת ביניי��בי� מורד לאנוס  : סימ� כא

לפיו חייב ) כג11513/' תיק מס(ד "א תמוז תשכ" יפו מיו� י�ד האזורי תל�אביב "ביה' ד של כב"זהו ערעור על פס
  .המערער לתת גט למשיבה

  :ואלו ה� העובדות

הוא נשפט לארבע שנות מאסר והוא נמצא בבית , בית הסוהר בגלל אי תשלו� חובות וזיו� מסמכי�המערער יושב ב
ומוכ� , הוא מבקש שלו� בית. לפי דבריו הוא מקוה להשתחרר בקרוב בגלל התנהגות טובה, הסוהר כבר עשרי� חודש

  .יש לה� שלשה ילדי�, להתחייב להתנהג טוב

לפני , ואי� לתת אמו� בהבטחותיו, הוא הרבי� לה כמה פעמי�,  לחיות עימוהיא לא יכולה יותר, לפי דברי המשיבה
  .וצרכי הבית נת� פחות או יותר בסדר, שנכנס לבית הסוהר חיו מבחינת אישות בסדר

וג� בכתב התביעה לגרושי� שהגישה , ד האזורי"ביה' לא נטענה כלל בפני כב, והנה טענה זו שהוא מרבי� לה
מבלה מרבית ימיו , ועיקר טענת המשיבה היא שהוא מסתב� בתסבוכות שונות, ה זו במפורשלא נזכרה טענ, המשיבה

  .לא הוכחה כלל, שטענה בפנינו, שהוא מרבי� לה, פ טענה זו"ועכ. בבתי הכלא בעניני� לא כשרי�

פש הנתבע היה בחו: "רשומי� דברי התובעת) כא9636/' תיק מס(ב "א תשכ"אד' ד האזורי מיו� ב"ברישומי ביה
, אני מסכימה לעשות נסיו� להשלי� ע� בעלי, ולהשלי� אתו) למזונות(ובקש ממני לבטל את התביעה ) מבית הסוהר(

ותיק זה , נראה שלא יצא מזה כלו�...". יש לי כמוב� תנאי� לשלו�. ד במעמדו"אבל איני רוצה שזה יסודר בפני ביה
  .ג"ט חשו� תשכ"נסגר ביו� כ

יוצא איפוא שעיקר הדיו� בדבר . ג בזמ� שהמערער ישב בבית הסוהר"ד אלול תשכ"� כהתביעה לגרושי� הוגשה ביו
ואינו יכול למלא את חובותיו כלפי , חיוב המערער לתת גט לאשתו המשיבה הוא א� ורק בגלל ישיבתו בבית הסוהר

  .אשתו המשיבה

י מעשיו הוא "וע, ב בבית הסוהרשהרי הוא גר� לעצמו שיש, הנה לכאורה די� המערער הוא כמורד מעונה וממזונות
  .מונע ממנה את עונתה ומזונותיה

  :א"י' ו סעי"ע' ע סי"ע אה"אמנ� יש לדו� בזה דנפסק בשו

וא� חלה או תשש כחו ואינו יכול לבעול ימתי� ששה חדשי� עד שיבריא ... אסור לאד� למנוע מאשתו עונתה"
  ".וציא וית� כתובהכ או יטול ממנה רשות או י"שאי� ל� עונה גדולה מזו ואח

ג כתב א� הוא חולי הראוי לרפואה צריכה להמתי� עד "בש, ימתי� ששה חדשי�: "ז"ק י"ש ש� ס"מ ובבי"בח' ועי
  ...".כיו� שאינו עושה מחמת שנאה, שיתרפא ואי� דינו כמורד מתשמיש

י זה מאשתו את "עאבל מה שהוא מונע , ולפי זה הוא הדי� במקרה דנ� א� שהוא גר� לעצמו שישב בבית הסוהר
והרי זה כחולי הראוי לרפואה שצריכה , אלא כעת הוא אנוס" כיו� שאינו עושה מחמת שנאה"עונתה אי� דינו כמורד 

  .להמתי� עד שיתרפא

בנדו� איש רע מעללי� שיצא משפטו לשלחו לאר� גזירה , ד בספר אב� ישראל"ט הו"וכ� כתב הגאו� בעל עונג יו
ל שכופי� אותו לגרש כיו� שהוא מונע "והשיב הגאו� הנ. גרש את אשתו א� יש לכופו על כ�ואינו רוצה ל, לעבודת פר�

מ הכא בעובדא דידיה א� שתל� אחריו יוגרע ממנה כל עניני "מ"ד "וכתב בתו, ממנה כל עניני אישות תשמיש ומזונות
הא לא עדי� מנולד , וא אנוס בדברוא� שעכשיו ה, כיו� שהוא בשבי ועבודה קשה ואינו יכול לבוא אל ביתו כלל, אישות

עכשיו "מ "הרי כתב דג� כשהוא פושע ומעשיו גרמו לו להשלח לאר� גזירה מ". פ שהוא אנוס"לו ריח הפה דכופי� אע
  ".הוא אנוס בדבר
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כדמשמע מפשטות , ואפילו לדעת החולקי� דג� בחולי הראוי לרפואה אינה צריכה להמתי� יותר מששה חדשי�
שהרי לא חילקו א� הוא חולי הראוי , ל"א הנ"י' ו סעי"ע' ע סי"ע אה"ושו, ז"אישות ה' ד מה"� בפי"דברי הרמב

  .לרפואה או לא

ז מדבר בחולי "דריא, �"ואפשר דלא פליג ע� הרמב: "ח"ק י"ו בהגהות הטור ס"ע' ע סי"ג אה"אמנ� כבר כתב הכנה
והיינו כשיש קצבה לרפואתו לכל הדעות היא , ..."� מיידי ברפואה שאי� קצבה לרפואתו"והרמב, שיש קצבה לרפואתו

ת "בשו' ועי. כ אי� דינו במורד"א, ולפי זה בנדו� דיד� שיש קצבה לשבתו בבית הסוהר, צריכה להמתי� ואי� דינו כמורד
משו� שהרי זה כחולי שיש קצבה , שאי� דינו במורד, ג שד� באחד שנשלח לצבא לכמה שני�"פ' מ סי"אבני נזר חו

  .ש"עי, הרי בודאי לאחר כמה שני� ישוב מהצבאש, לרפואתו

ויתכ� שפע� בששה חדשי� , הרי המערער הוא מאלו האסירי� שנותני� לו חופש, ל"יתר על כ� לפי דברי המשיבה הנ
  .כ בכלל אי� דינו כמורד מעונה"א, היה יכול לקיי� את עונתה א� היתה רוצה בכ�

ע "והלכה פסוקה היא בשו, סוהר הוא לא נות� לה את מזונותיהיש לדו� לחייבו בגט שהרי בשבתו בבית ה, אול�
  ".וא� היה עני ביותר ואינו יכול לית� לה אפילו לח� שהיא צריכה כופי� אותו להוציא: "ג"ס' ע' ע סי"אה

ת "ועיי� בפתחי תשובה ש� שהביא בש� שו". א שאי� כופי� אותו להוציא מאחר שאי� לו"וי: "א ש� כתב"והנה הרמ
ומי שאינו יכול , שמי שאי� לו ואינו רוצה להרויח כופי� בשוטי� להוציא, א שמסיי� לדינא"קל' ע סי"פר אהחת� סו

ואמנ� , ד מזונות דרבנ� אי� לכו�"ולמ, ד מזונות דאורייתא כופי� בשוטי�"תליא למ, להרויח שהוא חולה ואינו פושע
שהרי חיוב לתת ,  שחייב את המערער לגרש את המשיבהד האזורי בפסק דינו"ביה' כ לכאורה צדק כב"וא. במילי כופי�

  .גט ג� הוא כפייה במילי שלכל הדעות כופי� אותו לגרש

ס מקבלת ס� "ומהע, י לחודש" ל110אני עובדת ומרויחה ס� "שהרי המשיבה הצהירה בפנינו , אכ� יש לדו� בזה
וצרכי , סוהר חיינו מבחינת האישות בסדרלפני שנכנס לבית ה... י לחודש ומזה מתפרנסת יחד ע� הילדי�"תשעי� ל

הרי מעשה ידיה שייכי� לבעל א� היא , כ נמצא לפי דבריה שהיא עובדת ומרויחה"וא". הבית נת� פחות או יותר בסדר
  .היינו את מעשה ידיה, ויוצא איפוא שנות� לה את מזונותיה, תובעת ממנו מזונות

, ואפשר אפילו יש לה משלה ותוכל לחיות בממו� עצמה: "ד"תול כתב ב"א הנ"קל' ע סי"ת חת� סופר אה"והנה בשו
אבל כשכופי� עתה לגרשה תוכל להנשא לאחר , מ סו� שתכלה קרנה ותמות ברעב ואי� מי ירח� שוב עליה"מ

  .ש"עיי, ..."המפרנסה

 מ"מ, כ א� שיש לה כעת ממה להתפרנס"א, זה פשוט שהחת� סופר מדבר בממו� שלה שלא שייכי� לבעל, אמנ�
הרי נמצא שהוא , כ בנדו� דיד� שהיא עובדת ומרויחה שמעשה ידיה לבעלה"משא, סו� שתכלה קרנה ואי� מי ירח� עליה

שהרי לדברי המשיבה לפני שנכנס לבית הסוהר נת� לצרכי הבית , וכא� הלא המערער לא אמר איני ז� ומפרנס, מפרנסה
כ הרי זה כאומר לה צאי מעשה ידי� "א,  ומרויחהולאחר שנכנס לבית הסוהר היא עובדת, פחות או יותר בסדר

ויתכ� " י במזונותי� ומספיק לה"מיהו לא הוי מורד כשאומר טול מ: "'א' ז סעי"ע' ע סי"ש אה"בי' ועיי, למזונותי�
הלא עיקר הטע� שאינו יכול לומר , וא� א� נאמר שזה לא מספיק לה, שהסכו� שהיא מרויחה מספיקי� לה למזונותיה

שמא לא יספקו לה מעשה ידיה "ד "אישות ה' ב מה"� בפי"כ הרמב"הוא כמש, עשה ידי� במזונותי�לה צאי מ
  .ד"ט ס"ס' ע סי"ע אה"א שו"רמ' ועי, "במזונותיה

אבל , הוא נקרא ג� מורד, י למזונותי�"ובשיש לו לפרנסה והוא אומר לה צאי מעש, אול� זהו רק לגבי חיוב המזונות
שא� הוא , ט"סק' ע' ש סי"מ והבי"הלא כתבו הח, והוא עני שאי� בידו לפרנסה, ינו ז� אותהלגבי החיוב לגרשה מפני שא

כ כשאומר לה "וא. מ אי� כופי� להוציא בשביל�"א� שאינו יכול לית� לה ליפת� ושמ� ושאר דברי� מ, יכול לית� לה לח�
מ אי� לחייבו לתת לה "מ,  מספיקי� להא� מעשה ידיה לא, א� שלא נפסד מחיוב מזונותיה, צאי מעשה ידי� במזונותי�

  .מ הוא נות� לה לח� שהיא צריכה"גט שהרי מ

מ מי "מ, לרב דכופי�' ובאומר איני ז� ואיני מפרנס אפי: "ל"וז' צ' ת סי"ת נודע ביהודה מהד"דכתב בשו, זאת ועוד
אלא ודאי דדוקא ... תראהובכל הני שהאשה יוצאת בלי כתובת בעי ה, וכי עדי� כח האשה מכח האיש, לא בעי התראה
אלא לפי , והוא לא אמר איני ז�, ד הרי לא התרו במערער"ובנ, ..."ד והוא עומד במרדו ואומר איני ז�"כשהתרו בו הבי

  .כ פשוט הוא שאי� לחייבו לתת גט למשיבה"א, מצבו כיו� אי� בידו לפרנסה

  .בצלאל זולטי

  :ל"ד הנ"הערות להצעה לפס

  .א
". כעת הוא אנוס" דאנוסלגדר ' מכניס לי, דוקא" עושה מחמת שנאה" שהוא במורדדי� מ' ה מדאפיק לי"מעכתר

  ".למי שאינו יכול להרויח שהוא חולה ואינו פושע"וכ� מצד מניעת המזונות , כ מדמי לה מצד מניעת עונה לחולה"וע

אלא , ג� בגדר אנוס איננואול� , כ די� מורד ממש ודאי אי� לו"וע, ד א� אמנ� עושה מחמת שנאה אי� כא�"אבל לענ
  :היא דרגת ביני� וכדלהל�

י פשיעתו וג� מי שאינו רוצה להרויח יתכ� "ז בא לו ע"שה, לעני� מזונות יש להשוותו למי שאינו רוצה להרויח
ומה שעכשו כשיושב בבית הסוהר . ס"דמסיק החת' מ הוא בדי� כפי"שעושה זאת רק מחמת עצלות ולא מחמת שנאה ומ

ז לא "ודמי למי שיחבול בעצמו שעי, שהרי הוא הכניס עצמו בפשיעה לתו� האונס, י� זה בגדר אנוס כללא, הוא אנוס
אבל ג� מי שמתיר . נ"וידועה מחלוקת הראשוני� לעני� שבת א� מותר להכניס עצמו לאונס דפקו. יוכל לעבוד ולהרויח

, ש להתחשב ע� הגיע לזה באונס או ברצו�"לשהרי באותה שעה ודאי , מותר' היינו משו� דלבתר הכי ודאי יהי, הת�
, ג שיחבול בעצמו לכתחלה"וודאי בכה, כ כא� שיש לדו� א� זה אונס"משא. ל לאותה דעה שג� לכתחלה מותר"כ ס"וע
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כ מצד מניעת "מכש', ומאחר שלעני� מזונות הוא בגדר פושע ובדי� כפי. כדי� מי שאינו רוצה להרויח' יהא עליו די� כפי
  .ז"ט' א סי"ע גבו"וע,  נחשב למורד כדלהל� בסוגרי�העונה דבזה

כי אז לא ידעתי למה ג� בזה לא יהא , לאנוס מחמת חולי שאינו יכול להרויח' ה דמשוה לי"והנה לסברתו דמעכתר (
� שלעני, לדבר' וראי, דודאי די� מזונות לא חמור יותר ממניעת העונה. החילוק שהזכיר לעני� עונה א� החולי מוגבל לזמ�

ואילו בתשש כוחו ואינו יכול לקיי� העונה , ת שא� הוא אנוס שהוא עני ואי� לו אי� כופי� אותו להוציא"מזונות דעת ר
כ שלא נכופנו "מכש, כש� שלא נכופנו מצד מניעת העונה, ג שהחולי מוגבל בזמ�"כ בכה"וא. ע כופי� אותו להוציא"לכו

  ).ע מחמת מניעת המזונות"אליבא דכו

ב שנה ומנע ממנה "ד לעני� מי שעזב אשתו י"קנ' ת סי"שהובא בפ' צ' ת סי"לנידו� שלנו מהא דהנובי' ראיממילא אי� 
כי הת� הרי זה , י מסיק שאי� כא� אפשרות לכופו כיו� שעשה זאת מחמת עוני שחיפש לו שירות"שהנוב, עונה ומזונות

וכל מה שהסתב� בפלילי� , חסר לה�' יו� לא היכ כא� שמבחינת הק"משא. ומזו�' בגדר אנוס מצד שהל� לחפש לו מחי
  .במעשי רמאות אי� זה אלא פשיעה ממשית

 .ב
א באיש שהוא רגיל לכעוס ולהוציא אשתו מהבית שד� בזה כמורד "הרשב' א מתשו"ד מביא הרמ"קנ' והנה בסי

  :בתשובהדהרי מבואר ש� , א להשוותו ממש לדי� מורד"ובעייננו נראה שאי� בא הרשב. ממזונות ותשמיש

וא� רוָצה יוציא וית� כתובה ' ועוד דכל שמשלחה מביתו הרי הוא כמורד מתשמיש וא� רצתה מוסי� לה וכו"
  ."ל"עכ. י כל אחד ואחד לפי מה שהוא אד�"כל שפירש ממנה מתו� הכעס יותר מ� הזמני� שנאמרו בפרק אעפ

ה ג� בלשו� "וכ. אז רק יש לו די� מורד, הרי ברור בדבריו שרק אי הזמני� שפורש ממנה ה� יותר משיעור העונה
אול� . תורת מורד' הרי ברור שרק במקרה כזה יהיב לי". ופורש ממנה בתשמיש יותר עונתה: "בלשונו' א שכ"הרמ

ל דמי שמוציא "ו שהוא כנ"א. ואינו נמדד בגדרי עונה רגילי�, ז"ו וע"ע' במורד ממש הרי אי� קצבה לדבר כמבואר בסי
כ א� מונע "ע. אלא פושע הוא, מ אינו בגדר אנוס"ומ, שאינו עושה מחמת שנאה, ינו מורד ממשאשתו מחמת כעס א

ולא יהבינ� כא� שיעור עונה של , הוא בגדרי מורד שכופי� להוציא" מ שהוא אד�"כל אחד ואחד לפ"ממנה שיעור עונה 
  .כ שלא נת� שיעור יותר מזה"ומכש. כמו במי שחלה, חצי שנה

בדומה , ולא הוי פת בסלו, הרי אי� זה אלא מקרי, זכיר שלפעמי� מקבל הוא חופש מבית הסוהרה ה"ומה שמעכתר (
  ).ש�' ג ותוס"ב וס" כתובות ס�י שיתכ� שימצא פתח לנדרו "אעפ, ש לעני� מדיר"למ

 .ג
והוא , )ד"שהיא דרגה יותר קרובה לאונס מניד' וזה נ(ויש עוד דוגמא שאי� נותני� לזה די� אנוס אלא דרגת ביניי� 

ח מהמרדכי "ומביא ש� הב." אסור לאיש למנוע מאשתו עונתה): "ו"ע' סי(ע "� והובא בטור ושו"כ הרמב"במש
, �"וקושיתו ודאי היא רק על בבא זו שבדברי הרמב. שהקשה אמאי לא מיקרי מורד מתשמיש ויוסיפו לה על כתובתה

שהרי זהו המורד שמונע ממנה , י� מקו� לדבריו כללהרי א" ת"וא� מנעה כדי לצערה עובר בל"שאילו על מה שממשי� 
ז אנוס ממש "שה" 'וא� חלה או תשש כוחו וכו"� "ש להקשות על סו� דברי הרמב"וכ� ל. ש כלל"ותירוצו ל, בכונת צער
אלא מפני שאינו מקפיד לשמור על , � שאינו מונע בכדי לצערה"ל קושיתו היא על ראש דברי הרמב"ו כנ"א. ל"ומאי קשי

כלומר שמורד הוא רק , ז מתר� שהוא קצת כאנוס"וע. ל למה לא יהא די� מורד"ובזה קשי, נה שחייב בה כלפי אשתוהעו
הוא לעני� ' מ בדי� כפי"ומ, כ אי� כא� די� מורד להוסי� על כתובתה"וע". מחמת שנאה וכעס"א� מונע בכונה תחילה 

  .עברי� כמבואר ש� בדבריו' בדברי� ושרי למיקרי' כפי

ח עצמו "והב. בדברי� יש כא�' מ די� כפי"מ, אלא אפילו קצת כאנוס, לנו שג� כשאינו מונע מחמת כונה לצערההרי 
מ הוא "ומ, ז די� מורד"מחמת צניעות או עצלות שאי� ע' א אלא אני בבגדי וכו"ו ש� משוה לזה דא� אמר א"ע' בסו� סי

  .י שלא עשו בכונה שלצערה וכעס" ואעפ,שהוא בדי� מורד ממש' מ פליגי עלי"ש והח"והב. בדי� יוציא

ה דאי� הפירוש "ל דשא"וי, ל לעני� א� אינו מקיי� העונה"� שבדברי המרדכי הנ"ל שמחלקי� בי� הא דהמהר"וצ (
ל שלא נכלל בכלל ההתחייבויות הקבועות בשעת "ובזה י. אלא שאינו שומר העונה כפי מה שהוא אד�, שנמנע לגמרי

ז בניגוד "כיו� דאי� זה בגדר שאר ה, כ בהוא בבגדו"משא. תנה לכל אד� לפי מה שהואכיו� שהעונה מש, נישואי�
  ).להתחייבות שקיבל על עצמו בשעת הנשואי�

ומה שיכול לפעמי� להיות שחוזר הביתה אי� (ד שיש כא� מניעה יותר גדולה משיעור עונה הרחוק ביותר "כ ניד"וא
, ב"אלא מצד רשלנות וצניעות וכיו, ונע מלשמש שלא בכונת צער וכעסודאי שיש להשוותו להא דמ) ל"זה פת בסלו וכנ

פ "עליו עכ' די� כפי) ל"כ המרדכי וכנ"א� כי הוי קצת דומה לאונס כמש(י פשיעתו ולא הוי אונס "מ זה בא ע"שמ
  .בדברי�' ה נידו� שלנו יש בו די� כפי"כ ה"א, בדברי�

 .ד
גרוע כוח הבעל מכוח ' ל דבכל אלה צרי� התראה דלא יהי" הני"מ שהעלה בתשובת הנוב"ומה שיש קצת לדו� עפי

שזה לו לא מקרה ראשו� , ד"אבל מי שהוא רגיל בכ� כניד, שזה אינו אמור אלא במשהו שבא באקראי' אול� נ. האשה
ל ג� בטעמא של "וזה נ. ש התראה דחזינ� שדרכו בכ�"בזה ל, ט"כמבואר בתשובה לערעור סעי� י, שבא בפלילי�

צ "כי מאחר שרגיל בכ� ל, כ לא התנה שזה בתנאי שיתרו בו תחלה"שג, ל במי שרגיל להוציא אשתו"הנ'  בתשוא"הרשב
  .ד קמא לחייבו במת� גט"ד של בי"שיש לאשר הפס' כ נ"ע. שלא יחזור בו מדרכו זו, התראה
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 .ה
וא� "ענה מצד המזונות פ לקיו� בדוחק אינה יכולה לבא בט"י ספקו עכ"ד שמע"ה בסו� דבריו בניד"כ מעכתר"ובמש

' וכו" י במזונותיה"שמא לא יספקו לה מע"� "כ הרמב"הלא הטע� הוא כמש, י במזונותי�"י לומר צאי מע"שהדי� שא
כ כשאומר לה "וא' ש שא� הוא יכול לית� לה לח� וכו"מ והב"הלא כתבו הח. לגבי החיוב לגרשה מפני שאי� ז� אותה

מ "מ אי� לחייבו לית� לה גט שהרי מ"מ, י מספיקי� לה"א� מע', יוב מזונותיא� שלא נפטר מח, י במזונותי�"צאי מע
  .ל"עכ". הוא נות� לה לח� שהיא צריכה

ג� כיו� הזה מספיק לה לכל , י ועוד"� רש"א ש� לדעת הרמב"ה בהגר"ד וכ"ט סק"ש ס"הנה לפי המבואר בב
ו מצד שמא ביו� מ� הימי� לא יספיק לה ותצטר� והיינ. י במזונותי�"י לומר לה צאי מע"כל שאינה מסכימה א', צרכי

', ג הוא שנחלקו איד� ראשוני� דסברי דיכול לומר לה צאי וכו"כי רק בכה. לעמוד אתו בדיני ודייני ובינתי� תמות מרעב
� ואיד� אפילו אילו היתה מרויחה "כ לפי שיטת הרמב"א. וא� לא יספיק אז תתבענו בדי�, מאחר שכרגע זה מספיק לה

פ ההכרחי "כשהוא נות� לה לח� דאי� עליו תורת מורד משו� שעכ' ע' ש להא דסי"ול.  כל סיפוקה טענתה טענהכדי
  .ביותר הוא הוא שמספק לה

י במזונותי� "מיהו לא הוי מורד כשאומר טול מע: "א"ז סק"ע' ש סי"כ הב"והוא עפימש, אכ� יש לדו� בו מצד אחר
אי , ולכאורה תמוה דאליבא דמא� קאי. ש"זאת מדיוק בדברי הגמרא עידלמד ' ש� כ" בית יעקב"וב". ומספיק לה

ז "אלא לדעת� ה, צ לזה לדיוק מלשו� הגמרא"הרי ל, י במזונותי�"אליבא דהני שיטות שבדספקה יכול לומר לה צאי מע
 שכונתו ג� פ"ונ. ל דיכול לומר צאי ג� בדספקה"הרי לא ס, � ואיד�"ואי לדעת הרמב. ב"מפורש יוצא בגמרא גיטי� י

ש "ו דברי הב"א, י בדספקה אי� רבותא שאינו מורד"דלהני ראשוני� שיכול לומר לה צאי מע, � ואיד�"לדעת הרמב
ז הוא "וע. ג"מ תורת מורד אי� עליו בכה"מ' י לומר לה צאי וכו"י דסברי דא"והיינו שאעפ, � קאי"אליבא דהרמב

כ "משא', יתכ� שהוא רק בדספקה כל צרכי, אכ� א� משו� זה. להביא לה מדיוק לשו� הגמרא" בית יעקב"שהוצר� ה
כיו� שהוא אינו נות� , � לא יהא עליו תורת מורד"שלדעת הרמב' אי� לנו ראי, י אלא ללח� בלבד"א� אי� מספיק לה מע

  .ע בזה"וצ', וא� היא לא ספקה כל צרכי, כלו�

' אלא שהוא הי, כנס לבית הסוהר לא עבדה כללעד שהוא נ, שכפי המבואר בטענותיה�, ד"ויש כא� עוד הערה לניד
, י בכדי שלא תמות ברעב"בכדי שלא תמות ברעב דחקה עצמה במע, ורק לאחר שנכנס למאסר, "פחות או יותר"מספק 

כ יש "א. וזה אינו קיי� בזמננו כמו שפסק בבית מאיר, שרק על עשייה בצמר מצינו חיוב, והיא אינה חייבת בזה כלל
  .ו אינה עובדת כלל והוא אינו מספק לה כלו�לדו� בדבר כאיל

ד מצד שאי� זה "כי אז יתכ� שיש לחלק בניד, אכ� כבר כתבתי לעיל שא� נדו� מה שנמנע לפרנסה בתור אונס מצדו
  .ל"שכל שעומד להרפא מחכי� לו וכנ, כ אינו מקיי� העונה"ודמי למי שחלה ומשו, אלא מעוכב לזמ�

בדברי� ' ג יש די� כפי"ובכה, ד כאונס אלא כדרגת ביניי� בי� מורד גמור לאונס"בר� כאמור לעיל אי� לראות ניד
  .ל"וכנ

  .ד כתבתי"והנלע

  ישראלי. ש

  פסק דין
  .הוחלט לקבל את הערעור ואי� לחייב את המערער לתת גט למשיבה

  .אי� צו הוצאות

  .ה"תמוז תשכ' נית� ביו� ז

  עובדיה יוס� ישאול ישראלי בצלאל זולט

  

*בעני� חובת האב במזונות ילדיו : סימ� כב
21

  

תיק (ד "ג במרחשו� תשל"ד האזורי בחיפה מיו� כ"ונסב על החלטת ביה, הערעור שלפנינו הוא להגדלת מזונות ילדי�
  :בה נאמר, /)5170שלב

  :לאחר שבית הדי� עיי� בחומר שבתיק מחליט"

 אמר אני רוצה הילדי� א� הבעל: ב בחלקת המחוקק ש�"ע סימ� פ"הואיל ולפי ההלכה המבוארת באה
כ הבעל העלה טענה "הואיל וב.  צדק הבעל בטענה זו ואי� מקו� לחייבו במזונות ילדיו�אחרת לא את� מזונות 

אי לכ� אי� מקו� לחייב הבעל במזונות הילדי� והואיל וכל התביעה על הגדלת המזונות מתבססת , זו בפנינו
  ."ר לבקשה להגדלת מזונות אי� בית הדי� נעת�ולפיכ� , על הוצאות הילדי�

  :וכ� היא השתלשלות הדברי� בקצרה

והא� . נמצא במוסד א, .ש, הגדול. 1965 יליד �. וד, 1962 יליד �. ש: ולה� שני הילדי�, האב והא� ה� בעל ואשה
  .ס י"נמצא אצל הא� שמטפלת בו ולומד בבי, .ד, והקט�, י לחודש" ל125משלמת עבורו ס� 

                                                      
  הרב מרדכי אליהו, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט :  בפני הדייני 24\ד" ערעור תשל21
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הוגשה ) 20.8.67(ז "עוד בשנת תשכ. כשחייה� המשפחתיי� מעורערי�, י� בסכסו� ממוש�ל נמצא"הבעל והאשה הנ
תיק (אשתי עצבנית מאד ומקבלת התקפות היסטריות : י הבעל תביעה לגירושי� כשהוא מנמק זאת בטענה"ע
  ).ז"תשכ440/

 זה נמצאת ג� פניית בתיק. י לחודש" ל350ונפסק הס� , )ז"תשכ4556/תיק (האשה לעומתו הגישה תביעת מזונות 
, ל"מהי טובת� של שני הבני� הנ"בה� נתבקשה חוות דעת , ד למחלקה לעבודה סוציאלית של עירית חיפה"ביה

  .על פנייה זו לא נמצאת בתיק שו� תשובה". או רשות הא� עדיפה, השארת� ברשות האב

  ובמקרה של סירוב, ב"לוא� הפע� לא לגרושי� אלא לש, ד"י הבעל תביעה לביה"ל שוב הוגשה ע"בשנת תש

וכ� את , מ הצדדי�"ד לאחר שמיעת טו"י ביה"שיקבע ע. ולפסוק מזונות עבור הילד ד, להכריזה כמורדת"
  ".השארת הילד הגדול ברשות אביו

  ).ל"תש362/תיק  (

יו� ב, מ ההדדיי�"ד בתביעות והמו"לאחרונה קבע ביה. ד הוציא פסקי די� שוני� והללו ג� עברו שלבי ערעור"ביה
  ):ל"תש362/בתיק (כדלהל� , ג"ז בסיו� תשל"כ

  :ד עיי� בטענות ומענות הצדדי� פוסק ומחליט"אחרי שביה"

ד קובע תארי� שעל שני הצדדי� לשוב "הואיל ויש הכחשות בי� הצדדי� בנדו� מי מורד במשנהו אי לכ� ביה
א� . ותו והשארתו משעה זו ואיל�א יביא עדיו על נוכח"כ. צ" אחה5ג בשעה "תמוז תשל' התארי� הוא י. בבית

  ".ד יראה שהוא מורד"אחד הצדדי� יפר את ההחלטה הזאת ביה

ג הוגשה "תשל5170/בתיק . ד בגובה המזונות"התנהל דיו� בביה, ל על החיי� המשותפי�"מ כנ"בצד התביעות והטו
בר� . י לחודש" ל350די� בס� כ האשה תביעה להגדלת המזונות שנקבעו לפני מספר שני� עבורה ועבור שני היל"י ב"ע

  כ האשה והילדי� את התביעה להגדלת מזונות"בהופעת הצדדי� לבירור התביעה בבית הדי� ביסס ב

  ".י לחודש" ל950 בס� לא� כמטפלתוכ� , עבור הילדי�"

  .בנמקו התביעה באפשרויות הבעל והצרכי� הגדלי� של הילדי�

  :כ הבעל"י ב"כ� נטע� ע).  ושני הילדי� כבר למעלה משש שני�בהיות(כ הבעל טע� שמבקש את הילדי� לרשותו "ב

היא . האשה לא הולכת לבקרו, .הילד הול� לא. לגבי הילדי� אני מכחיש שהאשה יכולה לטפל בילדי�"
  ".הא� מזניחה, הבעל מבקר הילד, האשה לא מסוגלת לטפל בילדי�. משלמת עבור החזקתו במוסד

  .שהיא נשוא הערעור, לעילבתביעה זו הוצאה ההחלטה שהובאה 

כ האשה יש לאשה הוצאות נוספות על הילד הגדול בנסיעות "לפי ב. פ חזרו הצדדי� על טענותיה�"בערעור נכתב ובע
  .והטפול בו, וכ� להחזקת הילד הקט� שכולה עליה. י לחדש" ל�.100לבקרו וקניית מיני מתיקה עבורו ס� 

  :ענו למסקנא דלהל�אחר העיו� בטענות הצדדי� ובחומר שבכתב הג

ד האזורי בסרבו להיענות לתביעת האשה להגדלת מזונות הילדי� בעוד קיימת לפניו תביעת "ביה' לכאורה צדק כב
שבזה ההלכה פשוטה שהילד אצל , מאחר שהילדי� ה� למעלה מגיל שש, האב להעביר את שני הילדי� לרשותו וטיפולו

  ):'ב ו"פ' ע סי"א(האב 

  ".ש לאב לומר א� אינו אצלי לא את� לו מזונותואחר שש שני� י"... 

מפני , כנראה; ל"בהתא� לנ, ד בשלב זה טר� הוציא החלטה סופית על העברת הילדי� לרשות האב"וא� אמנ� ביה
וראה בכגו� דא . בהיותו עסוק רוב היו� בעבודתו, הצור� בבירורי� נוספי� על האפשרות המעשית של האב לטפל בה�

שזהו , כדי שלא לגרו� זעזועי� מיותרי� לילדי� טר� נתברר באופ� מוחלט מהי טובת�, קיי�להשאיר את המצב ה
כל עוד לא הוכח שאי� זו , כיו� שמעיקר הדי� שילדי� בגיל זה מקומ� אצל האב, מכל מקו�. הגור� המכריע בנידו�

  .לא מצא לנכו� להיענות לתביעה להגדלת המזונות, טובת�

  :וזה כפי שיבואר, ש מקו� לטענת האשהנראה שי, אחר העיו�, בר�

על האפשרות " תמורה"ואינה באה כ, אינה תלויה במקו� המצאותו של הילד, בעיקרהחובת המזונות של האב 
י שבזה נפסק שמקו� הבת אצל הא� לעול� "אעפ, שניתנת לאב ללמדו תורה ולחנכו שהרי חובה זו קיימת ג� כלפי הבת

ד נשוא "וכ� מה שהובא בפס, " שני� יש לאב לומר א� אינו אצלי לא את� לו מזונותאחר שש"וזה שאמרו ש, )ע ש�"א(
כשהב� אינו רוצה להפרד מאמו יש לאב לומר אי� עלי חיוב צדקה לפרנסו כל זמ� שאינו שומע לקולי "מ "הערעור מהח

כל ללמדו תורה ולחנכו אי� זה אלא בגדר הפעלת לח� או קנס כדי שיבא הב� לרשותו ויו, "להיות אצלי ללמדו תורה
  .בתור אב, כחובה המוטלת עליו

כגו� סכנת דרכי� או , בגלל סיבה שאינה תלויה בא� ובב�, שא� לא נית� להעביר את הילד לרשות האב, ועל כ� ברור
  .ג� כשהוא אצל הא�, אי� חובת האב לזונו פוקעת, ב"מחלת הילד וכיו

שממילא אי� חייבת , כגו� במקרה דנ�, הילד לעבור לרשות האבד שעל "י ביה"שכל עוד לא נפסק סופית ע, ומכא�
בהתא� לצרכי הילד והאפשרויות של , חובת המזונות של האב, הא� להעבירו וא� לא על הילד לעבור מעצמו אל האב

  .בעינה עומדת, האב

יש לחייב את , ד"יהוהדבר עדיי� בשלבי בירור בפני ב, כיו� שטר� נפסק על העברת הילדי� לרשות האב, והואיל וכ�
  .וללא כל עיכוב בגלל התביעה של האב הקיימת ועומדת להעביר הילדי� לרשותו, האב במזונותיה� באופ� מלא
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ואי� הא� רק משלמת עבורו , ועליה� כל מחסורו והטיפול בו. שנמצא כאמור במוסד א, . ש�באשר לילד הגדול , אכ�
יש לראותו כמופקע בפועל מרשות , ד הקוד�"י פס"שמקבלת מהאב עפי " ל350מהסכו� הכללי של , י לחודש" ל125ס� 

ואיננו רואי� לנכו� לחייב האב לממ� הוצאות נסיעותיה לביקור אצל הילד וקניית מיני . שממילא אינה מטפלת בו, הא�
  .כפי התביעה, המתיקה שקונה לו

בזה חובת , שורות בצרכיו והטיפול בושנמצא כולו ברשות הא� ועליה כל ההוצאות הק, . ד�א� ביחס לילד הקט� 
  .ד שעליו לעבור לרשות האב"עדיי� לא החליט ביה, כיו� שכאמור, האב למלא צרכיו במילוא�

  פסק דין
  :ל אנו פוסקי�"בהתחשב ע� כל הנ

  .ונדחה באשר ליחס גובה המזונות של הב� הגדול יותר ש, .א הערעור מתקבל ביחס למזונות של הילד ד

ס� , ג"באב תשל' היינו מיו� ח, ד"החל מיו� הגשת התביעה להגדלת המזונות בביה. ל� למערערת ריש. ב המשיב מ
400.�בו הוא . שהוא גובה התשלו� עבורו במוסד א. י לחודש עבור הילד ש" ל125וס� , .י לחודש למזונות הילד ד" ל

  .י לחודש" ל525ה ס� "ס. נמצא

יזקפו על חשבו� החיוב , במדה ושילמ�, התא� לפסקי הדי� הקודמי�ב, ג התשלומי� ששיל� המשיב למערערת עד כה
וזה נוס� . י לחודש" ל�.100י המשיב בתשלומי� חדשיי� של "ויתרת החוב תשול� ע, ד זה"של פס' בהתא� לסעי� ב

  .ל"הנ' כאמור בסעי� ב, י לחודש" ל525על תשלו� המזונות השוט� בס� 

ישל� למערערת רק ס� , וע� הציגו אישור על כ�. ישירות למוסד. וסד אד המשיב רשאי לקבל על עצמו התשלו� למ
400.�  .י לחודש למזונות הילד ד" ל

  .ויפסוק בהתא�. ד האזורי ימשי� בבירוריו ביחס למקו� החזקת הילד ד"ה כבוד ביה

  .ו אי� צו להוצאות

  .ה"א בחשו� תשל"נית� ביו� כ

  מרדכי אליהו  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט

  

*בעני� התנית מזונות בבקורי בית : סימ� כג
22

  

  :בו נאמר, /)3686תיק שלד(ה "ט בחשו� תשל"בית הדי� האזורי בחיפה מיו� י' לפנינו ערעור על החלטת כב

דהיינו תמסור את הילדה לרשות אביה , ד ברוחה וכלשונה"לאחר שא� הילדה תציית להחלטת ביה"
ד יתיחס לעתירתה להעלות מכסת " ביה�גחתו של אד� אחר לביקורי� סדירי� ללא נוכחותה וללא הש

  ".ד לא יזדקק לעתירתה"ביה, ד"ז שהיא לא תקיי� פסה"כ. המזונות הילדה

' ד זה מיו� ה"אול� לפי החלטת בי, ד"א בתמוז תשל"ל מיו� כ"ד האזורי הנ"ביה' הערעור הוגש ג� על החלטת כב (
  ).שהיא החלטת ביניי�ה אי� מקו� לערעור על החלטה זו "בכסלו תשל

שנמצאת כיו� , ולה� בת משותפת שהיא כיו� בת שש, י"המערערת והמשיב היו בעבר בעל ואשה שנתגרשו כדמו
  .ברשות הא�

מאחר שהא� מסרבת , מאיד� תובע האב הסדר פגישות ע� הבת. האשה הגישה תביעה להעלאת מזונות עבור הבת
  .אלא בנוכחות צד שלישי, לתת לו להפגש עמה

ל את הזדקקותו לעתירה להגדלת מזונות כל עוד אי� האשה מצייתת "ד כנ"בהחלטה נשואת הערעור דוחה ביה
  ".למסור את הילדה לרשות אביה לביקורי� סדירי� ללא נוכחותה וללא השגחתו של אד� אחר"ד "להחלטת ביה

  .ד"כ והעיו� בחומר נראה לנו שיש לאשר הפס"אחרי שמיעת טענות הצדדי� וב

  .ד הד� בדבר"ת עובדות וכ� שיקול הדעת הנובע מזה בקשר לקביעה מהי טובת הילד מסורה בידי ביהקביע

נראית , ג� שלא בנוכחותה או בנוכחות אד� אחר, שג� לנו נראה שניתוק הבת מהאב שלא תוכל להפגש עמו, נוסי�
  .הוכחה מעי� זו לא הובאה מצד האב. כל עוד לא הוכח ההיפ�, הכרחית לטובתה

  :וב האב במזונות מותנה בהיותו ברשותו וא� הא� מעכבת יכול הוא לומרחי

  )."'ב ו"פ' סי(א� אינו אצלי לא את� לו מזונות "

באותה מדה שטובתה דורשת , ג� לגבי בת, די� מינה, וא� אמנ� ש� המדובר בילד שדינו להיות ברשות האב לגמרי
  .להמצא לעתי� מזומנות ע� אביה

שלא יזדקק לעתירת הא� , בהתא� לזה, ד ובפסק דינו"מוצאי� לנכו� להתערב בקביעת ביהאי� אנו , אשר על כ�
  .להעלות מכסת המזונות עבור הילדה

  שאול ישראלי

                                                      
  הרב שאול ישראלי, הרב אליעזר גולדשמידט ,  נשיא �עובדיה יוס� הרב : הדייני '  בפני כב16\ה" ערעור תשל22
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  .ולא אוכל לקבל את דעתו] ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "הגר' עיינתי בדברי חברנו כב

וכפי שמתבאר מדברי . צינו אותה אלא רק בב�לא מ, "א� אינו אצלי לא את� לו מזונות: "הלכה זו שאב יכול לומר
והטע� הוא כפי שהסביר . כאשר הב� אינו רוצה להפרד מאמו וללכת אל האב', ק ט"ב ס"החלקת�מחוקק בסימ� פ

 להיות אצלי, שאי� שומע לקוליאי� עלי חיוב צדקה לפרנסו כל זמ� : יש לאב לומר"החלקת�מחוקק ש� שבמקרה כזה 
כי קשה הוא להבי� ג� לפי ". דוחק"ועיי� ש� בחלקת� מחוקק שהוא רואה את הדבר הזה כ". ללמוד תורה ושאר דברי�
ג� , למה ייענש הב� הקט� במזונותיו, וג� אחרי הסברו, על הב� עצמו" אחריות"המטיל את ה, דרכו של החלקת�מחוקק

  .'ק ח"ת שמואל ש� סועיי� בבי. א� כאשר לטובתו הוא להיות אצל אביו, "אינו רוצה להפרד מאמו"כשהוא 

, רק בב�: והוא, היינו ההלכה כפי שנאמרה, "אי� ל� בו אלא חידושו" כלל הוא �וכאשר כל ההלכה הזאת חידוש הוא 
ורק כאשר המדובר הוא על עצ� , "הוא מצווה עליו בכמה דברי� ובפרט ללמדו תורה"אשר מקומו הוא אצל האב ש

ואי� בידינו להרחיב את ההלכה הזאת ולהחילה . ב הוא מצד הב� עצמוורק כאשר העיכו, "להיות אצלי"מקו� המצאו 
המזונות ה� בשביל הבת . וכאשר העיכוב הוא מצד הא� ולא מצד הבת, וכאשר המדובר הוא בפגישות בלבד, ג� בבת

עשי ואי� בכחנו להטיל עונשי� על הבת בגלל מ, והא� אינה אלא שליחה של הבת לתבוע עבורה, עצמה ולא בשביל הא�
  .הא�

ולא רוצה לדעת ולהבי� כי , מבלי להקל ראש במעשה הרע הזה של הא� המונעת את הקשר בי� האב ובי� בתו, וזאת
  .את נפש הבת היא קובעת חלילה בזאת

ובמיוחד כאשר העונש . אי� אנו מוסמכי� לבדות עונשי� מלבנו ולהטיל� כראות עינינו על העושה שלא כהוג�, אול�
  .מבחינת ההלכה לא על העושה אלא על הבת הקטנההוא בעצ� מהותו 

 על �אלא העברת החוב המוטל על האב ... אי� כא� איפוא שו� הטלת עונש על הילד: "ש ישראלי מוסי�"הגר' כב
ואי� ליצור חיוב חדש ולחייב את הא� . ולא הא�, הוא לבדו הוא, במזונות ב� ובת חייב האב. אלא שאי� הדבר כ�, "הא�

מפקיעי� , יוצא שבגלל מעשה הא� מטילי� עונש על הב� הקט�. והוא איננו, שר חיוב כזה לא היה מעול�במזונות כא
  .וזה דבר שאי� הדעת סובלתו, כגמול על מעשה שהוא עשה, את זכויותיו ומבטלי� את החיוב המוטל על אביו כלפיו

שהוגשה על ידי , ורי לדו� בתביעת הבתולהחזיר את הנידו� לבית הדי� האז, ולכ� דעתי היא שיש לקבל את הערעור
  .להעלות את סכו� המזונות בשביל הבת, הא�

  אליעזר גולדשמידט

  ].ל"זצ) [א"שליט(א גולדשמידט "לדבריו של הגר

  .ולא מצאתי בה� מה שיחזירני ממה שהעליתי בדברי� הקודמי�, א"ה שליט"כ בנידו� מעכתר"ראיתי מש

  ומבואר כוונתו, "דוחק"וצו שהוא מ בתיר"כ הרי"ר בונה בנינו על מש"כת

ג� כאשר , "אינו רוצה להפרד מאמו"כאשר הוא , כי קשה הוא להבי� למה ייענש הב� הקט� במזונותיו"
  ."לטובתו הוא להיות אצל אביו

  .אשר כיו� אליו בתירוצו" דוחק"וממילא אי� זה ג� ה, מ ליישב"לא זה הקושי אשר בא הח, ה"אול� במחכתר

  :ואע ה"המדובר בשו

  ."יש לאב לומר א� אינו אצלי לא את� לו מזונות... א� רצתה המגורשת שיהיה בנה אצלה"

, א� הוא אינו אלא כלפי א� הילד, ועל כ� פשוט שמה שהאב אומר, ע הוא איפוא מצד א� הילד"העיכוב שד� בו השו
  .יש להטיל עליה את מזונות הילד, שכיו� שהיא הגורמת

  .א ש�"כמבואר בביאורי הגר' ב ב"ות קהלכה זו מקורה בגמרא כתוב

  מ אינו אלא כפי המבואר בדבריו"מה שנתקשה הח

למה תוכל וזה נגד המושכל ) של האב (על כרחו המזונות תוכל להחזיק בנה מוחלת לודמשמע א� הא� "
  ."בפרט ללמדו תורה, בכמה דברי�והוא מצווה עליו ... לכופו

  ועל זה בא תירוצו שהמדובר הוא

  ."אינו רוצה להפרד מאמוכשהב� "

 תובע הוצאתו האבאי� , בגלל זה, ואולי.  על העיכוב מצד הא�נוס�, שבגלל זה קשה הדבר להוציאו מאמו, היינו
  . משערי� שבמצב זה ממילא לא יצליח האב למלא המוטל עליו בחינוכוד"שביהאו , מהא�

ואי� לנו לדו� אלא באשר לחיוב המזונות , ביצועאנו רואי� את הוצאת הילד מחזקת אמו כבלתי נית� ל, ואשר על כ�
ויתכ� שאילו היתה הא� (שכיו� שג� הא� מצדה אינה רוצה למסור את הילד , ובזה הסברא כבר פשוטה. על מי ה�

עליה , וזהו עיקר גור� העיכוב)  היה אפשר להתגבר על התנגדותו�פ "ועכ, כי אז ג� הילד לא היה מתנגד, מסכימה
ויכול , עליה חובת המזונות, ומאחר שאינה רוצה למוסרו לידי האב, י אי� לה לאחוז החבל בשני ראשי�כ. החובה לזונו

ואילו היה אי�רצונו של הילד . ועלי� החובה לזונו, אינ� יכולה לתבוע ממני מזונות, א� אינ� רוצה למוסרו לי: האב לומר
מביאי� הלכה זו כשהא� ) �"וכ� הרמב(ע " לא היה השוכי אז, להיות אצל האב הגור� שבגלל זה אי� עליו חיוב לזונו

  .ז אי� עיכוב הא� מעלה ומוריד"שהרי לפ. מעכבת

חיוב , כי בכגו� דא, ולא כלפי הילד, הוא כלפי הא�, שעיקר מה שיכול לומר לא את� לו מזונות, ו פשוט וברור"א
  .המזונות מוטל על הא�
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אלא ,  לגופה של ההלכה כשהעיכוב הוא מצד הא� עליה מזונותיו,איפוא, מ אינו מתייחס"שרמז עליו הח" דוחק"ה
. ולתירוצו שהמדובר כשג� הילד מעכב, כראוי לפי ההלכה, לגבי השאלה למה לא נוציא את הילד מהא� ולמוסרו לאב

בכדי , יאינו כל כ� רצינ) או אולי הגורמת לכ�(ג� במקרה זה שאמו מסייעתו , שאי�רצו� הילד לעבור לאביו, והדוחק הוא
  .והאב לא יוכל לחנכו בכגו� דא, לקבוע שלא נית� לבצע ההעברה

אי� ל� "ש" חידוש"מ כ"ורואה בגלל זה דברי הח, ה מתקומ� נגדו"שכתר, אי� כא� איפוא שו� הטלת עונש על הילד
  .פ וברור"וז.  על הא��אלא העברת החוב המוטל על האב ". בו אלא חידושו

וחלק , לטובת הבתשהרי לית מא� דפליג שפגישות האב ע� הבת לעתי� מזומנות ה� , ד"ומכא� הלימוד יוצא לניד
ואינה מאפשרת לאב למלא חובת החינו� המוטלת ג� , פועלת לרעת הבת, הרי הא� בעכבה פגישות אלה, חשוב בחינוכה

לא את� לה , נפג�ז חינוכה "ועי, א� אני מנוע מלהפגש ע� הבת: כ ג� בזה יכול לומר האב"וע, עליו במדה מסוימת
  .מזונות ותזוני אותה את

בתירו� השגת ' שכ) ז"א מאישות הי"מכ(מ "ומקורו בהה, ש"וכ� הב) ה"סק(מ "הח' וקצת ראיה לזה מהא דכ [
י שאביו חייב ללמדו קצת "שאעפ, במה שאמרו בפחות מב� שש אי� מפרישי� אותו ממנה א� רצתה בכ�, ד ש�"הראב

  ".לפעמי� לכשיבא אצלופילו אצל הא� יכול לחנכו הא א"תורה ג� בפחות מב� שש 

אז הרי אינו יכול , אבל א� היא מעכבת ג� בזה, התינח א� אי� הא� מעכבת שיבא אצלו לפעמי�, ואכתי קשה
כי בגיל (וג� א� אי� הילד רוצה לבא אל האב , ג באמת נוציא אותו הימנה בעל כרחה"וא� נאמר שבכה. ללמדו כלל

מ לאקשויי ביתר מב� שש אי� "ל לה"כ עדיפא הו"א) י� מניעת הילד מניעה ונית� בנקל להתגבר עליהודאי שא, צעיר כזה
והרי היה יכול להוכיח זאת , דהיינו מסברא בעלמא, "נגד המושכל"לא רק מצד שזה , נכו� האב כשהיא מוחלת המזונות

  .מפחות מב� שש

כי בזה יש לראות נקמנות , ת שיבא אליו רק לפעמי�שיכול לומר שלא יזוננו א� היא מעכב, ג פשיטא"כ בכה"אע
ועיקר החידוש הוא ביותר מב� שש שמעכבת מחמת טענה כגו� שהיא קשורה אליו וא� הוא אליה שזה . גרידא מצד הא�

  ].ב"יזיק לילד וכיו

הדברי� , וזה ודאי יש לראות כנקמנות, וכל המעכבת אינה אלא הא�, שהבת אינה מעכבת כלל ועיקר, ובנידו� שלנו
  .שאי� הא� יכולה לבא בתביעות כלפי האב שימלא כל צרכי הבת, ו"ק

  שאול ישראלי

מבלי להכריע בבעיא ]. ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "א גולדשמידט והגר"הגר' קראתי בעיו� את דבריה� של עמיתי כב
נטע� ולא הוכח שיש לה נכסי� ולא , דעתי היא כי בנידו� דנ� שהמערערת היא אשה נשואה, העקרונית בה ה� מחולקי�

לכ� אי� לפטור את המשיב , או שיש לה הכנסות ממעשה ידיה העודפי� על מזונותיה, שאי� לבעלה רשות בה�
  .ממזונותיה של הבת

  .ובית הדי� האזורי ידו� ויפסוק בתביעה להגדלת המזונות, לפיכ� יש לקבל את הערעור

   נשיא�עובדיה יוס� 

  פסק דין
  .ו מחליטי� להחזיר את הנידו� לבית הדי� האזורי לדו� ולפסוק בתביעה להגדלת המזונותאנ, לאור האמור

  .אי� צו להוצאות

  .ו"ג בחשו� תשל"נית� ביו� כ

   נשיאאליעזר גולשמידטשאול ישראלי�עובדיה יוס� 

*בעני� מזונות הילדי� : סימ� כד
23

  

  :בפסק הדי� נאמר). לט170(/ט "א בניס� תשל" ביו� יזהו ערעור על פסק�די� שנית� על ידי בית הדי� האזורי ברחובות

במסגרת הסכ� הגרושי� שנער� בי� , ד לסעי� חיובו במזונות"א דוחי� את בקשת האב לבטול תוק� פס"
  .הצדדי�

כשהראשו� , ל בששה תשלומי� חדשיי� שוי�"ב נותני� לאב אפשרות לשל� את חוב המזונות בגי� ההסכ� הנ
  )."1.5.79(ט " תשלאייר' בה� יהיה ביו� ד

  .ומשו� שלשה דברי� יש לבטלו. ד נשוא הערעור"לדעתי יש לקבל את הערעור ולבטל לגמרי את פסה

והסכ� זה א� אלו לא . ד נשע� על הסכ� הגירושי� שנער� בשעתו בי� הצדדי�"א בפס"א משו� שכבוד בית הדי� שליט
ניטל עוקצו של הסכ� , גע שהבני� עברו לרשות האבהיה בו שו� סקבא ותיוהא הרי הוא שטר שנמחל שעבודו כי בר

כל שכ� שנערכו הסכמי� חדשי� בי� הצדדי� ובה� נאמר , ובטל תקפו והרי הוא בטל ומבוטל לא שריר ולא קיי�
כי הסכ� הגירושי� הוא . 77 למאי 2בפירוש שאי� תוק� לאותו הסכ� כמבואר בסעי� אחרו� של ההסכ� מיו� 

הרי בכל אופ� חובתו לא� פסקה , נהי שחובתו במזונות בניו לא פסקה, ברו הבני� לרשותווכיו� שע, התחייבות לא�
ח "מ' מ סי"ע חו"והש', ג' ד הל"� בהלכות מלוה ולוה פי"והוי שטר שנמחל שעבודו שנעשה כחרס כמו שפסק הרמב

ה ובטלה מ� וא� ג� זאת א� חובתו המלאכותית כלומר הקצובה ומהוקצבה שבשטר נמחלה לגמרי ועבר, א"ס

                                                      
  הרב יוס� קאפח, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '  בפני כב158\ ערעור תשלט23
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ד "ת ח"ז בשו"והרי זה דומה למה שפסק הרדב. העול� וחלה עליו חובתו הטבעית בתור אב לזו� את בניו ולא יותר
וקבל עליו החת� לזו� את בתה על שלחנו עד , במי שקבל עליו לזו� את בת אשתו וכ� כתב לה) אל� שכה(ד "רנ' סי

ולהחזירה סת� כדי לבטל תנאי זה א� יועילו גרושי� כאלו ורוצה לגרשה ... שתנשא הבת כל זמ� שהוא נשוי עמה
  :והשיב. לבטל התנאי

ל "א ז"וכתב עלה הרשב, מ שאהא ז� את בת� כל זמ� שאת עמי"הנושא הפקחי� היו כותבי� ע' תנ� בפ"
והביא , שאי� בלשו� הזה אלא כל זמ� שאת עמי מנשואי� אלו, מסתברא שא� גרשה והחזירה כבר נתבטל תנאו

וא� אמר ,  מהא דתניא ב� לוי שמכר שדה לישראל ואמר על מנת שמעשר ראשו� שלי מעשר ראשו� שלוראיה
וכתב , וכתב שכ� מצא בירושלמי... מכרה לאחר וחזר ולקחה ממנו אי� לו עליו כלו�, כל זמ� ששדה זו ביד�

,  החזירה ולא לתנאיהה לכתובה"ולר, י לכתובה ולתנאיה החזירה"דלר, דתליא בפלוגתא דרב יהודה ורב הונא
  ..."ד"קי' כ הטור בסי"וכ. הלכ� הכא נמי נתבטל התנאי הראשו�, י"ואתותב ר

כל שכ� , ש"ש ע"והביא ראיה מדברי הרא, ועיי� עוד ש� שכתב שאפילו עשה בערמה כדי לבטל התנאי הרי הוא בטל
העול� ואי� בית די� יכול להחיות בטל ועבר מ� , שכל אותו השטר מת, בנדו� דיד� שהדבר נעשה בתו� לב ובפשטות

  .יש, מתי� ולעשות מלא יש

הרי כלל הוא אצלנו לעול� אומדי� דעת הנות� , ג� אלו היה שטר זה כאמור ללא שו� סקבי ותיוהי, ב וזאת ועוד אחרת
רה והרי חיוב זה אינו נגד שו� תמו, ו"רמ' מ סי"ע חו"פ הש"וכ. 'א' ו הל"� בהלכות זכייה ומתנה פ"ש הרמב"כמ

אלא שרצה לפרנס את בניו לפי ) כפי שביארתי במקו� אחר, א� שכל עצ� המושג לתת תמורה ליעול כדינא ודייני(
ואי� ל� , או שה� יחיו חיי מלכי� והוא יחיה חיי עוני וצמצו�, ומעול� לא עלה על דעתו לעשר� ולהתרושש, צרכ�

ולפיכ� מטע� זה בלבד ראוי וחובה לבטל . ג"ד סק"יק' ע סי"ש אה"ז וב"בעול� אונס דלא שכיח גדול מזה ועיי� ט
  .ד"את הפס

� מרא דארעא דישראל ורבי� וגדולי� עמו סוברי� שאינה "ג זוהי הלא התחייבות בדבר שאינו קצוב דלדעת הרמב
  ). והלאה258' ר כר� ט עמ"פורס� בפד(מאומה וכפי שהארכתי במקו� אחר 

  :ויש להחליט, לא קיי� ולא שריר, לא ברירד זה נשוא הערעור לא צהיר ו"אמור מעתה פס

  .ד נשוא הערעור בטל"א מקבלי� את הערעור ופסה

שישמע הוכחות על יכולת האב ויאמוד צרכי הילדי� לפי רמה בינונית , ד האזורי"ב להחזיר את התיק לכבוד ביה
  .י"ויפסוק כדמו

  יוס� קאפח

  .לדעתי יש לדחות הערעור באופ� חלקי

  6:בסעי� , ער� בשעתו בי� הצדדי� נאמרבהסכ� הגירושי� שנ

  ."'וכו' דמי מזונות וכו. מתחייב לשל� לילדי� באמצעות אמ� ע. א א"

והא� הוזכרה בסעי� זה רק בתור שכזו שבאמצעותה , הרי שההתחייבות של האב היתה במפורש כלפי הילדי�
ההסכ� אושר . ד האזורי"בתיק של ביהס כמבואר בפרוטוקול ש"וזה נעשה בקאג. יקבלו הילדי� את אשר התחייב לה�

  .ד"ונית� לו תוק� פס

. אי� הסכ� מאוחר יותר שנעשה בי� הא� לבי� האב יכול להפקיע את התחייבות האב שהוא כלפי הילדי�, הואיל וכ�
שכ� אנ� סהדי , וא� אמנ� בעוד היו הילדי� אצל האב לא היה מקו� לחייבו בתשלומי� נוספי� על המזונות שנות� לה�

א� מאותה שעה שה� , ולא כשה� אצלו והוא נושא בכל הוצאות צרכיה�, שלא התחייב בה� אלא בעוד� ברשות הא�
  .ההתחייבות שלו בעינה עומדת, שוב ברשות הא�

. ההתחייבות שהאב קיבל על עצמו כלפי ילדיו בהסכ� הגירושי� איננה הגור� העיקרי המהוה יסוד לחיובו, זאת ועוד
רק , איפוא, תוכ� סעי� זה בהסכ� הגירושי� יש לראותו. ונות ילדיו קיי� ועומד מכוח אבהותוחיובו של האב במז

כדי שלא יהא צור� מדי פע� בפע� , כהערכת הצדדי� את גובה הסכו� הממשי הנצר� למזונות הילדי� וטיפול�
  .ולהתערבות הערכאות המשפטיי� לצור� זה, להערכה מחודשת

שלא , היתה תקופת זמ� ביניי�, כשמאיזו סיבה שהיא, ראות פקיעת סעי� זה וביטולואי� שו� סיבה ל, ומכיו� שכ�
והרי זה כאילו הוקפא החיוב לאותה .  בגלל היות� בבית אביה��כבנידו� דיד� , הוצרכו הילדי� לכס� למזונותיה�

י "בות של האב עפההתחיי, וכל שהמצב חוזר לכמו שהיה בשעת עריכת ההסכ�. כיו� שלא הוצרכו למזונות, תקופה
  .קיימת ועומדת, שהוא עצמו הסכי� לה, הערכת צרכיה�

צרי� , י הא� מביטוח לאומי לזכות הילדי�"שהסכו� המתקבל ע, נראה לי שיש לקבל טענת האב, מאיד�, אול�
ברור שהתחייבות האב היתה לש� כיסוי הצרכי� , שכ�, להזק� לזכות האב לנכותו מהסכו� שהתחייב במזונותיה�

ומכיו� שבזמ� עריכת ההסכ� לא היה קיי� הסדר הביטוח . ולא בכדי להבטיח לה� חסכונות, משיי� של הילדי�המ
ודאי שיש להבי� שהכנסה מעי� זו של , במקו� המצא�, שהביטוח לאומי משל� ישירות לילדי�, לאומי כפי שהוא כיו�

  .הילדי� יש לנכותה מהסכו� שהתחייב בה� למזונותיה�

שא� א� נתגרשה הימנו ונשאת לאחר וא� עמו פסקה ,  לנושא את האשה ופסקה עמו שיהא ז� את בתהואי� זה דומה
שכ� ש� קיבל על עצמו חיוב :) כתובות קא(י שיש לה מזונות ממקו� אחר "שאי� הראשו� נפטר אעפ, שיהא ז� את בתה

�הרי סתמו כפירושו , זמ� שהיא עמווכיו� שלא התנה שאי� התחייבות זו קיימת אלא כל . חדש כלפי האשה כשנשאת לו 
  .שההתחייבות קיימת בכל הנסיבות
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במסגרת החיוב הקיי� ועומד , אלא הערכת הצרכי� של הילדי�, שאי� זו התחייבות חדשה, מה שאי� כ� בנידו� דיד�
קרה במ,  והיינו�ל ברור שכל שהילדי� מקבלי� כל צרכ� או חלק מצרכיה� ממקו� אחר "וכנ, עליו מכוח אבהותו

ה "ד' ש כתובות בתוס"ועי. (והרי זה כאילו פירש זאת במפורש. שלא על דעת כ� חייב עצמו, מהביטוח הלאומי, שלפנינו
, י סעי� זה של הסכ� הגירושי�"תביעת מזונות של הילדי� עפ, שלא יעלה על הדעת, וכש�). נשאת הבעל חייב במזונותיה

  .והוא זנ�, עבור אותה תקופה זמ� הביניי� שהיו אצל האב

  :ל יש לפסוק"בהתא� לכל הנ

וגובה המזונות של הילדי� הוא כפי שהתחייב האב לפי הסכ� . נדחה, א הערעור בדבר התחייבות האב למזונות הילדי�
  .הגירושי�

  .יש לנכות את הסכו� שהא� מקבלת מביטוח לאומי לטובת הילדי�, ב מסכו� המזונות שהאב חייב

  שאול ישראלי

  ].ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "הגר' סקנתו של כבהריני מצטר� למ

והוא עני� ניכוי הסכו� שהא� מקבלת עבור הילדי� , וא� על פי שאי� אני ב� חורי� מהיסוס מה בשאלה אחת בנידו�
לפטור את האב , אחרי שלכל הדעות קיי� רוב בבית הדי� הזה, הרי בנידו� דנ� אי� למעשה הבדל. מהמוסד לביטח לאומי

יש לדעתי לדו� , אול� א� אי פע� תתעורר בבית הדי� הבעיא הזאת ויהא צור� לפסוק בה.  של הסכו� הזהמתשלומי�
  .בשאלה זו בכובד ראש

  אליעזר גולדשמידט

  פסק דין
  .א"ש ישראלי שליט"כאמור לעיל בפסק דינו של הגר, לפיכ� אנו מחליטי� ברוב דעות

  .אי� צו להוצאות

  .ט"ז תמוז תשל"נית� ביו� ט

  יוס� קאפח שאול ישראלי עזר גולדשמידטאלי

  

*בעני� מחילת אפוטרופוס על מזונות הילדי� : סימ� כה
24

  

 .א
שהא� חתמה על הסכ� הגירושי� בש� הילדי� בתור , השאלה הראשונה העומדת לפנינו לדיו� היא א� החתימה

  .מועילה לפטור האב ממזונותיה�, אפוטרופסית שלה�

' צ א"ר' מ סי"חו' עי(ד לכ� מצד תקנות המדינה "למרות שלא מינוה בי, וטרופסיתג� א� נראה את הא� כאפ, והנה
ש� (הדי� חוזר , וא� ירד לדי� והפסיד, הרי מעיקר הדי� אי� אפוטרופוס רשאי להתדיי� בתביעות נגד הילדי�, )א"ברמ

, � לא היתה כלפיה� שו� תביעהא� בנידו� דיד� ה. בתביעה שהיא על היתומי�, ל"כנ, וזה אמור). ג"ק ל"ע ס"ד ובסמ"סי
שהא� בתור , ואילו סעי� זה שבהסכ�. בתור הסכ� שבינו לבינה בעני� הגירושי�, וכל ההסכ� היה בי� האב לבי� הא�

ללא כל קבלת טובת ,  רק ויתור� באשר לילדי� �היה , מוותרת על זכות� למזונות מהאב, אפוטרופסית של הילדי�
וכ� , אבל לילדי� לא היה שו� קשר לזה. י"פ כדמו"בגלל סירובו העקשני לפוטרה בג, �ולא נעשה אלא לטובת הא. הנאה

ובזה ודאי שאי� , נמצא שלגביה� היתה זו מחילה ללא כל תמורה. לא נת� האב א� פרוטה על חשבו� המזונות שלה�
פוס שירד לדי� על מנת מכל שכ� ממה שנאמר לעני� אפוטרו, ואי� מחילתו וויתורו מועיל, האפוטרופוס רשאי לעשות

  .ל"וכנ, והפסיד בדי�, לזכות בשביל�

, והמחילה והויתור בשמ� על מנת שיגבו� מהא�, חוב המזונות שהאב חייב לילדיו אלה נשאר בתקפו, ומכיו� שכ�
  .אי� לו תוק�

 .ב
י "קיימת עפג� א� יקבע שהתחייבות זו שרירה ו, א� אמנ� הא� התחייבה כלפי האב לזו� הילדי� במקומו, ומעתה

וא� בפועל ה� , א� יש ביד הא� האפשרות הכלכלית לזונ�, הרי א� קיי� לפנינו ספק, הסכ� הגירושי� שחתמה עליו
, ואי� הילדי� חסרי� כלו�, שאכ� הדבר כ�, חובת ההוכחה, מקבלי� את כל הנצר� לה� למזונותיה� וכל הכרו� בזה

וכל עוד לא הוכיח . י לפטור עצמו מחיוב זה עליו להוכיח זאתבכד, שמאחר שחיובו של האב הוא ברור. היא על האב
  .חיובו כלפי הילדי� בעינו עומד, זאת

אי� , וכ� לפי האישור ממקו� עבודתה הנמצא בתיק, שלפי תלוש המשכורת של הא� שהציגה לפנינו, נציי� ג�
אלא בדוחק , י� ממשכורתה היאוממילא ברור שאי� בידה לזו� את הילד, משכורתה מספקת אלא כדי לכלכל את עצמה

  .רב

פטורי� אנו בדיו� שלפנינו להכנס לשאלה באיזו מדה התחייבות זו שהאשה קיבלה על עצמה לזו� הילדי� בהסכ� 
שהבעל עזב את אשתו וירד מהאר� מבלי , זה נעשה אחר עגינות של יותר מארבע שני�, שכ�. הגירושי� יש לה תוק�

                                                      
   אליהוהרב מרדכי, הרב יוס� קאפח , הרב שאול ישראלי : הדייני '  בפני כב208\ ערעור תשלז24
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ל בחיפוש "א לרבנויות שבחו"ובתיק ישנה תכתובת ארוכה בי� הרבנות בת.  הילדי�שימלא חובותיו כלפי האשה וכלפי
ד הכופה על הבעל או המחייב את הבעל לתת "לא מצאנו בתיק פס, מאיד�. פ"אחרי הבעל וביגיעה לשכנעו לתת לאשה ג

אול� , הרע של הבעללדבריה בשל יחסו , שהאשה עזבה את בית בעלה עוד לפני כ�, בתיק נמצא ג� רישו�. פ לאשתו"ג
ד "רס' מ סי"וכ� חו, ג"ט ס"קס' וסי', וט' ג וסעיפי� ח"ד ס"כ', ר' ע סי"א' עי. (ד לא מצאנו בתיק"דיו� בעני� זה לפני ביה

  ). ואיל�68' עמ' ר כר� ה"פד' וכ� עי. ה לעול� לעני� סממני� לחולה"א ד"ע' א קדושי� ד� ח"ריטב, ז"ס

ל על מת� פיצויי� לאב בס� "בדבר תוק� התחייבות האשה לפי הסכ� הגירושי� הנכ� אי� לנו לדו� בדיו� שלפנינו 
ה� מצד תכנה וה� מצד ) א"ז בהגהת הרמ"ר' מ סי"חו' עי(א� תוגש נגדו תביעת מזונות עבור הילדי� , י"עשרת אלפי� ל

פטר מזה ע� קבלת ובאיזו מדה האב נ, כיו� שהדיו� שלפנינו הוא על התביעה בש� הילדי� למזונותיה�. ניסוחה
, ואשר על כ�, אי� האב נפטר מחובו לזו� הילדי�, וכפי שכבר העלינו, ו לשפותו/התחייבות מצד שלישי לשל� במקומו או

  .פסק�הדי� שהוצאנו, ומכא�

כשהמשיב ביקר באר� , א לאחר הגירושי�"ד בת"ביה' נציי� ג� שבתיק פרוטוקול מדיו� שהתקיי� בפני כב
להוסי� על זה , תו� הבטחה נוספת, י לחודש"הסכי� למזונות בס� מאתי� ל, ד למזונות"י ביהוהמערערת תבעתו בפנ

  .כ"אול� התחייבות זו לא קיי� ג, כשיחזור ארצה בקביעות

  שאול ישראלי

שאול ישראלי ' ג ר"ד של הרה"וכ� בנימוקי פס, ד נשוא הערעור"השתלשלות העניני� ה� כתובי� וערוכי� בפס
  .ובקצרה. ]ל"זצ) [א"שליט(

, ה� מסוכסכי� זמ� רב ופתחו תיקי� רבי� ה� למזונות ה� לגרושי�. לה� שני ילדי�, ו"טבת תשכ' הזוג נשאו ביו� א
  .והיו דיוני� רבי� ביניה�

אותר הבעל א� סרב בכל , ד"י כבוד ביה"ולאחר מאמצי� רבי� שנעשו ע, עזב הבעל את האר�, תו� כדי הסכסוכי�
, כז7256/נאות לכ� ובתנאי� מסויימי� כמפורט בתיק , י השפעה מהרב של מדינת העסי�"ולבסו� ע, תוק� לתת גט

והגט , והוא חת� על הרשאה של כתבו וחתמו, ועל הכל הסכימה האשה ועשתה כדבריו. כ בקש תנאי� אחרי�"ואח
בפני בית , ות הילדי�הוא בקש שהאשה תצהיר בעני� מזונ, התנאי שנוגע לעני� שלנו. א"אייר תשל' נמסר לאשה ביו� ה

  3:י ומצור� לתיק סעי� "ונוסח ההצהרה הוכ� ע, משפט

ע� קבלת הגט מבעלי הנזכר אני מתחייבת לא להגיש נגדו כל תביעה כספית שהיא למזונות לא בשמי ולא "
  ."י משהו אחר"בש� ילדי כאפוטרופסית חוקית שלה� וא� אדאג שלא תוגש תביעה כזאת ע

  5:סעי� 

ביעת מזונות נגד בעלי הנזכר ה� ממני וה� מילדי או מהורי אני מתחייבת לשפות ולפצות את במדה ותוגש ת"
  ."ל בס� עשרת אלפי� לירות ישראליות כפצוי"בעלי הנ

  .והיא הועברה לבעל ובזה הוא הסתפק והסכי� לתת גט, את ההצהרה הנזכרת היא הצהירה לפני שופט

ד כי יכול "דבר להזהר במשנה זהירות שלא לאפשר לאשה לעקו� את פסבדברי� כגו� אלו צרי� כבוד בית הדי� שד� ב
וכ� שתהא אמינות לרב המטפל . מ כ� גרשה"לעצמה שלא יטע� מי שיטע� שע; לצאת מזה תקלה לעצמה ותקלה לרבי�

 על וכבר באה א� הבעל לשעבר לפני הרב המתוו� בתלונה. ל ע� הבעל על מקרי� כגו� אלו שלא יעגנו את נשותיה�"בחו
  .ד האזורי שלא רצה לפסוק מזונות לאשה עבור הילדי�"ד של ביה"כ מוב� לכאורה הפס"וע. זה

ב בעני� א� יש לחוש "תקצ' ב ס"ג ובח"תקע' ב וס"פ' א ס"ז ח"שהביא תשובות הרדב' ק א"ג ס"קמ' ת ס"עיי� לפ
ג ש� שהביא פוסקי� "ור� לכנהועיי� בא, פ שבעת מסירת הגט לא חזר והתנה א� אנ� סהדי שלכ� התכוו�"לתנאו אע

. ג"קנ' � מלובלי� ס"מהר. עח' � אלשי� ס"ומהר' ק' � ס"ורשד. ט"ל' ב ס"שע וח' א ס"ט ח"מבי. רבי� הדני� בעני�
. ה"ג צ"ו ס"מ' ל ס"ומהריב, ב"י' י סי"והב', ח' ה ס"ש כלל ל"והרא, א"כ' י בי�רב והיא בתשובה ס"ט מש� מהר"והמבי

ראוב� נדרו "ח "א נ"ועיי� למשפטי צדק המובא ש� והוא בח. 82�68'  מה� מוזכר בפסקי די� הוחלק. ד"כ' ל ס"ומהרש
ועיי� ". א� לא נתנו לו ספק מגורשת, לו ס� מעות לגרש את אשתו ובשעת כתיבת או נתינת הגט לא הוזכר שו� תנאי

י "אול� הביא ש� את הנוב. י כפולט דברי� שאנ� סהדי לא בעי תנא"קידושי� מ' י התוס"שכתב עפ' ק ג"ס' י' ת ס"לפ
כיו� שאמר בשעה שגירשה בפירוש שמגרש בלי , מ אי� לבטל עכשיו את הגט מחמת זה"וא� שמ"א שכתב "י' ה ס"א

ה "ע כ"ס אה"ד וחת"וכתב סופר י' י' ועיי� לאבני מילואי� ס". תנאי ובטל כל התנאי כנהוג בינינו בשעת סידור הגט
מ כיו� שמסדר הגט שאל אותו "מ"ה שכתב "ע' ת משאת בנימי� ס"ועיי� בשו, ח"קמ'  סח"י הוא הב"שמקורו של הנוב

ויש להוסי� ". ובתרייהו אזלינ�, א� הוא נות� את הגט סת� בלי שו� תנאי ושיור ואמר ה� א� כ� דבריו האחרוני� עיקר
  :ג שכתב"רכ' ט ס"ז סברת המבי"ע

הא דבעינ� דלהוי אמירה בשעת הקדושי� היינו כשלא נכתב והוא כי , לחייב את ראוב�' עוד אני אומר טע� ג"
מ כ� "פסקו ועבר זמ� עד שעת הקדושי� חייב לקיי� כי ע' אבל א� נכתב ביניה� דר� הודאה אפי. מה שפסקו

' כדתנ� פרק הנושא את האשה ופסקה עמו לזו� את בתה וכו. כנסו כיו� שנכתבו התנאי� ביניה� בפני עדי�
נ אמירה וכתיבה "דאמירה לחודה בשעת קידושי� קניה ה' י פסיקתא וכדרב גידל וכובשטר' ואוקמיה בגמר

אבל שלא בשעת ' ג הנושא אשה ופסקה עמו וכו"ל פכ"� ז"וכמו שכתב הרמב, שלא בשעת קידושי�' אפי
הרי שכתיבה אפילו שלא בשעת הקדושי� שוה לאמירה ' קידושי� עד שיקנו מידו או עד שיכתוב וכיוצא בו וכו

כ חייב ראוב� לקיי� "וא' שעת הקידושי� ומה לי פסיקתא מזונות הכא או פסיקתא כמה אתה נות� לבנ� וכוב
  ."מה שקצב לתת לבנו כדאמר

' ב' ת ס"פ בשו"ט בסברא ועיי� אה"ב שמסכי� ע� המבי"ועיי� לנתיבות משפט ד� צ' ק ז"א ס"נ' עיי� לבאר היטב ס
  .ש"ה ועיי"שתיר� קושיתו של הב
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כ "וא. ואי� בו שו� ביטול תנאי�, ד� אי� בשטר מינוי הסופר והשליחות הנמצא בתיק רק ביטול מודעותבעני� די
את דבריו הראשוני� בצורה מפורשת לא שיי� ' סברת הפוסקי� המסתייעי� מביטול התנאי האחרו� שהוא מבטל אפי

  .ד האזורי"וכנראה שזה היה טעמו ונמוקו של כבוד ביה. הכא

ובפרט שהוא תבע שהיא תעשה זאת לפני . הצהרה שכתבה הא� לפי רצו� האב ודרישתו ונסוחואבל א� נעיי� ב
וכ� אי� בהצהרה הזאת התחייבות שהיא . וברור הוא שלא נעשו בו תנאי� הדרושי� לפי ההלכה המחייב אותה. שופט

היינו צריכי� לדו� בזה לפי וא� . תזו� ותפרנס את הבני� וש� נאמר מפורשות א� היא תתבע תת� לו פיצוי ס� מסויי�
א� אי� בזה די� אסמכתא או די� קנס או שזה במקו� ההתחייבות לא , די� תורה יש בהתחייבות כזאת עיקולי ופשורי

אנ� לפנינו . כי א� האב ירצה לממש זכויותיו יפנה לבית משפט שהוא בחר בו, בכל אופ� אנו פטורי� מלדו� בזה. לתבוע
וחיוב ברור של האב זה לא , י משהו אחר" מזונות לבני� ואי� לנו שו� התחייבות לזו� אות� עיש בעיה של חיוב ברור של

י לחודש וכ� להפקיד מכונית ששוה לדבריו ס� " ל�.400כ כשהוא הופיע באר� הסכי� לתת מזונות בס� "נעל� ממנו ומב
12,000.�  .א� הפטור למזונות שלו היה מחייב כדי� לא היה מסכי� לכ�, י" ל

כ הכיר הוא בזכיות של בניו והסכי� לתת לה� מזונות "א� היה ההסכ� תק� אעפ' ו בכל אופ� ראינו מצינו שאפנא
כ הרי הוא בעצמו חשב שהצהרת האשה אינה מחייבת או שחזר בו והסכי� "ע. ה"סיו� תשל' כמפורט בפרוטוקול מיו� כ

  .מפורשות לזו� ולכלכל את בניו

  . מצד הא� לא לזו� ולא לשחרר את האב ממזונות בניו לכ� יש לחייב את האבד שאי� התחייבות כדי�"כ בנ"וע

  מרדכי אליהו

ואוסי� משהו כיהודה ועוד , א"א שליט"והגרמ] ל"זצ) [א"שליט(י "ד הגרש"ש כבוד עמיתי חברי ביה"עיינתי במ
  .כי במה שנאמר בדבריה� יש די, לקרא

פרט למה שמפכה מכל עמוד אכזריותו ,  מאומה לנדו� שלפנינוד האזורי ואי� בה�"עיינתי בכל החומר שבתיקי ביה
ומכל החומר הרב המעציב האצור באות� , של אב זה והתנכרותו לאשתו לשעבר ולילדיו יוצאי חלציו בעבר ובהוה

וצור� לתיק . ד ח"י עו" המאושר ע10.6.68האחד הצהרת האשה מיו� , תיקי� יש רק שני מסמכי� הדרושי� לענינינו
הרי למעשה בוטל הסכ� זה על , ואשר אי� בו מאומה המחייב את האשה לפרנס את הילדי�, לא7070/ האזורי ד"ביה

ואשר כפי , לד5457/כז 7256/נותר לפנינו רק מסמ� אחד אשר צור� לתיק , ולפיכ� אל לנו לענות בו, ידי הבעל�האב
  .י בית המשפט"י דרישתו אושר עהנראה נוסח על ידי הבעל ונמסר על ידו להרב ממדינת העסי� ואשר לפ

ואשר (והנה בעיינינו במסמ� זה אי� אנו מוצאי� שו� רמז כי הא� או מי שהוא אחר התחייב לזו� את הילדי� 
, ולא הניח שו� אד� בחריקיה לפרנס� לכלכ� ולהטפל בה�). למעשה א� אלו היתה התחייבות כזו ליעול בדינא ודייני

האומר א� מת הוא אל תקברוהו : "ל"והרי זה דומה למה שאמרו חז,  על הצבורונמצא שהפקיר את ילדיו והשליכ�
� בהלכות זכיה "ופסק הרמב). כתובות מח" (לא כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על הצבור, מנכסיו אי� שומעי� לו

� הא� חייבת לזו� את בניה והרי ברור כי אי. ל"ג ס"רנ' מ סי"וחו, ב"ח ס"שמ' ד סי"ע יו"וטוש, ד"כ' א הל"ומתנה פי
ולא כל הימנו שיעשיר את עצמו ויפיל , ולפיכ� היו צריכי� ליפול על הצבור, מהכנסתה הדלה אשר בקושי דיה למחיתה

  .בניו על הצבור

אלא אפילו נעשת בקני� אינה כלו� , ואשר להתחייבות הא� נראה ברור שאינה כלו� לא רק משו� שלא נעשת בקני�
הדברי� שאי� בה� ממש אי� הקני� : "ד"י' ה הל"� בהלכות מכירה פ"וכעי� מה שפסק הרמב, בעלמאשאינה אלא מילי 

או שישתתפו , או שיחלקו השדה ביניה�, כיצד הרי שכתב בשטר וקנינו מפלוני שיל� בסחורה ע� פלוני, מועיל בה�
שהרי לא הקנה לחברו דבר מסויי� , ו�הרי זה קני� דברי� ואינו מועיל כל, וכיוצא בדברי� אלו כול�, שניה� באומנות

  ."וידוע לא עיקר ולא פירות עיקר הידוע

  : באותו המסמ� האומר5ואשר לסעי� 

במדה ותוגש תביעת מזונות נגד בעלי הנזכר ה� ממנו וה� מילדי או מהורי אני מתחייבת לשפות ולפצות את 
  .ל בס� עשרת אלפי� לירות ישראליות כפצוי"הנ. בעלי י

  :ת בדברשתי תשובו

  .'ו' א הל"� בהלכות מכירה פי"ש הרמב"א ברור שזו אסמכתא גלויה וברורה שאינה קונה אפילו היתה בקני� וכמ

סיו� ' ד האזורי היינו מיו� ט"ב למעשה היינו צריכי� לחייב את האב במזונות ילדיו מיו� הגשת התביעה לפני כבוד ביה
י "הרי בפעל כבר זכה האב בלמעלה מעשרת אלפי� הל, ח"לב טבת תש"ולמעשה לא חייבנו אלא מיו� כ. ז"תשל

  ".פצוי"שנקבעו כקנס או כלשונ� 

לדעתי אי� כל . דבר שנחלקו בו הפוסקי�, א"א שליט"פ שהעלה עמיתי הגרמ"ולבסו� מלי� אחדות לחשש כשרות הג
ורק ,  ההבטחה שלא לתבעוכי בנדוננו הרי העלה הבעל על לבו אפשרות אי קיו�, אותה המחלוקת שייכת לענינינו כלל

הוי אומר , מתו� ההנחה שכ� תתבע האשה או זולתה מזונות הילדי� ומשו� כ� קבע עליה קנס�פצוי עשרת אלפי� לירות
ובעת , וכל מחלוקת הפוסקי� אמורה כשנעשו תנאי� בסת�. כי בידיעה ברורה שלא תקויי� ההבטחה נת� את הגט

אבל בנדו� דיד� שכבר קבע הבעל תחלי� .  זה נאמרו דברי הפוסקי� לשטותיה�בכגו�, פ לא נזכרו אות� תנאי�"סדור הג
ותו לא , את הקנס�פצוי" קבל"והרי למעשה כפי שאמרנו . לאותה ההבטחה הוי אומר שלא על אותה ההבטחה נת� הגט

  .מידי

  יוס� קאפח
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  פסק דין
שנולד . והב� מ, 28.11.64ולדה ביו� שנ.  הבת ד�לאחר שמיעת טענות המערערת א� הילדי� שהופיעה בש� הילדי� 

  :אנו פוסקי�,  והעיו� בחומר שבתיקי�� 24.1.67ביו� 

ס� . ו.י אמ� ש"ל ע"לשל� עבור מזונות שני הילדי� הנ) 1.1.78(ח "ב טבת תשל"החל מיו� כ. ו.א מחייבי� את האב י
  .י לחודש"ל) �.2,000(אלפיי� 

  .ד שד� בדבר" ביהי"עד לפסיקה אחרת ע, ב מזונות אלה ה� זמניי�

  .ח"בשבט תשל' נית� ביו� ג

  מרדכי אליהו  יוס� קאפח  שאול ישראלי

  

  25*בעני� מחילת מזונות ללא תמורה : סימ� כו

  :ל המסקנא דלהל�"אחרי שמיעת הטענות של הצדדי� והעיו� בחומר נ

המחילה אינה יכולה א טענת האשה שהיא חזרה בה ממחילתה על מזונותיה בטר� התקיי� התנאי שבקיומו תלויה 
ובזה ההלכה שזה כמפרש , ס"שכ� ההסכ� נעשה בקאג, א� אילו היתה מצליחה להוכיח את נכונות טענתה, להתקבל
ק "ע ס"סמ, ז"ר' מ סי"ע חו"ובשו. ה והוא דקני"ב ד"ז ע"� נדרי� ד� כ"וכ� בר, � ש�"ה ובר"נדרי� סו� פ(מעכשיו 

ע "ע א"ואי� מועילה חזרה כמבואר בשו,  קיו� התנאי מחל למפרע�ו ובמעכשי). א"א ש� סקמ" ט וביאור הגר�ח "ל
  .ו"ח ס"ל' סי

כי חובת הבעל לפנות "י הבעל "ב אי� לקבל ג� את טענת האשה שהמחילה על המזונות תלויה בפינוי בפועל של הדירה ע
  ".הדירה לא הותנתה בהסכ� בפינוי מוקד� של האשה

כלשו� , אול� חיוב הפינוי לפי ההסכ� הוא על שניה� כאחד, "קד�בפינוי מו"כי א� אמנ� לא הותנה הדבר 
ומאחר שהבעל הודיע ".  יו� מיו� ההודעה לפנות את דירת� המשותפת30על שני הצדדי� תו� ): "... 9סעי� : (ההסכ�

לו האשה ואי, ל"י הסעי� הנ"ל על נכונותו לפנות הדירה עפ"ג בתשרי תש"ביו� י) כ שני הצדדי�"י ב"ע(במכתבו לאשה 
ולא מתקבל . הרי שהעיכוב אינו בא מצדו, שאי� היא מוכנה לקיי� ההסכ�) 29.6.69מכתב בא�כוחה מיו� (ז "בתשובה ע

ישמש הדבר לעיכוב הפטור ממזונות , י האשה"על הדעת שכשגור� אי הקיו� של סעי� זה המחייב את פינוי הדירה בא ע
  . של ההסכ� האמור10 � 8י סעיפי� "שהאשה היא שקיבלה על עצמה עפ

, א� היא אינה מספקת בכדי לראות את ההסכ� כבטל, ב היה הבעל"טענת האשה שהגור� להפרת ההסכ� לשלו.ג
רשאי כל צד להודיע לצד השני על רצונו להתגרש ללא כל צור� " של ההסכ� אומר מפורשות כי 8מאחר שסעי� 

  ".בנימוקי�

תלוי א� ורק בנכונות הבעל לפנות את הדירה בכדי לאפשר את ד ומאחר שחלות הסעי� הפוטר את הבעל ממזונות 
אי� כל נפקותא בדבר א� ההסכמה של האשה על מכירת הדירה , ונושא הדיו� הוא א� ורק חלות סעי� זה, מכירתה

. אשר ג� לה� חלק בדירה, י אפוטרופוס ובנה הבכיר"באשר לא שותפו בהסכ� ילדיה הקטיני� ע, תופסת או לא
הרי יש מקו� להחיל , י ההסכ�"עיכוב בפינוי הדירה ומכירתה עפ, ואי� כיו�, מצד הבעל לא היהשכ� מאחר ש

  .במקרה זה את הפטור ממזונות כפי התחייבות האשה

ל של האשה נדחות שרירה וקיימת טענת האשה שהובעה כבר בתביעתה הראשונה "בעוד שכל הטענות הנ, אכ�
  : בהסברתה את חתימת ההסכ�4בו נאמר בסעי� ) ל"תש1276/ק תי(ל "בחשו� תש' ב שהוגשה ביו� י"לשלו

לאור שידוליו של הבעל כי יתנהג כבעל , ועל כ�,  התובעת היתה אז בהריו� וחפצה מאד בשלו� בית�האשה "
ואשר איננו תופס מבחינה משפטית , הסכימה לחתו� על הסכ� המקפח למעשה את זכויותיה, מסור כלפיה

  ."בד שתזכה לשלו� עליו חלמהובל, וג� מבחינת ההלכה

  :א ש� נאמר"ה ברמ"ק' בעני� זה מצינו הלכה בדומה לזה בסי

י "אעפ, מחילתה בטלה, ומחלה לו כדי שתשב עמו בשלוה, כגו� שהיה מתקוטט עמה תמיד, אנסוה למחול"
  ."שלא מסרה מודעה

אנו רואי� זאת ,  לאחר קטטותכשזה בא לסידור שלו� בית, שומעי� אנו מזה שהמוחלת על זכויותיה ללא תמורה
  .אפילו א� לא הודיעה במפורש שעושה זאת רק מחמת אונס, שאינה תופסת, כמחילה באונס

שאנסה בקטטות שתמחול לו : "... ג ש� הלשו� קצת אחר"תתכ' א סי"הרשב' א לקוחי� מתשו"דברי� אלה של הרמ
שתמחול לו על "ופ� שהקטטה נסבה על רקע זה ז היה מקו� אולי לומר שהדברי� אמורי� רק בא"ולפ". על הכתובה

נראה בפירוש שנוקט " כגו� שהיה מתקוטט עמה תמיד"א שינה הלשו� וכתב בסתמא "אול� מתו� שהרמ". הכתובה
, "כדי שתשב עמו בשלוה"ובעיקר שהמחילה היתה במטרה גלויה של השקטת הקטטה , שאי� הבדל בגורמי הקטטה

  .שה אנוסה בדברשאז מתפרש הדבר כגלוי לעי� שהא

, ד בו ביו� שנועד לבירור תביעת הגירושי� של הבעל"ההסכ� הוגש לאישור ביה: והרי זהו בדיוק כנידו� שלנו
ההסכ� בא כנסיו� ליישב הסכסוכי� ". הואיל ונתגלע סכסו� בי� הצדדי�"ובהקדמה להסכ� א� הודגש שהוא בא 

. ת האשה על מזונותיה שכאילו מקבלת משהו כתמורה על זה המדבר על מחיל10אי� נזכר בסעי� . ולהשכי� שלו� בית
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שהאשה הסכימה לו רק מתו� אונס , י הבעל כדי להחזיר השלו� על כנו"הרי ברור הדבר שמחילה זו היא תנאי שנדרש ע
  .ומחילה זו דינה כמחילה באונס שאי� זו מחילה". כדי שתשב עמו בשלוה"זה 

לה את הסרת העיקול על כספה שהיה מופקד בבנק לאומי גבעתיי� כ הבעל שהאשה קבלה תמורת המחי"טענת ב
  :אינה ראויה להתקבל

ד מסלק "ממילא היה ביה. והבעל בכל מהל� הדיוני� לא הוכיח שהיה לו חלק בה�, א הכס� היה על ש� האשה בלבד
  .את העיקול ע� בירור טענות הצדדי�

כ האשה הוכיחה לפנינו "ב. י" ל�.3,000עוקל לס�כ הבעל בבקשת הטלת העיקול נקב את הסכו� המ"ב הצהרת ב
ולא יתכ� שהתרת עיקול על סכו� בגודל זה ישמש תמורה לויתור על חיוב , י" ל�.5,000פ לא עלה על "שהסכו� עכ

  .מזונות באופ� כללי

הוא רק לויתור על המזונות ש, ג לא נזכר בהסכ� שיש קשר כלשהו בי� התרת העיקול שחל מיד ע� הנסיו� לחיי שלו�
  .לאחר שיתברר שהנסיו� לשלו� לא הצליח

וזה מאחד , ד לטעו� שהאשה קיבלה כתמורה למחילת המזונות את הזכות למעשי ידיה"אכ� יש עדיי� מקו� לבע
  :משני טעמי�

באופ� , א כי לא מתקבל על הדעת שתוותר על מזונות ותשאר ללא אפשרות קיו� א� ג� מעשי ידיה יהיו שייכי� לבעל
  ;)א והגהה ש�"ח ס"ס' סי(רש מחילתה כאילו אמרה איני ניזונת ואיני עושה שיש לפ

שכל עיקר לא היתה תקנה זו אלא כתמורה על , י מחילתה על המזונות ממילא פוקעת התקנה שמעשי ידיה לבעלה"ב שע
, לת על המזונותוכיו� שמוח. י משו� איבה"כי תקינו רבנ� מזוני עיקר ומע:): ח"כתובות נ(ש בגמרא "כמ, מזונותיה

  .י"אי� ממילא מקו� לתקנת מע

ז "ז כאילו נות� לה מזונותיה והר"מחילת המזונות הר, "איני עושה"וכל שלא אמרה במפורש , שאי� הדבר כ�' אול� נ
כיו� שיתכ� שיש לה מקורות , י"וכ� אי� שו� הוכחה על כוונתה לזכות במע. י בעינה עומדת"ותקנת מע, כאילו התקבלה

. א� ג� הפסידה מזונות בחיי בעלה, דהנה נחלקו הראשוני� באשה המוחלת כתובתה, וראיה לדבר. רי�מחיה אח
ש "ונחלק עליו הרא. שאיבדה מזונותיה") יש מי שאומר"ע בש� "ובשו(� "דעת הרמב. ט"ג ס"צ' והובאו הדברי� בסי

א והוא "מ ש� סקכ"ח" (� לזונהוא� היא עושה לו מלאכה צרי. י"אלא תחת מע, לא מתנאי כתובה הוא"שמזונות 
ל "ואילו היינו אומרי� כנ, פ נשארי� של הבעל"מעשי ידיה עכ, �"וכוונת הדברי� ברורה שג� לפי הרמב). ש"מהרא

שכ� אינה חייבת , ש טענה"כי אז הרי אי� טענת הרא, י"שכשאי� חיוב מזונות ממילא שוקע ג� החיוב הנגדי של מע
כי , ע"נ וא"רח לומר שאי� מפרשי� כוונתה בויתורה על המזונות שזה כאילו אומרת איוכ� מוכ. באמת לעשות לו מלאכה

  .י"כ אי� לבעל כלו� במע"אז הרי ג

כ מחילת האשה על "א. י לבעלה"ח שמע"שמחילת האשה על מזונות עדיי� משאירה בתוק� תקנ, ל"ומוכרח לומר כנ
, דאי לא היה המכוו� לתת לאשה תמורת המזונות במעשי ידיהובנידו� שלנו יש להוסי� כי ו. מזונות היא ללא כל תמורה

  .כפי שמוכח מהפרוטוקולי�, והכנסותיה באות לה מנכסי� שברשותה, שכ� אי� האשה עוסקת בשו� מעשה ידי�

מ שהוכח לעיל שמחילת המזונות איננה גוררת אחריה ביטול "עפ, ד שאי� מחילתה תופסת"עוד נימוק יש לומר בניד
� באומרת "להר' בביאור המחלוקת שבי� התוס:) ז"לד� מ" (ההפלאה"' כ בס"פ מש"וזה ע". י לבעלה"עמ"התקנה של 

� "ואילו לדעת הר. כל יו� הרשות בידה לומר שחוזרת בה' שלדעת התוס, כ"ע א� יכולה לחזור בה אח"נ וא"אי
י שלכאורה "אעפ, �"הסברת דעת הרל ב"הנ' בס' וכ. ושוב אי� הדבר בידה לחזור בה, ע בטלה התקנה"נ וא"משאמרה אי

� היא "כי דעת הר, וחכמי� עשו חיזוק לדבריה� יותר משל תורה, ח"ל שמזונות ה� מתקנ"מ דקיי"לפ' מוכרח כהתוס
נ ואיני עושה "כ באומרת אי"משא. אלא כשאינה מקבלת תמורה עבור מחילתה, ל"שעד כא� לא עשו חיזוק לדבריה� כנ

  ".לא עשו חיזוק, וחת את מעשי ידיהבמה שמוחלת מזונות היא מרו"

, ז היא מרווחת"שעי, בזה הוא שלא עשו חיזוק, ויוצא מדבריו אלה שכל זה הוא רק באומרת איני ניזונת ואיני עושה
בזה באמת קיי� , כ במוותרת על המזונות מבלי קבלת שו� תמורה"משא. וכפי שגילתה רצונה נוח לה יותר בריוח זה

ד שויתור האשה על "ניד, מכיו� שכ�. ויכולה לחזור בה בכל שעה, יה� שלא תועיל מחילתההכלל שעשו חיזוק לדבר
ורשאית , ג מחילתה אינה תופסת כלל"בכה, ה� של הבעל,  במדה שתעשה משהו�י "ומע, מזונות היה ללא כל תמורה

  .לחזור בה

  :ל יש לפסוק שהערעור מתקבל"י כל הנ"עפ

  .א האשה לא איבדה מזונותיה

מזמ� הגשת , ה� בנוגע לשעבר, ד שד� בדבר ידו� ויקבע את גובה המזונות שהבעל �המשיב חייב למערערת האשה"ב ביה
  .וה� בנוגע לעתיד, ד האזורי"י האשה בביה"התביעה ע

  שאול ישראלי

  .התיק נסגר ללא פסק די� עקב פטירת האשה
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*בעני� חזרה ממחילה על כתובה : סימ� כז
26

  

בו ) לד1720/' תיק מס(א "ד האיזורי בת"ביה' י כב"ד ביניי� שנית� ע"ור ברשות על פסהערעור שלפנינו הוא ערע
  :נאמר

  .צ" לפנה10ו בשעה "תמוז תשל' א קובעי� את המש� הדיו� ליו� חמישי ג"

  . מודיעי� בזה לשני הצדדי� שא� אחד מה� לא יופיע ידונו שלא בפניו

  :ד פוסק"ב בינתיי� ביה

י לחדש ולכל חדש מראש "ל) �.800(על חשבו� מזונותיה ס� שמונה מאות . מ. בלשל� לאשה. מ.על הבעל ח
  ."החל מהיו� ולתקופה של שלשה חדשי�

היחסי� בי� הצדדי� התערערו . ילדי� משותפי� אי� לה�, לשניה� הנישואי� ה� שניי�, הצדדי� ה� בעל ואשה
במהל� הדיוני� הגיעו הצדדי� להסכ� . ב"ה לשלוד התקיימו דיוני� בתביעת הבעל לגירושי� ותביעת האש"ובפני ביה

ד לפסוק בדר� של פשרה בעניני� הכספיי� הכרוכי� בגירושי� "יחד ע� זה הסכימו שני הצדדי� למסור לביה, גירושי�
  .ז"ס ע"וקיבלו בקאג

  :ד האומר"ד פס"הוציא ביה) לג3645/תיק (ג "א אב תשל"ביו� י

  .א לסדר גט בי� הצדדי�"

ואשר החוזה עליה ע� חברת רסקו הוא על ש� שני הצדדי� תהא אחרי הגט לבעל , ו הצדדי�ב הדירה בה גר
  .בלבד

ג תמורת תביעותיה של האשה לרבות כתובה על הבעל לשל� לאשה במעמד סדור הגט ס� עשרי� ושמונה אל� 
)28,000.�  .י במזומני�"ל) 

  .ירה והמיקסרתקבל האשה את מכונת התפ, מתו� הרהיטי� והחפצי� שבדירה) 1(ד 

  .כל החלטה בקשר לתביעה בעני� התכשיטי�, אי� בפסק די� זה) 2(

  ."ה אי� צו להוצאות

ד תביעה מחודשת "כסלו תשל' י האשה ביו� ח"לעומת זאת הוגשה ע. והצדדי� לא התגרשו, ד לא יצא לפועל"פסה
א אב "ד שהוזכר לעיל מיו� י" פסהכ האשה שלאחר"ד טע� ב"שבט תשל' ד ביו� ה"בבירור שהתקיי� לפני ביה. ב"לשלו
באשר ג� , ב"ורצו� האשה בשלו, אלא שאחר זמ� קצר שוב חזר בו הבעל, ג חזרו הצדדי� לחיות כדר� איש ואשה"תשל

העלה תביעה להיתר , בהכחישו שחזרו לחיות חיי שלו�, כ הבעל לעומת זה"ב. מעול� לא הסכימה בנפש חפצה לגירושי�
. ב וכ� תביעת הבעל להיתר נישואי�"ד בו נדחתה תביעת האשה לשלו"ד פס"ד הוציא ביה"תשלט אייר "ביו� כ. נישואי�

  .ד האיזורי"אשר א� הוא אישר את פסק הדי� של ביה, ד זה"ד זה נתקיי� ערעור בפני ב"על פס

ביעה וא� הת, מאחר שהגירושי� לא בוצעו, י האשה"ד האיזורי המשי� לדו� בתביעת האשה למזונות שהוגשה ע"ביה
  .ד הנוכחי נשוא הערעור"ד את פסה"אחרי דיוני� ממושכי� וקבלת עדויות בנידו� הוציא ביה. ב לא נענתה"לשלו

שפסק הדי� על מת� , העלה טענה עקרונית והיא, ז בהרחבת דברי� וציטוט מקורות"וחזר ע, כ בערעור בכתב"ב
לאחר ששני הצדדי� מסרו את ההכרעה בנידו� , ג"לא אב תש"ד ביו� י"י ביה"פיצויי� לאשה על כל תביעותיה שנית� ע

כש� , ומאחר שהבעל מצהיר שהוא מוכ� למלא את האמור בו. מחייב את שני הצדדי�, ד"התביעות הכספיות לידי ביה
וא� אמנ� אי� האשה מסכימה . הרי החיובי� של איש לאשתו כולל מזונות נפקעי� בזה, פ"שהוא ג� מסכי� למת� ג

. הרי מהעניני� הכספיי� שנפסקו בהסכמתה אי� לה אפשרות חזרה, רת בה ממה שהסכימה בשעתופ וחוז"עכשיו לג
  .ר שיובאו להל�"בטענותיו הסתמ� על כמה אסמכתאות מפד

ד בעני� הפיצויי� הכספיי� נית� מתו� ההנחה שהגירושי� שהוסכ� עליה� ע� "שהפס, כ האשה טע� לעומתו"ב
ומכיו� שהאשה חזרה בה בינתיי� מהסכמתה לגירושי� ממילא . ד אכ� יבוצעו"מסירת ההכרעה בענייני הכספי� לביה

  .ההסדר בענייני כספי� אי� לו מעמד

וכמו . אחר זמ� נתקבלה תשובתו בכתב. כ הבעל"לפי בקשתו נית� לו זמ� להשיב על המקורות ההלכותיי� שעליה� ב
  .כ הבעל"כ� באה עליה� תשובה מאת ב

. והאשה לא הפסידה מזונותיה, ד בפסק דינו נשוא הערעור"ביה'  אנו בדעה שצדק כבלאחר העיו� בטענות הצדדי�
  :וזה מנימוקי� דלהל�

ג� אז לא היה הבעל יכול לפטור , שקיימת הפרדה בי� הענייני� הממוניי� לביצוע הגירושי�, ג� אילו היה מפורש
ד שהוא "תו� זמ� בי, הפיצויי� שנפסק את סכו� בפועלמסלק ' י שהי"אלא ע, עצמו מחובת המזונות כלפי אשתו

  .שלושי� יו�

י השלשת הסכו� שנפסק בידי " ע� במקרה של סירוב האשה לקבל �או , י מת� הכס� ישירות לאשה" א� ע�וזה 
 תשלו� �בנידו� שלנו , י מעשי� בפועל"אלא ע, י דיבורי� בעלמא"אי� חיובי הבעל נפקעי� ע, שכ�. לזכות האשה, ד"ביה

, ד בעני� הפיצויי�"אול� בתיקי� שלפנינו אי� זכר לשו� פעולה מצד הבעל מאז נית� פסה. כפי שנפסק, י�כס� הפיצוי
כסלו ' י האשה בח"ב ע"עד להגשת התביעה לשלו, ד"ד על נכונותו למלא אחר פסה"י פניה לביה"א� לא גילוי רצו� ע

                                                      
  .הרב מרדכי אליהו, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '  בפני כב195\ ערעור תשלו26
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ב נשמעה טענה נגדית להיתר נישואי� במקו� "שלוכ הבעל על תביעה זו ל"אלא ג� בטענות ב, ולא זו בלבד. ל"ד כנ"תשל
  .ד על תשלו� הפיצויי�"להצהיר על נכונותו לקיי� פסה

ד שקבע בשעתו "שהוא מוכ� כיו� למלא אחר פסה, טענת הבעל שהועלתה רק לאחר תביעת האשה למזונות
רי יותר משנה וחצי מאז מת� היינו אח, ו"ניס� תשל' טענה זו שנשמעה לראשונה רק ביו� ז, הפיצויי� הכספיי� לאשה

, כשבינתיי� חלה ירידה גדולה בער� הכס�, ד"מאחר שניתנה זמ� כה רב מאז מת� הפס, אינה יכולה להתקבל, ד"הפס
. ג"א אב תשל"בא לפסוק הפיצויי� בזמ� השמעת טענה זו לא היה מסתפק בסכו� שפסק ביו� י' ד הי"וברור שאילו ביה

, ד בשעתו"פקעה מאז מת� פסה, י הסכמת הצדדי�"סמכות שהיתה עפ, בה הפיצויי�ד לפסוק על גו"אול� סמכות ביה
  .ובכדי לשנותו בהתא� לשינויי� שחלו בינתיי� בער� הכס� זקוקה הסכמה מחדש של שני הצדדי�

כ הבעל על נכונות "הרי טענת ב, ובהתא� לשינויי� שחלו בינתיי� שוב אי� כוחו יפה, ד לשעתו נית�"ומכיו� שפסה
  .טענה זו אינה יכולה להתקבל, ד"על למלא כיו� אחר פסההב

כ "בר� אנו רואי� עצמנו חייבי� ג� להעיר באשר לשאלה העקרונית שהעלה ב. זה מספיק בעצ� לדחות הערעור
, הסכ� זה בעינו עומד, למרות שנית� בזמ� ששני הצדדי� הסכימו לגירושי�, הבעל שההסכ� בענייני ממו� שבי� הצדדי�

, ר"הסתמ� על פד, כאמור, כ הבעל"ב. כל עוד הצד השני מוכ� לבצע�, חד הצדדי� חזר בו מהסכמת הגירושי�ג� א� א
  .הבה איפוא ונראה א� אכ� כ� נאמר ש�. שכאילו פוסקי� כ�

  ). ואיל�161' עמ(ר "מפד' בדבריו הוא מסתמ� על האמור בכר� ג

שבזה המחילה אינה מתבטלת " מעכשו" בנוסח של אול� ש� מסיק שיש חילוק בנוסח המחילה על הכתובה א� הוא
שאז המחילה חלה רק לאחר קיו� , "בא�"לבי� שנוסח המחילה הוא , כל שהצד השני מוכ� למלא אחר תנאי המחילה

ז נאמר ש� כשלא נאמר במפורש שמחילתה חלה "ועפי. ובזה כל שאחד הצדדי� חוזר בו לא חלה המחילה, התנאי
  מעכשו

מסתבר הדבר לומר לפי מסיבות העני� , כתובה היה בתנאי שהבעל ית� לה הגטשמחילת האשה על ה"
וג� כשיש ספק ... כי למה תמחול לו מעכשו לפני מת� הגט. שמחילתה היתה שע� קבלת הגט תחול המחילה

ג לא " דלא אמרינ� בכה�ז "הרדב' בתשו' הרי כ, א� מחילתה היתה מעכשו או בשעת קיו� התנאי, בדבר
  ."'כיו� שהחיוב הוא מבורר וכו, נא מספיקאמפקינ� ממו

  ). ואיל�203' עמ(' ר כר� ה"כ הבעל על האמור בפד"כ� הסתמ� ב

מביא , ט בעני� יב� שחזר בו מהסכ� בעני� כספי� ומביצוע חליצה"כ המבי"לאחר שהביא מש, ד זה"אול� ג� בפס
שהרי כל עיקר המחילה "ובתה מהני חזרתה ב בו מבואר שאשה שחוזרת בה ממחילת כת"ל' מ סי"חו' ת ח"כ הנובי"מש

י שאמרה במפורש "אעפ, י"ובהא דהנוב". א�"לבי� תנאי ב" מעכשו"כ בי� תנאי ד"ומחלק ג" היתה כדי שיגרשנה
, שהמחילה לא תחול אלא לאחר שיחולו הגירושי�"אול� האומדנא היא , ולא הזכירה כלל שו� תנאי, שמוחלת הכתובה

  ".רושי� כללכי לא רצתה למחול בלי גי

שהמדובר כשג� הבעל חוזר בו עכשו ואינו רוצה או אינו , י ג� באופ� אחר"ל לפרש הנוב"ד הנ"ומה שרוצה בפס (
משמע שהבעל אמנ� ג� כיו� רוצה ויכול , י שלא הזכיר כלו� מהבעל רק מחזרת האשה"אי� נראה כלל בנוב, יכול לגרש

וש� המדובר בגירושי� על , ה"ק' ע סי"בא' זו היא המש� של התשו' וש שתש"י הגר"ע ש� בהערת בנו של הנוב"וע. לגרש
י שש� ג� מובא שכאילו האשה "ואעפ. ת לומר שחזר בו"ומה, כ התביעה לגירושי� היתה מצד הבעל"א. עסקי זנות

, ב הקיימי� בעי� או בעיסקא"א� יתכ� שהמדובר על נכסי צ. כ מה מקו� לכאורה לכתובה"א, עצמה הודתה שזינתה
  ).שלא איבדה כתובתה, ב"או אולי הודתה שזינתה בשוגג וכיו. שלא הפסידת� ג� א� זינתה ברצו�

ש� מדובר במפורש . אינה מדויקת) 'והמשכו בחוברת ה' חוברת ד(ר "של פד' כ� האסמכתא על האמור בכר� י
אמר ש� שזה כרו� במת� ואילו באשר לחלוקת הנכסי� נ, בשאלת ההפרדה בי� המזונות עבור הילדי� לבי� הגירושי�

  .ל בזה"ש ואי"עיי, הגט ובקבלתו

ועל , פ"כשהיה מוסכ� על שני הצדדי� שיפרדו בג' ד הי"שמסירת ההכרעה בתביעות הממוניות לביה, כ נידו� שלנו"א
יחד ע� חזרה זו מתבטלת מאליה , כיו� שרשות בידי שניה� לחזור מהסכמת הגירושי�, ד מה שפסק"סמ� זה פסק ביה

שנית� על , ד"י פס"ובי� שהיתה ע, י הסכמה ישירה של הצדדי�"בי� שהיתה ע, ביעה בענייני הממונות שביניה�ג� הק
וא� א� היה הדבר . שהרי לא הותנה שיש הפרדה בי� הענייני� הממוניי� לבי� הגירושי�. ד"סמ� הסכמת� להכרעת ביה

  .ז"הרדב' וכמובא לעיל מתשו"  ברורשהחוב הוא"כיו� , כ אי� לפטור ממזונות מצד הספק"הרי ג, בספק

י הסכמת הצדדי� למסור ההכרעה "שהוצא עפ, כ הבעל בטענתו נאמר"ד שעליו מסתמ� ב"ונציי� עוד שבגו� הפס
ד בפסק דינו הכריע בענייני� הכספיי� רק בתור "מבואר שביה". אשר לענייני� הכספיי� הכרוכי� בגירושי�"ד "לביה

משמיטה את הבסיס , וממילא החזרה מהגירושי� מאיזה צד שהוא. נית� להפריד ביניה�כ לא "וא". כרוכי� בגירושי�"
  .ד בהיותו כרו� בגירושי�"לפס

  .י כל האמור יש לדעתי לדחות את הערעור"עפ

  שאול ישראלי

  :ואני מסכי� ולמע� הסר ספיקות ברצוני להוסי�] ל"זצ) [א"שליט(י "ש' ג ר"קראתי דברי הרה

א� , נכתבו אמנ� נמוקי� רבי�, 218�214וכ� בערעור שעליו ש� עמודי� , 214�203 עמודי� 'ד הנדפס בכר� ה"בפס
שנקבע תארי� מסויי� הפוטר את הבעל מחיוביו וכ� ) 215המובאי� בעמוד (ד ש� "עיקר הנמוקי� היו מפורטי� בפס

, כ� נכר� בעני� ביצוע הגטשביצוע הכספי של ההסכ� הכרו� בזכויות האשה בוצע ושני דברי� אלו מוכיחי� שאי� ההס
ד האזורי ימשי� "וביה, כ יש לדחות את הערעור"וע, ד"ושני יסודות הללו חסרי� בנ. 'כ�ו ו"ד ט"כמוזכר ש� בנימוק י

  .ד נשוא הערעור"של פס' לדו� לגופו של דבר בעני� התביעות של הצדדי� כאמור בסעי� א
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  מרדכי אליהו

שדינו של , א"מ אליהו שליט"והגר] ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "רנו הגרחב' הריני מצטר� למסקנא אליה הגיעו כב
  .ערעור זה להדחות

  אליעזר גולדשמידט

  פסק דין
  :לפיכ� אנו פוסקי�

  .א דוחי� את הערעור

  .ב אי� צו להוצאות

  .ז"ז בכסלו תשל"נית� ביו� ט

  מרדכי אליהו  אליעזר גולדשמידט שאול ישראלי

  

  27*ת כאשר מחלה כתובתהבעני� חיוב מזונו : סימ� כח

  :ח בו נפסק"ב תשל"ט אד"שנית� ביו� י) לז12240/תיק (א "ד האזורי לת"ביה' ד של כב"הערעור שלפנינו הוא על פס

, ולכל חדש מראש החל מהיו�. י לחדש"למזונותיה ס� אלפי� וחמש מאות ל. לשל� לאשה ו. על הבעל כ. 1"
  .וכל עוד לא יחליט בית הדי� אחרת

, המתבטל בזה החל מהיו�, ז"ג אב תשל"ד ביו� י"י ביה"ד הביניי� אשר נית� ע"ה בא במקו� פסד ז"פס. 2
  ."ותקפו למזונות עבור התקופה עד היו�

  .וזוהי השתלשלות הדברי� כפי שמשתק� מהתיקי� ומפסק הדי� נשוא הערעור

הבעל עזב את הבית וגר . תפי�לה� שלושה ילדי� משו. אול� גרי� בנפרד זה מספר שני�, י"הצדדי� נשואי� כדמו
  .ע� אשה אחרת

ד זה לא הוגש "אול� פס. לפיו סודרו ג� יחסי הממו� שבי� הצדדי�,  נער� בי� הצדדי� הסכ� גירושי�1970בשנת 
מאז נמשכי� משפטי� בי� הצדדי� בקשר . ד מפני שבינתיי� חזרה בה האשה מהסכמתה להתגרש"לאישור לביה

ד "ואילו ביה, ש המחוזי"בינתיי� עבר הדיו� באשר למזונות הילדי� לביהמ. עניני�למזונות האשה והילדי� ושאר 
ד ביניי� בו נתחייב הבעל לשל� "ז פס"ז אב תשל"ד הוציא ביו� י"ביה' כב. נתבקש לדו� רק על מזונות האשה

לפי� וחמש מאות העמיד את ס� המזונות על א, שהוא נשוא הערעור, ד סופי"ובפס, י"למזונותיה ס� אלפי� ומאתי� ל
  .י"ל

נאמר שהאשה , ל"י שני הצדדי� כנ"כ הבעל שבהסכ� הגירושי� שנחת� בשעתו ע"י ב"פ נטע� ע"בערעור בכתב ובע
, וא� על פי שחזרה בה האשה מביצוע הגירושי�. אי� לה ג� מזונות, ובהתא� לזה כטענת הערעור. מוותרת על הכתובה

ואי� , מאחר שהבעל מוכ� מצדו לבצע את הגירושי�, רירי� וקיימי�ה� ש, העניני� הממוניי� שנקבעו בהסכ� זה
  ).162' עמ(' ר כר� ג"כ המערער מסתמ� בי� השאר על האמור בפסד"ב. העיכוב אלא מצד האשה המסרבת לקבל גיטה

ורק ע� ביצוע הגירושי� בפועל חל הוויתור על , שההסכ� כולו מהוה מקשה אחת, פ טע�"כ האשה בכתב ובע"ב
כ "א� ב. פ ממילא ג� סעיפי ההסכ� בעניני הממו� אינ� תקפי�"ומכיו� שהאשה חזרה בה מהסכמתה לקבל ג, ההכתוב

  .ל"ר הנ"האשה מסתמ� על האמור בפסד

  :וזה אשר עלה בידינו, עיינו בטענות הצדדי� ובחומר שבתיק

, ני מוכ� לבצע את אשר עליוואילו הש, וחוזר בו מהמחילה, שהצד שכנגד צרי� לבצע, במחילה התלויה בתנאי מסוי�
; כל עוד הצד השני מוכ� למלא אחר התנאי, אינו יכול לחזור בו, א� המחילה היא מעכשו: הדבר תלוי בנוסח המחילה

וזה מבואר במחנה אפרי� . יכול לחזור מהמחילה טר� בוצע התנאי, אול� א� המחילה תחול רק לאחר שהתנאי יבוצע
מכירה ' א מה"� פי"בביאור דברי הרמב) י שני הצדדי�"ל שצוי� ע"ד הנ"ג� בפס' שהוב' ו' מכירה דיני אסמכתא סי' ה(

ח שכל זמ� שיהיה כ� או "קוני� מבע... כשהיו חכמי ספרד רוצי� להקנות באסמכתא כ� היו עושי�: "בעני� אסמכתא
  ".הרי החוב מחול לו מעכשו, שיעשה כ�

כדי שלא יוכל , נראה דהיינו טעמא, יהא החוב מחול מעכשוומה שהוצר� לומר ש: "א בטעמא דמילתא"וביאר המחנ
נית� למוחל לחזור בו , כי א� לא נאמר שהמחילה היא מעכשו, ל"והיינו כנ". לחזור בו לומר איני רוצה למחול

  .י הצד השני המחילה חלה"הרי ע� קיו� התנאי ע, "מעכשו"וא� נאמר . מהמחילה

  :בהזה לשו� הסעי� באשר לכתו, בנידו� שלנו

  ."מוחלת בזה על כתובתה ועל כל הזכויות הנובעות ממנה. ו): 14סעי� "(

באופ� שקיו� . דהיינו ע� חתימת החוזה, "מוחלת בזה"אפשר לפרש המלי� : לשו� זו ניתנת להתפרש בשני פני�
� לפרש אול� נית� ג; היינו מזמ� החתימה, "מעכשיו"מקיי� את המחילה , כולל מעשי הגירושי�, התנאי� שבחוזה

                                                      
  וס� קאפחהרב י, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '  בפני כב182\ח" ערעור תשל27
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, רק אז חל סעי� זה, כולל ביצוע הגירושי�, היינו שרק ע� קיו� האמור בחוזה,  ע� קיו� כל הנאמר בזה�" מוחלת בזה"
  .כי אז יש ביד האשה לחזור בה ממחילתה, וא� נפרש כצד השני. של מחילת האשה על הכתובה

כשקיי� ספק במחילת , ד"שס' א סי"ז ח"ת הרדב"בזה נפסק בשו. יש איפוא לדו� במקרה כגו� זה שהלשו� מסופקת
כ "ג' כיו� שהחוב הוא מבורר צרי� שלשו� המחילה יהי, ג לא מפקינ� ממונא מספיקא"דלא אמרינ� בכה: "הכתובה

א� א� נצא מתו� הנחה שבויתור האשה על כתובתה היא מפסידה , יוצא איפוא שאי� להפסיד האשה המזונות". מבורר
  .לא הפסידה כיו� שחזרה בה מהסכ� הגירושי�, שהלשו� מסופקת,  לכתובה בנידו� שלנומאחר שג� ביחס. ג� המזונות

אכ� אי� אנו רואי� עצמנו פטורי� מלדו� ג� בעצ� ההנחה שקיי� קשר בי� חיוב המזונות לויתור האשה על 
 המבואר בסעיפי כפי, שאי� זו מחילה מצד האשה אלא ויתור נגד קבלת תמורה כספית, בפרט בנידו� שלפנינו; הכתובה

  :לש� כ� נביא המקורות ההלכתיי� ונדו� בה�. ההסכ� האחרי�

  :ט שתי דעות במחלה כתובתה ללא תמורה א� יש לה מזונות מהבעל"ג ס"צ' א בסי

ויש מי שאומר שא� בחייו ;  יש לה מזונותבחייואבל , מחלה כתובתה לבעלה הפסידה מזונותיה שאחר מותו"
  ."הפסידה מזונות

  ):ה אי� לה מזונות"ד: ג"כתובות נ(י בסוגיא "נה היא כפי שפירשדעה ראשו

  ."דתנאי כתובה ככתובה, באלמנותה"

  ):ד"כ' ד סי"פ(בזה ' ש שכ"וכ� היא דעת הרא

�אלא , דמזונות אשתו אינ� כתנאי כתובה, והא ליתא כלל, מ� הבעל' ראיתי מפרשי� אי� לה מזונות אפי" 
אבל מזונותיה . י צרי� לזונה"וא� נוטל מע. נו לה מעשי ידיה תחת מזונות דרבנ� תק�ד "ולמ, ד דאורייתא"למ

  ".מ� היורשי� הוי כתנאי כתובה

  :בזה' ל וכ"י הנ"� פירש"וכ� הביא הר

, דדוקא כתובת בני� דכרי� הוא דלית לה... י"משו� דבחייו לאו תנאי כתובה נינהו דהא תקנו מזונות תחת מע"
וטעמא משו� דבחייו לאו תנאי [אבל שאר תנאי כתובה יש לה , יירשוה בניה האי� �דכיו� דלית לה כתובה 

  ."'וכו] כתובה ממש איקרו

  :בסברת דעה ראשונה) ט"סקי(ש ש� "ובב

  ".יש לה מזונות בחייו... מחלה' לכ� אפי. מ לאו מתנאי כתובה הוא בחייו"מ, אבל בחייו יש לה מזונות"

  ):א"ק כ"ס(א ש� "ובגר

  ."י"אלא תחת מע, דאינה מתנאי כתובה' אבל בחייו וכו"

  :על) ז ענ� ב"ע' ע סי"א לא"סו� ח(ז הקשה הנחל יצחק "וע

 אינ�מה שנראה מכל הני בטע� שהמוחלת כתובתה יש לה מזונות בחיי בעלה משו� שמזונות בחיי הבעל "
ב הבעל י מספיקי� למזונותיה חיי"במה שאמרו ש� שאשה שאי� מע. ב"י בגיטי� י"שרש, מתנאי כתובה

', אשה כ� התנה עמה בכתובתה את תהא יתבת בביתי ומיתזנא מנכסי וכו: כתב בטעמא דמילתא, להוסי� לה
  ."הרי שג� בחיי הבעל ניזונת מכוח תנאי כתובה

שבחיי הבעל חיוב המזונות , ל"הנ' וכ. 'וכו" מזוני תנאי כתובה נינהו"ה "וכ� הקשה ממה שמבואר בגמרא יבמות פ
, שמעוכבת להנשא מחמתו,  מצד אגידא גביה�' ב;  מצד תנאי כתובה כמו לאחר מיתת הבעל�' הא: הוא משני טעמי�

א� אמנ� טע� דתנאי , ועל כ� במוחלת כתובתה. דלא גרע ממגורשת ואינה מגורשת שבעלה חייב במזונותיה מטע� זה
שמעוכבת להנשא , דא גביהמכל מקו� ניזונת מצד אגי, ז לאחר מיתה"כש� שאי� לה מזונות מטע, כתובה נסתלק

  .מחמתו

במוחלת כתובתה אי� , בזה ג� לדעה זו, כ אינה שוב מעוכבת להנשא מחמתו"וא, מ מזה שא� הבעל מוכ� לגרשה"ונפ
  .ד"עכת, לה מזונות

� נימקו בטע� שאי� מזונות בחיי הבעל מתנאי כתובה מפני שזה תחת "ש והר"דהרא, חדא: ד כל זה אינו"א� לענ
והטע� , אלא שיש ש� טע� נוס�, שכ� ג� בחיי הבעל הוא מתנאי כתובה, י לא זהו הטע�"אילו לפי הנחו. מעשי ידיה

אכ� ג� . (�"ש ולא הר"וטע� זה לא הזכירו כלל לא הרא, הנוס� אינו מצד מעשי ידיה אלא מצד מעוכבת להנשא מחמתו
ויתבאר ? ה אי� זה יכול להיות מתנאי כתובהוכי משו� ז, י תחת מזונות"וכי מה בכ� שתקנו מע, דבריה� צריכי� ביאור

, במוחלת כתובתה אי� ג� חיוב של תנאי כתובה, בגוונא שהחיוב הוא מגדרי תנאי כתובה, שא� כ�, ועוד). ה"להל� בע
� שהביא ש� בהמש� דבריו דעת "ואילו הר, ג� כ� יפקע החיוב במוחלת כתובתה', כ תנאי כתובה דבנ� נוקבי� וכו"א

 ג� כל התנאי� במפורש� שהמוחלת כתובתה כאילו מוחלת "� סברת הרמב"והסביר הר,  סובר כ�� שאמנ�"הרמב
הפלא : ל וכתב"ד ז"וכבר השיג עליו הראב, וזה ודאי תימה גדול: "� תמה עליו"אול� הר. הנוספי� שישנ� בכתובה

  .ל"עכ." 'והמחילה אינה אלא כפרעו� וכו, וכי מזו� הבנות תלוי בפרעו� הכתובה, ופלא

� "וא� דעת הרמב, הרי שהני רבוותא נוקטי� כדבר פשוט שאי� תנאי כתובה מתבטלי� מאליה� באי� חיוב הכתובה
  .והרי זה כאומרת כ� במפורש,  שבמחילה כוללת ג� חיובי תנאי הכתובהשמפרשי� דעתההחולק הוא מפני 

, סברא זו קשה לקבלה, מתו להנשאשיש מקו� לחייב במזונות אשתו מצד שמעוכבת מח, י"א� יסוד סברתו של הנח
וא� ע� אחר היא מעוכבת , שאינה אתו, כגו� מגורשת ואינה מגורשת, שכ� לא מצינו חיוב זה אלא באופ� שאינה תחתיו

אלא , לראות אותה מעוכבת כלל מחמתו, וא� רוצה בזה, אבל מה מקו� לחייב אשה היושבת תחת בעלה. מלהנשא
  .ה רוצה כלל להתגרש ולהנשא לאחרואינ, ברצונה הטוב יושבת תחתיו
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הכתובה מה� התלויי� בחיוב . ל" כפי שתקנו חזשיש חיובי� מסוגי� שוני� בתנאי הכתובה, והאמת יורה דרכו
היינו התנאי� הנובעי� מהתקשרות האישות ,  וה� ג� קרויי� תנאי כתובהמעצ� קשר האישותומה� הנובעי� , בפועל
, כ דבנ� נוקב�"� בעני� ת"הר' וזהו שכ. ל� אינ� תלויי� בחיוב הכתובה בפועלאו,  שהכתובה מתחייבת מקשר זהכש�

שג� א� סילקו היתומי� את חוב , אול� אי� זה תלוי בחיוב הכתובה התלוי ועומד בפועל. שודאי ג� ה� מתנאי כתובה
בה שתלוי בחוב הכתובה שהוא מתנאי כתו, ולא כ� חיוב המזונות של אלמנה. תנאי זה דבנ� נוקב� שריר וקיי�, הכתובה

  .שא� קבלה כתובתה שוב אי� עליה� חיוב המזונות. בפועלשעל היתומי� 

שאמנ� ג� על . לחוב המזונות של הבעל, ל בי� חוב המזונות לאלמנה"ועל יסוד זה הוא שמבדילי� הראשוני� שהו
וכל עוד האשה .  במעשי ידיהכי א�, תלאוהו חכמי� בחיוב הכתובה בפועלאול� לא . הבעל הוא מחיוב תנאי הכתובה

לאו "בחיוב מזונות מהבעל ' � שכ"וה� דברי הר. ג� המזונות חייב בה� מכוח תנאי כתובה זה, י לבעל"מוכנה לתת מע
, י"דמה סתירה היא מזה שתקנו מזונות תחת מע. וכבר הערנו לעיל." י"תנאי כתובה נינהו דהא תקנו מזונות תחת מע

שרק במעשי ידיה תלו ,  בכתובההתלויי�ז מתנאי� "שאי, ל"אלא כוונתו כנ? מתנאי כתובהז אי� זה יכול להיות "שמשו
מ "מ, כ ג� א� אי� עליו חיוב הכתובה מפני שהאשה מחלתה"וע. ולא בחיוב הכתובה בפועל, חכמי� חיוב זה של מזונות
ש "ולכשנדקדק בלשו� הרא. לכפי שהובא לעי, �"בדומה לר' ש שכ"וה� ה� ג� דברי הרא. חיוב המזונות בעינו עומד

  :נראה שרמז לזה באמרו

  " כתובהכתנאימזונות אשתו אינ� "

כלומר כתנאי� , אלא שאינ� כתנאי כתובה, דודאי ג� מזונות ה� מתנאי כתובה,  כתובהמתנאילא אמר אינ� 
  ):�"לפי גירסת המהר(� "וזוהי ג� כוונת לשו� הר. הנובעי� מחיוב הכתובה בפועל

  " מיקרוממשאי כתובה דבחייו לא תנ"

היינו שנובעי� מקשר האישות ככתובה , כי אמנ� ג� ה� תנאי כתובה ה�, ממשדקדק לומר שאינ� תנאי כתובה 
, חיוב זה עומד בפני עצמו, שכ� ג� א� חיוב הכתובה אינו קיי�, אול� אינ� תנאי� שתלויי� בכתובה ממש, עצמה

בהא דמסיק ש� שהמוחלת כתובתה אי� לה מזונות ולא , ד בסוגיי�"רי' וכ� דבר זה מבואר בתוס. ונשאר קיי� ועומד
  :ל"ד וז"רי' בתוס' ד כ"כתובת ב

אבל . ד"ל כיו� שמחלה אי� לה ירושת ב"וי, דאתי מכוח כתובתה, ד לית לה למוחלת כתובתה"ודוקא תנאי דב"
תנאי , מחלה כתובתהי ש"ע הוא שהתנה עליה אעפ"תנאי דבני� נוקבי� שאינו תלוי בכתובה אלא תנאי בפנ

שאינה ניזונת אלא , דוקא מזונות דתלו בכתובתה, א לקמ� מוחלת כתובתה אי� לה מזונות"ג דאר"ואע. קיי�
אבל מזונות הבנות דלא תלו . ל מזונות"ואי, וכיו� דמחלה כתובתה כאילו גבאתה דמי, עד שתגבה כתובתה

  ."קיי� הוא, בכתובתה

  ):ב"ב סק"קי' סי(ד "כ דמזונות וב"כ דבני� נוקבי� לבי� ת"א בהנמקת החילוק שבי� ת"כ הגר"וכ

  ."ובפרעו� הכתובה לא אבדו מזונותיה�, דמחילה הוי כפרעו�"

  :כ במוחלת כתובתה דאי� לה מזונות"י במש"וזוהי כוונת רש

  "דתנאי כתובה ככתובה"

כ בִהָמֵחל החיוב "אשר עד,  של כתובהמכוח החיובשל חיוב המזונות מהיתומי� הוא , כלומר שתנאי כתובה זה
אבל זה רק בחיוב המזונות . שתלוי הוא בהיות היתומי� חייבי� לה הכתובה, שוב אי� לחיוב המזונות, ז כפרעו�"שהר

שאינו תלוי בחיוב , ולא כ� חיוב הבעל במזונות אשתו. שאינו קיי� אלא בהיות עליה� חיוב הכתובה בפועל, של היתומי�
  .י"הכתובה רק במע

ל "כי כנ. ב"י בגיטי� י"י בסוגיי� כאילו נסתרי� מהגמרא יבמות ומפירש"י שדברי רש"מ קושיות הנח"� לקומעתה ה
, אול� ה� מסוג תנאי כתובה שאינ� תלויי� בחיוב הכתובה, ודאי שג� מזונות האשה בחיי הבעל מתנאי כתובה ה�

  .ב"וז

אי� מזונות למוחלת כתובתה לשיטת , ירושי�שכשאי� עיכוב מצד הבעל לג, י"וממילא אי� מקו� לחידושו של הנח
חיוב , וג� במקרה זה; )א"ב סקי"קי' סי(ש "כ הב"כמש" רוב הפוסקי�"וה� ', ל כוותי"י ואיד� ראשוני� דס"רש

  .המזונות כל עוד לא נתגרשה בפועל שריר וקיי�

הפסידה מזונות א� שבמוחלת , "יש מי שאומר"ע בש� "� שהובאה בשו"ומעתה נעתיק עצמנו לדו� בשיטת הרמב
  ".קי� לי"כ המערער בטענת "שעליו רוצה להסתמ� ב, בחיי הבעל

  :ל"וז' כ, במכרה כתובתה אי� לה מזונות מהיורשי�) ח"ס(ע "ש בשו"במ) ח"ק י"ס(ש ש� "בב

מוחלת ; בחייו אי� לה מזונות' אפי, ל"ג דבמוחלת ס"אע. משמע דבחייו יש לה מזונות, ח"� רפי"כ הרמב"כ"
כ "וכ. ד"ס לעני� בנ"ש בש"כמ, כ במוכרת הוי כאונס"משא.  אמרינ� דמחלה הכלמוחלת מעצמהאיל שאני הו

  ."ד במוכרת יש לה מזונות"במגי

ואילו , נ"והוא בטוה, במוכרת היינו במוכרת לאחרי�) ח"בס(לא בזה שהמדובר , תולה החילוק בי� מוכרת למוחלת
כ אמרינ� שאי� בכלל "וע, ל דזוזי אנסוה" מפני שבמוכרת יאלא. ז כאילו נתקבלה כל כתובתה משל�"מוחלת הר

. כ ודאי בעי� יפה מחלה"וע,  מחלהשמעצמהולא כ� במוחלת . דהיינו גו� הכתובה, מחילתה אלא על מה שדובר במפורש
מפני שהמוחלת כתובתה "כ דבני� נוקבי� אי� במוחלת "� שג� ת"� שהובא לעיל בהסברת שיטת הרמב"כ הר"וזה כמש

  ."לו מוחלת בפירוש כל התנאי� שיש לה עליוכאי

  ):ה"סק(ז "וכ� מסביר ש� הט
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מחלק הוא בי� יורשי� ' ולעיל במוכרת או משכנה בסעי� ח, אי� מחלק בי� אחר מיתה לחייו) במוחלת(שכא� "
  ."ל"עכ. כמו שהזכיר סברא זו בגמרא, זה הוא דאנסוה זוזי, ל טעמו דבמכירה או משכנה"צ, לבחייו

. א� היה בכלל מחילת הכתובה ג� מחילת תנאי הכתובה כול�, אומד� הדעתכל עיקר החילוק הוא מצד ש, ברור
שעושה זאת תמורת קבלת , ואילו במוכרת. שאומד� דעת זה קיי� רק במוחלת שאינה עושה זאת עבור תמורה שמקבל

לק בי� שקיבלה תמורה מלאה עבור ז אי� מקו� לח"וודאי שלפ. אי� לנו לכלול במכירה אלא מה שדובר במפורש, תמורה
מסתבר יותר , כשמקבלת תמורה מלאה, אדרבא, שהרי. נ דומיא דמוכרת כתובתה בחיי בעלה"הכתובה או רק טוה

פ "וז. כ רק מה שנאמר במפורש שמכרה כלול במכירה זו ולא שו� חיוב אחר מחיובי תנאי הכתובה"וע, שזוזי אנסוה
  .וברור

� שג� בפרעו� כתובה מפסידה "נוקט בפשיטות בדעת הרמב) ז"ש והט"כ בנידו� הב"שמבלי שהזכיר מ(י "אול� הנח
' ג סי"ש פי"� והובא ברא"דהא א� בפרעו� כתובה הוי כמוחלת לגבי זה כמבואר ברמב: "המזונות מהבעל כמו במוחלת

א נטלה כתובתה או שמ, י"שהביא בש� הגאוני� דאי� פוסקי� מזונות לאשת איש כל זמ� שאי� הכתובה יוצאת מתח' ו
  ."מחלה

  ):218' עמ' כר� ה(ר "ובעקבות הדברי� האלה העלו בפסד

, נ בעד המכירה בזה אמרו דמסתמא הוי באונס"דיש הבדל בי� מכרה כתובתה דלא קבלה רק דמי טוה"
עיקר הדבר תלוי באיזה אופ� ' ונראה דלא תליא מילתא בכמות הכס� שקבלה וכו. כ בנפרעה כתובתה"משא

כי כבר קיבלה את , א� קבלה את הכס� בתורת פרעו� כתובה כי אז אי� לה מזונות,  מהכתובהנסתלקה
דהיינו במקרה של גירושי� או , נ"אבל א� מכרה את הכתובה בטוה. וממילא אי� לה תנאי הכתובה, הכתובה

  ."י אנסוהל זוז"די, ולא תנאי הכתובה, לא גמרה בדעתה למכור אלא את סכו� הכתובה, שהבעל ימות בחייה

ולא מצד אומד� דעתה , רוצי� לומר שמכיו� שקבלה הכס� בתורת פרעו� הכתובה שוב אי� לה מזונות מעיקר הדי�
כל עוד לא ,  אמרינ� שאי� בדעתה למכור את תנאי הכתובה�" זוזי אנסוה" בגוונא שמקבלת תמורה ב�דאז , אתינ� עלה

, דהיינו עצ� הכתובה נפרע, והיינו שמאחר שהעיקר. דמזונות" ממילא אי� לה תנאי כתובה"אלא . נאמר כ� במפורש
  .שוב התנאי כתובה בטלי� מאליה�

בזה , נ"� במוכרת כתובתה בטוה"בדעת הרמב' ש כ"שהב, י"ש לבי� הא דהנח"ובזה באו כנראה לחלק בי� דברי הב
שקבלה זאת בתור פרעו� היינו , י ד� במקרה שנטלה כתובתה"ואילו הנח, � מודה דלא הפסידה מזונות"ג� הרמב

  . בטל חיוב המזונותממילא� "שבזה לרמב, מוחלט

החילוק בי� מוכרת ' שהרי כ. י"ז ה� בניגוד מוחלט למה שהעלה הנח"ש והט"ודברי הב, אבל אי� זה מעלה ארוכה
 של ג שמסתלק עצ� החיוב"כל כה, י הרי ג� במקרה של מכירה"ואילו לפי הנח.  עושה זאתמעצמהלמוחלת שבמוחלת 

כהדגשת , אתינ� עלה, כש� שמוחלת הכתובה, ולא מחמת אומד� דעתה שרוצה למחול לו הכל. אי� לה מזונות, הכתובה
שלא נחית עלה , כ דבנ� נוקב�"� בעני� ת"� בדעת הרמב"כ הר"וכ� זה מנוגד למש. ש במוחלת שעושה זאת מעצמה"הב

ג� , שאינ� תלויי� ישירות בעצ� חיוב הכתובה, והיינו כי דברי� אלה שבתנאי כתובה, אלא מצד אומד� דעתה
  .חיובי� אלה עדיי� בעינ� עומדי�, י פרעו�"כשמסתלק חיוב הכתובה מכל וכל ע

ואילו כתובה , שמזונות האשה בחיי הבעל ה� מ� התורה, לשיטתו, �"בדעת הרמב, לא נית� כלל לומר כ�, ובעצ�
י מחילת הכתובה תפסיד מה שחייב לה מ� "כ אי� יתכ� שע"וא, )ז"י מאישות ה"פ(� רק מדרבנ� "היא לדעת הרמב

  .אתמהה? אטו חכמי� בתקנת� כתובה באו לגרע כוח האשה. התורה

ב מביא דברי "קי' ש סי"בב(י "� שמציי� הנח"דברי הרמב, ז"ש והט" הב�וודאי שלא נעלמו מגדולי עול� אלה 
  .יתני� להתפרש אחרת� נ"אלא שדברי הרמב). ג"צ' כ מסי"� הללו יחד ע� מש"הרמב

� "מביא דברי הרמב) 'ו' ג סי"כתובות פי(ש "הנה הרא, ז"ש בניד"מה שתמוה לכאורה בדברי הרא, וראשית נעיר
י כל עוד אי� מוציאה "שסוברי� שאי� להגבות מזונות לאשה שהל� בעלה למדה" יש מ� הגאוני�"הללו שחולק על ה

ז וסובר שמזונות בחיי הבעל שה� מ� התורה "� חולק ע"הרמבו. כ יתכ� שנטלה כתובתה או מחלה"שאל, הכתובה
ח ולא "שסובר שמזונות ג� בחיי הבעל ה� רק מתקנ, �"ש חולק על הרמב"והרא. אי� להפסידה מצד ספק זה, לדעתו

ד והובא לעיל "כ' ד סי"לעיל פ(ש "והרי זה תמוה שהרי דעת הרא. וכ� שיש לטעו� עבורו כש� שטועני� ליורשי�, ת"מה
" יש שמ� הגאוני�"א� כ� אי� טענת ה, מפסידה מזונות בחיי הבעל) כ מוכרת"וכש(י שאי� מוחלת "כדעת רש) דברינוב

ש כאילו מסכי� לדעת הגאוני� "ואילו הרא. שמא נטלה כתובתה או מחלה טענה כל עיקר בכדי להפסידה מזונותיה
ונוטה , דיו� הוא א� יש להעלות חשש כזה או לאוכל עיקר ה, � שמפסידה המזונות א� נטלה הכתובה או מחלה"והרמב

  .שבלי כתובה אינה גובה המזונות, "יש מ� הגאוני�"לדעה ה

י מבלי שיובטחו לה "שמאחר שאי� זה מצוי שאשה תניח לבעלה ללכת למדה, שכוונת דבריה�, לזאת מוכרח לומר
באה בהסכ� ע� בעלה שישל� לה טר� על כ� יש לחשוש ש, ט שאי� לה מזונות"וכדעת שמואל הסובר מה, מזונותיה

אלא שהוסכ� . שהרי הבעל חי ואינו מגרשה, י שעדיי� לא הגיע זמ� כתובה לגבות"אעפ, צאתו כל כתובתה משל�
ולכשיחזור יצטר� לכתוב לה כתובה . וזה על מנת שתוותר לו על חיוב המזונות, שישל� לה כל הכתובה מיד, כ"אעפי

ש "ועל כ� א. י" והיינו שמשערי� שעשו עיסקא ביניה� כדי שלא תעכב בידו ללכת למדה).ה"ו ס"ס' כמבואר בסי. (חדשה
ל "והיינו כנ, מ קיימת הטענה שמא נטלה כתובתה"כי מ, ש מצד שבמוחלת לדעתו לא הפסידה מזונות"שלא השיג הרא

  .י התנאי המפורש של מחלת המזונות"עפ

כי כאמור הטענה שמא , ללו שמשוה נטלה כתובתה למוחלת� ה"הרי אי� שו� דיוק מדברי הרמב, ומדאתינ� להכי
תוותר על , בעוד שלא הגיע זמ� פרעונה, היינו שבפירוש הותנה שבקבלת הכתובה, נטלה כתובתה היא טענה ממי� אחר

, � הללו"ז לא נסתרו מדברי הרמב"ש והט"וממילא דברי הב. �"ש את הרמב"דברור שכ� הבי� הרא. חיוב המזונות
ומטע� שבזה קיי� אומד� דעת שמרצונה למחול לו , � שמפסידה מזונותיה ה� רק בגוונא דמוחלת"י הרמבועיקר דבר
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אינה , אבל במוכרת ג� א� זה בגדר פרעו� הכתובה). ל"וכנ, כ דבנ� נוקב�"� ג� לעני� ת"וכפי שסובר הרמב. (הכל
זונות האשה ה� מ� התורה וכתובה לשיטתו דמ, ל"כנ, �"וזה מוכרח ברמב, �"מפסידה מזונותיה ג� לדעת הרמב

  .דרבנ�

  :מסקנת הדברי� לנידו� דיד�

  :וזה מכמה טעמי�, אי� האשה מפסידה מזונותיה

והאשה חזרה בה מהסכ� הגירושי� טר� , כל עוד לא נתגרשה בפועל, אינ� קיימי�, א ג� ויתורה ומחילתה על הכתובה
  .ביצועו

ג� מוחלת כתובתה אינה מפסידה ) א"ק י"ב ס"ש קי"כמו שציי� הב(שסוברי� כמותו " רוב הפוסקי�"י ו"ב לדעת רש
  .ד שלא מחלה אלא קבלה תמורה"כ בניד"ומכש, המזונות

כיו� שלא דובר במפורש אלא , אי� מפסידה המזונות, שלא היתה מחילה אלא נגד תמורה, בנידו� זה, �"ג ג� לדעת הרמב
  .על מחילתה כתובה בלבד

  .ות הערעורי כל האמור לעיל יש לדח"עפ

  שאול ישראלי

  ].ל"זצ) [א"שליט(י "ש הגרש"עיינתי במ

, שבמוחלת כתובתה אבדה כל תנאי כתובה, ז אישות פשוטי� ודעת שפתיו ברור מללו"פ י"� בס"לדעתי דברי הרמב
א� כ מוכרת שאי� המכירה אלא לכשיגיע זמ� גבייתה "משא, מ"המ' דבריו הר' וכפי שפי, ואפילו מזונות אי� לה עליו

כי מה ית� ומה יוסי� או מה ימעט , הרי עדיי� חוב הכתובה רוב� על הבעל, וכל זמ� שלא הגיע , בכלל תבוא לידי גבייה
ולפיכ� לא נגרעה שו� זכות מזכויות , ומה יגרע מהבעל א� חוב הכתובה לכשיגיע זמנו ישול� לאשתו או לקונה ממנה

והמכירה תלויה ועומדת עד שתגיע א� תגיע ', דאיתא להדיא בגמואי� חילוק בי� מוכרת לאחרי� או לבעלה כ, האשה
והרי היא . הרי כל החיובי� הנובעי� ממנה מוטלי� על הבעל כמקד� קדמתה, וכל זמ� שלא הגיע לידי כ�, לידי פרעו�

וחובת המוחל , ומכירתה ככל מכירת כל שטר חוב דעלמא שהנושה יכול למחלו כל זמ� שירצה, עדיי� ברשות האשה
כ במוחלת או בנפרעת שהרי לא נשאר מ� הכתובה "משא. ולא שהחוב עבר לרשותו, לפצות הקונה אינו אלא מדי� מזיק

" מוחלת בזה"והרי הפשט הפשוט של המלי� . לא עתה ולא לאחר זמ�, שו� חיוב על הבעל לא לאשתו ולא לשו� אד�
אלא מחילה , ללא התָלָיה בשו� תנאי אחר, הפירוש� מוחלת בשעה זו בחתימת הסכ� ז, האמורות בהסכ� שבנדוננו

  .שלמה גמורה וחלוטה

אלא שהקשה , � כפשוט�"הבי� דברי הרמב" בני אהובה"' הרי ג� הג, � כנתינת�"י שהבי� דברי הרמב"ומלבד הנח
� שאי� בידי האשה למחול כל כתובתה "כתב הרמב' ח' ב אישות הל"היא� אפשר שתמחול האשה כל כתובתה והרי בפי

וכיו� שאינו נוהג עמה מנהג אישות , ותיר� דמיירי דפורש ממנה ואינו דר עמה, רי אסור לשהות ע� אשתו בלא כתובהשה
וא� בשל , כאשר גבה טורא בינייהו א� בשל התנהגותו הבלתי הגונה כדבריה, וזהו בדיוק מעשה שלפנינו. יכולה למחול

 כ� שיכולה היא למחול כל כתובתה ומחילתה מחילה גמורה ,סבה אחרת שלחתו מביתה ואי� לה יותר קשרי אישות עמו
  .שמתר� עוד תרוצי� אחרי� שאי� לה� צור� בנדו� שלנו" בני אהובה"ש עוד ש� ב"וע. שלמה ומושלמת

ש שג� לאחר "כ, � מפשוט� הפשוט ומהבנת� הברורה"ש נוציא דברי הרמב"פ טע� שכתב הב"לפיכ� נראה שלא ע
,  זקוקי� אנו עדיי� להוציא לשו� מחילה שבהסכ� ולדרוש אותה שאינה אלא מכירה� מפשוט�"הוצאת דברי הרמב

  .דומני שאנו מרחיקי� לכת בהרכבת דרש על גבי דרש

� ואי� להוציא "ברור שאשה זו הפסידה מזונותיה לדעת הרמב, לכ� כיו� שהמחילה ברורה כפשוטה וכמשמעה
  .מחילתה מפשוטה

מר שכל התמורות שהיא מקבלת לפי ההסכ� אינ� נגד כתובתה אלא נגד זכויות ר עדיי� יש לו"וא� לדר� זו של כת
כי בנוהג שבעול� אי� דר� בני אד� לכתוב לשו� מחילה , אבל כתובתה נמחלה כפשוטה, אחרות שבהסכ� שקבל הבעל

טה עד כדי ואי� הנמחל שו, אלא כותבי� ברור כי מה שמקבלת הוא ג� נגד או תמורת כתובתה, כאשר הדבר נגד תמורה
  .וע� זאת יאמר שעשו לו חסד ומחלו לו, כ� שישל� תמורה

אינו עושה זאת בחנ� אלא נגד , וגדולה מזו כפי שכבר העירותי במקו� אחר כי כל נות� מתנה או עושה טובה לאחר
 'ט הל"� במתנת הפעוטות בהלכות מכירה פכ"פ שאי� ראיה לדבר זכר לדבר מה שכתב הרמב"ואע, תמורה כל שהיא

ז הרי אי� מחילה בעול� שאינה נגד "ולפ. ג למשלי כה כג"רס' ועיי� ג� פי". שאלו לא הגיע לו הניה גדולה לא נת�"ד "י
  .ר עבר ובטל די� מחילה מ� העול�"ולדברי כת, תמורה

  .א� לא למעלה מזה, �"לפיכ� לדעתי ברור כי לכל הפחות זכותו המלאה של הבעל�המערער לטעו� קי� לי כהרמב

או , "יש אומרי�"כ דהיכא דלא סת� המחבר אלא הביא "ה בכללי התפישה ס"כ' מ סי"י� נתיבות המשפט חוועי
  ".קי� לי"יכול המוחזק לטעו� " יש אומרי�"א הביא "שהרמ

וכמה , ש ההפלאה בכתובות צב"כל שכ� לדעת הסוברי� שחלות חיוב מזונות האשה מתחדש מדי יו� ביומו וכמ
  .דודאי הבעל מוחזק ואי� להוציא מידו, שטה זווכמה אחרוני� תופשי� 

ואינה זכאית , ואינה יכולה לחזור בה, לכ� נראה לי שאשה זו מחלה כתובתה מחילה גמורה ללא שו� התנאה
  .י"וא� ירצו לשוב ולחיות יחד חיי שלו� צרי� לכתוב לה כתובה אחרת כדמו, למזונות

  .מזונות האשה המשיבהעל כ� יש לקבל את הערעור ולפטור הבעל המערער מ

  יוס� קאפח
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. אול� אי� עלינו לדעתי להכנס לויכוח הזה. א"י קאפח שליט"והגר] ל"זצ[ש ישראלי "עיינתי בדברי כבוד חברינו הגר
בגדר אומדנא , הרי ודאי הוא, ומפרט בו את כל התנאי� בקשר לגירושי�, אי� כל ספק כי כאשר זוג עור� הסכ� לגירושי�

היא א� ורק בגלל ועקב הגירושי� , א� לא נכתב בהסכ� במפורש אחרת, ונה בכל ההסדרי� הללוכי הכ, דמוכח לכל
הרי בטלי� ה� כל ההתחייבויות וכל , ולפי הדי� בידו לעשות כ�, וכאשר אחד מבני הזוג חוזר בו מהגירושי�. למעשה

, וזר בו מהסכ� שער� כדי�אמנ� אי� המעשה הזה שבעל די� ח. ובאי� גירושי� ג� ה� אינ�, המחילות שבהסכ�
  .אי� חכמה ואי� תבונה, אבל אי� לנו עצה לזה, מהמעשי� ההגוני�

  אליעזר גולדשמידט

  פסק דין
  :לפיכ� אנו מחליטי� ברוב דעות

  .דוחי� את הערעור. א

  .ב אי� צו להוצאות

  .ט"ב חשו� תשל"נית� ביו� כ

  יוס� קאפח  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט

  

*י� התחייבות למזונות שאי� לה� קצבהבענ : סימ� כט
28

  

נתגרשו , )8.2.1967(ז "ח בשבט תשכ"ילידת כ. המערער והמשיבה היו בעבר בעל ואשה ולה� בת משותפת בש� א
  .ל"ג בניס� תש"ד ביו� כ"פ הסכ� גירושי� שנער� ביניה� וקיבל תוק� פס"י ע"כדמו

  :כדלהל�'  א5ל נאמר בסעי� "בהסכ� הגירושי� הנ

 הוצאות טיפול בה וסיפוק כל 18עד להגיעה לגיל . ידור הגט ואיל� ישל� הבעל לאשה עבור מזונות אמיו� ס"
י הלשכה המרכזית "סכו� זה יהיה צמוד למדד יוקר המחייה המתפרס� ע. י לחודש" ל�.250צרכיה ס� של 
  ".לסטטיסטיקה

  1:נאמר בסעי� , /)1049לב, לא4369/בתיקי� (ב "בניס� תשל' ד המעורערת מיו� ח"בהחלטת ביה

  ". שרירה וקיימת1968ילידת . התחייבות הבעל בהסכ� הגירושי� בדבר מזונות הבת א"

ל של המערער "שההתחייבות הנ, פ לפנינו טוע� המערער"בכתב הערעור וכ� בטענות בע. על החלטה זו נסב הערעור
שהיא , "מכללא" צריכה להיות מובנת א� כי לא נאמר זאת בהסכ� אבל, לפי הסכ� הגירושי� היתה צריכה להתפרש

ד היה צרי� להתחשב ע� שינוי הנסיבות של המערער שנשא בינתיי� אשה "ביה. כפופה ליכולתו הכספית של המערער
י הסכ� "ל בסכו� המתחייב עפ"הנ. כ� שאינו יכול כיו� לשאת בהוצאות הבת א, וא� נולד לו ממנה ב�, אחרת

  .הגירושי�

  ".לצוות שהתיק יועבר לבית�די� אחר"ד "ל בקשר להחלטת ביה"בהתקבל טענתו הנכמו�כ� טוע� המערער ש

 5ד נשוא הערעור רק ביחס לסכו� המזונות המפורשי� שהתחייב הבעל בסעי� "לדעתי נראה שיש לאשר את פסה
  . שנה18י לתקופה קצובה עד הגיע הבת לגיל " ל250מהסכ� הגירושי� שהוא בס� קצוב 

ז ג� בש� "ט' א הל"� בהלכות מכירה פי"וכפי שפסק הרמב, מדד יוקר המחיה יש לבטלהאבל ההתחייבות לפי 
. וכפי שכתב ג� הרב יד מלאכי, �"י מיגש והרי"כי רבותיו ה� הר' ו' ה הל"וכבר באר בהלכות שאלה ופקדו� פ. רבותיו

. � זו"ובר כשיטת הרמבב ס"ולפי זה ג� הרע, �"י סובר כשיטת הרמב"ח שג� רש"וכתב השיטה מקובצת בכתובות ס
בדחותו דברי הסוברי� שיכול הנתבע לומר קי� לי ' ס' מ סי"� בחו"� יחידאה כפי שכתב הש"וא� כ� אי� הרמב

ורבו כמו רבו הסוברי� שיכול . ל סוברי� כשיטתו אלא שיש עוד אחרי� הסוברי� כשיטתו"כי לא רק שהנ, �"כהרמב
וכבר הארי� , "דבר שאינו קצוב"קצת� בשדי חמד קונטרס הכללי� ער� וכפי שהובאו מ, �"הנתבע לומר קי� לי כהרמב

  .כ� שאי� לי צור� לחזור על הדברי� כא�. 'ד' מ סי"חו' ג יביע אומר כר� ג"ל הרה"הרחיב בזה כבוד הראש

  .ט"ש בתשובה הובאה ג� ביביע אומר ש� י"� חלוק בי� מתחייב לבנו למתחייב לאחר כמ"וברור שאי� לדעת הרמב

ואי� ל� אסמכתא גדולה מזו כפי שנתבארו דיניה , ד יוקר המחיה לא רק שאינו קצוב אלא א� שאינו צפויומד
  .ז"ר' מ סי"א וחו"בהלכות מכירה פי

א� כי לא היה הקני� מוסי� , וא� ג� זאת אי� בתיק שו� רמז שקנו מידו על התחייבויותיו לא התחייבויות הללו
  .מאומה

ובית די� יקבע מדי פע� , ואי� לה כל תוק�,  לפי מדד יוקר המחיה בטלה ומבוטלתלפיכ� נראה פשוט שהתחייבות
  .את גובה המזונות לפי צור� הילד ולפי יכולת האב

  יוס� קאפח

                                                      
  הרב יוס� קאפח, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '  בפני כב117\ב" ערעור תשל28
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ל שקבע שהסכ� הגירושי� "ד האזורי בהחלטתו הנ"ביה' אחרי עיו� בחומר ושמיעת טענות הצדדי� נראה שצדק כב
ואי� המערער יכול לחזור בו מהתחייבותו , שריר וקיי�, ל"ד כנ"יבל תוק� פסוק, שנער� בהסכמה מלאה של הצדדי�

  .המפורשת ה� ביחס לעצ� חיובו במזונות הבת וה� בגובה הסכו� שנתקשר בהסכ� למדד יוקר המחיה

דעתו , � בהתחייבות שאי� לה קצבה"כ הרמב"שבהסתמכות על מש, א"י קאפח שליט"כ בנידו� הגר"עיינתי במש
וזה , אול� דעה זו איני יכול לקבלה. אי� לה תוק� ויש לבטלה, ת לפי מדד יוקר המחיה המשתנה מזמ� לזמ�שההתחייבו

  :מהנימוקי� דלהל�

שלא אסר זאת אלא בהתחייבות , א ממכירה"מ פי"ד במל"הו, ח"מ וכ� המהרש"� עצמו מעלה הפ"א בדעת הרמב
� אלא "ומעול� לא אמר הרמב. "� לדעתו החיוב חלג" שוה מה"כ כשנת� לו "משא, "בלא כס� ובלא מחיר"שנעשה 

מ ש� "וכ� נוקט הנתה. ב והסכי� לה�"סק' ס' ח סי"ח הובאו ג� בקצוה"דברי� אלה של המהרש". במתחייב בכדי
  :ל"וז' ח על מה שסיי� ש� בתשו"ט שהובא בקצוה"ג ופירש כ� ג� כוונת המהרי"סק

אי הנאה דנקיט זוזי גמר ומשעבד נפשיה והיינו כסברת ואפילו קיבל עליו כל אונסא דמתיילד דחייב דבה"
  ."מ"המל

  :ל"וז) ג"ק ל"ג ס"ד בכה'"הו(ט "צ' מ סי"� חו"ב בכ הרשד"וכיו

ואינ� , שכדי לקבל הנאה גדולה זאת גמרו ומקנו, ד דאנ� סהדי"כ בזה בני"� יודה ג"יש לנו לומר שהרמב"
שלשו� זה מיותרת , "וזה כמו מתנה"� שכתב "הרמבונראה לדקדק כיוצא בזה מדברי . נותני� משלה� כלו�

אלא . למה ליה למימר שזה כמו מתנה, ולא גמר ומקנה, ל לא סמכא דעתיה"שמאחר שאמר שדבר שאי, בעיני
  ."'שנראה דלא אמרינ� הכי אלא דהוי כמו מתנה וכו

  "ש אחרו�"ב' ת מתשו"ובפ

מ דחה "וא� דהמל', מ דדוקא במתנה וכו"פמ בש� ה"כ המל"� מודה כמש"ג� הרמב) בעובדא דש�(ד "דבנ"
  ."שכל חכמי פראג הסכימו לזה' ת כ"מ האו"ומ, דבריו

' � ואיד� מהראשוני� ממשנה ערוכה בפ"� מוכרח בכדי לתר� מה שהקשו עליו הרמב"וחילוק זה בדברי הרמב
י שה� דברי� "אעפ, ח גובה"הא מבע, "אי� מוציאי� לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסי� משועבדי�: "הניזקי�

  .ל קצבה"שאי

, פ הנושא את האשה"וזה מגו� הסוגיא דר, � ודחאה"א על שיטת הרמב"וכ� רק בזה יתור� מה שהקשה הריטב
ל קצבה לבי� הא דנשא את האשה והתחייב לזו� "החילוק בי� מי שמחייב עצמו בדבר שאי' א ממכירה כ"� פי"דהרמב

א דעד כא� לא אמרו ש� אלא "ז תמה הריטב"וע". לדברי� הנקני� באמירהשהדבר דומה "דהת� מהני משו� , את בתה
אי� תועיל , �"לדעת הרמב, שג� קני� אינו מועיל, ל קצבה"אבל בדבר שאי. שבדברי� אלה האמירה מחייבת כמו קני�

  ?אמירה

� הנקני� ה� ה� הדברי"שהסוגיא נראה שלא הוצרכו לתירו� מצד , מ ש�"� מה שהעיר הה"על הרמב' כמו כ� ק
ל לטעמי� "מ דהומ"כ הה"ומש. י"� הרי תירו� זה נצר� ג� אליבא דר"ואילו לדעת הרמב, ל"אלא לדעת ר" באמירה

  .ב"סקי' ס' � בסי"כ הש"הוא דחוק וכמש

כ בפוסק לזו� בת "דא"� ודחה זאת "ל ברמב"כ רצה לפרש כחילוק הנ"שג) מ ש�"ד במל"הו(א "וא� אמנ� הריטב
  ".ל אלא לפי שפסק בשעת נשואי�"ולא אתי עלה מר� ז, נשאת לו האשה הזאתאשתו הא איכא שכר ש

� ואיד� דפליגי על "והסכי� לשיטת הרמב, � מהלכה"א שיטת הרמב"אול� ה� מטע� זה דחה באמת הריטב
ד "נלע, ל"א כנ"ז הריטב"ומה שהקשה ע. ל"י החילוק הנ"� אי� לנו דר� אלא עפ"ובכדי לקיי� דברי הרמב. �"הרמב

שהדבר דומה לדברי� ' ל שכ"� הנ"מ וכ� כל איד� האחרוני� שהבאנו מפרשי� דברי הרמב"ח והפ"ר� שהמהרשלת
אלא שמסתמ� על . מ"ז מועיל ג� במקו� שקנו מידו ל"שאי� כוונתו לומר שכיו� שנקני� באמירה ה, הנקני� באמירה

קמיתהתני בהדדי גמרי ומקני דבההיא הנאה ד"שזה משו� ,  שנקני� באמירהבטעמא דמילתאש ש� בגמרא "מ
וזה . דשמעינ� מינה שהתחייבות הנובעת מקשרי חיתו� אינה בגדר מתנה אלא ניתנת כתמורה למעשה החיתו�, "להדדי

כ אי� "ואשר ע. אלא באמירה בעלמא, ז מועיל אפילו בלא קני�"שמשו, עדי� אפילו מקבלת תמורה כספית אחרת
ל "כ מועילה ההתחייבות למרות שאי"וע, חייבות שבאה נגד קבלת תמורההתחייבות זו התחייבות של מתנה אלא הת

, � עצמו"חילוק זה מעלה הרמב, ל בי� התחייבות בכדי לבי� התחייבות תמורת קבלת הנאה"באופ� שחילוק� הנ. קצבה
  .ז בנושא את האשה התחייבותו תופסת למרות שאי� לה קצבה"שמשו

ל "אלא דהקשה רק אליבא דר, דג� המקש� ידע שיש כא� קבלת הנאה, מ"וכ� הערת הה, א"ש קושית הריטב"כ א"וא
ל באמירה "ובזה הוא שחידש התרצ� דבההיא הנאה דקמתהתני בהדדי מהני ג� לר. מ התחייבות בלי קני�"דלדידיה ל

  .בעלמא

, ב"ה לשלוואילו האשה הסכימ, שהבעל היה מעוני� בה�, ד שההסכ� נעשה אגב גירושי�"ל יוצא שבניד"י כל הנ"ועפ
י התחייבות זו נפטר "וכ� הרי ע. נ"כ הרי בזה שהסכימה להתגרש ישנה קבלת טוה"א, כפי שיש לראות מתו� התיק

אלא , כ אי� זו התחייבות של מתנת חנ�"א. שהאשה התחייבה, מחובת הדאגה המתמדת למזונות הבת והטיפול בה
ג� א� ננקוט שזו התחייבות שאי� , � ההתחייבות חלה"ג ג� לדעת הרמב"כל כה, התחייבות שקיבל נגדה תמורה מלאה

  .לה קצבה

ג שעיקר ההתחייבות היתה בסכו� כס� קצוב "דכל כה. לא נראית, ל קצבה"ד הוא בגדר אי"ב בר� ג� עצ� ההנחה שניד
250.�לא ופ, ג� זה מצוי וג� חזוי מראש, שאגב(ורק השינויי� שחלי� בזה עקב התמורות ביוקר המחיה , י לחודש" ל
' ס' י סי"ד בב"א הו"וכבר חילק כזאת הרשב. ל קצבה"זה אינו בגדר אי") שאינו קצוב וא� אינו צפוי"ר "כ בת"מש

  :י ש�"ל הב"ז. �"ע והש"וציינוהו הסמ
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אי הוה , ט שנשאל למי שחייב עצמו בקני� לתת לו מנה כל ימי היותו סופר או חז�"פ' א סי"א בתו"הרשב' כ"
שהרי קצ� עיקר מה שהוא , שנקרא קצוב, והשיב. כיו� שאי� השני� קצובות, �"הרמבכדבר שאינו קצוב לדעת 

  ."י שאי� קצבה להמשכת השני�"ואעפ. והוא המנה, מתחייב

והסבר . מ אי� זה מעכב"מ, א� כי יש בה ג� יסוד בלתי קצוב, שמעינ� מינה דכל עיקר ההתחייבות היתה קצובה
וזה שיי� רק א� . בה הוא כפי שכתבו המפרשי� משו� שזה דומה לאסמכתאל קצ"שכל עיקר החסרו� באי, הדבר נראה

הרי זה , ג שעיקרה היתה התחייבות קצובה"ולא בכה, כ זה דומה לאסמכתא"ע, עיקר ההתחייבות לא היה לה קצבה
  .ד"נ ניד"וה. יוצא מכלל אסמכתא

וענינה בעצ� לא , אה אלא ג� בהכנסהשזה משתק� לא רק בהוצ, שהשינויי� הבאי� עקב יוקר המחיה, ג ובכלל נראה
כי הסכו� המשתל� כיו� . ל קצבה"אינו כלול במושג אי, אלא ירידת ער� הקניה של הכס�, התייקרות המצרכי�

. והרי זה קצוב היה. הוא מצד ער� הקניה שהוא לא יותר מער� הקניה שהיה בסכו� שנקבע בזמ� קבלת ההתחייבות
ובמדת עליית יוקר המחיה עולי� ג� . שק� במילואו את ער� ירידת כוח הקניהאי� מדד המחיה מ, כידוע, ואדרבא

  .כ במוב� מוחלט לא חל כל שינוי מההתחייבות"א. 'הרווחי� ושכר עבודה וכו

מ נראה "בעייננו יפה בשט, ל קצבה"� בהתחייבות בדבר שאי"י כהרמב"מ מבואר דדעת רש"ר שבשט"כ כת"ובמש[ד 
  :ר"ח שציי� כת" כתובות ממ"ל השט"דז, שאי� הדבר כ�

נקיט לה , דהיינו עישור נכסי�" מה שראוי להנת� לה"' ל פי"י ז"ורש', וכו' ל בחידושיו וכו"ש ז"ל הריב"וז"
  ."כ"ע. כרבי דהלכתא הכי� כדאיתא בגמרא בדלא אמרינ� לאב

אבל . לכתאי עישור נכסי� אי� זה אלא משו� שנקט אליבא דה"ש מסביר במפורש דהא דנקט רש"הרי שהריב
ה "שמ' ש בסי"וכזאת היא דעת הריב. י שזו אי� לה קצבה"אעפ, המשנה ניתנה להתפרש ג� לדעת רבנ� באומד דעת האב

  .ל"הנ' ס' � סי"הש' � כמו שכ"ל להלכה כרמב"דלא ס

  :ל"מ וז"ומה שנאמר ש� בהמש� השט

וכפי מה דפרישית , חילהי שנתרצית אי� מחילתה מ"דאעפ, לרבותא" מדעתה"ל דנקט "י ז"מ שפירש"ולפ"
דהא דקתני , י מטראני"מ ש� לעיל מזה בש� הר"והובא בשט, כי יש מפרשי�, כוונתו. (בלשו� ראשו�

מוכרח הוא לפרש דמאי "). משו� דשלא מדעתה אי� נשואיה נשואי�"אלא , לא מצד מחילה נקט" מדעתה"
לא הוי , דאילו הוה אזלינ� בתר אומדנא. ל דבר קצוב"דהיינו עישור נכסי� דהו, "כמה ראוי לית� לה"דקתני 

  ."ו ממכירה שהמוחל צרי� לידע הדבר שימחול בו ויפרש אותו"ל בפט"� ז"וכתב הרמב, דבר קצוב

ל ה� דעת "וכנ.  נקיט לה כרבי דהלכתא הכי��י טע� אחר "ל בנימוק רש"כנ' שכבר כ, ש"זה אינו מדברי הריב
' ז כ"ועפי. �"ל שהלכה כהרמב"ובעל שיטה זו ס, � דברי פירוש אחראלא ה. �"ש דלא נקטינ� להלכה כהרמב"הריב

א� ודאי שלא כיו� . י"של רש" מדעתה"לפי הפירוש , לפרש שהכוונה על עישור נכסי� בדוקא" מוכרח הוא"� "להרמב
שת ושפיר מתפר, י א� ברמז רמיזא"ולא הזכיר זאת רש, ל"כי אי� כל הכרח לזה כנ, י"ג� הוא לומר שזו שיטת רש

  ].משו� דהלכתא הכי�, שנקט עישור נכסי�, ש"כוונתו כפי שנוקט הריב

וכהכרעת מר� , �"דלהלכה לא נקטינ� הכי וכמו שהעלה הש' כ נ"ג, �"ל כהרמב"א� יכול לומר קי, ה ובעיקר הדברי�
  :בזה' ע שכ"י בשו"הב

  ."וחלקו עליו כל הבאי� אחריו לומר שהוא משתעבד והכי נקטינ�"

  'ש אחרו� שכ"א מדברי הבת ש� מבי"ובפ

� אנו "להש, � ולא ראה דבריו בזה"מ מאחר שלא הביא דברי הש"מ, ל בזה"דיכול לומר קי' פ כ"ג' וא� דבפ"
  ."שומעי�

  :'בית אפרי� שכ' וכ� הביא ש� מת

  ."דכל בתי דיני� שהיו בישראל פוסקי� לחייב המתחייב בדבר שאינו קצוב"

  :� והעידו"� שחלקו על הרמב"יא השוכ� הרי מבואר בדברי הראשוני� שהב

  ."שכ� עושי� מעשי� בכל יו�"

  ".וכ� המנהג פשוט"' � בעצמו שכ"וכ� מעיד ש� הש

והדבר מקובל בפשיטות כיו� הזה בכל בתי הדי� בזמננו לתת תוק� פסק�די� להסכמי� מסוג זה שכלולה בה� 
שההתחייבויות מותנות , ת� בי� אד� לחבירווכ� מקובל הדבר בכל הסכמי משא ומ. התחייבות קשורה ליוקר המחיה

, המנהג שהוא נחו� והכרחי לתקנת השוק, כ ג� אילו היה מקו� פקפוק ביסוד ההלכה"א. וקשורות בשינויי יוקר המחיה
  .מחייב ויש ללכת אחריו

בשגגה א� כי יש להניח שרק . ד"ר לא נזכר מזה בפס"שכפי שציי� כת, ו ואשר לשאלת קבלת הקני� על ההתחייבות
כיו� שנעשתה , ק"א� ג� א� לא היתה בזה ק. כי כ� מקובל בכל בתי הדי� באר� לקבל בקני� על ההתחייבויות, הושמט

  .15' עמ' ר כר� ב"ובפד, ז בהגהה"ב ס"י' מ סי"כמבואר בחו, ס"צ בזה לקבלת קני� אג"התחייבות בכתב אי

  .ל נראה שיש לדחות את הערעור"י כל הנ"עפ

  שאול ישראלי

תו כתבתי את דעתי בעני� זה במלי� אחדות רק כדי לגלות גורמי אי הסכמתי לדעת חברי הרבני� הגאוני� בשע
כ� שהאריכות , ולא ישנו את דעת�, א דעה קבועה בעני�"ולא ראיתי צור� להארי� כי ידעתי שלחברי שליט, א"שליט
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ורשה לי אוסי� להבהיר דעתי שוב במלי� וא� י, ]ל"זצ) [א"שליט(י "וה� ג� עתה עיינתי במה שכתב הגרש. מיותרת
  .קצרות

כי , � וא� יש סתירה לדבריו מ� המקורות ותירו� הסתירות לכאורה"לא אכנס כלל לבירור דברי החולקי� על הרמב
י מיגאש "וכעי� מה שכתב הר, ודבר זה עני� לבירור הלכתי מופשט, אי� זה לדעתי מתפקידנו בבואנו להכריע למעשה

ולעומתו שיטת החולקי� , � ורבותיו ודעימיה"שיטת הרמב, אבל למעשה קיימות לפנינו שתי שיטות. דקי' בתשובה סי
  .עליו

ז כי מה שפסק "ט' א הל"מ בהלכות מכירה פי"ר כפי שהובאו במל"שהזכיר כת, ח ועוד"אשר לדברי המהרש
פ שקנו מידו לא "ות חמש שני� אעחייב עצמו בדבר שאינו קצוב כגו� שאמר הריני חייב לזו� אות� או לכס: "�"הרמב

שאי� הדברי� אמורי� אלא ', וכ� הורו רבותי, שזו כמו מתנה היא ואי� כא� דבר ידוע ומצוי שנתנו במתנה, נשתעבד
� הרי גדולי� וטובי� "סברא זו בדברי הרמב". אבל כשקבל תמורה חלה התחייבותו. כשהתחייב בנדבה חנ� אי� כס�

� "מ עצמו דחאוה בשתי ידי� שאי� זה במשמעות דברי הרמב"וג� המל, ב דכתובות" פיא בחדושיו בתחלת"המה הריטב
ודבר שהוא תלוי מדינא ודייני להוציא דברי ]. ל"זצ) [א"שליט(ר "מ ש� וכפי שכתב ג� כת"וכפי שהובא ג� במל, כלל

  .� מפשוט� אי אפשר לסמו� עליו ולהוציא ממו� מיד המוחזק"הרמב

הרי מדובר , ע"� כמו שכתבו נושאי כלי מר� הש" כוליה מילתיה ונניח לרגע שכ� דעת הרמבוא� כי יהיבנא ליה למר
� יראה "והמעיי� בגו� דברי הרשד". שקבל הנאה גדולה כזאת"ט "צ' � סי"ש הרשד"וכמ, "כס� ומחיר"ש� כשקבל 

וסמ� על נקודות אחרות , אלא עשאה סני�, �"שבנדו� דידיה לא סמ� על הנחה זו בלבד כי אינה ברורה בדברי הרמב
, ולא עוד אלא שהסוחרי� האמורי� בנדונו אינ� נותני� מכיס� מאומה ואינ� מוציאי� ממו�, שהיה ש� ג� חר�

והסבה שלא סמ� על . �"כ� שבנדו� דידיה אי� שו� הוצאות ממו� נגד דברי הרמב, והזוכה זוכה ממה שהיה הגוי לוקח
שבדיני "י� להשעי� עליה� מפני שהוא סובר כלשונו באותה תשובה � וחפש צדדי� שונ"דברי החולקי� על הרמב

ורבי� . ש"ע, "� ורבותיו להסמ� עליה�"וכדאי הוא הרמב, ממונות אית ל� למימר דמצי הנתבע למימר קי� לי כפלוני
  .� וכדלקמ�"ה� הסוברי� בזה שיכול הנתבע לומר קי� לי כהרמב

ד "אחר הס, "כ בזה שהסכימה להתגרש ישנה קבלת טובת הנאה"א]: "ל"זצ) [א"שליט(ר "וכא� בנידו� דיד� כותב כת
וכי איזו . כאמור בספר יצירה" והצב עמודי� גדולי� מאויר שאינו נתפש, עשה את אינו ישנו"ר "אי� זאת אלא שכת

אשי � שבה אנו דני� כא� שפוסק כדינא דגמרא וכפי שהורונו רבינא ורב "לא רק לשיטת הרמב, הנאה ממשית קבל זה
ולמרות שידע על התקנות שהיו חדשות בימיו לא חש לה� ולא , שיכול לית� לה כתובתה ולפטרה ברצונה ושלא ברצונה

ולא עוד אלא א� לנוהגי� ". הנאה גדולה כזאת"או " כס� ומחיר"והיא� אפשר לבוא ולומר הרי קיבל . הזכיר� במאומה
" כס� ומחיר"מאומה ובודאי שלא נתנה לו מאומה ולא קבל כ אינו חייב לה מאומה וא� לא מחלה לו "שלא לגרש בע

פ וע� זאת "אלא שהיא היתה יכולה לענותו ולסרב לקבל ג, � שהיא כס� ממש"שבנדו� הרשד" הנאה גדולה כזאת"ולא 
תמות "והא� מי שאינו נוהג שיטת . 'טב למיתב וכו' ל רוצה אשה וכו"לענות ג� את עצמה יותר ממנו כמו שמסרו לנו חז

, היתה שלו" טובה"ואפילו א� לא היה לה צער בכ� וכל ה. עושה טובה לכשנגדו ונות� לו הנאה גדולה" נפשי ע� פלשתי�
כל הטובה ". וכאשר עשינו עמ� רק טוב ונשלח� בשלו�: "הרי זו טובה לפי מושגי אבימל� ומרעיו שאמרו ליצחק

  ".הנאה גדולה כזאת"או " כס� ומחיר"קרא והא� לזה יי, הגדולה שעשו עמו שלא הרעו לו ושלחוהו בשלו�

וכ� על ידי התחייבות זו נפטר מחובת הדאגה המתמדת למזונות הבת והטיפול ]: "ל"זצ) [א"שליט(ר "עוד כותב כת
י לחודש קצובי� למזונות הבת ולטפולה " ל250הרי משל� . א: אני איני יודע איזו הנאה היא זו". בה שהאשה התחייבה

הרי עומד וצועק תנו לי הבת ואטפל אני בה ואל . ב. ואלפי הורי� משלמי� א� פחות מסכו� זה, ולא נפטר ממאומה
, איני אומר שלא ישל� האב כל מחסורה המציאותי של בתו. ג. 'שקילא טבותייכו וכו, תעשו לי טובות ותפטרוני מטפולה

לשחרר את האב או להקל מעליו עול ואי� בדעתי חלילה , ד וזה יקבע את הראוי לה"תפנה נא הא� מדי פע� לביה
, אגב. (� ורבותיו ודעימייהו"מדובר רק בסוג התחייבות כזו מבחינה עקרונית שאינה קיימת לדעת הרמב, מזונות בתו

וזה הוא שעושה את ההתחייבות בלתי , כוונתי אי� מכסת הגובה צפויה, "אינו צפוי"מה שכתבתי בדברי הקודמי� 
  ).קצובה

". השנוי� שחלי� עקב התמורות ביוקר המחיה אי� זה בגדר אי� לו קצבה: "'בסעי� ב] ל"זצ) [א"שליט(ר "ש כת"ומ
ועל זה השיב , כי ש� המנה קצוב ורק הזמ� אינו קצוב, נראה שאי� הנדו� דומה לראיה. א"והביא לראיה דברי הרשב

� "הרי בהדיא כתב הרמב"  החיי�יוקר"או " עליית מדד"כלומר מה שקוראי� , אבל נדו� דיד�. א דמקרי קצוב"הרשב
ד שהשיב "ומצאתי בספר התרומה שער מ: "ל"וז' ס' מ סי"י חו"הובאו דבריו בב, � מקרי שאינו קצוב"דלדעת הרמב

פ שהוא שלא כדעתנו ודאי "אע, � א� קבל עליו לזו� חמש שני� א� הוא דבר קצוב"� ומה ששאלת על דעת הרמב"הרמב
דהת� לאו , מ מזונות של כל יו� ויו� לא קיצי"ש, לאפוקי מזונות דלא קיצי) נט( פי לא קצובי� ה� כדאמרינ� בא� על

י בהניזקי� שכתב מיק� קיצי שהרי פסק "שלא כפירוש רש, כ אפילו מעשה ידיה לא קיצי"דא, במזונות דלעול� קאמר
ש שני� כדבר שאינו קצוב וכ� האומר מדות כ� וכ� של חטי� אני נות� לכל שנה ושנה מכא� ועד חמ. לזונה חמש שני�

הרי להדיא שעליה ביוקר הכלכלה מקרי שאינו קצוב א� שמדות החטי� קצובות . ל"עכ". הוא שמא יוקרו החטי� הרבה
  .וסכו� השני� קצובות

כבר העירותי לעיל שלא עלתה על לבי חלילה , שאי� המדד משק� נאמנה את יוקר החיי�', ר בסעי� ג"ש כת"ומ
אדרבה תל� . המדובר הוא לעצ� העני� א� חלה ההתחייבות או לאו, קל מעליו עול מזונות בתולפטור את האב או לה

  .הא� לבית הדי� ויחייבוהו מדי פע� הסכו� המציאותי המלא הראוי לבת א� מועט וא� הרבה

ב "ואחריו הרע, י"ה� אמת שכבר נחלקו המפרשי� בהבנת שיטת רש, ל"י ז"ר בבירור שיטת רש"עסק כת' בסעי� ד
  .ולא אעסוק אני בה כא� כיו� שאי� הדבר משנה לעצ� העני�, א וההפלאה ועוד"כגו� הדב

אלא ג� חבל , � ורבותיו"הרי לא רק הרב גט פשוט סבור שיכול הנתבע לומר בזה קי� לי כהרמב', אשר לסעי� ה
� כמו שכתב " על הרמב� עצמו מראשי החולקי�"והרמב. צט הובא לעיל' � בסי"הרשד. פוסקי� עצו� ורב סוברי� כ�
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� מספיק שלא להוציא ממו� וכל שכ� שהרי מצינו "מכל מקו� למדנו שסברת הרמב: "כט' מ סי"� בחו"בשמו הרשד
וכיוצא בזה ". ל אלא שיש לחוש לדעת האומרי� שאי� אד� מחייב עצמו בדבר שאינו קצוב"בתשובה ז: � כתב"שהרמב

ד ושאר "כדעת הראב) �"הרמב(הרי שאפילו שדעתו "ל כתב "הנ� "לד אחר שהביא דברי הרמב' כתב עוד ש� בסי
ש "וכ. הפוסקי� דסברי שאד� מחייב עצמו אפילו בדבר שאי� לו קצבה מכל מקו� כתב שיש לחוש לדעת החולקי�

, פב' כ עוד ש� בסי"וכ". מי הוא שימלאנו לבו להוציא ממו� נגד סברת�� כי "מיגש והרמב' בהיות החולקי� הרב �
וכיו� : "א סו� כלל יב"י ב� לב בח"וכ� כתב מהר. קכג, קכא' ע סי"וכ� כתב ג� בחלק אה. תנ, שעג, שע, קעו, דקכ, קכא

כ עוד בכמה "וכ. ש"ע, "� א� כ� השבועה בטעות"דאגלאי מילתא דלא הוה חייב מ� הדי� דיכול לומר קי� לי כהרמב
ב "והרב משפט צדק ח', ל' א בתשובה סי"והמהרש. קכא, קכ, קא, פא, עה' סי' � חלק א"כ מהרש"וכ. מקומות בספרו

מ "והר. יח' והרב מעשה חייא סי. קפג, קסד, קמח' ו סי"ד בתשובה כ"ג ג� בש� הראב"ש הרב כנה"וכמ. ל, י' סי
ש הובאו דבריו "והרב מהרח. 'ה' מ סי"ש הלוי בחלק חו"ומהר. מה' מטאלו� הובאו דבריו בספר משפטי שמואל סי

י "ומהר. י וויל"ומהר. קטו, קיא' מ גלאנטי סי"ומהר. ובעל גדולי תרומה בד� שמח ושנג. י' ב סי"חבספר משפטי צדק 
� ורבותיו "ל כדעת הרמב"ט שהמוחזק יכול לומר קי' מ סי"כ הרב מכת� לדוד חו"וכ. ושצד, רלה, קפא' אדרבי בסי

יז שכבר עלו בהסכמה כל הפוסקי� ' סיט "ת שמחת יו"ט אלגאזי בשו"כ מהרי"וכ. פ ששאר הפוסקי� חולקי� עליו"אע
י בנשמת 'ח פלאג"כ מהר"וכ. ש"ע, � ורבותיו שאינו מתחייב בדבר שאינו קצוב"ל כדעת הרמב"שהמוחזק יכול לומר קי

  .ועוד ועוד עשרות ראשוני� ואחרוני�. א אות ד' ובספר החפ� חיי� סי. יא' מ סי"ב חו"כל חי ח

� "לא סגי חילייהו לעשות מעשה ולהוציא ממו� מ� המוחזק נגד דעת הרמבוא� כל הוי רבוותא לא רב גוברייהו ו
  .מא� ספי� מא� רקיע דשפיר חיליה לעשות מעשה גדול כזה, ש אנ� יתמי דיתמי"ורבותיו כ

נראה לומר שא� יחידי� הללו , ר"ש כת"� וכמ"ל כדעת הרמב"� ודעמיה שאי� לומר קי"וגדולה מזו דא� לדעת הש
� לא עלתה על לב איש "אבל באר� ישראל שהיא אתריה דהרמב. �"ו� שאינו אתריה דהרמבלא אמרוה אלא במק

ולעני� הלכה כבר ידוע שכל הפוסקי� : "ט' א ישראל בספר בית אברה� סי"ש מהר"וכמ, �"לעשות מעשה נגד הרמב
ובודאי , אינו קצוב� ורבותיו שאינו מתחייב בדבר ש"ל כהרמב"הראשוני� ואחרוני� הסכימו דהמוחזק מצי למימר קי

מ ודאי "מ. � בזה"ע דלא כהרמב"ל פסק בש"ל והוא ז"� ז"שכ� ראוי להורות ואפילו במקומות שנהג לפסוק כדעת מר
. � הוא מריה דהנהו אתרוותא"� ורבותיו הואיל וג� הרמב"ל כהרמב"שאפילו במצרי� ואגפיה מצי המוחזק לומר קי

� "כל שכ� במקו� שהרמב, � מריה דאתרא"קו� שג� אחרי� וג� הרמבהרי דבריו אלה במ. ש"ע, "וכ� ראוי להורות
ש "ש הרשב"� כמ"לבדו הוא מריה דאתרא כגו� אר� ישראל כמו שכתבו רבי� וטובי� שאר� ישראל אתריה דהרמב

מ "והר. נו' ג סי"ט ח"והמבי, קצג' � סי"והרשד, א' ב אשכנזי סי"והר. לב' ח סי"ת הרלב"וראה ג� שו. רנא' בתשובה סי
ל אשר הוא גדול הפוסקי� וכל קהלות אר� ישראל "� ז"הרמב: "לב' ת אבקת רוכל סי"כ מר� בשו"וכ. צו' אלשי� סי

� שכ� נהגו בכל "אנו אי� לנו אלא דברי הרמב"קמ ' וש� בסי". והערביסטא� והמערב נוהגי� על פיו וקבלוהו עליה� לרב
ותו מצי , כל שכ� דלא מפקינ� ממונא שלא מדעתו, ו עליה�המלכות ואפילו שיהיו החולקי� עליו רבי� כבר קבלוה

וכבר כתבו רבי� דבאתריה . י קארו"ז ומר� מר"ודברי� הללו חתומי� עליה� הרדב. ש"ע, "למימר קי� לי כפלוני
  .ל כוותיה"� לכולי עלמא יכול המוחזק לומר קי"דהרמב

יש חר� חמור , פי שמוכח מכל הפוסקי� דלעיל� כ"וגדולה מזו הייתי אומר היכא שמקד� קדמתה נהגו כדעת הרמב
והמנהג הפשוט בכל "יא ' א סו� הל"וכמו שכתב מר� הכס� משנה בהלכות תרומות פ, שלא לשנות המנהג אפילו להחמיר

מלבד מה שנוגע בכבוד , ועוד מאחר שבכל המדינות קבלו עליה� לעשות כדברי רבנו... אר� ישראל כדברי רבנו
. ש"ע, "אלא כמו שנהגו עד עתה כדברי רבנו... ש שעוד כל ימי עול�"ונתקבצו כול� וגזרו גזרת נח. ..הראשוני� שנהגו כ�

וא� , שהרי משו� שנוגע בכבוד הראשוני� שנהגו כ� אתיי עלה, ואי� לומר שהחר� דוקא באותו עני� שהוא ד� בו בלבד
  .וקל וחומר להקל להוציא ממו� מיד המוחזקכל שכ� . כ� הוא הדי� בכל עני� שהרי נוגע בכבוד הראשוני� שנהגו כ�

איני יודע א� רשאי� לנהוג נגד כל , ר כתב שכבר נהגו כל בתי דיני� בזמננו לתת תוק� לפסקי די� שכאלה"ומה שכת
  .הראשוני� ובכל אופ� אנא מתניתא קאמינא

  ".קני� טעות סופר הוא"ור מושג הרי בעני� זה ג� קני� אינו מועיל וא� כאשר ניצ, לעני� הקני�' ר בסעי� ו"כ כת"ומש

  יוס� קאפח

ומחייבי� על , לפי הדי�, שהתחייבות כגו� זו היא בעלת תוק�, ]ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "דעתי היא כדעת כבוד הגר
  .כפי שפוסקי� כל בתי הדי� בישראל מקדמת דנא ועד היו� הזה, פיה

  אליעזר גולדשמידט

  פסק דין
  :לפיכ� מחליטי� ברוב דעות

  .דוחי� את הערעורא 

  .ב אי� צו להוצאות

  .ג"באדר שני תשל' נית� ביו� ט

  יוס� קאפח  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט
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*בעני� מזונות צמודי� למדד : סימ� ל
29

  

א "ד בת"ב הגישו הצדדי� לביה"בחשו� תשל. ולא נולדו לה� ילדי�, חיו יחד כעשר שני�, 1952הזוג התחתנו בשנת 
  : נאמר4בסעי� . לתיק צור� הסכ� גירושי� מפורט, ב" תשל1126ירושי� תיק בקשה משותפת לג

י לשל� מיו� חתימת הסכ� זה "פ כדמו"א הבעל מצהיר ומתחייב בזה תמורת הסכמתה של האשה לקבל ג"
והבעל מתחייב לתת על כ� הוראה .  לחדש למפרע כמזונות לגרושתו לכל ימי חייה5י בכל " ל375סכו� של 

ל ינוכה לו ממשכורתו באופ� אוטומטי מדי חודש בחודש ולהעבירו לפי הכתבת שתמסר "� הנבכתב שהסכו
  .י האשה"ע

התארי� הקובע לחישוב המדד הוא יו� חתימת , ב דמי המזונות החדשיי� יהיו צמודי� למדד יוקר המחיה
ד רשמי אחר או י כל גו� או מוס"המונח מדד יוקר המחיה משמעו מדד המחירי� לצרכ� המתפרס� ע. ההסכ�

  ".כל מדד רשמי שיבוא במקומו

ל מצמוד למדד יוקר המחיה "הנ'  בקשה לשנוי סעי� ב9023א תיק "ד בת"ו הגיש המערער בקשה לביה"בניס� תשל
  .לצמוד לתוספת המשתלמת לפקידי�

  :ד שסיכומו"ו נית� פס"תמוז תשל' ביו� א

ד "בפסה, ד"יה� ואשר קבל תוק� פסד דוחה את בקשת המבקש לבטל את ההסכ� שנער� בינ"א ביה"
  ).לב1126/תיק (ב "ד חשו� תשל"לגירושי� אשר נית� ביו� י

  ".ל"לשנות את תנאי ההסכ� הנ, ד אינו נענה לבקשה"ב ביה

  .פ"כ שני הצדדי� טענו את טענותיה� בהרחבה בכתב ובע"ב. ד זה הוא נשוא הערעור לפנינו"פס

ד שג� בנדו� שלנו עדיי� לא פלטינ� ממה "והנלע, )דבריו יובאו להל�] (ל"זצ) [א"שליט(י "ש הגרש"והנה עייננו במ
  :ב בעני� הפוסק לזו� את בת אשתו והוקרו המזונות שכתב"ד סק"קי' ע סי"ז אה"שפסק הט

אבל א� היוקר דלא שכיח לא קבל עליו דזהו כמו באונס דלא שכיח דאיתא , פ ביוקר דשכיח"נראה דהיינו עכ"
  ".א מהני אפילו קבל עליו אחריות בפירושה דל"רכ' מ סי"בחו

  :י ב"ק ק"ובב' ז ב"בכתובות מ' ש התוס"ואי� זה דומה למ. ט ש�"ובה, ג"ש ש� סק"והסכי� על ידו ג� הב

ל דהת� "וי, וא� תאמר א� כ� כל אד� הלוקח פרה מחברו ונטרפה או מתה אנ� סהדי שלא על מנת כ� לקחה"
  ".'ס ואפילו א� אומר לו א� תטר� יש ל� לקבל הפסק היה לוקחה וכואנ� סהדי שבאותו ספק היה רוצה ליכנ

ועל , דטרפות ומיתה בבהמה שכיח למדי, הוא מקרה המצוי' חדא שהמדובר בתוס, ומכמה אופני� אי� נדונינו דומה
מפסיד היה המוכר ' ועוד דבנדו� התוס. ל אונס דשכיח דלא הוי אונס"והו, כ התנה בפירוש"מנת כ� אד� קונה אלא א

להפסידו כל מה שנת� , ובכי הא אפשר דאמרינ� אונס דהאי לא חייביה לאיד� שנת� תמורה מלאה, לגמרי את כל ממכרו
וכללא הוא , אלא שאינה מרויחה למעלה מ� המשוער, כ בנדו� דיד� שאינה מפסידה מאומה"משא, תמורת כספו של זה

נכו� שהיתה יכולה לנהוג בחוסר הגינות ולנצל את ? ה נתנה לווכי מה תמור, זאת ועוד. דמניעת ריוח אינו נקרא הפסד
וא� נל� בדר� ? א� הא� אי עשיית השלילי נקראת תמורה, ג� מעבר לכוונת המתק�, כ עד תו�"ג שלא לגרש בע"החדר

שאי� עושי� דבר אלא תמורת טובה א� , וא� תרצה אמור רוב האד�, שכ� היא מדת כל, זו בטל די� האומדנא לגמרי
  :ד"י' ט הל"� בהלכות מכירה פכ"פ הרמב"זכר לדבר מש, פ שאי� ראיה לדבר"ואע, שעבר וא� לסכויי תמורה להבאל

הנאה מ הרי זו קיימת שאלו לא הגיע לו "מתנתו כשהוא פחות מב� עשרי� בי� מתנת בריא בי� מתנת שכ"
  ".גדולה לא נת�

� "וכ� כתב הרמב, פ כ� נפסקה הלכה"ואע,  גדולההרי ברור שאי� אד� נות� משהו אלא נגד תמורה שיש בה הנאה
  :'א' ו הל"בהלכות זכייה ומתנה פ

  ".'פ שלא פירש וכו"א� היו הדברי� מראי� סו� דעתו עושי� על פי האומד אע, לעול� אומדי� דעת הנות�"

ה תהא זו תמור, כבר קבע החכ� באד� שאי� אד� נותנה ללא תמורה, וא� מתנה מופשטת שאד� נות� לחברו
ג שעומק מטרת ידידי� "ומפרש רס" וחקר כבוד� כבוד: "ז"ה כ"והוא אמרו במשלי כ, שבהכרה או שבתת ההכרה

אמור מעתה כי תמורה זו , כ הרי אי� ל� דבר בעול� ללא תמורה"וא, כאשר מכבדי� אות� היא שתגמול לה� כבוד
ש שבנדוננו לא "כ, ל"הנ'  על דברי התוסר והבנוי�"ש שהביא כת"שבנדוננו אינה תמורה האמורה בכוונת דברי הרא

  .וזה ודאי אינו נקרא תמורה, אלא רק אי עשיית השלילי, �"כלשו� הרמב" הנאה גדולה"היתה כאמור שו� 

היא תמורה ממשית ודומה ממש , הרי ג� כאשר נראה את הסכמת האשה הזו שלא לנהוג באי הגינות, זאת ועוד
דלא כתבו התוספות כ� : "'א' ו זכייה ומתנה הל"ר בפ"מ שציי� כת"הובא במל' מ' ש יונה סי"עיי� למהר', למובא בתוס

  ".אלא הת� דלוקח בא להוציא אבל להחזיק אפילו היכא דאיכא דעת אחרת אמדינ� האומדנא

א� , אי� להוציא מידי המוחזק' ש יונה א� לדעת התוס"ז לדעת מהר"ולפ, והרי בנדו� שלפנינו האשה באה להוציא
ואוקי חד להדי , י הלוי חלוק עליו"הרי שכנגדו מהר, ש יונה בשתי ידי� ללא ראיה"לוי ש� דוחה דברי מהרש ה"שמהר

  .ואי� להוציא ממו� מ� המוחזק', חד ומידי ספק לא יצאנו א� כאשר נניח שנדוננו דומה לאמור בתוס

בעני� ירידת המטבע ובסו� בה ד� , ז"ה סק"רכ' מ סי"ט חו"ונרמזה בבה, ה"ע' מ סי"� חו"ת מהרשד"ועיי� שו
  :� כתב"ולאחר שהביא דברי הטור ודברי הרמב, התשובה נגע בעני� האומדנא

                                                      
  הרב יוס� קאפח, הרב שאול ישראלי ,  נשיא �הרב עובדיה יוס� : הדייני '  בפני כב273\ ערעור תשלו29
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אנו אומרי� שדבר ' למדנו מכא� שני דברי� שיש לנו ליל� בתר אומד� דעתא עד שאפילו שאמר כל אונסא וכו"
  ".שאינו עולה בדעת ולא שכיח נכנס בכלל כל

לא חלק על עצ� הדי� שא� במקח , �"ט ש� שחלק על הרשד"א ג� הוא בבהג הוב"וא� מדברי הכנה. ש באור�"ע
  :שכ� כתב עליו, � אזלינ� בתר אומדנא"וממכר כנדונו של רשד

דברי הרב שרירי� וקיימי� בזמנו שלא נשמע ירידת מטבעות אלא באותו פע� אבל בזמנינו זה שהורגל הדבר "
  ".פעמי� רבות אונסא דשכיח טובא מיקרי

והרי הוא בודאי , לנדו� שלנו שעיקרו חלק מתוספת היוקר הוא דבר שלא היה לו תקדי� במדינה כללדו� מינה 
ובאופ� , ובודאי דלא אסיק אדעתיה שבמש� הזמ� ית� לה את כל משכורתו ויחזר הוא על הפתחי�, אונסא דלא שכיח

זה ודאי אנ� , לגרושתו, כביכול, בותויכול הדבר להגיע עד לידי שיצטר� ללוות כל חודש כדי להשלי� התחיי, תיאורתי
במי שנדר ונשבע לחתנו שית� : "מ ש�"ש שהובאה במל"וכעי� תשובת הרא. סהדי שאי� שו� אד� מעלה זאת על דעתו

". לו כשישא בתו ס� מה ונתקלקלו חובותיו שא� אי� לו לפרוע כי א� מבית דירתו וכלי תשמישו דאדעתא דהכי לא נדר
עיי� , ס זה אי שכיח או לא שכיח הרי פסקו האחרוני� בכגו� זה דהמוציא מחברו עליו הראיהוא� אלו היה ספק באונ

  .ועוד', ס' � אלשי� סי"ג ומהר"ל' ד סי"� ח"ורשד, א"פ' א סי"ג ש� שציי� מהרי"בנה

 ש בהתחייבות שבנדוננו שהיא דבר"כ, כל זה אלו היה מדובר בהתחייבות שהיא שרירא וקיימת אליבא דכולי עלמא
צ "וכ� העלה כבוד הראשל, ז"ט' א מכירה הל"� בפי"ש הרמב"שאינו קצוב שרבו הסוברי� בה שלא חלה מעיקרא כמ

שלא חלה התחייבות , ג"י' ה הל"וראה ג� בהלכות מלוה ולוה פכ, ה�ד' מ סי"ג חו"א בספרו יביע אומר ח"י שליט"הגרע
�� "ש הרש"וכמ, � סוברי� דהמוחזק יכול לומר קי� ליושרבי� רבי, "ודברי� של טע� ה� למבי�"וסיי� ,  ערבות זו
ובודאי שבנדוננו אי� להוציא . ש"� ורבותיו ואי� לחייבו כלל ועיקר ע"א שיכול המוחזק לומר קי� לי כהרמב"פ' א סי"ח

 4ולהחלי� האמור בסעי� , לפיכ� נראה שיש לקבל את הערעור. ודיינו לחייבו במה שהוא מחייב את עצמו, מ� המוחזק
צמוד לתוספת היוקר המשתלמת "יתוק� " צמוד למדד המחיה"ובמקו� , ב"ד חשו� תשל"ד לגירושי� מיו� י"בפסה) ג(

  .ועד אז מה שגבתה האשה גבתה, ד האזורי"תיקו� זה יחושב מיו� הגשת התביעה לפני ביה". לפקידי�

  :לפיכ� מחליטי�

צמודי� "ומוחקי� את המלי� , נשוא הערעור, ו"וז תשלבתמ' ד האזורי מיו� א"מפסק הדי� של ביה' א מבטלי� סעי� א
ובמקומ� , לב1126/תיק , ב"ד חשו� תשל" הסכ� גירושי� מיו� י�שבפסק�די� ) ב (4שבסעי� " למדד יוקר המחיה

תיקו� זה יחושב מיו� הגשת התביעה לפני כבוד בית ". צמודי� לתוספת היוקר המשתלמת לפקידי�"יבואו המלי� 
  .גבתה, ועד אז מה שגבתה המשיבה, )5.4.77(ו "בניס� תשל' היינו מיו� ה, ל�אביבהדי� האזורי בת

  .ב אי� צו להוצאות

   נשיאיוס� קאפח�עובדיה יוס� 

' ז בגדר אונס בדומה למבואר בסי"והר, שלא העלה על דעתו, המערער טע� שחל שינוי מהותי לרעתו של המתחייב
  .ש ש�"ג� בב' ד' ז וה"ע בט"ד שו"קי

ובגלל זה באה , ג שכפי המבואר בהסכ� הגירושי� באו הגירושי� ביזמתו ורצו� המערער"נראה דכל כהאול� 
כ הרי התנאי� המותני� ה� לא תלויי� בדעת המתחייב גרידא אלא ג� "א, פ"ההתחייבות שתסכי� האשה לקבל הג

ות להקטי� את התחייבותו לא מתנה בפירוש שא� יחול שינוי יהא בידו רש' ואילו הי, בדעת האשה שכלפיה התחייב
ה "תוד: י"ק ד� ק"ב' וזה מבואר בתוס. והרי היא שרירה וקיימת, בכגו� דא אינו יכול לבטל התחייבותו, היתה מסכימה
  :ש"ק וכתובות בש� הרא"מ ב"וכ� ש� בשט, ה שלא כתב"ד: ז"כתובות ד� מ' ותוס, דאדעתא דהכי

דאינו תלוי בדעת , נ� אדעתא דהכי לא קנה ומבטל המקחדלא אמרי, ולא דמי ללוקח חפ� ואירע בו אונס"
  ".מקנה לו לדעתו א� לא יפרש' שלא הי, דהא איכא נמי דעת מקנה, הקונה לבדו

ג ואירע אונס אינו יכול לבטל "א מובא דברי תשובות ומבואר ש� שג� במתחייב בכה"ה' זכי' ו מה"מ פ"ובמל
  .התחייבותו

שנפסק הנהר שהיה משקה אותה : "ה"רכ' מ סי"בדומה לאמור בחו, ח ביותרז קאי ביוקר שאינו שכי"ונראה שהט
וזה אולי ביוקר שבא , "דבר זה פלא"שכפי המוגדר ש� " או שחזר הנהר לעבור בתוכה ונעשית בריכה או שבאה זועה

ד "קי'  סימ"ע בבי"וע.). (א"ב צ"ב(כ עמדו סאתיי� בסלע "ל אא"אי� יוצאי� מאר� לחו: מחמת רעב דוגמת מה שאמרו
  ).5' ר כר� ד עמ"בפד' וכ� עי, ל"ז הנ"כ בדברי הט"מש

  :ובזה תשובתי, א"י קאפח שליט"כ הגר"עכשיו עיינתי במש

על מנת כ� אד� ' מקרה המצוי וכו' המדובר בתוס"ר לחלק בי� המדובר בתוספות לנידוננו שכ� "א מה שרוצה מעכת
  ".'כ התנה בפירוש וכו"קונה אא

לא , ל שלא חשב על מקרה של אונס"כי אז י, יח או לא שכיח שיי� רק א� הדבר תלוי בדעתו לבדעני� זה א� הוא שכ
, כ הוא מקרה שאינו שכיח ביותר"אלא א. (כי אז האומדנא של צד אחד לא מספקת. כ� בדבר שתלה ג� בדעת הצד השני

 המדובר במי שנתחייב למשוד� ע� כי ש�. מ שציינתי לעיל"וזה מפורש יוצא מתשובות הגדולי� שהובאו במל). ל"וכנ
י הלוי "ש בדבריו השניי� של המוהר"עיי(איכא בדבר " מי יימר"וכמה , דודאי זהו אונס דלא שכיח, בתו ומת בינתיי�

ד "מ ש� בא"וכ� ביבמה מ� הנישואי� שנפלה לפני יב� מומר שהובא במל). שהעלה את הספיקות המרובי� שבנידו�
ל ומסיק שיש "הנ' ש לתוס"הרא' ל שד� א� יש סתירה בי� תשו" הרב בעל פני משה זודברי, � במרדכי"מהר' מתשו
וא� א� דעת , אנ� סהדי לא יבטלנה המתחייב, היא גדולה עד מאדדהכא דהאומדנא , בשיקול האומדנות: "לחלק

ולפי דברי : "מ"וממשי� המל". מ אנ� סהדי דלא יחוש לדעת שכנגדו ולא נתחייב אלא לדעתו"מ, שכנגדו לא יתרצה בכ�
לא אזלינ� בתר , דהכא דאיכא דעת אחרת', דא� איהו מודה לסברת התוס, �"הרב הללו אפשר ליישב דברי המהר
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, אז אמרינ� דלא נתקדשה אדעתא דהכי, שיעבירנה על דת, א� ההיא דנפלה קמי יב� מומר היא גרועה עד מאד. אומדנא
ל "נראה בהדיא דס) ל"בעל פני משה הנ(ולה שמדברי הרב הכלל הע: "מ"ומסקנת המל". א� דאיכא דעתיה דבעל
  ".'הוא יתד שלא תמוט וכו, דכל היכא דאיכא דעת אחרת דלא אמרינ� אדעתא דהכי' דחילוק זה שכתבו בתוס

ותו , והרי רוב נשי� מתעברות ויולדות, חדא מי יימר שימות בלי זרע: יש בדבר" מי יימר"והרי בהא דיבמה זו כמה 
כ לא העלו חילוק "ואעפי. וכ� שמא תמות האשה לפני הבעל, שמא הלה ימות קוד�, מות לפני אחיו המומרמי יימר שי

הוא " האומדנא גדולה עד מאד"ורק מצד . ובזה ג� כשיש דעת אחרת לא מעכב, זה לומר שזהו אונס דלא שכיח
  ".ה בכ�וא� א� דעת שכנגדו לא יתרצ, לא יבטלנה המתחייב"שמסיקי� לומר שיש אנ� סהדי 

' אומדנא שישנה מצד אחד לא סגי ומבואר הדבר בהסבר דברי התוס, ל כיו� שתלוי בדעת אחרת"והסברא היא כנ
  :מ ש�"ש במל"בדברי המהר

ג דזבי� ולא איצטרי� ליה זוזי איכא נמי דעת "דאע) ל"הנ' הכונה לדברי התוס(ד "ופירוש דבריה� ש� לענ"
דכולהו , מ כל הני לא חשיבי דעת אחרת"מ, י דעת אחרת דארוסתווכ� נמי בהכותב לארוסה איכא נמ, אחרת

הכי נמי . מ כיו� שהוא לא יחוש במה שיקרה אחר מותו"מ, ג דאיכא נמי דעת המקדש"דאע, הוי דומיא דיבמה
כיו� , י לכונסה"במה שלא כתב לה אלא ע) היא לא תקפיד בהכי: ל"צ(גבי כותב לארוסה הוא לא יקפיד בהכי 

וכ� נמי זבי� ולא אצטריכו ליה . וא� ימות לא יתנו לה התוספת חזרה להיות כדמעיקרא, מידידלא מפסדא 
וכיו� שהוא אינו מקפיד סמכינ� אאומדנא . אי הדר ביה דזוזי דיהיב קא שקיל, הלוקח לא מפסיד מידי, זוזי

ודאי אנ� סהדי , ווכל מקו� דאיכא למימר שאי� הדבר תלוי אלא בדעת. שאי� הדבר תלוי אלא בדעתו, דמוכר
אבל כל היכא . כ"וסמכינ� אאומדנא כיו� שאי� שכנגדו מקפיד במה שאירע אח, שאינו רוצה להכנס בשו� ספק

�דבכל עני� מכר לא סמכינ� , הא איכא דעת מוכר, ג דאיהו לאו אדעתא דהכי עבד"דאע, דהוי דומיא דלוקח חפ
אדעתא שתכניס לו , ל הכא המשד� שנתרצה לכנוסאב. 'וכו' וכו, דאדעתא דהכי עבד, כלל לאומדנא דאיד�

, בטל החיוב מכוח אומדנא דאב, א� אתה אומר עכשו שמת, י החיוב שנתחייב לו אביה"עפ, נדוניא כ� וכ�
באופ� דליכא ... וכגו� זה ודאי קפיד המשוד� לכנוס אשה בפחות ממה שהתנה... נמצא זה כונסה בלא נדוניא

למאי מתני . כ כיו� שהדבר תלוי בדעת המשוד� נמי"וא, ש במה שיארעכי המשוד� לא יחו, למימר כלל
  ."' וכוואפילו אי הוה מוכחא וברירא טובה. אומדנא דאב

, למאי מהני אומדנא דאב, כיו� שהדברי תלוי בדעת המשוד� נמי: דבריו ברורי� ופשוטי� כפי שמסיק בנידו� דידיה
  .ואפילו אי הוה מוכחא וברירא טובא

  :'ד שונה מהא דהתוס"ת שנידו"עכמ' ב עוד כ

וכללא הוא דמניעת ריוח אינו נקרא , שאינה מפסידה מאומה אלא שאינה מרויחה למעלה מ� המשוער"... 
ג שלא "נכו� שהיתה יכולה לנהוג בחוסר הגינות ולנצל את החדר? וכי מה תמורה נתנה לו, זאת ועוד, הפסד

  ."'וכו?  הא� אי עשיית השלילי נקרא תמורהא�. ג� מעבר לכוונת המתק�, כ עד תו�"לגרש בע

ג "בהתא� לתקנת החדר, כשאי� עילה מספקת לגרשה מ� הדי�, הא� אשה שאינה מסכימה להתגרש, ז אני תמה"ע
א� אשה עלובה שרוצה בעלה לגרשה על , ומה עוול בדבר? תתחשב כנוהגת בחוסר הגינות, שאי� לגרש אשה בעל כרחה

ואי� ולמה נגדיר ? כש� שהיה חייב במזונותיה בעודה תחתיו, ה בהבטחת עצמה לקיומהתתנה הסכמת, לא עוול בכפה
  .?"מעבר לכוונת המתק�"ג "וניצול כאילו את החדר" חוסר הגינות"זאת כ

הרי זו אי הגינות מטע� הבעל הלוח� , והיא מסכימה לכ� בדלית ברירה, פשוט וברור כשאי� האשה חייבת להתגרש
הוא בהחלט מוצדק ויש לראות , שלא תצטר� להזקק לצדקה, נאי המינימלי שהיא מציגהוהת, עליה לקבל גיטה

  .בהסכמתה זו בתנאי� אלה כנותנת תמורה מלאה לבעל

  :ת"ג עוד כותב מעכ

זאת ועוד הרי ג� כאשר נראה את הסכמת האשה הזו שלא לנהוג באי הגינות היא תמורה ממשית ודומה "
דלא : "'א' ו זכייה ומתנה הל"ר בפ"מ שציי� כת"הובא במל' מ' ונה סיש י"עיי� למהר', ממש למובא בתוס

כתבו התוספות כ� אלא הת� דלוקח בא להוציא אבל להחזיק אפילו היכא דאיכא דעת אחרת אמדינ� 
אי� להוציא ' ש יונה א� לדעת התוס"ז לדעת מהר"ולפ, והרי בנדו� שלפנינו האשה באה להוציא". האומדנא

י הלוי "הרי שכנגדו מהר, ש יונה בשני ידי� ללא ראיה"ש הלוי ש� דוחה דברי מהר"שמהרא� , מידי המוחזק
ואי� להוציא ', ואוקי חד להדי חד ומידי ספק לא יצאנו א� כאשר נניח שנדוננו דומה לאמור התוס, חלוק עליו

  ".ממו� מ� המוחזק

  :ל ש�"וז, ע" והניחה בצש יונה"י הוא שהעלה את התמיה בדברי המהר"המוהר, אול� אי� זה מדויק

כ� אלא הת� ' דכתב דלא כתבו התוס' מ' ש יונה סי"הרואה יראה להרב מוהר' דאי משו� דההיא דתוס"
  .אפילו היכא דאיכא דעת אחרת אמרינ� אומדנא, דהלוקח בא להוציא אבל להחזיק

ת הכוסות עד שלא מחט שנמצא בעובי בי, המדיר' איברא דברי הרב תמוהי� עלי מברייתא מפורשת שנויה פ
דכשנפל הספק בי� הטבח , ופירוש הברייתא. ואי יהיב טבח דמי בעי לאתויי ראיה, ה"הוגלד פי המכה הממע

א� לא נת� עדיי� הטבח , והטבח אומר קוד� שלקחתיה נטרפה, דהמוכר אומר משמכרתיה נטרפה, והמוכר
והשתא לפי דברי הרב . ל דמי� מ� הטבחוכשמייתי ראיה נוט, בעי המוכר לאתויי ראיה דמשמכרה נטרפה, דמי

  ".ע"צ, באופ� דדברי הרב בחילוקו לקוצר דעתו, אמאי לא אמרינ� אדעתא דהכי לא לקח הטבח

  :ש וכותב"ז חוזר המהר"וע

לא שייכי בנידו� זה דלא אמרינ� אלא היכא דמכוח אומדנא בא להוציא ' ת דדברי התוס"כ עוד מעכ"ומש"
אבל כשהאומדנא הוי להחזיק , וי ג� בדעת שכנגדו לא סמכינ� אאומדנא דידיהאז כיו� שהדבר תל, משכנגדו
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, ש בזה"לא ידענא מה בצע להביא דברי מהר. 'מ' ל סי"ש יונה ז"ש מהר"במה שבידו לא בעינ� דעת שניה� כמ
 או שו� תלמיד טועה, ומי יודע א� כד נאי� ושכיב אמרה. שה� דברי� שלא ניתנו ליכתב וה� דחויי� מעצמ�

וה� ה� הדברי� שאי� להארי� בה� מפני , ת תמה עליו"וכמו שג� מעכ, כ� בספרו' מדעתא דנפשיה סיי� וכ
  ".ד"ביטול ביהמ

ולא הוצר� לחזור על הראיה לדבריו שהרי היא . י"של המהר" צרי� עיו�"ש אינו אלא סומ� ידיו על ה"הרי שהמהר
או שו� תלמיד טועה , כד נאי� ושכיב אמרה"דחיית הדברי� ופוק חזי הלשו� החריפה שנקט ב, י"מפורשת בדברי המהר

שאי� , י"ש והמוהר"ואי� יתכ� לסמו� על דברי� אלה שהוסכמו על ידי שני הגדולי� הללו המהור, "מדעתא דנפשיה
  .מ שהעיר בדבריה� לא מצא בזה שו� פג�"וא� המל, לה� מעמד

  .א לביטול מה שכתבתיא שיבי"ר שליט"י מעכת"איני מוצא בכל האמור ע. סו� דבר

  שאול ישראלי

דכלל כלול , הלא כה דברי, ואיני רואה בה� כדי להזיז משנתי ממקומה] ל"זצ) [א"שליט(י "ש שוב הגרש"עיינתי במ
ואי� ל� התחייבות שאי� בה , כ אי� ל� דבר שאי� לו צד שני"וא, הוא שחזקה היא שאי� אד� עושה מאומה ללא תמורה

ר "ומה שהביא כת. ועל דעת כ� נתחייב או לאו, רק בסוגי הנולד א� עלול ועשוי לעלות על הדעתוהחלוק הוא , צד שכנגד
ונדירות� משני� מאומה דלשווייה " מי יימר"הרי בכגו� זה אי� רבוי ה" מי יימר"דאיכא כמה " היבמה מנישואי�"

' ת סי"פני משה בשו' כ הר"וכ. ומדנאולפיכ� אי� להעלות על הדעת שו� א, לההוא רשיעא ולעשות בעילותיו בעילת זנות
שימות והלא " מי יימר"האמורות ש� כי רוב� תמוהות כגו� " מי יימר"איני רוצה לדו� על ה. 'ב בדברו על דברי התוס"ס

וכ� . ל דמיתה רגילה שכיחא וכ� נפסקה הלכה באומר הריני נזיר יו� אחד לפני מותי שהוא נזיר מיד דמיתה שכיחא"קיי
וכ� שאר המי יימר , ש יומא"� בפיהמ"ש הרמב"ורק מיתה פתאומית לא שכיחא וכמ, שואה לכה� וכדומהבבת ישראל נ

  .האמורות ש� ליעול בדינא ודייני א� כאמור אי� אנו צריכי� לכ� דלא אמרינ� שו� אומד לשוויי לההוא רשיעא

אשה זו היתה ע� בעלה , י ברורהכוונת', כ שהאשה היתה יכולה לנהוג בחוסר הגינות וכו"ר תמה על מש"ב מה שכת
ו "� בהלכות אישות פט"ש הרמב"ותצא שלא בכתובה כמ, דמדינא חזקת חולי ממנה, כעשר שני� ולא זכו להבנות

אלא שאשה , שאי� צור� להביא� כא�, ד"קנ' ה כמבואר בארוכה בדברי הפוסקי� בסי"ובכי הא לא תק� רגמ', ח' הל
כשעות , א� חסר חצי שנה וכדומה בחישובי� וחישובי חישובי�, ל בדינא ודייניזו יכלה למשו� אותו שני� רבות ליעו

וזוהי כוונתי בחוסר , ד שביכלת� למשו� את הדיוני� שני� וא� שני� רבות"ולא חסרי� עו, שמוני� לקדשי�
בי� האי גברא ה ו"וכדי למנוע ניצול צפוי זה שהוא בודאי מעבר לכוונת רגמ, ההגינות שהיתה אשה זו יכולה לנהוג בה

  .?ומעתה אני שואל הא� זה נקרא מידי אפסדה) ב"ע' בבא בתרא ל(ל ראה "דיניה בזוזי וכפי שלמדונו חז

ש הלוי הוא שדוחה "עיינתי שוב וראיתי שהדבר מדוייק שמהר', וכו" אול� אי� זה מדוייק"ר "כותב כת' בסעי� ג
, המדיר' ש יונה מברייתא דפ"וי הקשה על דברי מהרי הל"אבל מהר, ש יונה בשתי ידי� במלי� חריפות"דברי מהר
ומכמה "ה "ע זה נתכוונתי בדברי לעיל ד"ולצ, ג דטרפות בבהמה דבר מצוי ולא שיי� בו אומד"וזה אינו צע. ע"והניח בצ

וכבר ידוע דקושיא אינו , ש יונה מעמד ורק תמה עליה לכאורה מברייתא"י לא אמר שאי� לדברי המהר"והמהר" אופני�
  .והואיל וחזרתי על ציצי� הללו אוסי� משהו בעניני אומדנא. ב ב"� ב"ראה רשב, תרת הנחה וחילוק סבירי�סו

ד� באריכות בעני� שמעו� שמת ונמצא כתוב בפנקסו כי סכו� כ� וכ� הוא של ' א' ו סו� סי"ש בתשובותיו כלל פ"הרא
  :� התשובה כתבובסו, אי טענינ� ליתמי שכבר נפרע הסכו� ובמקרה לא נמחק, פלוני

מי שהל� בנו ) ד� קמו(מי שמת ' הרבה אומדנות מצינ� בתלמוד שאי� לה� כל כ� הוכחה כמו לזו כי ההיא דפ"
אי� מתנתו מתנה , א אומר"רשב, כ בא בנו"למדינת הי� ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרי� ואח

וכ� מתנת שכיב מרע ). וכתובות עט, ש� קנא (וכ� שטר מברחת. בידוע שא� היה בנו קיי� לא היה נותנ� לאחר
אלמנה ' וכ� זבי� ולא אצטריכו ליה זוזי דפסקינ� בפ). ה"ש� קמ(בכל נכסיו אפילו בקני� יו� עמד חוזר 

ההוא גברא דזבי� לנכסיה אדעתא למיסק ) ב ד� נ"ל פ"צ(ק דקדושי� "וכ� בפ, דהדרי זביני) ד� צג(דכתובות 
אלמא האי דאזלינ� בתר ) בתרא צג(חר בי� הגמלי� ונמצא גמל הרוג בצדו וכ� גמל האו. לארעא דישראל

  "אומדנא בדיני ממונות דינא הוא

ש אמר "א� כי הרא, ש ברורי� דאזלינ� בתר אומדנא אפילו להוציא מיתומי� דבר המוחזק ביד�"הרי דברי הרא
ש לעיל יש "ס שהביא הרא"באומדנות שבשוהרי , בכל אופ� כל חד וחד מהנ� טעמי דיו כדי להוציא, ש� טעמי� שוני�

  .כ אזלינ� בתר אומדנא"ואעפ, ממיר ותמורה, מפסיד ונשכר, מזיק וניזק, קונה ומוכר, שני צדדי�

מה שהארי� במי שנשבעו על דעת רבי� ונדרו בנזירות שמשו� שה� נדרי� ושבועות ' ב סי"� ח"ת מוהרש"ועיי� שו
ומסיק דכל היכא דאיכא אומדנא דמוכחא אפילו באונסא ,  כל שהואשאי� לה� התרה בפתח וחרטה ואירע� אונס

ש שהביא בי� "ש אונסא דלא שכיח ע"וכ, דשכיח פטורי� ה� משבועת� ונדר� משו� דאמרינ� אדעתא דהכי לא נתחייבו
ש והרי עניות אונסא דשכיח הוא יותר מעשירות "ש במי שנתקלקלו חובותיו ופטרו הרא"השאר ג� תשובת הרא

  .ש בממונא דספקו לקולא"וכל זה באסורא דספקו לחומרא כ, ב"ע' א בגטי� לכדאית

ב שנשאל בשני אחי� שנתפשרו ע� הקהל על המס על כל רכוש� בס� מסויי� ונתחייבו "ס' ת פני משה סי"ועיי� שו
 והוקרו .והדבר ידוע שהקהלה משלמת מס לשלטונות. לעשות ס� מסויי� של יי� ולשל� עבורו גאבילה בסכו� מסוי�

וכתב דאומדנא גדולה , ש"והרא' והארי� הרבה בנושא האומדנא והביא דברי התוס. הענבי� ולא יכלו לעשות את היי�
זאת תורת העולה מכל מאי דכתבנא כי הכל תלוי באומדנא שא� : ומסיק, מהניא א� בדבר התלוי בדעת שניה�

דברי� דשכיחי ולא אתני עלייהו האומדנא היא העיקר האומדנא היא גדולה ומספקת דאדעתא דהכי לא נתחייב אפילו ב
  .ר חסדאי פרחיה הכה�"וכתב שכ� הורה מהר, ש באור� רב"ע' וכו
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אומר : "ומסיק, א והארי� לפלפל בה�"ל בח"מ ומהריב"ט שהביא דברי הרשד"מ' מ סי"ועיי� להרב גינת ורדי� חו
ש שהביא תשובת "ע' וכו" ש"מי כמפורש בדברי הראפ האומדנא אפילו מית"אני דכד איכא אומדנא דמוכח מפקינ� ע

  .ש דלעיל"הרא

כגו� (ל דאומדנא גדולה "פני משה הנ' מ והר"ז שהביא דברי המל"ק' ח בפאת השדה מערכה האל� סי"ועיי� ג� שד
 עבודת ובספר, ה ועוד"ז ד"ל' ת מנחת שי לגאו� בדורנו סי"וכתב ועיי� שו. מהניא א� בדבר התלוי בדעת שניה�) הא דיד�

ט הסכימו לחלוק "פ' אליעזר בסי' ומשנת ר, כ' ד סי"ד ושג� הרבני� פאת נגב בחלק יו"ח ע"ד� י' ז' ד סי"הש� חלק יו
  .ש עוד"ע' זה דכל היכא דאיכא אומדנא גדולה עצומה וחזקה אזלינ� בתרה א� בדבר התלוי בדעת השכנגדו וכו

סקי� הגאוני� הללו אמורי� בקני� ומקח וממכר והתחייבות בל נשכח שכל דברי הפו. ושוב אני חוזר על הראשונות
לפיכ� הדרינ� , ל"כ בנדוננו שכל ההתחייבות ליעול בדינא ודייני כמש"משא, ע"גמורה תקיפא שרירא וקיימת לכ

  .ומשנה לא זזה ממקומה, למסקנא דלעיל

  יוס� קאפח

  פסק דין
  :הוחלט איפוא ברוב דעות

צמודי� "ומחוקי� את המלי� , נשוא הערעור, ו"בתמוז תשל' ד האזורי מיו� א"ביהמפסק הדי� של ' א מבטלי� סעי� א
ובמקומ� , לב1126/תיק , ב"ד חשו� תשל" הסכ� גירושי� מיו� י�שבפסק�די� ) ב (4שבסעי� " למדד יוקר המחיה

 כבוד בית תיקו� זה יחושב מיו� הגשת התביעה לפני". צמודי� לתוספת היוקר המשתלמת לפקידי�"יבואו המלי� 
  .גבתה, ועד אז מה שגבתה המשיבה, )5.4.77(ו "בניס� תשל' היינו מיו� ה, הדי� האזורי בתל�אביב

  .ב אי� צו להוצאות

  .ח"בטבת תשל' נית� ביו� ב

  עובדיה יוס� נשיאשאול ישראלייוס� קאפח

  

*בעני� מזונות ומעשה ידי� במעוכבת להנשא : סימ� לא
30

  

ד בו "ג סיו� תשל"מיו� כ) ג"ל8013/' תיק מס(א יפו "ד האיזורי לת"ביה' של כבד "הערעור שלפנינו הוא על פס
  :נפסק

  ".פ ללא השהיה ועיכוב"להטיל על הנתבע חובה לשחרר את אשתו התובעת בג"

  :בו נאמר/) 213ח"ערעור תשכ(ז "ח שבט תשכ"ד זה מיו� כ"ד של בי"פסק די� זה נית� בעקבות פס

וכמי שנקבע בפסק דינו של " הנתבע ידוע כאד� נגוע במחלת שכרות כרונית"לאור טענתה של המערערת כי "
שהוא שותה משקאות חריפי� למעלה מ� המדה ומתו� "כי הוכח , ט"ז חשו� תשי"בית הדי� האזורי מיו� ט

ודבר זה מביא ללא כל ספק להתנהגות ההורסת לחלוטי� חיי משפחה ". הרגל חולני שאינו יכול להתגבר עליו
  . הרי לכאורה יש מקו� לחייב את המערער במת� גט.תקיני�

. וכבר חמש שני� שאינה שותה כלל משקאות המשכרי�, אול� המשיב טוע� כי נגמל לחלוטי� משכרותו
לכ� אנו מחליטי� להחזיר את הנידו� לבית הדי� האיזורי לשמיעת הוכחות שני , ומאחר שטענתו זו לא הוכחה

  ."הצדדי� בדבר הטענה האמורה

  :ד נשוא הערעור"ד בפס"ביה'  שמציי� כבכפי

שהנתבע קיבל אות� כעדי� על א� קרבת� , י עדי�"בתביעתה המחודשת לגירושי� של התובעת הוכח ע"... 
, ד הגדול בדבר גמילתו מ� השתיה המופרזת לא היתה טענה כנה"כי טענתו של הנתבע בבי, המשפחתית אליו

בשעות אחרי הצהרי� ובשעות הערב ולכנות , חר גמר עבודתוולהיפ� הוכח שהוא ממשי� כהרגלו לשתות א
  ".לאשתו בעת שתייתו שמות של גנאי ועלבו�

, פ למערערת"לכו� את המשיב לתת ג, כפי תביעתה המקורית, הערעור שלפנינו הוגש מטע� האשה ובו היא תובעת
רערת לחייבו במזונות עד למת� הגט כ� תובעת המע. ד"י ביה"כפי שנפסק ע, פ מרצונו הטוב"מאחר שהוא מסרב לתת ג

  .מפני שהיא מעוכבת בגללו להנשא

  .ולפנינו ג� כתב הגנה מטע� הנתבע. כ המערערת הרבה בציטוט מקורות לביסוס תביעתו"ב

  .פ נוס� על האמור בכתבי שני הצדדי�"כ המערערת ושמענו טענותיה� בע"הופיעו לפנינו שני הצדדי� וב

. זה כשתי עשרות שני�, מאז התחיל הפירוד בי� הצדדי�, ר הרב שהצטבר בתיקי�עיינו בטענות הצדדי� ובחומ
כש� שהוכח במדה , והגענו לכלל דיעה שאי� ממש בדברי המשיב הטוע� שהוא מאמי� שעדיי� יש מקו� לשלו� בית

  .נגמל משתיה, שכביכול, מספקת שאי� הוא אומר נכונה

                                                      
  160\ד"תשל' ס הצעת פסק די� בערעור מ30
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י ולפטור אותה מעגינותה רבת "פ כדמו"ב לגרש את אשתו בגד בקבעו סופית שהמשיב חיי"ביה' צדק איפוא כב
ב אלא מחמת רצו� "אינו מפני שחושב שיש עדיי� מקו� לשלו, הסירוב מצדו למלא אחר פסק בית הדי�. השני�

  .בגדלה בעצמה את בנותיה� המשותפות, ונשאה לבדה את נטל הבית, התנקמות וגרימת צער לאשה הסובלת מעגינות

ואי� לנו . מחשש של גט מעושה, ת אי� אנו מוצאי� אסמכתא מספקת בכדי לפסוק כפיה על המשיבאול� על א� זא
ואי� לנו . פ ללא כל שהיה ועיכוב"אלא לחזור ולאשר את פסק הדי� של בית הדי� האיזורי שהבעל חייב לתת לאשתו ג

  .פ"� לסרב ולא ית� את הגבמקרה שלמרות אישור פסק הדי� על ידינו ימשי, לדו� אלא בנוגע לחיוב המזונות

והשאלה היא א� בכגו� זה חייב . הדיו� בזה הוא לפי המצב הנוכחי שהאשה עובדת ומרויחה כנראה כדי מחיתה
ג "מכל מקו� כל כה, י"פ כדמו"שא� שאי� בידינו לכופו בכדי שימלא חיובו לפטור את אשתו בג, ונראה. הבעל במזונות

מ שהעלה "וזה עפי. מלהנשא על ידו חייב במזונותיה ואי� לו זכות במעשי ידיהשחייב לגרשה והרי היא בגדר מעוכבת 
  :ד"ל' � סי"הרא' בתשו

זירא דקאמר משמיה דשמואל ' דקתני מגורשת ואינה מגורשת חייב במזונותיה כדר' י דמתני"אליבא דר"... 
 דהוא הדי� נמי זוכה לכאורה משמע. 'דכל מקו� שאמרו מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה וכו

 דהא תנ� �ולא היא . כיו� דמציאתה ומעשי ידיה ה� כנגד מזוני כדאיתא בכתובות, במציאתה ובמעשי ידיה
ע "ומשני הב. ופרי� הת� גירשה מאי בעיא גביה. מציאת אשתו שגירשה הרי היא שלה: ק"במציעא פ

ומשו� הכי . לה חייב במזונותיהמ בע"דכל מקו� שאמרו חכמי� מגורשת ואי, במגורשת ואינה מגורשת
,  משו� איבה�? דטעמא מאי אמור רבנ� מציאת אשה לבעלה, הכי מציאתה שלה' איצטרי� לאשמועינ� דאפי

  ."דחד טעמא הוא, והוא הדי� נמי מעשה ידיה' הכא תיהוי ליה איבה ואיבה וכו

). זירא' ה כדר"ד: (י בכתובות צז"כדפירש, "משו� דמעוכבת בשבילו להנשא"מ הוא "חיוב המזונות במגורשת ואי
 �� ג� בשלא "ולדעת הרמב, ש"והרא'  לדעת התוס�ונתרצה לייב� [וכיוצא בזה ביב� שתבעתו לדי� לייב� או לחלו

י "ובב). 'וד' ס א"ק' ע סי"א(ואירעו אונס חייב במזונותיה ומעשי ידיה שלה )] ד"ש סק"ב, ס"ק' ע סי"א(נתרצה לייב� 
הרי אינה מעוכבת לינשא אלא מחמתו , משו� דכל שתבעתו לדי� א� אינו פוטרה לאלתר ":בטעמא דמילתא' ש� כ

  ".לפיכ� חייבוהו חכמי� במזונותיה

וזה מפני שחיוב . אינו זוכה במעשי ידיה, ולמדנו מזה שבמקו� שחיוב המזונות הוא מצד שמעוכבת להנשא מחמתו
באשה שמרויחה כדי מזונותיה אי� הוא , שא� כ�, במעשי ידיהועל כ� אי� בדי� שיזכה , ג הוא מטע� קנס"המזונות בכה

ג� לפי שיטתו שאי� חייב במזונותיה רק ) ה עמד"ד: ש� ד� מא' ה בתוס"וכ, ה"ד כ"יבמות פ(ש "הרא' וכ� כ. נפסד כלל
, דברוא� לפי מה שנסתפק ב". דהא אי� מעשי ידיה שלו, ונראה דמחמת קנס הוא דתקינו לה מזונות: "כשהסכי� לייב�

וכ� : "הסיק מכל מקו�, ז כאילו כבר כינסה"הר, ל שהחיוב הוא מצד שכיו� שהסכי� לכונסה אלא שנתאחר בדבר"כי י
וכל זמ� . י שלו משו� איבה"ותקינו רבנ� שיהא מע, ל מזוני עיקר" דקייי שלו"ג דניזונת משלו אי� מע"אענראה לי 

  ."שאינה יושבת תחת בעלה אי� לחוש לאיבה

  ."י שלה לעול� אפילו היא ניזונית"מעש): "ד"ס ס"ק' סי(להלכה וכ� נפסק 

ובי� , בי� שהוא חייב במזונות מטע� קנס, י של הבעל"אי� מע, שכל שהיא ניזונת ואינה יושבת תחת בעלה, ויוצא מזה
כבת ומצד שמעו, א� כ� במגורשת ואינה מגורשת שחיובו ודאי הוא משו� קנס. שזה מפני שהיא כאילו כנוסה אצלו

ל "� הנ"וכדמסיק הרא, י שלו"פשוט דאי� מע, ומבואר בגמרא בהדיא שאי� מקו� לחששא דאיבה, מחמתו להנשא
  .כש� שאי� מציאתה שלו" דחד טעמא הוא"

" אי� לחוש לאיבה"י שלו כי בזה "ג שאינה יושבת תחתיו אי� מע"ש שבכה"שדי נרגא בדברי הרא) ס"ק' סי(י "בב [
  ."י שלה�"שהרי אלמנה דעלמא תוכיח שניזונת משל יתומי� ומע,  איריאדאי מהא לא: "והעיר בזה

מ "י העתיק מ"מ להלכה שהרי הב"לא נארי� בזה מכיו� שאי� נפ, ש"ה דברי הרא"וא� כי מקו� אתנו ליישב בע
, ש"שהביא הרא: וזה כפשטות הסוגיא כתובות קז. ל שמעשי ידיה של היבמה ה� שלה אפילו היא ניזונת"להלכה כנ

ויתפרש כנימוקו הראשו� ; י שייכי� לייב�"שאי� מע, כ ההלכה לא זזה ממקומה"א. א"וכפי שציי� בביאורי הגר
ד מצד "וכ� ניד(ונידו� שלנו של מגורשת ואינה מגורשת . י שלו"כ אי� מע"וע, ש שהוא מטע� קנס"והעיקרי של הרא

  ].ל"� וכנ"וכדנוקט הרא,  לוי שייכי�"כ פשוט שאי� מע"ע, הוא ודאי מטע� קנס) מעוכבת להנשא

ד "וזה לשו� הראב. ד שייכי� לנידו�"א� כפי שיתבאר אי� דברי הראב. ד אינה כ�"אלא שראיתי שהבינו שדעת הראב
  ):שני דייני גזירות' � כתובות פ"ד על הרי"השגות הראב(

י " שגירשה אעפדקתני מציאת אשתו' שני� אוחזי� בטלית מייתי להא מתני' ובפ... ושמעתא דבני מערבא"
אד� שגירש את אשתו ולא נת� לה כתובה חייב לזונה עד , הדא אמרת. שלא נת� לה כתובה מציאתה לעצמה

, אלמא כל זמ� שלא נת� לה כתובתה שייכא ביה, י שלא נת� לה כתובה"מדקתני אעפ, כלומר. שיפרענה משל�
דאי לא שייכא בהדיה . ה מציאתה שלה"ואפ,  מעשי ידיה תחת מזונותיה�? ומאי ניהו. ואית ליה זכיה עילויה

  ."י שלא נת� כתובתה"מאי אעפ, כלל

  .י שייכי� לבעל"ואילו מע, מפרש המשנה רק לעני� מציאה' חזינ� מזה שהירוש

. רק שעדיי� לא סילק כתובתה, מפרש שהמשנה מדברת בנתגרשה באופ� מוחלט' מ שהירוש"א� דיוק זה הוא רק לפ
שנראה מזה שעובדא זאת מעלה על הדעת שתהא , י שלא נת� כתובתה"שו� המשנה אעפד מל"שלפי זה דאיק הראב

ומטע� שחייבוהו , והיינו במעשי ידיה, ז זכיה בשלה"כ נאמר שאכ� יש לו עי"אא. וזה אינו מוב� לכאורה, מציאתה שלו
  .אילולא משנתנו, שמשו� כ� היה מקו� לומר שג� במציאתה זוכה, ג במזונותיה"חכמי� בכה

' כמבואר טעמא דהירוש, בזה שאינה מעוכבת מלהנשא מחמתו וכל החיוב אינו אלא מכוח תקנה לייפות כוח האשהו
  :ופוסק כמותו) ג"מ אות ל"ק דב"פ(ש "ברא
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שיפרעו לה כתובתה , כדי לייפות כוח האשה, דטעמא דבני מערבא דחייב במזונותיה עד שיפרע לה כתובתה"
. תקנו חכמי� שיתחייב במזונות עד שיתנו לה פרוטה אחרונה, על יד על ידולא יתנו לה , בעי� יפה בבת אחת

  ."כ אמאי חייב לזונה יותר מכל בעלי חובות"דאל

ז "והיינו שעי(שלא יתבזבז לה בתשלומי פרוטה ופרוטה , וכיו� שכל עיקר לא היה זה אלא כדי שיפרע לה בבת אחת
,  נאמר שיהא חייב במזונותיה כדר� שהיה חייב בטר� נתגרשהבזה סגי א�) תוכל להשקיע בנכסי� ויהיה לה למחיתה

  .מזה שלא סילק לה הכתובה, ז אינה נפסדת בגירושיה"שעי

והוא מטע� , שהחיוב הוא משו� שמעוכבת מלהנשא מחמתו, ולא כ� לפי הבבלי שהמדובר במגורשת ואינה מגורשת
כ אי� כא� קנס כשמרויחה "שאל, י שלו"נותנת שאי� מעבזה ודאי הסברא . ל"וכנ, כדי שיפטרנה בגירושי� ודאיי�, קנס

שהרי פירוש המשנה לפי הבבלי הוא בזה ". י שלא נת� לה כתובתה"אעפ"וכ� אי� שו� דיוק מהמשנה דנקט . כדי מחיתה
מ "ש בשט"שנ� והרא' בתוס' וכדפי, והיינו מפני שאינה מגורשת בודאות, י שאי� כא� עדיי� חיוב לשל� כתובתה"אעפ
  .ש�

וממילא אי� שו� . ד שמתייחסי� לירושלמי קשר ועני� לפירוש הבבלי שמפרש המשנה באופ� אחר"ואי� בדברי הראב
  .�"ד שיטה אחרת מהרא"יסוד לראות בדברי הראב

דטעמא דאיבה הוא לפי הבבלי במעשי ידיה . אזיל' לא היה יכול לפרש המשנה כהבבלי ולשיטתי' דהירוש, ונוס� עוד
לפי מה דנקטינ� כרב הונא דמזונותיה עיקר ) 'ובתוס: ע כתובות מז"וע, :יבמות צ, :מ יב"ב(מציאה וב:) כתובות נח(
י "אשת איש שאמרה יצאו מע): "א דכתובות"ריש פי(' שנאמר בירוש, אינו סובר כ�' אול� הירוש). ש�: כתובות נח(

כ "א"). י"וחכמי� תקנו מזונות תחת מע, י"דקסבר משועבדת היא לו למע: "ע ש�"ובקה." (למזונותי אי� שומעי� לה
לאוקי לה ' כ לא מצי הירוש"ע. ה מציאתה"ומסתבר דה, ולא מטע� איבה, י היתה לטובת הבעל"עיקר התקנה במע

כ אמאי לא יהא רשאי לעכב ממזונותיה שמוחזק בה� כנגד המציאה "שא, דמציאתה במגורשת ואינה מגורשת' למתני
, ל דזה מטע� איבה"ל לא ס"דכנ', ש לירוש"וטעמא דתיהוי ליה איבה ואיבה הרי ל. דשמא אינה מגורשת ומציאתה שלו

  .והוא מצד שלא פרע לה כתובתה, כ היה מוכרח לפרש בגוונא אחריתי"ע. אלא מעיקר הדי� זיכוהו בזה

דליכא ג שמעוכבת להנשא מחמתו "בכה, י שלו רק משו� איבה"ומכל מקו� לדיד� דנקטינ� בגמרא דיל� דמזונות ומע
ואי� מי שיחלוק , � שרירי� וקיימי� ואי� בה� מכשול"ודברי הרא. י שחייב לזונה"אעפ, י"טעמא דאיבה אי� לבעל במע

  .עליו מהקדמוני�

  :ל"וז' שכ) ט"י מאישות הי"פ(ש "אמנ� ראיתי באו [

 ק ה� דמציאת אשתו שגרשה הרי אלו שלה� בספק מגורשת שמעוכבת להנשא"מ פ"מהא דמוקי בב"... 
  ."ל"ומאי קמ, כ מציאתה"כש, י שלה"דאי מע, י דבעל"כ דמע"ע, בשבילו

וממאי , י לעצמה"מ מע"בשו� דוכתא האי דינא דבמגורשת וא' ד אי� זה דיוק דאכתי לא אשמעינ� מתני"א� לענ
 יש ללמוד אול� מזה, שכ� משנה זו דנה במציאה, כ אי� לדייק"ג, י"האי דינא לעני� מציאה ולא לעני� מע' דנקט במתני

  ".דחד טעמא הוא"� "הרא' ג� לעני� מעשי ידיה וכדכ

וכש� שמציאתה שלה הוא , � ודעתו הברורה שמעשי ידיה דומי� בזה למציאתה"ואי� בדקדוק זה לדחות דברי הרא
  ].ל"וכנ, ובדוגמא לשומרת יב� שתבעה לחלו� או ליב�, י שניזונת משלו"ואעפ, הדי� למעשי ידיה

הרי היא מעוכבת מלהנשא , כל שאיננו ממלא חובתו זו, שנפסק שהבעל חייב לגרש את אשתו, וננובנד, לפי כל האמור
  .ואי� לו זכות במעשי ידיה,  חייב במזונותיה�מ שכפי שנתבאר "ודינו כדי� מגורשת ואי, בגללו

 מצד חיובו בתור שהרי לא, "בעלייתו של בעל"ג אי� הדי� של "א� כי נראה שבכה. ואשר לגובה המזונות שיש לחייבו
אול� ג� בחיוב זה יש . רק בגלל שאינו פוטרה והיא יושבת מעוגנת בגללו. אנו באי� לחייבו, בעל ואשה שגרי� יחד

" די מחסורו אשר יחסר לו: "שכ� ג� בצדקה החיוב הוא לפי הרגלו כנאמר, להתחשב ע� הרמה המקובלת במעמד זה
  .בה הכנסותיו של הבעלוזה ג� בהביא בחשבו� את גו). נ"ר' ד סי"יו(

  :ל יש לפסוק"על פי כל הנ

  .ד זה"י תו� זמ� של שלושי� יו� ממת� פס"פ כדמו"א הבעל חייב לפטור את אשתו בג

  .ד זה"יהא חייב במזונות אשתו החל מיו� שלשי� ואחד ממת� פס' ב א� לא יבצע הבעל האמור בסעי� א

ד "י ביה"ד אחר בנידו� ע"וזה עד למת� פס, י" ל�.500ני בס� הוא באופ� זמ' י סעי� ב"ג סכו� המזונות שמתחייב עפ
  .י צרכי האשה והכנסות הבעל"י תביעת אחד הצדדי� ויקבע עפ"שידו� בדבר עפ, האיזורי

  .ד אי� צו להוצאות

  שאול ישראלי

  .מסיבות שונות נסגר התיק ללא פסק די�
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*בעני� מזונות מיב� הממא� לחלו� : סימ� לב
31

  

' ד מס"פס, /4419תיק שלה(ו "ה בתשרי תשל"ד האזורי בחיפה מיו� כ"ביה'  הוא על פסק די� של כבהערעור שלפנינו
שהוא האח הגדול של בעלה המנוח שנספה במלחמת , בתביעה של המערערת לבקשת חליצה מאת המשיב, )לו/א300/
  . במזונות לחייבו� כל עוד שלא בוצעה החליצה �ולחילופי� , ק"ולא הניחה אתו כל זש, פ"יוהכ

  :ד נשוא הערעור נאמר כדלהל�"בפסה

  ..צ.התובעת היתה נשואה לד"

  .ק"בלי להשאיר ז, היא הציגה אישור על קביעת מותו של בעלה במלחמת יו� הכפורי�

  .הנתבע הנו אחיו הגדול

  .לחילופי� שיחויב במזונות, הדיו� הוא בעתירת התובעת לחייב הנתבע לחלו� לה

הצענו לו הצעות מסוימות להסדר העני� אול� . יות מוגזמות לש� סידור החליצההנתבע העלה דרישות כספ
  .הוא לא קבל הצעותינו

  .כ� הודיע שג� יתר אחיו לא יחלצו

  ה ח ל ט ה
  .בית הדי� שוכנע שכוונת הנתבע לסחוט כספי� שלא כדי� מהתובעת

והננו , חייב הנתבע במזונותמאחר והתובעת מעוכבת מלהנשא כל עוד לא סודרה החליצה יש ל, אשר על כ�
  :פוסקי�

  .30.9.75ו "ה בתשרי תשל"י לחודש החל מהיו� כ" ל�.200על הנתבע לשל� לתובעת מזונות ס� 

  ".ו והודע לצדדי�"ה בתשרי תשל"נית� ברוב דעות ביו� כ

ות י בעוד שההוצאות הממשי" ל�.200ד הוא "י האשה הוא ביחס לגובה המזונות שלפי פסה"הערעור שהוגש ע
  .למזונות ה� הרבה יותר

אול� זה בתנאי , שאמנ� המשיב מוכ� לתת חליצה, נאמר, וכ� בפנינו, ד בחיפה"בטענות המשיב שנטענו בביה
ואשר לגובה . והכס� יחולק שוה בשוה ביניה�, י בעל האשה המנוח והאשה המערערת תמכר"שהדירה שנרכשה ע

  .חשב ע� הכנסות האשה שהיא עובדת ומרויחה למחייתהשזהו בהת, ד טוע� המשיב"י ביה"המזונות שנפסק ע

  :ואלה ה� העובדות בקצרה כפי שמשתק� מהפרוטוקול

לפי .  אל�15מזה הכניסו הזוג ס� , י" אל� ל41שווי הדירה נקבע לס� . המנוח ואשתו נרשמו לקבלת דירה בשיכו�
כשפרצה . י" אלפי� ל6י וחלק האשה " ל אלפי�9היה מזה חלק הבעל ס� , י המשיב"שלא הוכחשו ע, כ האשה"דברי ב

נכנסה האשה לדירה ומשרד הבטחו� , אול� משנתקבלה הידיעה שהבעל נפל במלחמה. המלחמה עדיי� לא גרו בדירה
  .מימ� עבורה את שארית החוב על הדירה

 50בס� וזה נוס� על ויתורה על הכתובה שהיא , י"כ האשה הצהיר שהאשה מוכנה לתת למשיב ס� עשרת אלפי� ל"ב
  .י"אל� ל

אז . אול� המשיב סירב, )ל"כנ, נוס� על ויתורה על הכתובה(י " אל� ל25ד הציע בתור פשרה שהאשה תשל� "ביה
  .ד נשוא הערעור"הוצא הפס

  :הגענו למסקנא דלהל�, לאחר עיו� בחומר שבתיק ובטענות הצדדי�

, ונוסי� לזה שג� אנו". א כדי� מהתובעתשכוונת הנתבע לסחוט כספי� של"ד בפסק דינו קובע שהוא משוכנע "ביה
בצירו� לויתור , ד"ביה' י כב" אל� שהוצע ע25הסכו� . ד בקביעתו זו"ביה' התרשמנו שצדק כב, י החומר שבתיק"עפ

ואי� בדי� שהמשיב יהנה ממימו� , הוא מספיק ודי בכדי לכסות את השקעת הבעל המנוח בדירה, האשה על הכתובה
  .ורק לה, ידו לאלמנהמשרד הבטחו� שנית� על 

א� ורק תו� ניצול , יש לראות איפוא רק כנסיו� לסחוט כספי� שאינ� מגיעי� לו, ד"אי�הסכמת המשיב להצעת ביה
  :במקרה זה קובעת ההלכה. בכדי להתיר את האלמנה להנשא, מצות התורה לחליצה

והיינו כפיה , )א"ה א ברמ" קס'וסי', א ד"קס' סי(א� אומר שאינו רוצה לא לייב� ולא לחלו� כופי� אותו "
  ."בשוטי�

  ):א, ס"ק' סי(הבית מאיר ' כמו שכ, כל עוד לא בוצעה החליצה חייב היב� במזונות, ג"וכל כה

" �, והוא מורד', מיד שתבעתו לדי� לאחר ג) והוא כא�, לא ברח' אפי(דבמרד� שאינו רוצה לא לייב� ולא לחלו
  ."חייב במזונות, �תו� הזמ� שכופי� אותו או לייב� או לחלו

  ):� אינו מחלק"ה והרמב"ס בד"ק' סי(י "וטע� הדבר מבואר בב

. הרי אינה מעוכבת מלהנשא אלא מחמתו, א� אינו פוטרה לאלתר, ונראה שהטע� משו� דכל שתבעתו לדי�"
  ."ולפיכ� חייבוהו חכמי� במזונותיה
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, ב"ח(וכפי שציי� לנידוננו בעי� יצחק , גורשתמצאנוהו במגורשת ואינה מ, ויסוד זה שמעוכבת להנשא חייב במזונות
  ):'ב ענ� ז"ס' סי

שלא תוכל להנשא לבעל , וכ� מצינו במגורשת ואינה מגורשת דבעלה חייב במזונותיה משו� דהא אגידא גביה"
  ."והוא הדי� היכא דמחוייב בחליצה דשיי� האי טעמא. מחמתו

  .ד בחייבו את המשיב במזונות"כ צדק ביה"א

מבלי להתחשב ע� רווחיה ,  לנו שצודקת טענת המערערת שיש לחייבו במזונות לפי מלא הצרכי� שלהאול� נראה
  .מעבודה או מאיזה שהוא מקור אחר

  ):ד"ס ס"ק' ש� סי(ע "מ שנפסק בשו"וזה עפי

  ."היא ניזונת' מעשי ידיה שלה לעול� אפי"

  :ז"ז הט"וחוזר ע, ח"וכמבואר ש� טעמא דמילתא בב

י "מע' כ למה יהי"וא... דאי� חיוב מ� הדי� על היב� אלא דקנסו ליב�... ח"אחד ג... טוהטע� נראה פשו"
  ."ליב�

ג החיוב "דבכה, ז רק בגוונא שהסכי� לייב�"הר, י ליב�"י שהתקשה בהלכה זו אמאי לא יהיו מע"ונראה שג� הב (
ובזה ". יא כאשתו וחייב במזונותיהדכיו� דסופו לייב� הרי ה: "... וכלשו� הטור, הוא מפני שזה כאילו כבר כינסה

כ בנידו� שהעיכוב הוא מצד שאינו "משא". אילו כבר כינסה"י ליב� כמו "כ אמאי לא נימא שיהו מע"הוקשה לו דא
. י שלו"בזה אי� מקו� לאמר שמע, רק מפני שמעכבה מלהנשא לאחר, כ אי� זה מצד שזה כאילו כינסה"א, חול� לה

  ).ל"וכנ, י שלו"שאי� מעי להלכה פוסק "מ ה� ג� הב"ומ

מבלי להביא בחשבו� הכנסות האשה , יש לחייבו בכל מלא צרכיה למזונות, ד שמעכב החליצה שלא כדי�"כ בניד"ע
  .ממקור אחר

  :י זה אנו פוסקי�"עפ

שימסרו , י" אל� ל25ד האזורי ס� "וזה לאחר שהמערערת תפקיד בקופת ביה, א המשיב חייב לפטור המערערת בחליצה
  . אחר ביצוע החליצהלמשיב

כולל התביעות בקשר , הוא לסילוק כל תביעותיו של המשיב, שלא ישול�, יחד ע� חוב הכתובה, הסכו� האמור
  .לדירה

�.800ישל� המשיב למערערת דמי מזונות בס� , כל עוד המשיב עומד בסירובו, החל מהיו�, ל"ב עד לביצוע החליצה כנ 
  .י לחודש מהיו�"ל

  .לפי פסק הדי� נשוא הערעור, משיב למערערת למזונותג עד היו� ישל� ה

  .אי� צו להוצאות. ד

  שאול ישראלי

  ].ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "הגר' אני מצטר� למסקנתו של כב

  אליעזר גולדשמידט

י "עיי� לב. ד שהסכי� ליב� מאז הוי כדי� ארוסה"כל עני� חיוב מזוגות ליבמה מיב� הוא רק מדי� קנס ורק למ
פ שכיו� מחייבי� ממו� לחייב "ואע. א"יבמות מ' י ותוס"ועיי� לרש. ש"מש� הרא' ק ד"ש ש� ס"ס ולב"ק' סיע "ולשו

ד שהוא מוכ� "ויש להסתפק א� התקנה היתה כנ, ד"ס תקנת הרבנות הראשית משנת תש"את היב� במזונות הוא ע
, והוא ישמע א� יאמרו לו שחייב לחלו�ובפרט שכא� יש אח אחר ויתכ� , לחלו� א� יפסקו לו בכל הדיני� כדי� תורה

  .'ד ד"קס' ע בסי"וכמוזכר בשו

א� כבר , וכ� נוטי� דברי ערו� השלח�, )� ש�"עיי� להרמב(אמנ� יש שסוברי� שחיוב מזונות הוא מדינא ולא קנסא 
' י סי" לבועיי�. ה"קס' ג סי"ולכנה, ס"ק' א סי"ח ולא"ח ע"ועיי� להראנ". נתרצה ליב�"ע שרק א� "� בשו"פסק מר

  .ה"קס

  :כ"ה בש� מ"קס' י סי"ל הב"וז

יב� שדוחה את יבמתו מלחלו� וליב� יטעוהו בכל מה שיוכלו להטעותו שיחלו� כגו� שתמחול לו כל ממו� "
ואחר שיחלו� יגבו ממנו הממו� דכיו� דנית� רשות , בקני� ותמסור מודעה מקוד�' שיש בידו משל אחיו אפי

ד הפקר " נותני� לו כדי שיקיי� המצוה דהפקר בישאנופקיע ממו� ממנו מה ש דיש לנו רשות לה"להכותו כ
  ".וא� אי� יכולי� להטעותו כופי� אותו בשוטי�... במיגדר מילתא

אבל אי אפשר לחייבו ממו� שלא אנו נתנו , ה היינו רק ממו� שאנו נותני� לו"א� באי� מדי� הבד' משמע מדבריו אפי
ש שרק א� "ס הוא כדעת הרא"ק' כ מוכרחי� לאמר מה שפסק בסי"וא. אותו בשוטי�במקו� דמהדי� כופי� ' אפי, לו

. ס"ק' ש פרק החול� והטור סי"כלשו� הרא" כיו� שסופו ליב� הרי היא כאשתו וחייב במזונותיה", התחייב ליב�
. �"ת הרמבע ששבק לסבר"ד על השו"וכמו שתמה השערי עוזיאל שער מ, "ונתרצה ליב�"ע "ומדייקי� ממה שכתב בשו

  .ל"ואכמ.  ז�ג באותיות ד "קכ' א סי"ועיי� לחזו. ש"מ ש� מלשו� הב"וזה דלא כמו שדייק הב. ש ש�"וכ� כתב מפורש הב

והוא שבמגורשת ואינה מגורשת היה חל עליו . ואפשר לומר הפע� שהכל מדי� קנס מיוחד ולא מדי� מעוכבת מחמתו
ועיי� הפלאה , ג"ג ע"ועיי� לנתיבות משפט רס, ב"י כתובות ע"מע מרשוכעי� זה מש(חיוב מזונות ועתה רוצה להפקיעו 

  ).ז ש�"צ
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כי הת� מעשיו גרמו וכא� מעשי אחיו גרמו , דאי� להשוותה להגיע הזמ� ולא נשא דקנסינ� ליה משו� מעוכבת, ועוד
, הפקיר ממו� שנתנו לוכ הוא א� בפנינו כייפינ� ליה בשוטי� לחלו� או ליב� ולעשות כדי� תורה ל"וע. ואשה הקנו לו

ועיי� בערו� השלח� . ע רק ברצה ליב� ולא בלא רצה כלל"לדעת השו, אבל לא עבדי רבנ� תקנתא לקונסו ולחייבו מזונות
והוא לדעתו מדי� עגונא ואי אפשר לתק� תקנה לקנוס או להוסי� על תקנה לא מפורשת , דלא משמע כ�' ו' ס סעי"ק' סי

). � דסברי הכי שהוא מדינא"לאפוקי רמב(כל חיוב המזונות הוא רק קנס ולא מחיוב הדי� כ כיו� ש"וע. או שיש בה ספק
היינו היכא דליתא קמ� , כ הג� שכמה וכמה אחרוני� נטו לחייבו ממו�"וע, א שרק א� התחייב לייב� דינא כארוסה"וי

, ונות מי שאינו רוצה לחלו�ד שחייבו מז"וכ� התקנה האחרונה של הרבנות הראשית משנת תש, או מטע� אחר, לכופו
�כל זה א� היא עשתה כדי� והוא , א� היא תקנה מיוחדת' ואפי. יתכ� ומפני שאז לא יכלו מבחינה חוקית לכופו לחלו

פ הוא עיניו נת� בממו� ואינו רוצה לקיי� מצוה "אע, ד שהיא עשתה שלא כדי�"אבל בנ, עושה שלא כדי� אז חלה התקנה
  .יניו בממו� שיתכ� ומגיע לו לפי הדי�אבל הוא נת� ע, דאורייתא

ורק א� יסרב לחלו� אז , וא� מסרב חוזרי� ופוני� לאח השני, ובפרט שא� יש שני אחי� הולכי� אחר האח הגדול
 �אבל כל ). א� מסרב כי יכול לדחותה אל האח השני, ושוב מסופקני א� אפשר לחייבו ממו�(חוזרי� אל הראשו� לחלו

' ע סי"ועיי� לשו. רק אז פוני� וחוזרי� אל האח הראשו�, ני ואמרו לו שהוא צרי� לחלו� וסרבעוד לא פנו אל האח הש
  .בצו הבאה' צריכי� להזמינו שנית ואפי, וא� הוזמ� פע� אחת ולא בא. ד"א ס"קס

וא� יסרב יחזרו אל האח , ולהזמי� את האח השני לחלו�, ד האזורי"כ יש להחליט להחזיר את התיק לביה"וע
וא� יראו לחייבה לשל� לו סכו� מסויי� יפסקו לו כראות . ד לחייבו"שכיו� יש כח ביד בי, � ויכופו אותו לחלו�הראשו

  .וכשודא דדיינא

  .נדחה הערעור, בכפו� לאמור

  מרדכי אליהו

  פסק דין
  .ש ישראלי"הגר' כאמור בפסק דינו של כב, לפיכ� אנו פוסקי� ברוב דעות

  .ו"ה בסיו� תשל"נית� היו� כ

  מרדכי אליהו  שאול ישראלי  יעזר גולדשמידטאל

  

*בעני� כפיה על גט למזנה תחתיו : סימ� לג
32

  

מבלי ) כז277/תיק (ד "בסיו� תשל' ד האזורי בירושלי� שנית� ביו� ג"ביה' ד של כב"הערעור שלפנינו הוא על פס
  :ל"וז, )ה"א ק"פי(שניתנו נימוקי� לכ� כנדרש לפי התקנות 

  :ר שבתיק מחליטי� כדלהל�לאחר עיו� בכל החומ"

  .י"א הבעל חייב לגרש את אשתו כדמו

  .וכ� אסורה לחזור לבעלה. ב האשה אסורה להנשא למר ע

  .ג דוחי� את תביעת הבעל שהאשה תשל� לו פצויי� וכ� הבעל פטור מלתת לאשה את כתובתה

  .ד לקבוע תארי� לסדור גט לפי היומ�

ד מלשכת הסעד כאמור "נדו� ונחליט אחר שתתקבל חוו, �ד סופי בקשר להחזקת הילדי� והבקורי"ה פס
  ".בהחלטה האחרונה

  .ד נשוא הערעור"מ עד להוצאת פסה"לש� הבהרה ינתנו בזה פרטי הסכסו� והטו

ומנשואי� אלו נולדו . י ברבנות תל אביב"כדמו) 5.7.62(ב "בתמוז תשכ' ז ביו� ד"הצדדי� ה� בעל ואשה שנישאו זל
  .1.12.64ילידת .  ד�והשניה , 11.7.63ילידת . ת �לה� שתי בנות האחת 

תיק (מזונות והחזקת הילדות , כשהאשה הגישה תביעת גירושי�, ז" מאז ראשית תשכ�הסכסו� ביניה� הוא ממוש� 
  ).ז"ז בחשו� תשכ"מיו� ט, ז"תשכ277/תיק (ב "והבעל מצדו הגיש תביעה לשלו, )ז"ג בתשרי תשכ"מיו� כ, ז"תשכ96/

ואי מת� כס� להחזקת , אי התאמה, � של האשה מבוססת על טענה של התנהגות גסה של הבעלתביעת הגירושי
  .הבית

.  שמו ע�מאיד� העלה הבעל טענה שישנו אד� . י האשה"ב של הבעל הוכחשו הטענות שהועלו ע"בתביעת השלו
כ� טוע� שהילדות נתונות כמו ". אלא נתנה עי� באחר, אני לא אומר בגדה בי "�כלשונו , שמוש� את לב אשתו אחריו
שמקיימי� , "שומרי שבת" נוצרי� מכת �שהיא גיורת ולה הורי� באר� , בהיות האשה, להשפעה של הדת הנוצרית

  .וכ� מביאה לש� את הילדות, והאשה קשורה את�, טקסי דת נוצריי�

: בי� תנאי ההסכ�. ז"שכת' באדר א' ד ביו� ד"שקיבל תוק� פס, ב"תביעות הדדיות אלו נגמרו בהסכ� לנסיו� לשלו
  .וכ� לא תכניס בדירתה לגור מישהו ממשפחתה שלא ברשות הבעל. מ' וע� גב. האשה לא תפגש ע� ע
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לפי (וכלול בזה , בו הוא טוע� שהאשה אינה מקיימת את ההסכ�, ד"ימי� מספר אחר זה פנה הבעל במכתב לביה
  .כ� טע� על אי קיו� שאר סעיפי ההסכ�." ע� עהיא ממשיכה להפגש ): "ז"תשכ' ג באדר ב"לשו� המכתב מיו� כ

כ� החליט שעל . ב או לגירושי�"לפיה על האשה להודיע א� פניה לשלו, ד החלטה"ז נת� ביה"תשכ' באדר ב' ביו� ב
  .ועליו לאפשר פגישות סדירות של הא� ע� הילדות, הילדות לעבור לרשות האב

כשלטענתה האב מונע ממנה , ר לפגישת הילדות ע� הא�ד בקש"התנהלה חליפת מכתבי� וא� ניתנו החלטות ביה
  .להפגש עמה�

  :ל כותב בי� השאר"ז בקשר להנ"בתמוז תשכ' ד מיו� כ"במכתב הבעל�האב לביה

  .'במש� שבועי� וכו. התגוררה אשתי בדירתו של ע) ?גיסה(לפי עדות גיסו . 5"

ד "אשר חוני� בתל אביב ליד משרדו של עוכ.  נראתה במכוניתו של ע5.30יו� חמישי בשעה , 11.5.67ביו� . 6
  .'על ידי שני עדי� שעובדי� במקו� וכו. א

  .'הוא איש ידוע שהמי� תחביבו וכו. ע. 7

בנסיו� לברר היכ� אשתי נמצאת לאחר מלחמת ששת הימי� צלצלה ידידה למספר דירת ב� דודתה והוא . 8
  .ואמר שש� אפשר לברר. מסר את מספרו של ע

  ."'וכו.  אותה נוהגת בשבת במכוניתו של עחבר שלי ראה. 9

  :ד האזורי להמשי� לטפל בדבר הסדר ע� אשתו הוא כותב בי� השאר"ח פנה הבעל לביה"ט בשבט תשכ"בי

  .היא המשיכה בדרכיה הקלוקלות וא� הגבירה אות�) ... 1"(

  .ב"ד שהאשה עוד מותרת לי אבקש איפוא להזמינה ולחייבה בשלו"ביה' בא� נראה לכב) 2(

אבקש להזמינה ולחייבה , בתיק זה ואחרי�, ד מוצא שלאור הנסיבות ולאור החומר שנמצא אצלי"ב בא� ביה
  ."ד"בקבלת גט בתנאי� שייראו לביה

  :ח כותב הבעל בי� השאר"ב בשבט תשכ"בפניה נוספת מיו� כ

  :ד ימצא את אשתי מותרת לי ויחייב אותה לחזור"ביה' במקרה וכב"... 

  .וכל הקשור אליו. ה באופ� מוחלט ע� עתנתק את קשרי. 1

לאחר שהוכיחו שכוונת� היתה להחזירה לאמונת� ותמכו בגבר הזר מסיבות לא ' תתרחק מהוריה וכו. 3
  ."כשרות

  :ד בי� השאר"ח כותב הבעל לביה"בתמוז תשכ' ביו� ב

, תביעות לגירושי�א לאחר שהאשה נתנה עיניה בגבר זר והשריכה את דרכיה לפני זה יותר משנתיי� הגישה "
  .'מזונותיה והחזקת הילדי� וכו

  ."ז וחזרה להיות בקרבת הגבר הזר עד היו� הזה"ג הבנות החטופות הופקרו אצל הוריה בבית של ע

, ד האזורי"ט בקשר לתביעת האשה לאפשר לה לראות את הילדי� בהתא� להחלטת ביה"ב בחשו� תשכ"ביו� כ
  :כותב הבעל בי� השאר

ד שלא תפגש ע� אשה מסויימת ולא ע� הגבר הזר היא המשיכה בדרכיה "ביה' טה הקודמת של כבד בניגוד להחל"
  ".י עדי� מתפללת בכנסיה"וא� נראתה ע, ויותר מזה

שהנדו� בו בקשת , י הבעל ומופנה אליו" שהוגש ע21.11.68מיו� " שירות חקירות אוניברס"בתיק נמצא ג� מכתב מ
  :בי�בו ה� כות. הבעל לעקוב אחר אשתו

  : גילו נציגינו את הדברי� דלקמ�1968 ונובמבר 1968ח העיקובי� אשר בצענו בי� חדש יוני "לפי דו"

  ."40רווק בסביבות . אשת� גרה בדירתו של מר ע' א הגב

  .ב היא פותחת את הדירה מצרור מפתחות בארנקה ועושה אותו דבר במשרדו של מר ע

רצו� (' מהבית ונוסעי� במכוניתו פולקסוואג� חיפושית מסל כמעט בוקר בוקר "ג היא יוצאת יחד ע� הנ
  ).תמונות

  ."נציגי משרדנו יכולי� להעיד על כ�', כדיירת ש� וכו, ד היא ידועה לשכני� בבית בירושלי�

  .ל"ל מצורפי� ג� תצלומי� כנ"לנ

י� מסכימי� שני הצדד: ד על סמ� הצהרת שני הצדדי�"ל נאמר בפרוטוקול ביה"ב באייר תש"בישיבה מיו� כ
ד ידו� בתביעת הגרושי� של האשה כרו� בזה שאלת החזקת הילדות ומזונות האשה והילדות והרכוש וכל הכרו� "שביה

  .ד"ל שיתעורר בעתיד תהיה הסמכות לביה"ג� בעני� החזקת הילדות ובכל עני� אחר מהנ. ד נכבד זה"בכ� ידונו בבי

  :בי� השאר, והיא עונה לשאלות, כ הבעל חוקר את האשה"ב, ל"ה באייר תש"ד מיו� כ"בישיבה נוספת של ביה

הכתובת שלי אותו .. אני אומרת שאחרי שנפרדתי מבעלי אני חיה ע� גבר אחר חיי מי� בקביעות שמו ע"... 
וכ� המקומות השוני� בו עשו , בהמש� בא פירוט מהזמ� שהתחילה לחיות אתו חיי מי�. (דבר באותה דירה

  )."זאת

  :ומרתבהמש� הדברי� א
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ג� א� אקבל ... הייתי מוכנה להתחת� אתו. בלי נשואי� א� אי� לי ברירה. אני מתכוננת להמשי� לחיות ע� ע"
  ..."אני יודעת שלפי הדי� אסור לי לחיות אתו. גט ויהיה כתוב שאסור לי לחיות אתו אני אמשי� לחיות אתו

, הצהיר שהוא עודנו נמצא באמצע חקירת האשהכ הבעל "ב. ד"ל התקיימה ישיבה נוספת של ביה"א באב תש"ביו� י
  .שהוזמ� והופיע בישיבה זו. כ האשה את מר ע"אול� הסכי� שבינתיי� יחקור ב

  :כ האשה עונה בי� השאר"לחקירת ב

יש ביני ובי� האשה ... הגברת גרה אצלנו בבית באותה כתובת באותה דירה. .... שמה ר, אני מכיר את האשה"
אני יודע שהיא אשת איש ובכל ... אני מתייחס ג� לחיי מי� זה שלש שני� פחות או יותר... הזו יחסי� קרובי�

אני לא יודע א� . אנחנו יוצאי� יחד... היא נכנסה לגור אתי על מנת כ�. זה קרה, זאת קיימתי אתה יחסי מי�
אני ... פיעי� יחדאבל ידוע שאנחנו יוצאי� ונכנסי� יחד וגרי� בדירה אחת ומו. לפי החוק היא ידועה בצבור

.... לא דברנו על נשואי�... ולמרות זאת והמשכנו לחיות יחד, יודע שג� א� תתגרש לא יכולה לחיות אתי
אנחנו הולכי� יחד לעבודה ... אמרנו שהזמ� יעשה את שלו. בינתיי� לא יודעי� מה לעשות אחרי שתקבל גט
  ."במונית שלי והשכני� יודעי� שאנחנו יוצאי� יחד

כ האשה להציג את תקליט השיחה שהאשה "כ הצדדי� בתביעת ב"שיבות האחרונות התנהל ויכוח בי� בבמש� הי
כ הבעל טע� כל הזמ� שעדיי� צרי� הוא להמשי� בחקירת "ב. ניהלה ע� חברה שלה שלפי דברי הבעל נמצא ברשותו

 מיד את התקליטי� ואת שעל הבעל להמציא"ד "כמו כ� ישנה החלטה של ביה. כ יביא את התקליט"ורק אח, האשה
  ".כפי שהבטיח לפני כמה חדשי�, ההעתקות שבכתב

  :ד האומרת"ל נרשמה החלטת ביה"בסו� הישיבה הנ

  ".ואז נחליט, על הצדדי� להודיע תו� שבוע ימי� א� הגיעו לידי הסכ� או לא"

  :בו כותב בי� השאר, ג"תשל' באדר א' בתיק מכתב של הבעל מיו� ב

ד בכל העניני� " לשי� ק� לסבלותי ולהג� על ילדותי בדיו� בפרשה כדי לתת פסד"ביה' אני פונה לכב"
ד זה בפרוטרוט על יחסי� ביניה� בחוצפה ובמצח "י שהאשה והגבר הזר הודו בבי"כי אעפ. הקשורי� בה

ד יקבע א� לחייב את האשה בגט רק על בסיס ההוכחות המתקבלות עליו אפילו "ביה' אני מבקש שכב, נחושה
  ..." צור� להזמי� עדי� נוספי� ולהשמעת תקליט שברשותיא� יש

  .ד שלפנינו שהוא כאמור נשוא הערעור"ד את פסה"בסיו� תשל' ד הוציא ביו� ב"ביה

מבלי שנית� לצדדי� להשמיע ראיותיה� " לפתע"ד נית� "פ שהפס"י הבעל נטע� בכתב ובע"בערעור שהוגש ע
א� כנות טענות האשה בדבר בגידתה "ד ישקול לפיה� "יו כדי שביהמטרת הראיות היתה לדבר. וטענותיה� עד גמירא

וזה מפני שהבעל לא אמר מעול� שהוא מאמי� לדברי האשה ורק ". בבעלה או שלא נועדו אלא כדי להוציא ממנו גט
 כמו כ� נטע� שמאחר שלא הוכח זנותה של האשה ורק על סמ�. ד היה לבדוק את נכונות הדברי�"עורר חשדות שעל ביה

  ".סבירה בהחלט לאור החרב� שהביאה האשה על הבעל ועל עסקיו"ודרישה זו , זכאי הבעל לדרוש פיצויי�, דבריה בלבד

  :מ ועיו� בחומר הגענו למסקנא דלהל�"לאחר עיו� בטו

, א� כי בהפסקות ונשמעו בפרוטרוט טענות הצדדי�, היו דיוני� ממושכי�, "לפתע"ד נית� "אי� ממש בטענה שפסה
  ".ד יחליט"ביה"דיעו לה� בסיו� הישיבה האחרונה שא� הצדדי� לא יגיעו לידי הסכ� תו� שבוע ימי� וא� הו

  :ג שהובא לעיל הוא כותב"תשל' באדר א' ד מיו� ב"הבעל עצמו במכתבו לביה, יתר על כ�

ייב את א� לח... ד שיקבע"ואבקש את ביה'  וכוד"כדי לתת פס. ד לשי� ק� לסבלותי"ביה' אני פונה בזה לכב"
  ".'האשה בגט רק על בסיס ההוכחות המתקבלות עליו וכו

  ?ד שאכ� החליט על בסיס ההוכחות שהיו לפניו"מה לו איפוא כי ילי� על ביה

  :לפנינו שלש נקודות הטעונות בירור. שנית� כאמור מבלי לפרט הנימוקי�, עלינו איפוא לגשת לבירור עצ� פסק הדי�

  ;א דינה של אשה זו לבעלה

  ;פ"ב הבעל לגרשה בגב חיו

  .ג א� יכול הוא להתנות מת� הגט בקבלת פיצויי�

) א, ו"קט' סי(ע "הלכה ערוכה היא בשו; ד"מה דינה של אשה זו לבעלה לאור החומר שהיה בפני ביה' אשר לשאלה א
  ".נאמנת... א� יש רגלי� לדבר... אי� עדי� שזינתה אלא שהיא אומרת שזינתה: "א"במחבר וברמ

, וא� נקב בש� החשוד, ד טע� שהאשה משרכת דרכיה"שהבעל עצמו מראשית הבירורי� שבפני ביה, יד�ובנידו� ד
ח "שבו דו, ד מכתב ממשרד חקירות"א� הציג בפני ביה. מ ציי� שלפי הידיעות שקיבל היא גרה ע� החשוד"ובהמש� הטו

וזה ג� , את עמו כמעט יו� יו� מדירתול ויוצ"ובו אישרו שאכ� היא גרה ע� החשוד הנ, י הזמנתו"החקירות שנעשו עפ
  .יותר מזה" רגלי� לדבר"כ אי� ל� "א. בצירו� צילומי�

וא� מסרה , ד הודתה האשה במעשי זנות שנמשכו ונמשכי� לדבריה מספר שני�"ומאחר שבדברי האשה לפני ביה
ד בהחליטו "צדק ביה. דברי�ל שג� הוא חזר על ה"הנ. ד ג� הבועל מר ע"כ� הופיע בפני ביה. פרטי� מסוימי� בנידו�

עובדות שהבעל לא זו בלבד שלא עורר ספק , ד"שכ� העובדות הברורות שהיו בפני ביה. שאי� עני� בהמשכת החקירות
, עובדת אתו, ל"הנ. שלפיה� האשה מתגוררת באופ� קבוע ע� מר ע, ד"אלא הוא עצמו שהביא� בפני ביה, בנכונות�

מאשרי� ומוכיחי� באופ� בולט את " רגלי� לדבר"ה. גות של כאילו בעל ואשהבהתנה, יוצאת אתו לכל מיני מקומות
מתקבלי� דברי , י שאי� עדי� על הזנות ממש"שאעפ, ע"ואת חלות הדי� שהובא לעיל מהשו, נכונות הוצאת האשה

  .האשה בהודאתה
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ד בכל מש� " בפני ביהשהרי בתביעות הבעל שנשמעו, בנידו� שלנו יש לאוסרה ג� מדי� קינוי וסתירה, יתר על כ�
ולשו� זו ודאי משמעותה כוללת ג� אזהרה שלא תסתר ." שתנתק את קשריה באופ� מוחלט ע� ע: "הסכסו� נאמר ג�

 אל תדברי ואל �בכגו� דא שזה כאומר , )ו, ח"קע' סי" (אי� זה קינוי "�" אל תדברי עמו"י שקינוי בלשו� "אעפ, כ"וא. עמו
  .ודאי שנחשב לקינוי, תסתרי עמו

א� יש בלשו� , " ולא תתיחד עמו�שלא תדבר "שד� א� הזהירוה בלשו� ) י"ק' ב סי"ח(ס "וכ� נוקט בפשיטות החת
 לשו� לא תתיחד נמי לא הוי לשו� סתירה �ואפשר , אל תדברי לחוד לא היה קינוי: "בזה' וכ, שלא תסתר" לא תתיחד"

  .וזה שהוסי� ג� שלא תדבר עמו אינו גורע,  קינויודאי הוי, הרי שאילו היה אומר שלא תדבר ולא תסתר". 'וכו

וכיו� שאי� ספק שלא הפסיקה ,  הוי קינוי�ודאי כולל ג� שלא תסתר " שתפסיק כל קשריה"מאחר שלשו� , ז"ולפ
  .ס"נאסרת על הבעל והבועל מדי� קו, ג� אילולא הודאת שניה�. מלהסתר ע� החשוד ע

  .ל"הנ.  שהאשה אסורה על הבעל וכ� על הבועל עד"של הפס' ד בקבעו בסעי� ב"צדק איפוא ביה

ח פוסק "י, ז"י' אישות הל' ד מה"כ' � פ"הרמב: פ"ל חייב הבעל לפוטרה בג"ועתה עלינו לברר א� כתוצאה מהנ
  :ל"וז

מי שראה אשתו שזינתה או שאמרה לו אחת מקרובותיו או קרובותיה שהוא מאמינ� וסומכת דעתו . ז"י "
א� היה ... אמרה לו אשתו שזינתה. ח"י. 'הרי זה חייב להוציא ואסור לו לבא עליה וכו... עליה� שזינתה אשתו

ד כופי� את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברי� "ואי� בי. מאמינה וסומ� על דבריה הרי זה חייב להוציאה
  .כ כופי� אותו להוציא"ואח, אלו עד שיבואו שני עדי� ויעידו שזינתה אשתו זאת בפניה� ברצונה

א� הכוונה , "לגרש"או , "להוציא"� באמרו "נסתפק בכוונת לשו� הרמב) דרוש וחידוש' שבסו� ס' בתשו(א "הגרע
� מורי� יותר "ד דברי הרמב"לענ: "א� מסיק, או שרוצה לומר להוציאה בגט פטורי�, לגרשה מביתו ולהפרישה ממנו
  ".דכופי� אותו אפילו לגרשה בגט

, אבל היא אסורה עליו, וא� אי� עדי�, � על הזנות ממש כופי� אותו לגרשה בגטשא� יש עדי, �"ז דעת הרמב"ולפ
  .ש להוציאה"מ חייב הוא בד"אי� כופי� אותו אבל מ, א"מגדרי שאחד

אלא כל שנאסרת עליו מעיקר הדי� מכוח העדויות שישנ� כגו� , צ עדי זנות ממש"ש בדבריו שנוטה לומר שאי"ועיי (
  ).ג� בזה כופי� על הגט, א" מכוח הודאת עצמו ושאחדולא רק, פ"עדי כיעור וקדל

דבזה , � דכופי� לגט מחמת עיגו� דילה"דאי� טעמו דהרמב: "� מעלה"א ש� בהסבר דעת הרמב"ובהמש� דברי הגרע
, � דלא סגי בהפרשה"אלא דטעמא דהרמב, אי� חוששי� לתקנתה, כיו� דהיא גרמה לכ�כ "� ג"ל להרמב"ל דס"י

  ."דלא סגי בהפרשה רק בגט, וכמו במעוברת חבירו... דשמא יבא עליה

' סי(ז "הרדב' ב בתשו"וכיו. � היינו בגט"הרמב' שכ" יוציא"שמשמעות ) ז"ז סק"קי' סי" (בית מאיר"ב' וכ� כ
  ."ולא סגי בהפרשה,  בגט משמע�דכל היכא דאמרינ� תצא , וכבר הוכחתי בראיות): "ויובא להל� ממנו, ו"תשמ

� "פשוט דלדעת הרמב, וזה מכוח הודאת האשה והרגלי� לדבר, שהאשה אסורה על הבעל, נובנידו� של, ולפי זה
  .חייב להוציאה בגט

ולא , שכל שנאסר עליו מכוח הדי� של עדות האוסרת" �"יותר נראה בכוונת הרמב"א ש"כ הגרע"לפי מש, יתירה מזו
אלא מכוח , ח דיבור הבעל שסומ� על הודאתהנאסרת עליו לא מכו, כ נידו� שלנו"א. כופי� על הגט, א"רק מצד שאחד

� שכופי� אותו "יש מקו� לומר לדעת הרמב, וה� המאשרות וסומכות את הודאתה, "רגלי� לדבר"עובדות המהוות 
  .�"א� כל זה לדעת הרמב. לגרשה

 לא א� לא ירצה הבעל"שכתבו שג� בזינתה האשה ) ה סת�"ד: ב(ריש זבחי� ' א ש� הביא דברי התוס"אול� הגרע
  ".יגרשנה אלא שלא תשמשנו

ואינו חייב לתת לה , י שודאי זינתה"אעפ, ולדעת� סגי בהפרשה, � בזה"חולקי� ע� הרמב' א שהתוס"והעלה הגרע
ג "דשרי בכה, בזינתה תחתיו דמאיסה ליה) א, ז"קי' סי(א "הרמ' לפי מה שכ: "ז יש לנקוט להלכה"עוד דלפ' וכ. פ"ג
  ."ממילא ק� הדי� דאי� כופי� אותו לגרשה, ")לא יל� אצלה אלא בעדי�ו"י שיפרוש ממנה " ע�היינו (

דסגי ', י דעת התוס"שזה עפ, ל"א הנ"י פסקו של הרמ"עפ, "אי� כופי� אותו לגרשה"שא� כי בלשונו נקט , ונראה
ג� חיוב אי� עליו ' שהרי לדעת התוס, לא זו בלבד שאי� כופי� אלא ג� אי� אומרי� לו שחייב לגרש, בהפרשה בעלמא

  .והיינו ג� בודאי זינתה, כ א� נחייבו לגרש יש בזה משו� חשש של גט מעושה"א. וסגי לדידהו בהפרשה בעלמא, לגרש

וקרוב : "ל"א הנ"כ כפי פסקו של הרמ"ופירש� ג. ל"זבחי� הנ' שלמרות שהביא דעת התוס) ו"תשמ' תשו(ז "רדב' ועי
מכל " 'רק שלא תשמשנו') מ אסור לו להתיחד עמה"היינו שמ(, היאעל ידי הפרשה נמי , אצלי שמה שכתבו בריש זבחי�

, תצא בגט, שהוא איסור תורה ותו דמאיסה ליה, ג דאיכא תרתי"דאע, דעתי הוא, כללא דמילתא: "מקו� הכריע להלכה
  ."וא� לא רצה משמתינ� ליה עד שיוציא

מותר שתשמשנו שמתו� השאלה נראה א� ,  באשה שזינתה�שהיא , א� יתכ� שהוא רק בגוונא של השאלה שנשאל
וכל תוכ� השאלה ". דודאי חיישינ� שמא תשדלנו ויבא עליה, אינה שונאתו שלא קינא לה"וא� היא , שאינה מאוסה עליו

  ".דעצת זימה ביניה�"כפי שהדגיש ש� בסיו� דבריו , מוכיח

ל "י', כפי שכתבו התוס, תחתיוג שזינתה "כיו� דסתמא דמילתא שהיא מאוסה עליו בכה, כשאי� הוכחה לכ�, אבל
מ דיוני גדולי הפוסקי� "עפי, בנידו� דיד�', ויש עוד צור� לברר דעת התוס. 'כדעת התוס, דג� איהו מודה דסגי בהפרשה

  .בעני� זה
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שדינה , ז שלא נית� להשקותה כדי לברר ספיקה"שבזה, לעני� אשה שהיה בה קינוי וסתירה' א כ"י' ש ראש סי"הב
כ "ג אא"שאי� כופי� לגרש בכה' ותמה על הרבינו ירוח� שכ". משמע דכופי� לבעל להוציאה"ה לעול� שנשארת באיסור

  .שאינו יודע מנא ליה חילוק זה' וכ, א שנטמאה"ס בא ג� ע"נוס� על הקו

רק שלא "ל דאי� חייב לגרשה "ריש זבחי� הנ' כ התוס"ש ה� בניגוד למש"שלכאורה דברי הב, ועמדו האחרוני�
  ".תשמשנו

על מה שפסק ' שכ, ש עצמ�"מתר� הדברי� שזה מתבאר מדברי הב) א"י' פ ריש סי"ד באוצה"פ והו"במה(הפני משה 
ואי� . א נראה שמותר לו ג� להתיחד עמה"הרשב' דמתשו, ל בזינתה תחתיו שאי� צור� לגרשה"ז כנ"קי' א בסי"הרמ

תה דאסור לו להתיחב עמה שמא יתפייס ויבא ח כשהול� להשקו"סתירה לזה ממה דאמרינ� בגמרא שמוסרי� לו שני ת
ס כי ש� אכתי ספק הוא א� "י קו"ולא כ� בזו שנאסרה עליו ע,  זינתה דאז היא מאוסה עליוודאידיש הבדל בי� , עליה

' כי דברי התוס, זבחי�' ש מהתוס"ז נית� לתר� ג� הסתירה לדברי הב"שלפ). ח"סק(ואינה מאוסה לו כל כ� , זינתה
י "ש שנאסרה עליו ע"ולא כ� בהא דהב, כיו� שמאוסה עליו, דבזה אי� חשש שמא יבא עליה,  זינתהדאיבואומרי� רק 

 ואינה מאוסה כל �אכתי ספק הוא : "ל"ש הנ"כלשו� הב, מכל מקו�, י שמצד הדי� אסורה עליו"שאעפ, ז"ס בזה"קו
  .דחוששי� שמא יבא עליה, ש שבזה ג� כופי� לגרש"ל להב"כ ס"דע". כ�

עדיי� מסכי� שתחזור , לפי טענתו, שהרי, כ"ואי� היא מאוסה על הבעל כ, שאי� עדות על זנות ממש,  נידו� דיד�,ז"ולפ
שיש לכופו , ש"ס דמיירי ביה הב"י קו"ז ממש כמו זו שנאסרה ע"כ הר"א, ד יפסקו שעדיי� מותר לו"א� ביה, אליו
  .ל"וכנ', וזה ג� לדעת התוס. לגרש

ל "ל ס"שכפי הנ, ש"כ הרי הוא ממש הנידו� של הב"א, ס"ד יש לדו� בו ג� מדי� קו"דולפי מה שהעלינו לעיל שני
  .דכופי� להוציאה

כי , ל"זבחי� הנ' ש באופ� אחר דאי� לזה סתירה מהתוס"לתר� דברי הב' כ) ל"א הנ"י' לסי" (נתיבות לשבת"' אכ� בס
וכל שכ� א� היא . ד שלא תתעג� כל ימיה"יאבל היא יכולה לכו� אותו בב. א� היא תתרצה בכ�: "היא' כוונת התוס

כ כל "דאל, נראה דהיינו מסברא, ס לבד אי� כופי� אותו להוציא"ו דבקו"ש בש� רי"ש הב"ומ', באה מחמת טענה וכו
  ."כדי שתוציא עצמה מבעלה' ב איסור יחוד וכו"בעני� שאי, אשה שקינא לה בעלה תל� ותסתר

ס בחידושיו שלהי "והחת. ל משו� עיגו� דידה אי� כופי�"לא מצינו דס' ג� בתוס: 'א בדעת התוס"וכ� מסתפק הגרע
י "אעפ. א לו לקיי� עונתה למה יעגנה בחנ�"כיו� שא, שא� תובעת שיגרשנה כופי� אותו להוציאה, כ"נדרי� העלה ג' מס

  .מ אי� לנו לעגנה"מ, שחטאה וזינתה ברצו� ונאסרה עליו

בנידוננו , והא דכופי� אותו הוא רק מצד עיגונה דאיתתא, ובעת הגירושי�ש אינ� אלא כשהיא ת"ז שכל דברי הב"ולפ
" אכלתי ואוכל "�ד ללא כל רתיעה "ואמרה בפני ביה, שהרי אשה זו אינה מתחרטת כלל על מעשיה. נראה דאי� זה שיי�

א� . א תתגרשוכ� בדעתה להמשי� להבא בי� שתתגרש בי� של, שממשיכה לחיות ע� הבועל באיסור, "לא פעלתי או�"ו
, י שיפטרנה בגט לא יהא האיסור כל כ� חמור כמו כיו� שעומדת באיסור אשת איש"י שע"ואעפ. כ� טענת עיגו� אי� כא�

� "ורמב. ט"ק ד� ס"ב' עי. (בכדי להקל עליה במקצת האיסור, מכל מקו� בכגו� דא לא מצינו שזה יחייב את הבעל לגרש
  ). בעני� הקל הקלפ"יוהכ' � פ"ע בר"וע, ר"ש ונט"ט ממע"פ

  .פ וסגי בהפרשה בעלמא"שאינו חייב לגרשה בג, זבחי�' הדר דינא דהתוס, ד אי� טענת עיגו�"וכיו� שבנדו

שלעול� אי� חוששי� לעיגו� , יש ליישב ג� בדר� אחרת, א"י' ש ריש סי"זבחי� לדברי הב' ל מהתוס"וסתירה הנ
, ל שכתב בסתמא דבזינתה סגי בהפרשה"ז הנ"קי' סיא ב"וכמשמעות פסק הרמ, כשהיא היא גרמה לעצמה, האשה

, א שאני"י' והא דסי". נתיבות לשבת"כחילוקו של ה, ולא חילק בי� תובעת גט לשאינה תובעת, צ להוציאה בגט"ואי
ז אמרינ� שאל "והרי מטע. שאלולא זה הרי אי� אוסרי� על הייחוד, י שקינא לה"שהרי הבעל הוא שגר� שתאסר עליו ע

י שהייחוד אסור "ועפ). ז, ח"קס' ע סי"א, :סוטה ב(שא� תסתר נמצאת אסורה עליו עולמית , ז" לאשתו בזהיקנא אד�
י "שתאסר ע, ל הקינוי בעי� יפה"אי� רואי� חז, ל"מ כנ"מ, ואשה הנסתרת עוברת על איסור ג� אילולא קינוייו, ממילא

  .בעוד שיכול להיות שהיא טהורה, זה לעול�

, והיינו, ע"וכ� הועתק בשו, י ש� פירש שהכוונה אפילו בינו לבינה"הרי רש, "בינו לבינה"קינוי ומה שנאמר ש� על  (
י "שאז נאסרת ע, כ לקנא לה בפני עדי�"ומכש, י"מ יש לחוש לדעת ריב"מ, ז קינוי"שלמרות שבזה לדעת חכמי� אי

כ "ע. י שקינא לה"ר� לכ� שתאסר עהרי הוא שג, כ א� קינא לה ונסתרה ונאסרה עליו"דאשר ע). הסתירה ג� לחכמי�
אלא , שאיסורה לא בא לה בגרמתו, ולא כ� בזינתה. כ כופי� אותו להוציא"יכולה לבא עליו בטענה שהוא גר� לעיגונה וע

ש "כ א"ע. להוציאה, וא� לא לחייבו, כ אי� לכופו"וע, בזה באמת אינה יכולה לבא עליו בטענה, היא היא שגרמה לעצמה
ואי� לחייבו במת� גט ג� א� , שבזה סגי בהפרשה, כיו� דאינהו מיירי בזינתה במזיד', ליבא דהתוסש ג� א"דברי הב

  .ש"ג� לפי דברי הב, פ"אי� לחייבו במת� ג, ד שנאסרה עליו שלא בגרמתו"ז ניד"ולפ. תתבענו לזה

 חייב להוציאה �א " הגרעמ שהבי� דבריו"� לפ"לדעת הרמב: פ"נידו� דיד� יש בו שלש דעות לעני� חיובו בג: ובסיכו�
במקרה דנ� שהיא בגדר , "פני משה"לפי הבנת ה, לפי הבית שמואל' וכ� הוא ג� אליבא דהתוס: ז"וא� כופי� אותו ע

  .האסורה מצד ספק

אי� בזה , א שפסק כוותייהו"והרמ' ש אליבא דהתוס"מ שכתבנו עוד בביאור הב"וכ� לפ, "נתיבות לשבת"ואילו לפי ה
  .אלא הפרשה בעלמא, רשהעל הבעל חיוב לג

  .כי יש בזה משו� ספק של גט מעושה, אי� לפסוק שהבעל חייב לגרשה, ומכיו� שהדבר תלוי באשלי רברבי

שלפי טענת הערעור יש הצדקה : ד שדחה את תביעת הפיצויי� של הבעל"של הערעור על פסה' ועכשו נבא לסעי� ג
ד שד� בדבר ופסק שחייב "ביה' י דרכו של כב"והנה עפ. ל ידהבגרמת האשה וע, לתביעה בשל הנזקי� שנגרמו לו בעסק

, ורק משו� לתא דידיה, ג משו� עיגונא"ל אי� בכה"כי כנ, ל נתברר שזה לא יכול להיות מצד עיגו� האשה"ושכנ, לגרשה
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ות מבלי להכנס לבירורי� באיזו מדה יש ממש, ד ג� בזה שדחה תביעת הבעל לפיצויי מכל וכל"ביה' כי אז צדק כב
אול� מאחר . שהוא הוא החייב בו, ז אי� כא� מקו� לפיצויי� בגלל מת� הגט"כי לפ. בטענתו על הנזקי� שנגרמו לו

ובזה יש מקו� לשמיעת , כ מת� הגט הוא עני� למשא ומת�"א, שמסקנתנו היא שבכגו� דא אי� לפסוק עליו חיוב למת� גט
  .תו� הסכמת שני הצדדי�שהגט ינת� מ, הטענות בכדי להביא הצדדי� לידי הסכמה

  שאול ישראלי

  פסק דין
  :בהתא� לכל האמור יש לפסוק

  .פ לאשתו"ואי� על הבעל חיוב לתת ג, ד מתקבל"של פסה' א הערעור על סעי� א

  .ג� לכשתתגרש מבעלה. וכ� על מר ע, והאשה אסורה על בעלה, ד נדחה"של פסה' ב הערעור על סעי� ב

  .רלגרש את אשתו . ג מצוה על הבעל א

, מ בעני� זה"ד שד� בדבר שיסייע לצדדי� בניהול המו"ביה' וממליצי� לפני כב, מ על התנאי�"ד על הצדדי� לנהל מו
  .א� יתבקש לכ� על יד�

  .ד טר� קבע עמדה סופית ביחס לילדי�"מאחר שביה, כבר הודע לצדדי� שאי� מקו� לערעור', ה אשר לסעי� ד

  .ו אי� צו להוצאות

  .ט"בחשו� תשל' � אפסק הדי� נית� ביו

  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט  בצלאל זולטי

  

*בעני� כפיה לגירושי� כאשר נשא אשה על אשתו : סימ� לד
33

  

לפיו נדחתה , ו"א באב תשכ"ביו� י, ת"ד האזורי בפ"ביה' י כב"הוא נגד פסק די� שנת� ע/ 178ו"ערעור תשכ
   .פ"תביעת האשה לצוות לכו� את בעלה לגרשה בג

  :ית העובדותתמצ

לאחר עשר שנות נישואי� . ולה� שני ילדי� משותפי� ב� ובת, י"ז כדמו"הצדדי� הינ� בעל ואשה הנשואי� זל
, ד האזורי לחייב את בעלה בגט"המערערת הגישה תביעה לביה. זנח המשיב את אשתו ונשא אשה אחרת עליה

כי בעלה לא מוכ� לעזוב את האשה , ההעילה לז. לכו� אותו עד שיפטרנה בגט, ובמקרה ויסרב לגרש אותה
אשר ]בכתובה של המערערת . הצדדי� ה� מבני עדות המזרח. השניה והיא לא יכולה להמשי� במצבה הנוכחי

  ".ל"ה ז"לא ישא ולא יקדש שו� אשה אחרת עליה בחייה כתקנת רגמ: "נאמר[ עליה מופיעה ג� חתימת הבעל

והיותו נשוי ע� אשתו השניה איננה , וצה בחיי שלו� עמהר, הבעל טוע� כי הוא אוהב את אשתו הראשונה
  .עומדת בסתירה לרצונו לחיות ע� התובעת חיי משפחה תקיני�

: טעמו ונימוקו הוא.  תביעת האשה לכופו לגט� כאמור �אבל דחה , ד האזורי פסק שעל הצדדי� להתגרש"ביה
,  לכו� את הבעל לגרש את אשתו הראשונהי גדולי הפוסקי� שעל פיה� היה אפשר לצדד"א� כי יש צדדי� עפ"

  ".אול� רבו החולקי� עליה� ונקבעה הלכה כי במחלוקת הפוסקי� אי� כופי� לגרש

הרב בצלאל זולטי והרב יוס� , ד עליו נמנו הרב יצחק נסי�"פסק ביה' ר כר� ז"מ ארו� המפורט בפד"לאחר מו
  .אלישיב שלא לשנות את פסק הדי� המעורער' שלו

  .א"ש אלישיב שליט"ל את המכתב להל� לגרי"ש ישראלי זצ"ל שלח הגר"ר הנ" הפסק בפדלאחר פרסו�

ח ואומרי� שאי� כופי� "וי": "שכתב) 'א' ד סעי"קנ' סי(א "מהרמ' שאי� ראי' שכ' צ' ת סי"ה מביא נובי"א מעכתר
' שכונתו לכפי"  שעבר על חר� ששיעבד נגדה שלא להקניטה�כ פושע נגדה "ת אלא א"למומר או שער עובר על ד
  .'בשוטי� דלא נחית להא וכו

כ ש� להוכיח דאי� כופי� במומר "מוסבי� על מש) מ"הלקוחי� מההג(א "ה דחה דבריו דהרי דברי הרמ"ומעכתר
שהוא ' ג שעבר על ח"מ שבכה"כ סיו� דברי ההג"א, בשוטי�' והת� המדובר בכפי, פ המדיר"ס' מדלא מנה זאת במתני
  .'י כפי" על האי גוונא והיינו עכנגדה כ� יוציא חוזרי�

ז מסיק דהא דכופי� הוא לא מצד דעבר "ועפי. 'כ ג� בהא תיקשי אמאי לא מנה זאת במתני"ז חזר והקשה דא"ועפי
דאינו מרס� ' אינו אלא לשמש לראי' והא דעבר על הח, א"דהרמ' אלא מדי� מי שמכה את אשתו וכהא דסעי� ג', על הח

  .'עצמו ועומד ברשעו וכו

ל לא הביא די� זה אלא במכה לחוד ולא בעני� מבזה או "הנ' דחזינ� דבסעי� ג, א"ד זה לא נית� כלל להתפרש ברמ"לענב 
המכה אשתו "ג� הנימוק ' ומשמע ממנו דרק לעני� יכה הוא שיש לדו� בזה לדעתו כדכ, מקניטה כהא דהבנימי� זאב

  .א"ל להני יאבל לעני� מבזה לא הביא כל, "עבירה היא בידו כמכה חבירו

                                                      
  ).3' ,ר כר� ז"פד (178\ו"ש אלישיב תשכ"ד של הגרי"המתיחס לסח " מכתב משנת תשכ33
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, א"ואילו הכא לא הביא אלא דעה ראשונה דג� במומר כופי� בנוסח י" יש אומרי�"ותו דהת� הביא זאת רק בש� 
  .ע"נראה שהיא אליבא דכו" ויש חולקי�"של ' ואילו הדעה השני

. ו�על עצמו מרצ' ג שהוא עצמו קיבל הח"דמשמע שהמדובר רק בכה" ששעבד נגדה' שעבר על ח"ועוד דלמה נקט 
  ".'ד ליסרו ולהחרימו וכו"וא� רגיל הוא בכ� ביד בי"ג "ד החרימו כהא דס"כ� לי שבי' והרי אי מצד דאינו מתרס� וכו

  .'אלא הוא קשור בזה שעבר על הח, מ לא נחת לה מצד המכה אשתו ומבזה אותה"מכל זה מוכח בפירוש דהא דההג

אלא מצד הפרת , קאתי עלה' הא דאיסורא דעבר על החכ שנוקט שלא מצד ל"א' י עצמו נ"ג ה� אמנ� מדברי הנוב
', דהרי בנידו� שלו כבר הוציא את השני, הוא דאתי עלה' התחייבותו כלפי האשה שקיבל עליו באופ� חמור דקבלה בח

מ דומי� לדברי "ז דברי ההג"ולפ. כ מצד הא דעובר באיסור הרי חזר בתשובה ואי� נכופנו בגלל זה להוציאה"א
  .מצד שעבר על התנאי' ד דנראה ממנו דיש כפי"ד בסו� הפס"ל שהו"המהרש

א� , ה בהתחלה"וכדנקט מעכתר, בשוטי�' ל כפי פשטות� ודאי משמעות� לכפי"א� כי דברי המהרש, ד"א� לענ
דכל הדיו� הוא רק , ו"ד וש� נ"קנ' ג סי"בזה הכנה' דכ) ד"ד ס"קל(דהרי זה כהא דנשבע לית� גט , באמת זה תמוה מאד

אבל אי רצה לעבור , ד ש�"קל' א בסי"ל דאי� זה אונסא דעצמו כדהביא הגר"שבזה י, ת� מעצמו מחמת השבועהא� נו
ז ממש כמו בנשבע וכופי� "ז יכפוהו עכשו ה"כ בעבר על התנאי באופ� שעי"א. ודאי דזהו גט מעושה, על השבועה וכפוהו

  .ל"שהוא גט מעושה וכנ, אותו למלא שבועתו

, א"כ דברי הרמ"א. כ קשה כמו בשבועה דאי� מכשירי� אלא בדיעבד"פ מצד התנאי לית� גט ג"כוא� לומר דמחויב ע
  .ע נראי� מוקשי�"א� נפרש� מצד ההתחייבות שקיבל ע

  .דמצד זה הוא הדיו� בסעי� זה וכמו במומר, ד"מ ה� מצד עובר ע"א וההג"דברי� כפשוט� שדברי הרמ' כ נ"ד ע

] א�[ד ג� "נראה דכשהבעל עובר ע, כשמכשילה אותו לא מצד שהיא עצמה עוברתי דבעוברת על דת היינו רק "ואעפ
: כהא דבכורות ל, כי האשה נגררת אחר בעלה וקשה לה לעמוד נגדו. אינו מכשילה באופ� ישיר יש מקו� לטענה מצדה

ברות ודאי דלא ק דאינה צריכה לחזור ולקבל דברי ח"ולשיטת ת' ה וכו"נישאת לע' מעשה באשה אחת שנשאה לחבר וכו
אלמנה ' כתובות פ' וכהא דירוש, של בעלה' ל דעשתה זאת רק מחמת הלח� והכפי"אלא דס, פליג על העובדא ועל דכוותה

אלא דבזה הוכיח . מצד זה' כ ג� בשהוא עובר על דת יש מקו� לכפי"ע. 'יוסי הגלילי וכו' ג באשתו של ר"סו� ה' ניז
אכ� . ואשה בכל דהו ניחא לה' וכדאסבר לה משו� טב למיתב ט� דו וכו'  כפידאי� כא�' מ מדלא מנה זאת במתני"בהגה

, בזה שמקניט אותה' שלא להקניטה והוא עובר על הח' הי' כ בזה שכל עיקר קבלת הח"משא. כל זה א� אינו מקניטנה
ז חייב "דמשו, ד"כ חוזר בזה הנימוק העיקרי של עובר ע"כיו� שממרר חייה ומקניטה ע, כ אזיל הטע� דטב למיתב"א

  .להוציאה

כ ג� "מ מה שהקשה דא"ולק, ה"כדדאיק מיניה מעכתר, בשוטי�' מ ג� לעני� כפי"ה ומעתה ניתני� להתפרש דברי ההג
והכא שעובר , דלא מנה הני דבאו בפשיעת הבעל, ריש המדיר' כדכתבו התוס, ז תקשי אמאי לא מנה זאת במשנה"ע

מ אלא אי בכל "ולא התקשה ההג. מ מהא דלא מנאה"כ לק"ע. דולה מזועל דת במה שמקניטה הרי אי� ל� פשיעה ג
  .ש�' וכהא דמקמ� ומצר� וכדכתבו התוס, דאז הרי זה לא בכונה של פשיעה נגדה', מומר יש די� כפי

כי . י עצמו"וזה מבואר בהנוב, בשוטי� אינו הכרחי' י כפי"מ מיירי ע"ל דההג"י הנ"ה נגד הנוב"אכ� דיוקו דמעכתר. ו
מ שנת� "הרי לפ, מ� המשנה' ולזה הוא דהביא הראי, בשוטי�' מ על מומר היה ג� לעני� כפי" אמנ� הדיו� בההגא�

ל דכלפי זה מתיחסי� דבריו "כ י"וא. מעתה ג� די� יוציא נמי אי� במומר' הטע� לדבר מצד דטב למיתב וכו
אול� על די� , פ חיוב להוציא"ש עכאבל במומר שמקניטה במומריותו בזה י, האחרוני� דכל זה הוא במומר סת�

  .אי� לנו בדבריו' כפי

ד אי� לבא מטע� זה "ה דבנידו"ד ודאי בזה צדק מעכתר"מ הוא מצד עובר ע"שהדיו� בההג' מ שהסקנו שנ"פ לפ"עכ
  .ממש על עצמו' וקבלתו בכתובה אי� בה גדר קבלת הח, כיו� שהזוג ה� מעדות המזרח

  .ל"ובפרט שציי� זאת ג� בכתובה וכנ, נשי�' ואי� במקו� שנהגו שלא לישא בויש לדו� בזה מצד התנאי דבשעת נש

כ "ואעפי, ג הוא מזכות האשה"מ דדאיק דג� חדר"בגט עפי' ה חותר להוכיח דמכח תנאי שהופר אי� כפי"ז והנה מעכתר
  .י דודאי הוי כהתנה"וכ� מהא דאי� כופי� להוציא כשאי� בידו לזונה אעפ. מצד התנאי' אי� כפי

מיימוני במי שחייב עצמו לדור במקו� הכלה שמוכח מזה לכאורה שכופי� אותו לקיי� ' והוקשה לו מהא דתשו
  .ופלפל בזה. 'התנאי וכו

שעבר על התנאי ושוב אינו בידו ומסרב , דא� אי� לפניו דר� אחרת מלבד גירושי�. ואני בעניי לא ידעתי מקו� הספק
דאי� אפשרות , ז ממש כמו שנשבע ורוצה לעבור על השבועה"דה, כ לעיל"שוכמ' ז כפי"הא פשיטא דלא יתכ� ע, לגרש

  .לכופו לגרשה לקיי� שבועתו

או לגרש הרי בזה פשיטא לאיד� גיסא דנכופנו לעמוד , היינו או לקיי� התנאי, וא� הדיו� בזמ� ששני דרכי� לפניו
  .בתנאו וא� לא ירצה ויגרש הרי אי� כא� משו� לתא דגט מעושה

דיש , א לחמר שאינו רשאי לעשות גמל"דמדמה לה הריטב, וק הנידו� של עובר על תנאו ולקח אשה אחרתוזהו בדי
ואי משו� . ולעמוד בתנאו ע� אשתו הראשונה' נ הדבר בידו לגרש השני"וה. ח"ד סקמ"קנ' א בסי"כדכתב הגר' בזה כפי

שהיא , מה זה איכפת לאשתו הראשונה, לא תנשא בגט זה א� נכופנו להוציאה מחמת חשש גט מעושה' דלגבי השני
  .תצא מביתו ולא תהא לה צרתה בצדה' מעונינת בעיקר שהשני

כי כל עיקר קפידתה והקנטתה היא בזה , כ סגי לה ויקיי� בזה תנאו"דג� א� יוציאנה בלי גירושי� ג' כ נ"יתר ע
  .אלמנה צרורה עד יו� מותה' אבל לא הא דתהי, מנהג אישות' שנוהג בשני



  ל"הרב שאול ישראלי זצ/ משפטי שאול 

 

151

' נ יש כא� די� כפי"וה, ז דומה ממש לחמר שרוצה ליעשות גמל שנכופנו בשוטי� לחזור למלאכתו הקודמת"כ ה"א
  .מביתו' לעמוד בתנאו ולהוציא השני

מ "מ, דא� א� ננקוט שהיא זכות האשה, ג"מצד חדר' ה דאי� די� כפי"מכל הני תשובות שהביא מעכתר' ואי� ראי
ח שחייבוהו בפירוש "ו מתקנ"ובק, וזו לא היתה בכונה לכופו בשוטי� לזה, מכוח תקנה זו זכותה מוגבלת כפי התקנה

כ תנאי שהוא קבל על עצמו כלפי האשה ודאי דחייב לעמוד "משא, בשוטי�' מ לא חייבוהו עד כדי כפי"להוציא שמ
ממונות שמתחייב וכמו בכל תנאי דהתחייבות בדיני , וכופי� אותו לעמוד בתנאו ולא לעבור עליו ואפילו בשוטי�, בתנאו

וכהא דחמר , ו מדי� שיהא לאו של� צדק וה� של� צדק"כהא דכתובות פ, בזה מדי� שכירות שכופי� אותו עד שתצא נפשו
  .ל"ונעשה גמל וכנ

והנימוק מבואר , היא מצד האשה' ת ש� הכפי"דלדעת ר, ארצות' וכ� יש להוכיח זאת מהא דשלהי מכילתי� לעני� ג
  .'י כפי"וג� ע, הרי שתנאי מחייב אותו שיקיימו". כ� נשאהמ "דע"בתוספתא ש� משו� 

לכופו שידור ' דודאי מ� הדי� הי, ע לדור במקו� הכלה ה� פשוטי� ונכוחי�"מיימוניות שקיבל ע' ז דברי התשו"ועפי
וכהא דחמר ונעשה גמל , ל"ת הנ"כהא דכופי� אותו לדעת ר, וזה אינו גט מעושה, וא� לא יסכי� יגרשנה, במקומה

  .ל"וכנ

פ "עכ' כ תיקשי לי"דא, זו תמוהה' ראי, ל כ�"ומה שהביא להוכיח ממי שאי� לו לזונה שאי� כופי� לשיטות אלה דס
אלא " אפלח"דהני שיטות הרי סברי שאי� זה בכלל ההתחייבות של , אלא פשוט. למה אי� כופי� שיל� להשכיר עצמו

  '?כ מה מקו� כא� לכפי"וא,  התחייבות כללע שו�"לא קיבל ע, וא� אי� לו במה לעבוד, לעבוד בשלו

, כ אינו פשוט כלל"לדידי ג, ג הוא זכות האשה"דלכל השיטות הא דחדר' יש להעיר דמאי דפשיטא לי, ואגב [
י והני דקאי "כ לשיטת הב"משא. ג הוא קיי� ג� כשעבר ונשאה"ל דחדר"דבפשטות הדברי� אי� זה אלא להני דס

כי , לשיטה זו ודאי לא מסתבר כלל לראות בזה זכות האשה, הוכרע נגדו אלא לחומראת לא "כ הנובי"ולפמש. 'כוותי
  ?וכי זכות זו שלה במה פקעה, מ במה שעבר ונשא"לגבי דידה מאי נפ

. י אי� כא� זכות האשה כלל"דלהב, מצד זכותה' ממילא אי� מקו� לכפי, ל"י וכנ"כ מאחר שלא הוכרע שלא כהב"א
  .וזהו לרווחא דמילתא

מ "דזכות זו היא רק עפי. ל"כנ' כ אי� ראי"ע הוי זכות האשה ג"ה דלכו"ג� אילו היינו נוקטי� כמעכתר, אמורא� כ
  .]וכופי� אותו לעמוד בזה, כ בתנאי שהוא עצמו חייב עצמו דודאי חייב לעמוד בתנאו"משא. שחכמי� תקנו וזיכו אותה

כ� בפירוש ' ד שכ"ובפרט כניד, אשה אחרת על אשתודבהני מקומות שאי� נהוג לישא , ד"ח תבנא לדיננא מה שנלענ
. ל"ואולי ג� לפוטרה בגט וכנ, מביתו' מחוייב הוא מכח התנאי לעמוד בזה ויש לכופו להוציא אשתו השני, בכתובה

  .אי� כא� חשש של גט מעושה כלל וכלל, וא� יבחר לו דר� אחרת והיינו לית� גט לאשתו הראשונה שרוצה בזה

כ� מנוסח ש� הדבר במסקנות (ל שפסקו שחייב הוא לגרש אשתו הראשונה "ד הנ"יר דמה שנראה בפסט וצרי� אני להע
. אלא יש בידו הברירה, דמצד התנאי אי� עליו חיוב מוחלט לגרש הראשונה, ע טובא"דבר זה צ) ד"הבאות בראש הפס

וא� , יב הוא בזה מצד הדי�ד המחייב אותו כאילו באופ� מוחלט לגרש הראשונה יכול לגרו� לו טעות שמחו"ופס
אלא רק בתור , כיו� שמצד הדי� אי� עליו חיוב זה, ז יכנס בחשש של גט מעושה"ד זה ה"יסכי� לתת גט מטע� פס

  .ח"קס' ט סי"ברירה וכמבואר בעונג יו

  .ד כתבתי"והנלענ

  שאול ישראלי

  .ב"שו] ל"זצ) [א"שליט(י "לידידי הגרש

  .ל"אתי בקונטרס הנואני רוש� מה שנתעוררתי אגב קרי... 

  :ש� כתוב

' כ תיקשי לי"דא, דבר זה תמוה, ומה שהביא להוכיח ממי שאי� לו לזונה שאי� כופי� לשיטות הסוברי� כ�"
 זה בכלל ההתחייבות של שאי�דהני שיטות הרי סברי , אלא פשוט. פ למה אי� כופי� שיל� להשכיר עצמו"עכ

  "'?כ מה מקו� כא� לכפי"וא, שו� התחייבות כללע "לא קיבל ע, וא� אי� לו במה לעבוד, "אפלח"

התנה ' ואפי. אבל אי� כופי� אותו להשכיר עצמו ולא לעשות שו� מלאכה כדי לפורעו: "ז"צ' מ סי"הלכה פסוקה בחו
' נראה דהוא מטע� דכ"ע ש� "ובסמ." ע שיתפוש המלוה את גופו וכתב לו בשטר אינו מועיל ואינו יכול להשתעבד בו"ע

הלוה מתנה בפירוש ' ש הי"ג דבנדו� השא"ואע: "ט"צ' ח ש� סי"ובב". י הוא קוד�" ישראל עבדי� שטר דהשכי לי בני
ת "ע תנאי שהוא כנגד ד"ה אנ� כי דינא אי� כופי� אותו כיו� שהתנה ע"אפ, להשתעבד ולעשות מלאכה כדי לפרוע חובו

ד כופי� אותו לכ� "ש אי� ב"ש הרא"וז'  כייפינ� ליאבל אנ� לא', מתרצה להשתעבד בגופו לא הוה מחינ� בי' ודאי א� הי
ש "כמו" ואפלח"ש בכתובה "ז אי� אד� יכול להתחייב לעבוד אלא א� נפרש מ"לפי) א ש�"ביאור הגר' וע(ש "ע" 'כו

  .לכוונה אחרת" ואפלח"ת "לכ� השיא ר. ל"תקנת חז' א נמצא דכ� הי"הש

א� מה זה נוגע לעלובתא , ל לעבוד"במזו� אשה לא חייבוהו חזו... ת ובמתחייב בפירוש "בר� א� אי נימא דלא כהר
וא� אי� לו , התחתנה אדעתא דהכי שתקבל לח� חוקה מדי יו� ביומו, מ שתרעב ללח�"האשה לא נשאת אליו ע, דא

  .פ"לשל� בהתא� למה שחויב למה לא תהא זכאית לדרוש שישחררנה בג

  :עוד ש�

) ד"קל(ת כהא דנשבע לית� גט "דר, א� באמת זה תמוה מאד, י�בשוט' ל ודאי משמעות� לכפי"דברי המהרש"
אבל אי רצה לעבור על השבועה , הדיו� הוא רק א� נות� מעצמו מחמת השבועה' ד דכ"קנ' ג סי"בזה הכנה' דכ
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 כמו בנשבע וכופי� ממשז "ז יכפוהו עכשו ה"כ בעובר על התנאי באופ� שעי"א. ודאי דזהו גט מעושה, וכפוהו
  ...".ת אחרי שבועתואותו למלאו

וחייב להוציאה , כ לתבוע ממנו גט"והיא זכאית לפי, ל דאדעתא דהכי שיתחת� ע� אחרת לא נשאת לו"במקו� שנ
לולא התחייבותו כלפיה הקדושי� בטלי� , ל"ה בנדו� המהרש" והכדי�כ איפוא הוה גט מעושה "וכופי� אותו על כ� וא

שא� יכופוהו לגרש הוה אנוס , הקדושי� ומה זה עני� למי שנשבע לגרשהי התנאי דיליה חלי� "וע, ד"לפי הס, לגמרי
  .ל בזה דהוה גט מעושה שלא כדי�"ונ. בנתינת הגט

  :עוד ש�

ג הוא קיי� ג� "ל דהחדר"אי� זה אלא להני דס, ג הוא זכות האשה"מאי דפשיטא דלכל השיטות הא דחדר"
כי לגבי דידה , בר כלל לראות בזה זכות האשה לא מסתודאילשיטה זו , י"כ לשיטת הב"משא. בעבר ונשאה

  "?פקעהוכי זכות זו שלה במה , מ במה שעבר ונשא"מאי נ

ה הטיל חר� על כל רגע שהוא מחזיק שתי נשי� או החר� הוטל על מי "היא א� רגמ' י ודעימי"פלוגתייהו דהב
והדבר , ויות האשה אי� בזה פלוגתאאכ� בנוגע לשעבודי� וזכ. היינו על מעשה הנשואי� גרידא, שנושא אשה על אשתו

ובודאי לא נשאת אליו אשתו אלא אדעתא . ה"א מבלי שילכד בחרמו של רגמ"א לבעל לקחת אשה ע"ע דא"פשוט לכו
ה מאתריי דנהיגי כ� בלי כל הטלת "ה הלא לא גרע תקנת רגמ"דהכי שלא ישא אשה עליה ואטו ברשיעי עסקינ� ובלא

  .� זכות האשהחר� ובודאי מסתברא שיש בזה משו

  :ה"עוד כתב כתר

שכופי� אותו לא ' מיימוני במי שחייב עצמו לדור במקו� הכלה שמוכח מזה לכאו' והוקשה לו מהא דתשו"
ת ושוב אינו בידו ומסרב לגרש פשיטא "שעבר ע, דא� אי� לפניו דר� אחרת מלבד גירושי�. ידעתי מקו� הספק

 לאיד� גיסא פשיטאהדיו� בזמ� ששני דרכי� לפניו הרי וא� , ז ממש כמו שנשבע"דה' ז כפי"דלא יתכ� ע
  ."דנכופנו לעמוד בתנאו וא� לא ירצה ויגרש הרי אי� כא� משו� לתא דגט מעושה

כ� דבכפיית האשה ' ואחרי שרוב הגאוני� פי"' ש שכ"ע, על הגט' י הי"ל משמע דדיו� הכפ"מיימוני הנ' מתו� תשו
בא לכו� את האשה לא היינו כופי� אותה הואיל ונפיק מפומיה ' י היכא דהבעל היודא,  להוציאלכופוד "מיירי מי יעבור ע

  ".ת דמספיקא עבדינ� לחומרא"דר

דהא דאי� כופי� אותה היכא דאיכא פלוגתי דרבוותא מחמת ספק היינו א� : "כתוב' ג' ה סע"ע' אכ� בבית יעקב סי
הנה לא עלה על דעתו ...".  אותו ממלאכה דכופי� בשוטי�יכול לכופה בשוטי� דכיו� שאינה רוצה לעלות עמו הוי כמונעת

שהרי לדידה מחוייבת ללכת אחריו ועל דעת כ� התחתנו ורק המציא , היא על עצ� עליתה על מקומו' ל לומר דהכפי"ז
ז הוא "ל משו� שע"הנ' מהתשו' א כתבנו לדחות הראי"ואמנ� ג. כ היא מונעת ממלאכה"היא כתוצאה מכ� שע' דהכפי
  .ז מחיוב מנה"אמונע 

ד יכולי� לעשות לה לכו� הבעל לשוב ולהיות "אבל מה שהיו הב: "ש"ז זל"קכ' ש סי"עיו� בדברי הריב... ויש לי
כ "ת אח"ש שעבר על ד"וא� לא רצה מנדי� כמו שמנדי� מ� הדי� לגברא דלא ציית דינא וכ, אצלה ולקיי� שנית עמה

מ מנדי� אותו או מכי� אותו עד "מ, א לאו שאי� בו מעשה ואי� לוקי� עליושאי� לוקי� על לאו של עונתה לא יגרע לפי שהו
ס שמכי� ומנדי� עד "מ לא גרע מדבר שהוא מד"מ: "ח"ד סקמ"קנ' ע סי"א אה"ה בביאור הגר"וכ". שיקבל עליו לקיימה

 מדי� שעבוד הלוא בפשוטו נימא שיכופוהו, ל לחדש טע� למה כופי� אותו לוקח מנה"ולמה דחקו עצמ� ז". שיקיי�
והוי כאוסר נכסי חבירו על (והוא משתעבד לה מדאורייתא "ו האומר לאשתו קונ� שאני משמש� "וכמבואר בנדרי� ט

  "תשמישי עלי� כופי� אותה ומשמשתו.. דא, )�"ר. חבירו

� אותו ש ואי� כופי"הש' וכ" וישב ולא ישמש: "א נאמר"ז סק"ע' א סי"ל דמדי� שעבוד לא שיי� לכופו שהרי בעה"וצ
' ולכ� כ, א ש� דאי רוצה לגרש א� בלאו דלא יגרע אינו עובר"בלא דעת נפש לא טוב ומבואר ברמ' לשמש דאיסור הוא דכ

ויהפו� לבו לאוהב אותה תחת שנאה אשר שנא ... הוא שלא יעבור על לאו דלא יגרע וכייפינ� אותו או שי' דעני� הכפי
  .אותה או יגרשנה

וכ� אותה ' וכעי� אותה ששנינו בתמר כו, בדברי�' ממש קאמרינ� אלא דכפי' לאו דכפי: ג"ק כתובות ד� ס"שטמ' וע [
' שאמרו קונ� הנאת תשמישי עלי� כופה ומשמשתו למימרא דכא� דמשעבדא ליה לאו כל כמיניה דקמי מפקא לי

  ."]ולא חל הנדר ולא בעי הפרה כלל' מיני' לשעבודי

  :עוד ש�

, א לחמר שאינו רשאי ליעשות גמל"דמדמה לה הריטב, ת ולקח אשה אחרת"וזהו בדיוק הנידו� של עובר ע"
  ."נ הדבר בידו לגרש השניה"וה

תדיר ' בעלה חמר ויהי' כלומר רוצה האשה יותר שיהי' ב רוצה אשה בקב כו"ק כתובות ד� ס"ד בשטמ"י הו"בתר' ע
 כמורדיו וא� לא ירצה להניח דיינינ� לו  הלכ� יכולה לעכב על�גמל ' עמו ותטפל עמו באותו המעט שהוא מרויח משיהי

  .ד לכופו שיניח מלאכת גמל"משמע דאי� ביד ב. ל"על אשתו עכ

א אינו "א דבזמני� הללו שהוסכמו הדורות בנדרי� וחרמות שלא להתיר לישא אשה ע"וי: "ה"ובמאירי יבמות ס
יכול לספק יוציא וית� ' א אפי"נושא אשה עאמי שאמר אומר אני כל ה'  לכעי� דינא של רחזרנוו' רשאי ויוציא וית� כתו

  "'כתו

א אבל אי "ג עצמו בזמנו ובמקומו לא תיק� אלא שלא ישא אשה ע"ר' ואפי: "ד כתוב"י' דיני כתובות סי' י בתשו"ובב
ומלבד זה , כ"ג שלא יגרשנה בע"נשא שיגרשנה זו לא שמענו ולא עלה על לב אדרבא מאחר שנשאה א� יגרש עבר על חר

  ". בת ישראללהכלי�שות כ� אסור לע
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עובר על השבועה במה שנשא אשה על דינה ' הי' ואומר דאעקרא דא� שמעו� הנז: "'ז כ"ע' ב סי"ל ח"ת רש"ובשו
שנשא ואי� לומר דכיו� דעבר ונשא מה ' יכולה דינה לטעו� עליו שיגרש האשה השני' אשתו לאו דינא ולאו דיינא שהי

דנהי שהתנה עתה שלא ישא אשה אחרת עליה א� אמנ� לא התנה שא� נשאה . ששעשה עשוי ואי� מחייבי� אותו לגר
ז ועבר ונשא באופ� דעבד איסורא די� הוא "דהאי ליתא דכיו� שהתנה עמו שלא ישא אחרת עליה ונשבע ע, שיגרשנה

ע משו� "דלומאי ' ר לא תעביד כו"ל כל מידי דא"ל דלא כאביי דס"שיגרשנה ולא יועיל לו לקחת האשה שנשא דהא קיי
א ועובר על שבועתו תוכל אשתו הראשונה לחייבו לגרש "כ מילתא דפשיטא היא דהנושא אשה ע"דעבר אדאוריתא וא

אלא ' א יכולה לחייבו לגרש השני"מבואר דאלולא השבועה א� שהתנה תנאי שלא ישא אשה ע". האשה שנשא
  .ש"פטור את דינה בגט עוכדמסיק ויש לחייבו שי, שהראשונה זכאית לדרוש שיפטור אותה בגט

לא מונע העונה שהוא מחוייב כלפי הראשונה ג� ' י נשואי השני"זאת ועוד מילתא דפשיטא היא דג� במקרה והבעל ע
וכל האנשי� יש לה� אשה : "ל"ד הנ"ד בפס"ש התומת ישרי� שהו"וכמ. 'אז הראשונה יכולה להתנגד ונשואי השני

מ מדי� של "מ. ג אי אפשר לכופו בגלל דלאו דעונתה לא יגרע"ובכה". האחת וגנאי גדול הוא לאשה שישא אחרת עלי
  .ל"אמי וכנ' והרי הוא בכלל הא דר. יוציא וית� כתובה מיירי להוציא את הראשונה כשהיא דורשת זאת

ש "א למ"לי ח.... ל "ד הנ"הנה אחרי שנדפס פסה. ששעבד עצמו נגדה' א בעובר על הח"ש בביאור דברי הרמ"ועי
ששעבד נפשיה כנגדה אינו ' ל נחית לפרש דהא דכופי� אותו בעובר על ח"וראיתי שג� איהו ז. ח"ק' גיטי� סי'  הא"החזו

ג "א ס"אלא בשביל שהקניטה ומכה אותה אלא שבתחילה מעכבי� על ידו בחר� וכדאיתי ברמ' בשביל שעבר על הח
ש ג� "ל ע"ויש לדו� בדעתו ז. ל"ותו להוציא עכמ שלא להקניטה ושלא להכותה דעתו שבשביל� כופי� א"בהגה' ובדיוק כ

  .ל"ד הנ"ד שכתבנו בפס"בעני� זה לפיה

  .ת"והנני בזה ידידוש

  אלישיב ' יוס� שלו

  א"י אלישיב שליט"ר ש"לידידי הגאו� כמוהר

  .אאשר קבלת מכתבו והריני בזה להעיר הערותי. ס"ב וכט"שו

מהא דאי� כופי� כשאי� לו לזונה , ובר על מה שהותנהה להוכיח דאי� כופי� כשע"כ מעכתר"א במה שכתבתי במש
  ח דאי� כופי� אותו להשכיר עצמו"ז לעני� בע"צ' מ סי"כ בחו"ה עפמש"מעכתר' כ. שישכיר עצמו

נמצא דכ� , א"כ הר"כמוש" ואפלח"כ בכתובה "אלא א� נפרש מש, ז אי� אד� יכול להתחייב לעבוד"לפ"
  "'ל וכו"ח ז"היתה תקנ

דהרי אי� , פ דהרי כל עני� האיסור אינו מה שמשכיר עצמו כפועל"א. ע"ת בקו"ל תיקנו לעבור על ד"ז חז"כ לפ"א� א
אלא שעצ� ההתחייבות וההשתעבדות ). ע"שני� לכו' ולא יותר מג, פ בגוונא שיכול לחזור בו"עכ(איסור להשכיר עצמו 

אכ� ). א� אי� בידו מעות אחרות(זרה כי לגבי זה הרי ליתא בח, זהו האיסור, למלוה שעליו להשכיר עצמו כפועל
ש לומר "דכיו� דמשתעבדי אהדדי ל"ד "ג סקי"של' � סי"כ הש"ש איסור זה כמש"במתחייב באופ� כזה כלפי אשתו אי

כ דעני� "א במש"וזו ודאי כוונת הגר. כ הרי ג� באשה יש ג� לה שעבודי אישות כלפיו ומשתעבדי אהדדי"וא". עבדי�
  .מחלוקת לעני� אשהש ל"ח אי"השתעבדות לבע

' וכו" עבדי ה�"פ שג� אשה היא באיסור "י שנ"אעפ, ל לשעבד האשה למלאכות הבעל"ל ג� בטע� תקנחז"וזה נ
  .ש כלל משו� לתא דעבדות בזה"כ ל"אלא משו� שבעל ואשה משועבדי� אהדדי ע, )י"ד מהחו"ג סק"ת של"פ(

כ "א. י שיגרשנה"כיו� שבידו כל שעה להפטר מזה ע, בדותש בזה גדר ע"דל, ל עוד נימוק נוס�"אפ, ולעני� חיוב הבעל
כ "משא, כי זהו רק כשיש בידו דמי�, כ"כ דהאדו� בג"ע שיוצא בע"ד לע"זה דוחה להא דפועל רשאי לחזור בחצי היו� ול

אי� לו ברירה אחרת מאשר , והוא משו� דכשאי� בידו דמי�, ש לעני� שהשתעבדות שלו הוי עבדות"וכמ, כשאי� לו
  .פ"וז. שתעבד לולה

, טענה זו איני יודע מהי". 'מ שתרעב ללח� וכו"האשה לא נשאת אליו ע"ח "ש בזה דג� אי נימא שלא כהב"כ עו"ומש
ל מתפרשת רק שמחויב לפרנסה "ח ז"וא� תקנ, ל במזונותיה"י התנאי� שחייבוהו חז"כי האשה לא נשאת לו אלא עפ

' וא� לא יהי. הרי בתנאי זה נשאת לו ולא ביותר מזה, י שישכיר עצמו"ממה שיש בידו ולא שיתחייב לדאוג לפרנסתה ע
והרי יש ג� , י"י מע"ואטו אי� נשי� שמרויחות לפרנסת� ע.  על דעת כ� נשאת לו שתדאג היא עצמה לפרנסתה�לו 

כ� ג� , א"לדאוג לפרנסתה או לחפש לה מזונות ממק' עלי' וכמו שג� אילולא היתה נשאת הי. שמפרנסות את בעליה�
  .כשאי� לו בשלו, בתנאי הנשואי� הטלת חובה זו עליו' י הנשואי� לא הי"ע

  .'ש ממי שנשבע וכו"דמ, בשוטי�' מ שמשמיע ממנו כפי"ל לפ"ב במה שכתבתי לתמוה על המהרש

  :ה"בזה מעכתר' וכ

ב ז לתבוע ממנו גט וחיי"והיא זכאית לפ, ל דאדעתא דהכי שיתחת� ע� אחרת לא נשאה לו"במקו� די"
ל לולא התחייבותו "ה בנידו� דהמהרש"וה. כ איפוא הוי גט מעושה כדי�"וא, להוציאה וכופי� אותו על כ�

ומה העני� למי שנשבע לגרשה , ועל התנאי דיליה חלי� הקידושי�, ד"לפי הס, כלפיה הקידושי� בטלי� לגמרי
  ."'וכו

  :ז אני אומר"וע

כ אי� לבא כא� מצד תנאי שא� אינו "א, ל אי� תנאי בנשואי�"תנאי זה לאחר הנשואי� יהא דינו ככל תנאי דקיי
, י שבועה"אי� זה עדי� מהתחייבות ע, אכ� א� מצד התחייבות. אלא מגדרי התחייבות מצדו, מקיימו המעשה בטל

ולא אדע לחלק בי� התחייבות שקיבל לפני הנשואי� למה . ז בגדר גט מעושה"כ א� מסרב למלא התחייבותו ה"שאעפי
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פ בשבועה שג� "דנ. י סירובו נוצר מצב חדש שיש בו משו� עישוי"מ ע"ומ,  בשניה� יש עליו חיוב למלא�כ "אחשקיבל 
  .כ"נשבע לה לפני כ� הוי כמו נשבע אח' א� הי

, ש לדבר על זכויות האשה"ל' ג אלא על עצ� מעשה הנשואי� של השני"י דאי� החדר"ג במה שכתבתי דנראה דלדעת הב
  .'ג וכו"אלא ביחס לחלות החדר, לקו בזהה שלא נח"מעכתר' כ

אלא שלדעה זאת . שאינו אלא איסור ולא תביעה ממנה כלפיו, ג עני� זכויות"בעצ� ה� בכלל לא הוזכר בחדר
' הי, כי אילו כ�. י אי� כלל מקו� לזה"אבל להב. ג לזכותה כלפיו"ל דהכונה היתה בתקנת החדר"שהאיסור הוא מתמיד י

  .'בגדר איסורא דעבד עבדו וכו' כ יהי"ולא נאמר שאח, לאסור להמשי� להחזיק בההתקנה ג� ' צרי� שתהי

מ משמע "דלשו� ההג, ה"מעכתר' כ, מיימוניות וכיו� דיש בידו הברירה' בהא דתשו' כ דשפיר יש מקו� לכפי"ד במש
  .'לגירושי� וכו' דהמדובר על כפי

והיינו , לא נאמרה אלא בתור אחת הברירות שבידולגירושי� ' ל נראה ברור שהכפי"הנ' בעיו� בתשו, ה"במחכתר
י הדברי� "ועפ: ד"כ� הוא לשונו בראש דבריו ש� בא. שא� לא מתרצה למלא התנאי לבא למקומה ממילא יחויב לגרשה

' ואפי', סו� דבר אי� לכו� אותו ליל� אחרי: וכ� בסיכו� דבריו ש�. 'י ראיות ברורות וכו"פטרנו את הארוס מלבא ש� עפ
' אפי' ויש מרבותינו שכתבו שיש לכופו ליל� אחרי: ל"וכ� הביא ש� דעת המתנגד לפסק זה בזה. 'ת וכו"ר' תשולפי 

  .'ממדינה למדינה או לגרש וכו

ז "ע' שכ. 'או יכפוהו קוד� שיל� יגרש וכו' א� ידוע שהאיש רוצה ליל� וכו): 'ד ח"קנ(ע "וזהו בדיוק כלשו� השו
  ". יגרש�כדי להנצל מזה "וא� אינו מסכי� לקיי� העונה כהתחייבותו , תי הברירותא הכונה דמעמידי� לפניו ש"הגר

ת "ולר, היא מצדו' ת שהכפי"מ דפירשו שלא כר"לפ' ארצות לנשואי� וכו' סובבת על יסוד הגמרא דג' וכל התשו
 לכופו לדור עמה ת"ז מסיק דאי� לעשות מעשה כר"דע. וא� לאו יוציא, והיינו לכופו לדור עמה, היא מצדה' דהכפי

כיו� דמעיקר הדי� אי� עליו כלל חיוב , דיש בזה חשש גט מעושה' ז כ"דע, או א� לא יסכי� שיוכרח לגרשה, במקומה
 דעת �א "ושלח לר" 'חפ� לכו� לאשתו ללכת אחריו וכו' שהבעל הי"...וכ� ש� מביא המעשה דמירצבור . לדור במקומה

או לגרשה , הרי שכל הדיו� אינו אלא על מלוי התנאי. '� הכא לחומרא וכות שאי� לעשות מעשה לכו� אשתו דאזלינ"ר
  .א� אינו רוצה לקיי� התנאי

ורק המציא ' ל לומר וכו"הנה לא עלה על דעתו ז: "ז"ע' ש מביא מהבית יעקב בשאינה רוצה לדור במקומו וכ"ה עו
  ".'היא כתוצאה מכ� שמונעת עצמה ממלאכה וכו' דהכפי

ו דלא מצד "א.  מצד שמונעת עצמה מתשמיש�ל למינקט "כ עדיפא הו"דא" בית יעקב"נה זו בהנפלאתי מאד על הב
אלא . ל"מיימוניות הנ' וכבר נזכר מזה בתשו, דהרי א� יבא למקומה אינה מונעת ממנו כלו�, המנעותה קאתי עלה

 מצד המנעותה �ה הכא "ממש עלה דה' דבשביל המנעותה ממלאכה יש די� כפי, שהביא הא דהמנעות ממלאכה כדוגמא
רק בתוספתא נזכר . במשנה ולא בגמרא דיל�' ארצות די� כפי' דלא הוזכר בפירוש לעני� ג, והעני� הוא. לדור במקומו

ודעת , זו מהי' ד כפי"� והראב"ודכוותה לעני� נמנעת ממלאכה נחלקו הרמב. זו מהי' אול� ג� ש� לא ברור כפי', כפי
ואילו . שהוא בשוטי�, ממה שכופי� לגבי גט' ובמגדל עוז ש� מביא הראי.  אשהבשוטי� לגבי' ד דאי� כפי"הראב
כ לעני� הנקה "א ש� למד זה ממש"ובהגר, בנמנעת ממלאכה לא נזכר בהדיא' וג� כל עני� כפי. ל להא"ד לא ס"הראב

ע "ולזה הביא הבי. 'כ ג� בנידו� דנמנעת מלבא למקומו לא ברור מתו� גמרא דיל� במה היא הכפי"וע". כופה ומניקתו"
ה במונעת עצמה "כ ה"וא', וכו' שוני� למר כדאית לי' בנקיטת אמצעי כפי' דוגמא מהא דנמנעת ממלאכה דיש בזה כפי

  .כי לא גרע ממסרבת ממלאכה, י אמצעי לח� אלה"כ יש מקו� לכפותה ע"ד, לעבור למקומו

כי אינה מונעת עצמה , ז נמנעת ממלאכה"ד שעיהוא מצ' לא עלה על דעת הבית יעקב כלל לומר דהדי� כפי, סו� דבר
  .ל"וכנ. כלל

כי הוא אינו מונע , ה בעובדא דההוא בחור שהוא מצד שמונע עצמו מעונתה"כ מעכתר"ט אי� מקו� ג� למש"ומה (
  ).כלל א� תתרצה לדור במקומו

משמע דאי� ביד "כמורד ' ידדייני� ל' שכ' מ בחמר שרצה להיעשות גמל אי� כפי"י בשט"ה לדייק מהתר"כ מעכתר"ו במש
  ".ד שיניח מלהיות גמל"בי

. שהוא בדי� מורד' וזהו שכ. שהרי ברירה זו ודאי קיימת לפניו, ודאי שאי� יכולי� למנוע ממנו א� רוצה לפוטרה
כ היינו במורד מחמת "א. 'ז הא דכופי� להוציא ולא כופי� שישמש משו� שהוא איסור וכו"ע' ש סי"ובמורד עצמו בב

שאי� כא� שנאה ודאי דבדי� מורד זה נית� לו הברירה או שיגרשנה או שיעזב ' ד דחמר וכו"אבל במורד כהא דניד, שנאה
  .התעסקותו החדשה

ממילא כל הדיו� הוא ' שהמדובר שאינו רוצה לעזוב אשתו השני, ולא ידעתי מה מוכח מש�, ש הביא מהמאירי"ז עו
  .לפטור אשתו הראשונה

ג שלפי דעתו לא חל אלא על עצ� "דהוא אתי עלה רק מכוח החדר, י בדברי הקודמי�י כבר כתבת"וכ� מהא דהב
  .ג"וממילא אי� יכולה להיות תביעה כלפיו מצד אשתו הראשונה ביותר ממה שיש בתקנת החדר, המעשה

הרי הוא נוטה , במטותא, אבל. '� דאתי עלה רק מכוח השבועה ולא מכוח התנאי וכו"ש הביא מהא דהמוהרש"עו
ובזה הוא , אבל לא שיתחייב לגרש א� עבר ולקח, לא היו אלא שלא יקחנה)  ג� התנאי�וממילא ( לומר שהשביעה ש�
ש אלא מצד השבועה ולא "וזה ל. יצטר� לגרש ג� א� עבר ולקחה, מ"ל אי עביד ל"מ מצד השבועה כיו� דקיי"דמ, שד�

  .מצד התנאי

דיכלה לתובעו למלא התנאי , חת דהוי כתנאי לגבי הראשונהאבל אינו עני� למקומות שנהגו שלא ליקח אלא אשה א
  .כ בכל משפטי התנאי�"וכמש
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  :סו� דבר

ארצות ' הרי הוא מחויב לקיימו וכופי� אותו על כ� וכדמוכח מהא דג, ד פשוט וברור שכל תנאי שהתחייב בו"נלע
כשמחוייבת , ה לעזוב מקומהוכמו בהא דהבית יעקב כשאינה רוצ, "מ כ� נשאה"ע"שאמרו ש� כופי� אותו משו� ש

ה "ואי� כא� טענה שהביא מעכתר. זה מחייבו לעמוד בתנאו' נ התנאי שהתנה עמה שלא יקח אחרת עלי"וה. לעשות זאת
והוא , ואיסורא קעבדא, כי היא ידעה וידעה שנכנסת להיות צרתה של ראשונה, י שאי� להכלי� בת ישראל"ב' מהתשו

אלא שהברירה נשארת בידו לגרש הראשונה כיו� שמסכימה . העני� של הכלמתהש בזה כל "ל, נגד המוסכ� והנהוג
  .אי� זו מ� המדה, אבל לפוטרו בלא כלו�. ומרוצה לכ�

  .ה יואיל לעיי� עוד בעומקה של הלכה זו לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא"ובטוחני שמעכתר. ד"כנלע

  .ת כל הימי�"והריני בזה ביקרא דאוריתא ידידו דוש

  אלי שאול ישר

  

*בעני� כפית גט בטענות טהרת המשפחה : סימ� לה
34

  

בו חוייב / 2194ל"בתיק תש, א"א באב תשל"ערעור על פסק דינו של בית הדי� האזורי חיפה שנית� ביו� י
  .המערער לתת גט פטורי� לאשתו המשיבה

טענה ) ה לא צוי�תארי� מדויק בתביע(ט "פ בשנת תשכ"בתביעה בגלגולה הראשו� שהוגשה מטע� האשה לקבלת ג
  :האשה

והדבר הגיע , קללות ומכות, צעקות,  חדשי� לא שורר שקט בבית יש תמיד ריב7אפילו שהילד כבר כמעט ב� "
בת דודתו של הנתבע באה אל בית הזוג יחד ע� הורי הנתבעת ורצתה להשכי� שלו� בי� . עד לתלונות במשטרה

  ."'א� הנתבע צעק עליה� שתעזוב את הבית וכו, הזוג

  :בתשובת הבעל נאמר בי� השאר

  ."'הבעל יטע� שהוא יכול ומסוגל לחיות חיי� משותפי� וכני� לאור� ימי� ע� האשה בשלו� ובשלוה וכו"

  :ל נאמר בי� השאר"ו בחשו� תש"ל מיו� ט"ד בקשר לתביעה הנ"בפסה

  .'מי� וכובדלית ברירה אחרת הוא מוכ� לתת גט לאשתו בתנאי� מסוי' הבעל מסכי� לשלו� בית וכו"

ד מחייב את הבעל לתת גט "א� אי� ביה. 'מחליט כי התובעת לא הוכיחה צדקת טענתה וכו' ד וכו"ביה
  ."לאשתו

  :נאמר בי� השאר, ל"ז בשבט תש"ד על ערעור זה מיו� כ"ובפס. ד זה הוגש ערעור"על פס

� להחזיר את הנידו� לכ� אנו מחליטי' מאחר והתובעת טוענת כי עדיי� לא סיימה את הבאת ראיותיה וכו"
  ."ד האזורי להשלמת שמיעת כל עדיה� של הצדדי�"לבי

ל נשמעה טענה "ח בסיו� תש"שנתקיי� ב�י, ד הגדול"ל של ביה"ד הנ"י פסה"ד האזורי עפ"בהמש� הבירור בפני ביה
  :כ האשה לפיה"של ב

ול שניסה הבעל אות� הטענות שהאשה השמיעה ולא נכתבו בפרוטוק/ 1270לא הוכנסו בטעות בתיק שכט"
  ."'לחיות אתה במצבי� אסורי� בימי וסתה וכו

  :בהקשר לזה נאמר בפרוטוקול

והבעל אומר פה שהוא מבית דתי ויודע כמה זה קשה , ל והוסבר לבעל"ד מאשר שנטענו הטענות הנ"ביה"
  ."שאר�ישוב שוחח ע� הבעל באופ� פרטי על כ�. ר הרב א"והיו. ואסור לעשות כ�

  .ז לא נאמר בפרוטוקול"בעל עמה היתה תשובת ה

ל שהיה לה אסמכתא בעדות האשה "י הטענה הנ"ד האזורי עפ"א פסק ביה"א באב תשל"ד המעורער מיו� י"בפסה
  .פ לאשתו"שהבעל חייב לתת ג, "שהבעל הודה בפניה שזה קשה לו להמנע מלחיות בזמ� הזה"קרובת הבעל 

  .ז בא הערעור מטע� הבעל"ע

  :ו נאמר בי� השארכ הבעל בפנינ"בטענות ב

והוא רצה ורוצה לשמור על ' והיה מקו� לומר שדי בזה וכו, ד דיבר אתו על זה והזהירו על כ�"אחרי שביה"
  ."'לא נאמר שהוא אנס אותה וחי עמה בכוח וכו. 'וכו' טהרת המשפחה וכו

  .עד כא� הטענות והעובדות

על אשה הטוענת על בעלה ) ב"ק כ"ט ס" בבאההוא(ד "קנ' ד האזורי על האמור בסי"ביה' והנה מה שמסתמ� כב
כ "משא. הרי ש� הדברי� אמורי� כשלפי טענתה אכ� הכשיל אותה בפועל באיסור נדה. ששכב עמה בנדתה שנאמנת

וא� . פ הוא נמנע לבסו� מלבא עליה"עכ, שאמנ� נראה שג� הבעל אינו מכחיש אותה בזה, ד שג� לפי טענת האשה"בניד

                                                      
  הרב מרדכי אליהו, הרב שאול ישראלי , אלישיב ' הרב יוס� שלו: הדייני '  בפני כב207\א" ערעור תשל34
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ויתכ� ג� שא� האשה היתה . פ ה� לא הגיע למעשה"עכ, שהראתה לו ד� נדות והוא נגעל מזהכי זה היה לפי טענתה 
  ).ו לעני� אשה שרצתה להכשיל הבעל בדבר איסור"קט' ג� בסי' ועי(מתנגדת לזה בתוק� היה נמנע ג� מצד זה 

בכגו� דא ודאי , עשהוג� לפני כ� עוד לא עשה מ, שכיו� שנאמר בפנינו שרוצה לשמור על טהרת המשפחה, זאת ועוד
  .פ כל עוד לא נעשה נסיו� נוס� ונתברר שלא עמד בדבורו"שאי� לחייבו בג

  :ג"קל' צ סי"חכ' וכגו� זה בתשו

ולא עוד אלא א� א� רצונה לצאת בלא כתובה אי� כופי� אותו כלל לגרש ' כ התראה וכו"ד הוא צרי� ג"ולענ"
הת� מיירי במוחזק ורגיל בכ� ועוד דלא היתה כא� ד' אלא לאחר התראה דלא יהא איסורא קל מממונא וכו

  ."'התראה ועוד דהרי שב בתשובה ורוצה לקבל דברי חבירות וכו

והעיכוב הוא , ורוצה לחזור לחיי שלו�, וכיו� שבפנינו הוצהר שלא יחזור עוד פע� על נסיונו לחיות עמה בטומאתה
  .פ"אי� מקו� לחייבו בג, מצד האשה

כ רבינו ירוח� בעני� אשה שאמרה לא בעינא ליה "ד האזורי על מש"בסיכומו בפני ביהכ האשה "הסתמכותו של ב
ד "שבטענת הבעל שג� אוזכרו בפסה, אינה עני� לכא�, ח כופי� אותו לגרש"שלאחר יב, וא� הוא אמר לא בעינא לה

  .ינה עומדתב בע"אבל הצעתו לשלו, ד האזורי לא נאמר אלא שמסכי� בדלית ברירה במת� גט"הראשו� של ביה

  .ואי� לחייב הבעל במת� גט, הואיל וכ� נראה שיש לקבל הערעור

  שאול ישראלי

  פסק דין
בו חויב , /2194ל"בתיק תש, א"א באב תשל"זהו ערעור על פסק דינו של בית הדי� האזורי חיפה שנית� ביו� י

  . המשיבה�המערער לתת גט פטורי� לאשתו 

  :פוסקי� כדלהל�על יסוד הנימוקי� המצורפי� לתיק אנו 

  .ואי� לחייבו במת� גט לאשתו, א מקבלי� ערעורו של הבעל

  .ב דוחי� את תביעת הבעל לחייב את האשה להשלי� ע� בעלה

, מכיו� שהאשה מסרבת להשלי� ע� בעלה, להשלי� ע� בעלה, כאמור, אול� א� על פי שאי� האשה מחוייבת
כגו� מזונות , לכ� אי� לחייב את הבעל בחיובי הבעל כלפי אשתו, ד האזורי"וטענותיה על סירובה לא הוכחו בפני ביה

  .וכיוצא בזה

  .אי� צו הוצאות

  .ב"בניס� תשל' נית� ביו� ה

  מרדכי אליהו  שאול ישראלי  אלישיב' יוס� שלו

  

  בעני� כפיה למת� גט : סימ� לו

  :בה נאמר, /)3262 לאבתיק(ב "בטבת תשל' שניתנה ביו� א, זהו ערעור על החלטת בית הדי� האזורי בחיפה

הדיו� הוא בתביעת האשה לכו� . פסקנו כי הבעל חייב לתת גט לאשתו/) 2352תיק שכח(ל "באב תש' ביו� ד"
  .על הבעל מת� הגט

 דעת הרוב היא שאי� להוציא � וא� כי כאמור פסקנו שהבעל חייב לתת גט לאשתו �לאחר עיו� מעמיק בנדו� 
  .ד הכופה על הבעל מת� הגט"פס

  ."יחיד היא שיש לפי הדי� לכו� על הבעל מת� הגטדעת 

  .י מאסר"ע' ד יש לפסוק בזה כפי"לפענ

  .ומסופק א� נית� לריפוי, שמצא ליקוי בכח גברא, אמר, ד"והופיע ג� בפני ביה, הרופא שבדק: העובדות ה� כדלקמ�

  .ד שיבדק עוד פע� עונה בשלילה"ועל הצעת ביה, הבעל טוע� שזה שקר

שקובעי� , �"ש וכ� המהרשד"הריב. 'יש מקו� לכפי, ג"במקרה שאי� לו כ, �"ש וכ� מהמהרשד"ריבמ שיוצא מה"לפ
ולא כ� . או כשיש תקוה שמאליו הדבר יסתדר, ז רק א� הוא מוכ� לטפל ברפואתו"הר, שיש מקו� לחכות שמא ירפא

לפי דבריו ג� הבעל (,  שבדק אותווהרי לפי קביעת הרופא. ד שאי� הבעל מודה בליקוי ואינו מוכ� לטפל בריפויו"בניד
למה שאי� הבעל , רק ע� טיפול רפואי, א� בכלל נית�, אי� הדבר נית� לריפוי, )ג"עצמו הודה לפניו בזה שיש לו ליקוי בכ

  .מסכי�

א בעני� מי שכועס ומוציא את "הרשב' וכ� מתשו', ד הגדול כר� ג"ד בי"ד ג� בפס"הו, א"הרשב' כפי שיוצא מתשו
אי� זה אמור , אלא במקו� שנאמר בגמרא במפורש' ג� להני דסברי דאי� כפי, ד"קנ' א סי"ד ברמ"� הואשתו לפרקי

ג שהוא מנוע מצד חולי או מזגו הכעסני "ולא בכה, שיתכ� שיחזור בו ממרדו, אלא שמונע עצמו מתשמיש מצד רצונו
  .'ל בעני� כפי"אשוני� הנד תלוי במחלוקת הר"ז אי� ניד"ולפי. מ כ� נישאה לו"וע' דהכל יודעי� וכו

ואי� כא� אלא שלילת , שאי� בו מקשיי המאסר שהיו בזמני� הקדומי�, במאסר של זמ� הזה' לדעתי כפי, נוס� על כ�
  .ת"אי� זה גרוע מהרחקה דר, כשלחמו נית� ומימיו נאמני�, אפשרות לנוע באופ� חפשי
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אלמלא נגדוהו , ש בגמרא"דומיא דמ, לו ברירהה� באופ� שלא נשארת ' שרק א� התנאי� של הכפי, וכלל הדברי�
  .מצד חשש של גט מעושה, שמפניה הזהירו הראשוני�, ממש' רק אז זוהי כפי, ע פלחו לצלמא"לחמשו

היה זה לח� הרבה , ואיד� ראשוני� שמותר לקרותו עבריי�' שכתבו התוס, דבזמני� הקדומי�, וכבר מלתי אמורה
  .ז"יותר מאשר מאסר בזה

מוכ� להסכי� לאישור , אול� א� לא יסכימו, א� יסכימו לי אני מוכ� להצטר� לחייב בזה מאסר, ל"י כל הנ"עפ
  .ד"הפס

  שאול ישראלי

  פסק דין
דעתנו היא כדעת הרוב בבית הדי� , אחרי שמיעת הטענות והעיו� בכל חומר הדיוני� שהיו לפני בית הדי� האזורי

  .האזורי שאי� לכו� על המשיב מת� גט

היא עבירה חמורה , כי הדבר הזה שאינו מציית לפסק המחייב אותו על פי הדי� במת� גט, י� את המשיבאנו מזהיר
  .והוא עובר עליה כל שעה ושעה שהוא מאחר בקיו� הדי�, מאד

  .הערעור נדחה איפוא

  .אי� צו הוצאות

  .ב"באדר שני תשל' נית� ביו� ב

  יוס� קאפח  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט

  

*בעני� טענות לביטול גט : סימ� לז
35

  

בעני� עכוב , )ה"תשל1052/תיק (ה "ז במנח��אב תשל"זהו ערעור על פסק דינו של בית הדי� האזורי באשדוד מיו� כ
  .נשואי�

  :י המערער למשיבה איננו תק� משני טעמי� אלה"כי הגט שנית� ע"טענת המערער בערעור שלפנינו 

  .מטרת� היתה לחיות יחדו ע� התינוק שיוולד, התגרש אלא להיפ�א למערער ולמשיבה לא היתה כל כוונה ל

  ."ב לאחר מת� הגט המשיכו המערער והמשיבה לחיות יחדיו בבית� כבעל ואשה

הגט נית� באופ� מוחלט מפני שלא : הכחישה את שתי הטענות, וכ� בפנינו, ד שד� בדבר"המשיבה בהופעתה בפני ביה
אלא , וכ� שלא נתיחדה ע� המערער.  מאשה אחרת שחי עמה שלא בנשואי�הסכימה לקבל את הילד שנולד למערער

  .בנוכחות אד� אחר

  .והגענו למסקנא שאי� ממש בערעור, עיינו בטענות ובחומר שבתיק

טענה זו אי� בה כדי לבטל הגט , "לא היתה כל כוונה להתגרש"אשר לטענה הראשונה שהיה כאילו מוסכ� ביניה� ש
ד הבעל המגרש מבטל לפני הגירושי� כל מודעה וכל דבר "קל' שהרי מקובל ומבואר בסי, ד" ביהשנית� כדת וכדי� במעמד

שה� דברי� שבלב אינ� , אי� במחשבתו כל ממש, כ אפילו חשב בלבו שאי� תוק� לגירושי�"א. שמחמתו הגט מבוטל
  .דברי�

כמבואר , ת" באזהרת חר� דרוהוא,  העלאת טענה מסוג זה שהיא בבחינת הוצאת לעז על הגט�א� איסור בדבר 
  .ב"ד סכ"קנ' בסי

בטענות ומענות וסידור ההסכ� ע� , ואי� לנו צור� כלל וכלל להכנס בברור דברי� מצד כל מה שקד� למת� הגט
מת� , מאחר שכאמור, שמוכח במפורש שאכ� היתה זו כוונה כנה לגירושי�' פירוט מה שהאשה מקבלת ע� מת� הגט וכו

שהיו קיימי� , כביכול, מוציאה מכלל אפשרות הסתמכות על דיבורי� או הסכמי�' ל מודעה וכוגט ללא תנאי� ובביטו
  .לפני מת� הגט

מאחר שמאיד� , ז"א� מצד התנהגות המערער בשמירת דיני התורה יש לדו� בו מצד אאבב, כ� פטורי� אנו מלדו�
, ות ג� אחרי הגירושי� כדר� איש ואשהטענה זו מבטלת טענתו השניה של המערער מצד שלדבריו המשיכו לחי, גיסא

ט בעני� מי שבא על אשתו המגורשת שכיו� שלפי "קמ' על יסוד ההלכה המבוארת בסי, ומצד חשש קידושי� חדשי�
, כשחוזר ובא עליה ודאי לא לש� קידושי� חדשי� בא עליה, ג� לטענתו, הרי, לא היה תוק� לגט, לטענתו, מחשבתו

�סבור בטעות שהגט בטל ובא עליה '  שהיג במי"ל ס"כמבואר בסימ� הנ  

ד "בטל ולא בעל אלא ע' סבור שהגט הי' כי הי, אינה צריכה ממנו גט שני דודאי לא בעל לש� קידושי�"
  ."קידושי� הראשוני�

א� אפשר לסמו� על , היה מקו� לדו�, אלא שאילו היו לפנינו עדי� שבא עליה או שנתיחד עמה לאחר הגירושי�
כל שמצד עצ� המעשה יש , ל דאינו נאמ� בזה"די, שהיה סבור שאי� תוק� לגט מעיקרו, עכשו בפנינושאומר , דבריו

ואי� הדיו� אלא א� על , והאשה מכחישה זאת מכל וכל, ז"א� לפי העני� הנידו� שאי� עדי� ע, מקו� לחשש קידושי�
וזה משו� , ערעור זה דינו להדחות, עצמוז "וכ� מטע, ד בדחותו טענותיו"צדק ביה, ד להזקק לתביעתו לחקור בדבר"ביה

                                                      
  רב יוס� קאפחה, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '  בפני כב234\ה" ערעור תשל35
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ג� א� היתה טענת המערער שבא עליה אחרי הגירושי� מתקבלת ומוכחת , שכ�. שאי� לראות את המערער בגדר תובע
  :וה� מצד דבריה וטענותיה היא, ה� מצד דבריו הוא, אשה זו אסורה עליו, ד"נ כדו"י עדי� כשו"ע

י "ועפ, אול� האשה הכחישה זאת. ושיה ובא עליה ונתקדשה לו בביאהנתיחדה עמו אחר גיר, לפי דברי המערער
  .ד להנשא"דבריה והכחשתה התירוה בי

כ מה "א, התירוה להנשא לשני, ז"ורק עפי, ז"ועפי, ד בכוונה תחילה"שהאשה רימתה את ביה, לדבריו, איפוא, יוצא
  .ז למערער"ונאסרה עי, שנשאת לשני הרי זה זנות ברצו� ובידיעה

אי� זה , "ד בטעות ונשאת על פיה� הוי כאנוסה"הורוה בי"שא� ) ח בהגהה"יז סנ' ע סי"א(ע "ה שנאמר בשוכי מ
דלא דייקא "שהאשה אשמה בזה , אבל לא בטעות שבאה עפי טעות בעובדות, ד"י ביה"אמור אלא בטעות בהלכה ע

כי אפילו , )ו"ש� סעי� נ(ה ומזה כ אפילו בשני עדי� שהעידוה שמת בעלה ונתברר שזה שקר תצא מז"שמשו, "שפיר
) ב"ק קע"ס(ש "וכמבואר ש� בב, כי היה לה לדייק ולברר אמיתות העדי�, באופ� זה אי� לראות האשה כאנוסה

כ "כ מכש"א. י עדי�"ד לטעות שע"ומדמה טעות בי) א"ק ע"ש� ס(ז חולק "וא� בזה הט). א"ק ע"ס(א "ובביאורי הגר
  .הותרה להנשא,  האשה עצמהי"ד ע"י הטעאת ביה"ד שרק ע"בניד

כ "וא, שהרי לפי דבריה נשואיה לשני היו כדי�. א"מדי� שאחד, וכ� אסורה היא לחזור למערער מצד דבריה היא
  .מדי� מחזיר גרושתו אר שנשאת לאחר,  המערער�אסורה היא לחזור לבעלה הקוד� , אפילו א� יגרשנה הלה

ולאו כל כמיניה לאוסרה על עצמה מדי� ,  הרי היא משועבדת לו,שלפי דברי המערער שקידשה בביאה, ואי� לטעו�
ה ואיכא "ד: ד� צ(� שלהי נדרי� "של הר' וכתירו� הב, )ו"ו ס"קט' סי(כמו באשה האומרת טמאה אני ל� , א"שאחד
כיו� שכניסה ,  דהיינו אשה שנתקדשה ועדיי� חסרה מסירה לחופה�אבל בארוסה , כי זה אמור רק בנשואה). למידק

א לכתובות "רע' חיד' עי(עדיי� אינה משועבדת לו ונאמנת ג� לאסור עצמה עליו , ויכולה לסרב, חופה תלוי בה וברצונהל
שזה שאמרו שאינה , �"של הר' א' כ לתי"ולא כש, )במסקנתו לעני� אשת כה� שטוענת משארסתני נאנסתי: ב"ד� י

ת חלו וממילא נאסרה לחזור "ידושי השני שה� מהכ ק"דא, הוא משו� דאפקעינהו רבנ� לקידושי� מיניה, נאמנת
מ נשארו בזה "אבל מ, � אפקעינהו אלא לעני� קידושי תורה"אפילו להני שיטות האחרוני� שלא אמר הר(לראשו� 

  ).וממילא אסורה היא על הראשו�, ת חלי�"מ קידושי שני שה� מה"דמ, קידושי� מדרבנ�

י שבא עליה פע� שניה "ע, דשה בביאה אלא שג� היו כא� נישואי�שלא זו בלבד שקי, ואי� לראות בטענת המערער
דהרי , )א"ה סי"נ' סי(קנאה ונעשית נשואה , דכל הבא על ארוסתו לש� נישואי� אחר שכבר קידשה קוד�, לש� נישואי�

מילא שמ, א� לזה הרי סגי בזה שהיא מקודשת לו. ז"ומצד דאאעבב" לנה עמו בפונדקי"ז מדי� "כל עיקר אנו באי� ע
כ לגבי עני� "א, )'ט א"קמ' סי" (לעשותה בעילת מצוה"ורק לגבי זה אמרינ� דאיכא חזרה כיו� שבידו , אי� כבר ביאת זנות

שלפי טענתו קידשה , הרי איש זה) ה ש�"נ' סי(ואי מצד שמדרבנ� אסור לבא על הארוסה . לראותה כנשואה אי� חזקה
  ).'ו ד"כ' סי(מ "וא� עבר וקידש מכי� אותו מ, רו לקדש בביאהשהרי חכמי� אס, פ לא קפיד אדרבנ�"עכ, בביאה

אי� כא� איפוא תביעה אישית כלפי . ג� א� היו דבריו מתקבלי�, שאשה זו אסורה על המערער, ל"יוצא מכל הנ
' עי(ואי� לדו� בדבריו רק מבחינת עדות בעלמא לאפרושי מאיסורא , שהרי אסורה היא עליו, המשיבה שתחזור למערער

שאי� , הרי הוא ממילא בגדר נוגע בעדות, א� מכיו� שהמערער עצמו רואה את עצמו כתובע). י"ג סק"ל' מ סי"� חו"ש
, )פ ש�"ובאוצה, ה"ש ש� סוסק"ב, ב"ב ס"מ' סי' עי(א שאומר שנתקדשה בפני שני עדי� "לקבל דבריו בתור עד כדי� ע

  .וכפי תביעת, י הבאת עדי� נוספי� וחקירת�"שיצרי� בירור ע

  שאול ישראלי

  ].ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "הגר' אנו מצטרפי� למסקנא אליה הגיע כב

  יוס� קאפח אליעזר גולדשמידט

  פסק דין
  .הערעור נדחה איפוא

  .אי� צו להוצאות

  .ו"ז בניס� תשל"נית� ביו� כ

  יוס� קאפח  שאול ישראלי   אליעזר גולדשמידט

  

*בעני� גיור קט� מאומ� : סימ� לח
36

  

בנדו� גיור , /3903בתיק של, ל"ח בתמוז תש"רעור על החלטת בית הדי� האזורי חיפה שניתנה ביו� יזהו ע
  ].כי נדחתה בקשת� של זוג לגיור תנוקת נכריה שברצונ� לאמ�[המערערת 

  :ד המחוזי לבירור נוס� כדלהל�"נראה שיש להחזיר התיק לבי, אחרי העיו� בחומר ושמיעת הערעור

  .ד"ר הונא גר קט� מטבילי� אותו על דעת בי"א, א"בגמרא כתובות י

אלא שא� בא התינוק מעצמו או , � מעצמ�"ד מצווי� לחזור ולמול את העכו"ולא שיהיו בי: "... � ש�"ובר
  ".ד מעצמ� מהני"או שעשו כ� בי, שהביאתו אמו

                                                      
  הרב יוס� קאפח, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '  בפני כב191\ל" ערעור תש36
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ד עשו מעצמ� נמי " ביוג� א�, יוצא מדבריו שלעני� חלות הגירות אי� צור� בדוקא שיבא מעצמו או שתביאנו אמו
ד מצווי� "שאי� בי, ד מתעסקי� מעצמ� בכגו� דא שאי� מי שיביאנו להתגייר"אלא שבדר� כלל אי� בי. חלה הגירות

ג אי� "ונראה שבכה. [קשי� גרי� לישראל כספחת:) ז"יבמות מ(ואולי הוא מצד מה שאמרו . �"לחזור ולמול את העכו
כש� , כ כשאמו מביאתו או שבא התינוק מעצמו שמברכי�"משא,  מצוה לקבלוכיו� שאי� כא�, ד מברכי� על המילה"בי

והמקור למצוה . כמו בגדול, כי בהני גווני מצוה לקבלו, )ג"ס רנ"וחת, ה"ח ס"ד רס"יו(שמברכי� בגדול שבא להתגייר 
מצת לגיירו ומה שאמו מתא, "ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה"כ "נ ממש"לקבלת גרי� הוא כפה

  )].ב"רע' עמ, ז"קמ' דעת כה� סי(וכ� בקט� שבא מעצמו הוי נמי בכלל זה 

  :ד ש�"ה בתוספות רי"וכ

ד מלי� "בי, כגו� תינוק שנמצא מושל� או ששבו ישראל קטני פלשתי�, י שאי� לו אב וא�"פירוש אעפ"... 
  ".וה� כישראל לכל דבר, אות�

אלא שבגוונא שנמצא תינוק , �"ד מצווי� לחזור ולמול את העכו"י� ביל שא"� הנ"כ הר"ונראה שאינו חולק על מש
� ואי� ברצונ� "וכ� כששבו ישראל קטני עכו, ה"וכמבואר פרטי דיניו ביומא פ, הרי הוא בספק שמא ישראל הוא, מושל�

ילא ימצא ג שממ"ויתכ� עוד שבכה. ד נזקקי� לה�"שאז בי, ד"והרי השובי� מביאי� אות� לבי, לכבש� לה� לעבדי�
כ מקבלי� אותו "וע, ד בדבר ויגיירוהו"ראוי שיטפלו בי, הרי הדר� המתאימה שלא יביא הדבר לידי מכשול, בי� ישראל

  .א� לכתחילה

� והטבילו לש� גר "� קט� או מצא תינוק עכו"ישראל שתק� עכו): "כ"עבדי� ה' ח מה"פ(� "ובדומה לזה ברמב
כדר� , ד"י בי"� ודאי שכוונתו ע"והטבילה הזאת שכתב הרמב." ז ב� חורי�"רח ה"לש� ב, ז עבד"לש� עבד הר, ז גר"הר

, ז גר"� שרק בדיעבד הר"וברור שאי� הכוונה ברמב. והיינו כשהישראל רצה לגיירו והוא שמביאו לבית די�. קבלת גרי�
ש� עבדות הרשות וכש� של, ח"שלא בא אלא לקבוע ההלכה שבידו של ישראל הברירה א� לגיירו לש� עבד וא� לש� ב

לש� עבד "א� : דהיינו, "והטבילו לש� גר: "...� הכי מתפרשי�"ודברי הרמב. [ח"כ לש� ב"כמו, בידו ואפילו לכתחילה
ז בדי� "שהרי כשמשתחרר הר, ז גירות מסוימת"שג� טבילתו לעבדות ה". ח"ח הרי זה ב"לש� ב"וא� , "ז עבד"ה

  .]ישראל

ולא הביא דוגמא נוספת ." א� אי� לו אב ואמו הביאתו להתגייר: "ונא פירשי לפנינו בהאי מימרא דרב ה"אכ� ברש
  :ג"י לבה"מטה דעת רש) ג"ה כתב הבה"ח ד"רס' סי(י "ובב. ד"שהקט� בא בעצמו לבי, �"שבר

י "ה לא בכל קט� הבא להתגייר קאמר אלא כשאמו מביאתו להתגייר וכפירש"מפרש דר) ג"היינו הבה(שהוא "
  ."י אמו"ולא עפ, י אביו"ודלא כדיחויא דדחי לסייעתיה דסבר דוקא עפ, וכדרב הונא' וכו

  :ע פסק"אכ� בשו

ד "בי, וא� אי� לו אב ובא להתגייר או אמו מביאתו להתגייר) אותו(� קט� א� יש לו אב יכול לגייר "עכו"
  )."� ש�"ש' ועי', ז, ח"ד רס"יו(מגיירי� אותו שזכות היא לו לזכי� לאד� שלא בפניו 

  : הגולה ש�ובבאר

כשיש בו דעת , י לא בא לאפוקי כשבא בעצמו להתגייר"והיינו שנוקט שג� רש, י ש�"רש' ה וכפי"מימרא דר"
  ."ל"� הנ"כ הר"וכמש, קצת

  :ל"א בסוגיא הנ"מ בש� הרשב"ובשט

ד מחזירי� למול ולטבול "אלא לומר דאי� בי, ה לא מטבילי� ליה"ולא למימרא דבלא, י שהביאתו אמו"ופירש"
, הגר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו' ודחינ� מתני', ג דאתי לסיועיה ממתנית"ואע, � הקטני� מעצמ�"ת העכוא

אלא כיו� שהביאתו הא� ולא , כ נגררי� אחר הא�"שהבני� כ, לא שיהא חילוק בדבר זה בי� אב לא�
, כ� נראה, הו� או אמ�דניחא להו למיעבד מאי דעבד אבו, ה לא�"וה, והת� שהביאתו ונתגיירה עמו, נתגיירה

  ."כ"ע

י " ע�ע דהעתיק שני האופני� "כ בשו"וא. �"כ כהר"י הוא ג"כ פירש"א, י רק חדא מינייהו נקט"ל דרש"הרי שנוקט כנ
הוא משו� , ד מעצמ�"� שא� עשו כ� בי"ומה שלא הביא אופ� השלישי שבר. �"י והר"י רש"הוא עפ, י עצמו"האב או ע

ד "שאי� בי"ומשו� , י"א ברש"הרשב' � וכמו שפי"הר' וכמו שכ, �"� למול ולטבול את העכוד מחזירי"שבדר� כלל אי� בי
  .ל"� הנ"וכלשו� הר, ז"ע" מצווי�

  ):א"הריטב' ה בחיד"מ וכ"בשט(א "ובריטב

מטבילי� , ב דעת כלל"י שהוא אי"ואעפ, י שלא נתגיירו ה�"אעפ, ד לגיירו"י שהביאוהו אביו ואמו לבי"פירש"
ואי� אביו ואמו , ב דעת"ולאפוקי כשאי, והוא בא מעצמו להתגייר, וכל שכ� כשיש לו דעת. ד"ד בי"אותו ע

  ."ד שאי� מטבילי� אותו"מביאו לבי

  :מ ש�"ז בשט"וכבר העירו ע, י בשינוי נוסח כשלפנינו"העתיק את רש

  ."להתגיירואמו הביאתו , ד א� אי� לו אביו"ד בי"אלא ככתוב ע, ל אי� הלשו� כ�"י ז"ובפירושי רש"

י כפי "כ העתיק לשו� רש"א ג"ל הרשב"שהרי כנ, א"י לפי מה שהביאו הריטב"ומסתבר שאי� כא� שינוי גירסא ברש
] ל"א שהו"כמו שפירש הרשב[הכוונה , הביאתו: י שאמו"רש' דהא דכ, א הוסי� בו פירוש"אלא שהריטב, שהוא לפנינו

, "בגר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו"שבגמרא דחו הסייעתא לדבריו בעיקר להבדיל בי� דברי רב הונא וחידושו לעומת מה 
אלא דעיקר . כש� שנגררי� אחר האב, דכ� נגררי� הבני� אחר הא�, דעיקר החילוק אינו בזה שהאב בא עמה� או הא�

ש "דבזה ל, או שה� עצמ� נשארו בגויות� ולא באי� אלא לגייר הקטני�, ההבדל א� ג� האב או הא� מתגיירי� עמה�
, ועיקר הגירות בזה הוא לא מצד דנשמעי� לאבותיה�, שהרי ה� עצמ� אינ� מתגיירי�, ל במאי דעבדו"למימר דניח
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י "כ רש"כ מש"וע. כדי� כל זכות, ד ה� שזוכי� לה� שלא בפניה�"ובי, ומצד שעצ� הגירות היא זכות" ד"ד בי"ע"אלא 
ד "מ בי"ומ, ד"דבזה צרי� דעת בי, הוא אינו מתגייר עמה�אלא ש, ה א� אביו הביאו"דה, שאמו הביאתו הוא לאו דוקא

כי האב , אולי הוא מצד אורחא דמילתא, י שאמו הביאתו"והא דנקט רש. (ד לגייר�"כיו� שהביאו� לבי, ג"נזקקי� בכה
 מביאת�, כשאי� לה אי� לחנ� ולזו� הקטני�, כ הא�"משא. אינו מביא בניו לגייר א� הוא עצמו אינו רוצה להתגייר

  ).להתגייר כדי שיחנכו� ויזונו�

  :א בסיו� דבריו"וזה שכתב הריטב

  ."שאי� מטבילי� אותו, ד"ואי� אביו ואמו מביאו לבי, ב דעת"ולאפוקי כשאי"

ד עשו "ג שבי"כ שאי� רוצה לומר שאי� הגירות חלה בכה"ומכש, ג אסור לה� להזקק"כ שאי� הכוונה שבכה"נראה ג
הרי היה צרי� לומר שאביו ואמו יש , שא� היה סובר כ�, �"י והר"א ברש" דהרשבובא לחלוק על פשיטותיה, מעצמ�

ו שא� יש בה� קצת דעת וה� עצמ� באי� "כ אי� ילי� בק"וא, ורק מכוח זה חלה הגירות, לה� כוח וזכות בילדיה�
  :ל"להתגייר שמקבלי� אות� וכלשונו ש� וכנ

  ".וכל שכ� כשיש לו דעת והוא בא מעצמו להתגייר"

  :ג ג� להלכה"ל לבה"וכדס, מאחר שהקט� אי� דעתו דעת, ו הוא"אי קדמ

  ".ו שבאו להתגייר אי� מקבלי� אות� מפני שאי� כשרי� להתנות עליה�"חש"

צ לזה דעת "ול, ד יפה לזכות לה� כדי� כל זכי� לאד� שלא בפניו"דלעול� כח בי, �"א והר"ל ברשב"אלא ודאי כנ
ד מגיירי� "ואי� בי. �"כ הר"וכמש, ז"ד מצווי� ע"א שאי� לה� דעת משו� דאי� ביד נזקקי� בגוונ"אלא שאי� בי. כלל

ו שא� הקט� "כ שפיר ילי� בק"וע. ל"וכנ, דאז מצוה נמי איכא, ז"אלא כשמישהו שדואג לטובת� של הקטני� מבקש� ע
שיתאמ� לפי כוחו לקבל י דעתו הקלושה ודאי יש לשער "מ כיו� שרוצה בכ� עפ"מ, י שאי� דעתו דעת שלימה"אעפ, עצמו

  .ג ודאי יש להזקק לו לגיירו"מסתבר דבכה, כ"ומשו, על עצמו עול תורה ומצוות

  כ"ת ממש"ת מביא שיש מביאי� ראיה שהיא מה"ד ד� א� גירות זו היא מה"א ש� בא"וראיה ברורה לזה דהריטב

' כ� דגיורת פחותה מבת גואמרינ� הת� מדאכתיב החיו ל, בנשי מדי� כתיב וכל הט� בנשי� החיו לכ�"... 
  ."'הא ליתא וכו, ת דהת� מסתמא ניחא להו כדי שלא יהרגו�"וכ. כשרה לכהונה' שני� ויו� א

  :א"ודחה דבריה� הריטב

ל לדחויי דבריה� ג� "כ הו"א, ד"ד בי"א דא� אי� אביו או אמו עמו אי אפשר כלל לגייר� ג� ע"ל לריטב"ואילו ס 
  .כיו� דש� לא היו כלל לא האב ולא הא�, ד"ד בי" כלל לפרש גירות� דנשי מדי� מצד עשג� לרב הונא לא יתכ�, מכוח זה

  :י שאמו הביאתו להתגייר מתקשה בזה"מ לאחר שמביא הגירסא שלפנינו ברש"עוד ש� בשט

ומה לי , ד דהא דחינ� בגמרא לקמ� בגר שנתגיירו בניו עמו"ל דעת בי"פ א� אמו נתגיירה עמו למ"דממנ' וק"
ל "וא� לא נתגיירה אמו עמו למ. ויותר, הכי נמי נגררי� הבני� אחר הא� כמו אחר האב, � לעני� זהאב או א

  .ד"לו אב בעינ� דעת בי' אפילו שהי, דאי� לו אב

ל במאי דעבדי ליה אביו "ג דאינ� מתגיירי� עמו ניח"ואפשר דכל שיש לו אב וא� ומביאי� אותו להתגייר אע
  ."ד"צ דעת בי"ואמו ואי

ותולה , אלא שנסתפק. ל דבעני� הניחותא דבני� במאי דעביד אבוהו� אי� מקו� לחלק בי� אב לא�"ו דפשיטוהיינ
צ לדעת "אי, דאז ג� א� ה� עצמ� אינ� מתגיירי�, דא� ג� האב והא� מביאי� אותו יחד להתגייר, י"סברא זו ברש

כיו� ששניה� בעצה , "די ליה אביו ואמול במאי דעב"דניח"אלא שמכח סברא בעלמא . ד כפי חידושו של רב הונא"בי
  .ז זכות לו"ודאי ה, אחת

דהגירות היא רק מכח , ג שאי� אביו ואמו כא� ורק אמו מביאתו להתגייר"דכל עיקר הגירות בכה, פ ג� מזה יוצא"עכ
  .ולא מכח הא� שהביאתו הוא, ומפני שזהו מגדר זכות, ד עצמ�"בי

י דרב הונא מיירי במביאתו "ל כפירש"דס: ג"י בדעת הבה"בב) ה"ה אר"ד(כ בהפלאה בסוגיי� "ז תמוה לי מש"ועפי [
ל במאי דעבד "דכש� דפשיטא ל� דניח, ה"א דאילו זהו חידושו של ר"וז. 'ל במה דעביד אמו וכו"אמו להתגייר דניח

מ "ל בשט"וכנ, ד ומטע� דעצ� הגירות הוי זכות"כ לא היה צרי� לדעת בי"א, ל במאי דעביד אמו"כמו כ� ניח, אבוהו�
הרי מה שמגיירי� במביאתו אמו היא לא מצד , י נחית לחלק בי� אב לא�"וברור דא� נפרש דרש. מכל הני רבוותא

  .ל"וכנ', ד כשלעצמ� ומשו� דהגירות היא זכות וזכי� לאד� וכו"אלא מכוח בי, הניחותא במאי דקעבדה הא�

כבר נידו� , ל מצד שניצלו מ� המיתה"� דהת� ניחוג� מה דבעי לתר, כל עיקר מה שנתקשה ש� מנשי מדי�, אגב
  ].ל"וכנ, א"וסברא זו מצד הניחותא דהצלה דחה הריטב, א"בריטב

, ד לגייר הקטני� מצד שאביה� או אמ� מביאת� להתגייר"ל יוצא ברור דלשו� שיטה אי� מוקנה הכוח לבי"מכל הנ
  .ל כרב הונא"אליבא דהלכתא דקיי, א זכותז אלא מצד שעצ� הגירות הי"וכל עיקר דיכולי� לגייר הקטני� אי

או מצד , מצד הניחותא של הקטני�) ג דקאי בה רב הונא"בה(וכ� הדבר יוצא מעצ� הסוגיא דאילו היתה הגירות 
בניגוד למה שלעני� , כי אז לא היה הדיו� נסב מסביב לשאלה א� הגירות היא זכות, איזו זכות שהיא שיש לא� בילדיה

וודאי דהגיור הוא רק , וכ� לא מצינו בשו� מקו� שיש איזו שהיא זכות לא� בילדיה. ל"הפקרא ניחעבד אמרינ� עבדא ב
או , הרי מה שנראה שא� לא הביאתו אמו, וא� כ�. ואי� הבאת הא� לגייר� מוסיפה מידי בזה, ד ומדעת�"מכוח בי

אלא שאינ� נזקקי� מצד , ג כוח לגיירו"אי� זה מפני שאי� לה� בכה, ד מטבילי� אותו"שלא בא הוא עצמו מדעתו אי� בי
ובפרט כשהיה , ד מעצמ�"אבל א� גיירוהו בי, ל"� שהו"א והר"וכדכתב הרשב, � לגייר�"עצמ� לחפש אחרי קטני עכו

וכ� , � קטני�"או ששבו עכו, ל שנמצא תינוק מושל�"ד שהו"רי' וזוהי הדוגמא שבתוס(עני� בגיור� מאיזו סיבה שהיא 



  ל"הרב שאול ישראלי זצ/ משפטי שאול 

 

161

ל דהגירות "ג י"דבכה, ד הטבילוהו לקט� בהתנגדות האב או הא�"א� בי, אכ� יש מקו� לספק. ל"� שהו"הדוגמא ברמב
דסברא זו דניחא להו במאי , ז זכות"וכיוו� שה� מתנגדי� אולי אי, משו� שהילדי� נגררי� אחרי אבותיה�, אינה זכות

הזכות שישנה בעצ� הגירות לא סגיא ש, שהרי בזה דחו בגמרא הסייעתא לרב הונא, דעביד אבוהו� היא סברא אלימתא
ל "כ הרי י"וא. ל במאי דעביד אבוהו� דיינינ� זה כזכות מוחלטת"ואילו מצד הניח, שנאמר בזה זכי� לאד� שלא בפניו

כי אז הרי זה מהוה משקל כנגד , מ זה בתנאי שאי� התנגדות מהאב או מהא�"מ, ה שהגירות נחשבת כזכות"דג� לר
ל דבשו� פני� אי� "ג דס"ונראה שג� לדעת הבה). עוד להל� מזה בדברי המרדכי' ועי.  אבוהו�מצד הניחותא במאי דעביד

ז אלא "כ אי"ג, ורק א� הביאוהו אביו או אמו הוא דמגיירי� אותו, מקבלי� גר קט� כשבא להתגייר מדעת עצמו
אבל לא מטע� שאי� .  דמיודעת הקט� כשלא מדעת, ד מחזרי� לגייר גרי�"� שאי� בי"א והר"הרשב' מאותה סיבה שכ

כל עוד (מ א� הביאוהו או לא "כ לעני� זה אי� נפ"וא, ד הוא מצד שהגירות היא זכות"ל כוח בי"כי כנ, ד כוח לזה"לבי
  ).ל"וכנ, שאי� מצד� התנגדות

ומתר� בזה הערת , � לשיטה זו"שהיטה דעת הרמב, )ג"רנ' ד סי"יו(ג "ס בדעת הבה"וכ� נראה להוכיח דנוקט החת
, ולא הביא להא דרב יוס� הגדילו יכולי� למחות, ד"ד בי"פסק דגר קט� מטבילי� אותו ע) ז"ה(ב "אי' ג מה"שבפי, מ"הה

  : לתר� בזה' וכ. מלכי� הביא זאת להלכה' י מה"ואילו בפ

ה לא "משו' ב מיירי שהביאוהו אביו או אמו להתגייר וכו"דבאי. 'ש וכו"ג א"ל כשיטת הבה"ואי נימא דס"... 
נ שבא להתגייר על "דומיא דרישא ב' ע להתגייר וכו"מלכי� מיירי כשבא בפנ' ובה. יר ש� שיכול למחותהזכ

  ."אז יכול למחות, ע בלא אבותיו"נ הקט� שבא בפנ"ה, דעת עצמו

ג אי� "ל וג� לבה"ו כנ"א. דאי� דעתו דעת, כשבא בעצמו להתגייר, ג אי� מקבלי� גר קט� כלל"ולכאורה הרי לבה
ד מצווי� להזקק לגייר "ג דכש� שאי� בי"ל לבה"אלא דס. כיו� שהוא זכות, ד לגיירו"וכוח יש ביד בי, לואיסור לקב

מ רשאי� לקבלו ולגיירו "אבל מ. שאי� דעת הקט� דעת, כ א� בא לפנינו אי� חייבי� לקבל אותו"וכמו, הקט� שלא מדעתו
  .ד"ד בי"ע

' ל שכ"ח מעבדי� שהו"� פ"ואכתי לא יישב הרמב, ב" מאיג"הנה יישב הסתירה מפי, ס"ובעיקר תירוצו של החת [
הרי שמדובר כשגיירו , "ז ב� חורי�"ח הר"לש� ב' � והטבילו וכו"� קט� או מצא תינוק עכו"ישראל שתק� עכו: "ש�

  .מ סת� ולא פירש דהגדיל יכול למחות"שלא על דעת אבותיו ומ

א מימרא דרב "ל שמקור הלכה זו היא בכתובות י" הנעבדי�' � ה"מ ברמב"כ הכ"והוא בהקד� מש, ל בזה"ומה שנ
� מיירי כשתקפו ומגיירו בעל "ואילו הרמב, דבעל כרחו של הקט� אי� מגיירי�' מ ש� התקשה דהמרדכי כ"ובלח, הונא
  .כרחו

ל "שכפי שהו', דמשמע דגיירו� כשה� קטנות פחותות מבת ג, בנשי מדי�: � הוא מיבמות ס"שמקורו של הרמב' ונ
  .ד"ד בי"דהרי מכא� נמי מוכח כדרב הונא דמגיירי� ע, א וכ� בהפלאה" בזה הריטבנתקשה

כמו , מצד קני� הכיבוש, כש� שרשות בידו לגיירו לש� עבדות, � קט�"� מפרש שכשהישראל כובש העכו"שהרמב' ונ
, לא בפניו קאתינ� עלהולא מכוח זכות וזכי� לאד� ש, י"כיו� שהוא נתו� תח, כ� רשאי הוא מכוח קניינו זה ג� לגיירו

ש שלא "וא. ד כלל"צ בזה לדעת בי"כ אי"וע. ה שבאו"ד: ז"א גיטי� ל"רשב' ועי. אלא הוא מכוח זכות הישראל עליו
ס "ש דמזה לא התקשה החת"וא. י יכול למחות"כ בזה ודאי הגדיל א"וע. ד כלל"עבדי� דעת בי' � בה"הזכיר כלל הרמב

כ לא קאי "א, ד"ד בי"� ההלכה שגר קט� מגיירי� אותו ע"הרמב' דהת� כ, ב"יג דא"וכל עיקר הקושי הוא מפי. כלל
  ].כ היה צרי� להביא הא דהגדיל יכול למחות"וע. בגירות מדי� כיבוש

  :איתא) 'אות מ(פ החול� "והנה במרדכי סו

אומר ה דאיירי כגו� ש"מצאתי כתוב בש� רבי אבי. ד"ד בי"ק דכתובות גר קט� מטבילי� אותו ע"גרסינ� פ"
תדע דהא מיירי . אבל א� אינו רוצה אינו גר, ג דאי� לו דעת שומעי� לו דזכות הוא לו"ל דאע"וקמ, גיירוני

  ."כ נגייר כל בניה� הקטני�"וא. כדאמרינ� בתר הכי וא� הגדילו יכולי� למחות, כשיד ישראל תקיפה עליה�

ק דכתובות דאפילו עשו "� בפ"ש הר"מה על מותי: "'ח הביא דברי� אלה וכ"והב. ח"רס' מ סי"והובאו דבריו בדר
, ח הבי� בדברי המרדכי דצרי� רצונו של הקט� באופ� חיובי"בפשטות נראה שהב." ע"וצ, ל הא"דמנ. ד מעצמ� מהני"בי

ד גיירו מעצמ� הגירות "שא� בי' � שכ"ז הוא שמקשה על הר"ועפי, וכל שלא היה רצו� ממשי מצדו אי� הגירות חלה
  .חלה

, דאי� נצר� לחלות הגירות לרצו� הקט� בדוקא, וכ� מעצ� הסוגיא מוכרח, ל מוכח מכל הראשוני�"א� ה� כנ
כ הרי "א, וכיו� שאי� לו דעת, "ג דאי� לו דעת שומעי� לו דזכות היא לו"אע"' וג� מהמרדכי גופא מוכח כ� כדכ

  .ד"לא יתכ� שזה מוסי� משהו בכוח בי

וכ� הובאו הדברי� משמו . דהיינו בעל כרחו, תו בפירוש שאינו רוצהולא אמר המרדכי שאינו גר אלא כשגילה דע
ל מקשה "כ שהו"ב ה"ג אי"מ פי"וכ� בלח". אבל לא בעל כרחו' א� אי� לו אב ובא להתגייר וכו): "ד"אות כ(בפרישה ש� 

 בניה� נגייר כל"כ "והוכחת המרדכי שאל". (בעל כרחו למה"ז מקשה "כ וע"� שאפילו בע"מהמרדכי דנראה מהרמב
אול� כבר כתבנו לעיל דנראה . ולכאורה אכתי קשה דנוכל לגייר� בעוד� קטני� כשאי� לה� דעת להתנגד, "הקטני�

שכ� התנגדות אבות� , כ אי� אפשרות לגייר ג� הבני� הקטני�"וא. דהיכא דהאב או הא� מתנגדי� שוב אי� זו זכות
והיינו , ד גיירו מעצמ�"� לא אמר אלא שא� בי"דהר, מרדכי� מה"ח בדברי הר"כ מה הוקשה לו לב"וא). מעכבת ג� היא

� "ל שפיר דג� הר"דבזה אפ, שהתנגד לכ�, אבל לא מיירי כשגיירוהו בעל כרחו, כשהקט� לא היה עדיי� ב� דעת כלל
ח עצמו שהעתיק לשו� המרדכי "והב. כי במעלליו יתנכר נער, כ לא יתרצה"וודאי ג� אח, ג אי� לו זכות"מודה דבכה

  ".כ אינו גר"א� אי� דעתו ורצונו להתגייר וגיירוהו בע"נ דעת הטור ש"מסיי� שכ, "אבל א� אינו רוצה אינו גר"
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ודומיא דאביו ואמו , � שא� גיירוהו מעצמ� הוי גר ג� כשזה היה בעל כרחו ממש"ח הבי� בדעת הר"ל דהב"וצ
, ות ורק א� הגדילו ומוחי� מחאת� מחאהדאמרינ� סופו להתרצ, דהת� לא משגחינ� במה שהקט� מתנגד, שהביאוהו

  .ח"נ בכוונת הב"כ. ה בגיירוהו מעצמ�"וה

צ לחלות הגירות להסכמת האב או "ע אי"ולכו, מסקנת הדברי� נראית שאי� שו� מחלוקת בי� הראשוני�, בכל אופ�
מצד ההורי� או רק א� באה בקשה , כ"וע, ד מחזרי� אחר גרי�"אלא שבדר� כלל אי� בי, הא� או דעת הקט� בעצמו

אז הוא דאמרינ� , וא� יש התנגדות מפורשת מהקט� לגיירו. ג מצוה לגיירו"מצד הקט� עצמו הוא שנזקקי� לגייר דבכה
  .וג� בזה לא מצינו מי שיחלוק, דאי� גירותו גירות כלל

 דכיו� שאביו ,במי שבא על אשה נכריה והביאו להתגייר' ב' זכר יצחק סי' בס' צ מפוניבז"כ הגרי"שמש' ז נ"ועפי
  :עבריי� וכ� הא� אינ� רוצי� באמת להכניסו לכלל מצוות

כ הוי רק כמו שאנו בעצמנו "וא, דהרי גירות הוא קבלת כל התורה כולה, אי� זה כהביאו אביו להתגייר"
או כשהוא קצת , א דחדא מינייהו בעי"א ע"ס כתובות י"ולזה אי� בידינו כח כמו שמבואר בש, מכניסי� אות�

  ."ת או כשאביו או אמו רוצי� להכניסובר דע

דברי� אלה , "ולזה אי� בידינו כח"וכלשונו , משלש אלה' ג שלא היה א"דנראה ממנו כאילו שאי� חלה הגירות בכה
" זכר יצחק"ואולי ג� כוונת ה. ולית מא� מהראשוני� דפליג בהא, דודאי א� גיירו הגירות חלה. ד"אינ� מדוייקי� לענ

מ מזה בנידו� "כי ממילא לא היה נפ, � ולא דקדק בלשונו"א והר"כ הרשב"וכמש. י� לנו עני� בזהאינה אלא לומר שא
ג שהילד הנולד היה גדל ומתחנ� לעבריינות אי� הגירות זכות ולא אמרו בכגו� דא זכי� לאד� שלא "דמצדד בכה, דידיה
  .כמו שמסיק ש�, בפניו

  .ה לנידו� שלנו"ל נגש בע"ואחרי שנתברר לנו כל הנ

והזוג שמאמ� . לפנינו הצהרה בכתב מטע� א� התינוקת שמסכימה שימסרוה לאימו� וכ� אינה מתנגדת שיגיירוה
לפנינו הצהירו ששומרי� על הכשרות והשבת ומתחייבי� לחנ� את הילדה בחינו� . ד לגיירה"אותה הגיש בקשה לבי

  .ובהתא� לזה ישתדלו ג� שהבית יתנהל באורח זה, דתי

ל הא� הצהירה רק שאי� לה "שכ� כנ, שאמו הביאתו להתגייר, � הדוגמא המובהקת של ההלכהאי� לפנינו כא
לכאורה הרי צדק . והתינוקת עדיי� קטנה ואינה בת�דעת כלל, אבל ג� לא היתה בקשה מצדה לגיירה, התנגדות לגירותה

ד " עצמה לא באה לפני ביוא� היא, כיו� שלא אביה או אמה הביאוה, ד בדחותו בקשת המאמצי� לגיירה"ביה' כב
  .בבקשה לגיירה

  :אכ� נראה שיש כא� צדדי� המטי� את הכ� להזקק לגירות וה�

�דנקרא זכות גדול ) ל"ג שהו"רנ' ד סי"יו(ס "א מה שצידד בחת  

וכשיהיו . נ"קשה לה� להיות עמו באגודה אחת שהרי עושה יי, א� הוא ישאר בגויותו, כשאבותיו מתיהדי�"
  ."כ זכות גדול הוא"ע, מנו מפרישי� אותו מחיותואבותיו נפרשי� מ

ד "ד בי"כי לא אמרו דיכול למחות אלא בנתגייר ע, י למחות"ג ג� כשהגדילו א"י סברא זו דבכה"וצידד לומר עפ (
  ).כשאי� אבותיו מתגיירי� עמו

וברור .  כבתד שזכות לתינוקת שאביה ואמה עזבוה שימצא לה בית שמאמצי� אותה ומגדלי� אותה"כ ג� ניד"וא
ג� א� אינ� תולי� מעשה , שלא תהיה מסירות� שלימה, שמניעת גירותה יתקע מעי� תריז בינה לבי� המאמצי�

הרי א� , ס יהודי"ותל� לבי, מאחר שהמדובר כא� בילדה שתגדל בישראל בי� ילדי� יהודיי�, כמו כ�. האימו� בגירות
וא� תצטר� .  א� ישתדלו להעלי� עובדת מוצאה הנכרי ממנהתשאר בגויותה זה ודאי יכול לגרו� לה אי�נעימות א�

א� א� לא נגדיר זאת כזכות (שמבחינה זאת ודאי זכות היא לגיירה כיו� , לעבור גירות כשתגדל יגרו� לה לזעזוע נפשי
.  עמוש בגמרא לעני� גר שנתגיירו בניו ובנותיו"בדומה למ, ל דניחא לה מזה"שמבחינה זאת י) ס" כהגדרת החת�גדולה 

והוא הטע� בתינוק שנמצא , כש� שא� הקט� בעצמו בא לפנינו בבקשה לגיירו, ד יזקקו לזה"וודאי דסגי בזה לומר שבי
  .ל"ד הנ"רי' שבתוס, מושל�

ג� כשאמו מביאתו אי� זה מכוח שיש לה לא� איזה שה� קניני� או זכויות על , ב עוד נראה דמאחר וכפי שנתבאר לעיל
. מאחר שהקט� נמצא תחת ידה וזו מוצאת שזכותו להתגייר, ד להזדקק לה" גור� שמביא ביאלא רק גדר של, הקט�
יש , מוצאי� שזו טובתה שתתגייר, כיו� שהללו המטפלי� בה וקיבלו על עצמ� לגדלה ולחנכה, ד"ז עצמו ג� ניד"מטע

  .ד"רי' תוסדב, �"ומצוה נמי יש בזה כמו במצא תינוק מושל� או ששבו תינוק עכו, להזקק לבקשה זו

ל במאי דקעביד אבוהו� כמו באב "שיי� לומר בזה ניח, ג שה� אפוטרופסי� של התינוקת"ג ונראה עוד להוכיח דבכה
ובגמרא , ד"ד בי"ל בחידושו של רב הונא שמגיירי� הקט� ע"א הנ"א בסוגיא דכתובות י"כ הריטב"והוא ממש. וא�

  :ד"א בא"הריטב' וכ. ודחו הסייעתא שהביאו לדבריו, ט בזה"שו

שהיו ש� כמה קטני� שנכנסו ש� תחת כנפי השכינה , ת ואמאי לא מייתי לה מ� העומדי� בסיני"וא"
  ."ל במאי דעבדו אבוהו�"וניח, ל דהת� משו� דנתגיירו אבותיה�"וי, והטבילו� ומלו� ומזי� עליה�

ש "הרא' ה מפורש בתוס"וכ(, והרי בי� יוצאי מצרי� היו ודאי ג� תינוקות יתומי� שאביה� ואמ� לא היו עמה�
ובזה שיי� , ג הרי גדלו באיזה שה� משפחות שקבלו על עצמ� לגדל� ולחנכ�"ל דבכה"וצ. כ אי� נתגיירו הללו"א, )ש�

  .כ הניחותא של משפחות אלה שיגררו אחריה� ג� הקטני� כמו כשנתגיירו ע� אבותיה�"ג

אלא עובדה , זה איננו עני� שמקורו בהלכה, ו�ל במאי דעביד אבוה"דמה שאמרינ� ניח, וג� הסברא נותנת כ�
והיינו משו� שהוא . הוא הדי� דנגרר ג� אחר הא�, לדעת הראשוני�, וכפי שראינו, מציאותית שאד� נגרר אחר אביו
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כ "הרי זה ג, ה כשהילד גדל בבית וה� מעניקי� לו אהבת הורי� ודואגי� למלא מחסוריו"כ ה"וא. עני� שבטבע בני אד�
  .ל לעשות מה שה� עושי�"וניח, נפשי להגרר אחריה�יוצר קשר 

דני� בשאלה ביהודי שנולד לו ב� מ� הנכרית שמצד הדי� אינו , ד שלפנינו" המצוטט בפס379' עמ' ר כר� א"בפסד [
מכיו� שבאופ� טבעי הוא אביו או שמכיו� במוב� המשפטי " ל במאי דעביד אבוהו�"ניח"א� בזה אמרינ� , נחשב לאביו

  .קשר אבהות הרי הוא לו כאיש זראי� לו 

  :וכתבו בזה

נתעברה מביאה ראשונה הרי : ת"� גבי די� יפ"ש� הרמב' ח שכ"ח ה"מלכי� פ' הדבר מפורש בכס� משנה ה"
: מ ש�"כ' ועי. ד מטבילי� אותו על דעת�"אלא בי, הולד גר ואינו בנו לדבר מ� הדברי� מפני שהוא מ� הנכרית

י א� אי� לו "ופירש. ד"ד בי"א גר קט� מטבילי� אותו ע"ק דכתובות ד� י"תא פד מטבילי� אותו כדאי"אלא בי
דבנ� הבא מ� הנכרית אינו קרוי , והא נמי הכי הוא דאי� ולד זה ב� ישראל כלל. ואמו הביאתו להתגייר, אב
א אל, הרי מבואר במפורש שישראל הבא על הנכריה אי� האב יכול לגיירו משו� שאי� הוא נחשב אביו. בנ�

  ."ד מגיירי� אותו כשאמו מביאתו להתגייר"בי

, ג שאי� על האב מצד הדי� שו� חובה לגדלו ולזונו"מ אינה לומר שבכה"כי כוונת הכ, אבל באמת אי� זו ראיה כלל
ובאמת לא נזכר . [ד בזה"כ צרי� דעת בי"וע, ד"והיא המביאתו לבי, כ המטפלת בו בפועל היא הא�"א, דאינו נקרא בנו

מכיו� שאי� על אביו , ד"מ צרי� כא� דעת בי"ומ, אלא שאביו הוא המביאו, שבמדובר שאמו מביאתו להתגיירכלל בזה 
  .]ב"וצע. שו� חיוב להחזיקו ולזונו

וכ� כבר ראינו דעת הראשוני� . �"דלא נזכר מזה ברמב, בפרט דנראה דמיירי כשהיא עצמה אינה רוצה להתגייר
ת "הרי חייב הלה שבא עליה ביאה ראשונה בתור אשת יפ, וכיו� שכ�. ד" ביצ לדעת"ג שהא� באה להתגייר אי"דבכה

" דעת כה�"וכ� נוקט ב. ל במאי דעביד האב"ש בזה הסברא דניח"ול, וממילא ג� התינוק מרוחק ממנו, להתרחק ממנה
 נגרר ה לאפוטרופוס דהקט�"ש� עוד דה' וכ, ז דוקא מכח היחס ההלכותי שהב� מתייחס אחר האב"ז דאי"קמ' סי

הוא לאו דוקא " ל במאי דעביד אבוהו�"ניח"ל דמה שאמרו בגמרא "וכ� נראה ממה שהראשוני� הסיקו כנ. ש"עי, אחריו
כ עיקר היחס הוא "א, דבאומות הל� אחר הזכר, הרי יש מקו� לומר דאב דוקא, וא� הוא מגדרי היחש, ה הא�"דה

  ].אחר האב

כי זהו שצרי� בעיקר לקבוע א� הגירות היא זכות , ג המאמ�ולא נשאר לנו אלא לברר את מדת הכנות של הזו
ד "הו', י מפוניבז"והגר, א ספקטור"כ גאוני הדור הקוד� הגרי"ז זכות כמש"שא� תתחנ� לעבריינות אי, לתינוקת

שיש ' שכ) א"סי' ק' ד סי"יו(ע בית יצחק "אכ� ע. (ל"ה בדעת כה� הנ"וכ. ד המעורער"ר שעליו מסתמ� הפס"בפסד
  ).ת להכנס לכלל ישראל א� שיענשעדיפו

ויקבל מה� הצהרה בכתב , ד שד� בדבר שיחקור היטב כוונת� לחנכה ליהדות"ביה' ולזאת יש להחזיר התיק לכב
  .יטבילוה טבילת גירות כדי� התורה, וא� יתברר לבית הדי� כנות כוונת� וקבלת ההצהרה. כנדרש, שיחנכוה ביהדות

  שאול ישראלי

  :על סמ� שני הטעמי� דלהל�] ל"זצ) [א"שליט(י "ו ולהצעתו של חברנו הגרשהריני מצטר� למסקנת

וברצונ� לאמצה , ה� מחזיקי� אותה אצל� ומטפלי� בה, א בני הזוג המבקשי� לגייר את הקטינה שבנידו� ערעור זה
מעשה ולכ� ". יתומי� שסמכו אצל בעל הבית"מעמד� כלפי הקטנה הרי הוא בגדר , וא� כ�. ולהחזיקה כמו בת

  ".דניחא להו למיעבד מאי דעבד אבוהו� או אמ�"בבחינת , הגירות שה� רוצי� שייעשה לה זכות הוא לה

והמשתמע מדבריו הוא שעני� , י"המובאת בפסק הגרש, ג"ועיי� בתשובת החת� סופר בחלק יורה דעה סימ� רנ
כ� ,  שהוא כדי לעשות את הגירות לזכות,צרי� שהיא תביאנו לבית די� לגיירה, י וסייעתו"לפי שיטת רש, אשר, "אמו"

  .הוא ג� א� הזכות שבדבר הגרות תהא מאיזה טע� אחר שהוא

  :ימי� ספורי� אחרי לידתה, ב הא� כותבת בכתב הסכמתה שלה לאימו� הקטנה שחתמה לפני פקידת הסעד

  ".אני נותנת הסכמתי להחלפת הדת של הילדה לכל דת אחרת"

היא מסרה את הילדה לפקידת סעד . אלא שהיא נותנת הסכמתה לדבר הזה, ת לכ�כלומר לא זו בלבד שאינה מתנגד
אמו הביאתו "הרי זה בגדר , וא� כ� הוא. ואי� ספק שידעה שהסכמתה היא להכנסת הילדה לדת היהודית, יהודיה

  ".להתגייר

נראה . נינו בערעורוהוגשה לפ, כשניתנה החלטת� נשוא הערעור, התעודה האמורה לא היתה לפני בית הדי� האזורי
  .לי שלו היה מסמ� זה לפני בית הדי� האזורי לא היה דוחה את הבקשה לגיור על אתר

אשר אצל� היא , או מצד אלו, "אמו הביאתו להתגייר"הרי זה בתורת , כי בנידו� זה, ל"יוצא לפי הטעמי� הנ
  .פשר לגיירהולכולי עלמא א, או מצד אמה ממש המסכימה לגיורה, המבקשי� לגיירה, סמוכה

מבחינה עקרונית , א� את הבת הקטנה הזאת אפשר: כלומר. אול� הדברי� הללו ה� רק בבעיא שבהלכה בלבד
אבל עדיי� קיימת . או שאי� הדבר כ�, "אמו הביאתו להתגייר"כי הרי זה כאילו , לגייר לדעת כל הפוסקי�, להלכה

, קרה קונקרטי הזה תהווה הגירות זכות לקטנה הזאתהא� למעשה במ, והיא, שאלה יסודית ראשונית הצריכה בירור
הא� חינו� . ומה הוא החינו� שהיא תקבל בבית הזה אצל�, איזה הוא הבית שהמחזיקי� בקטנה יבנו לה, היינו. או לא

עיי� בפסק הדי� של . הדבר הוא פשוט ואינו צרי� הסבר. או לא, כ� שהגירות תהווה זכות לה באמת, יהודי כדת וכדי�
  .עליו מסתמ� בית הדי� האזורי בפסק דינו,  די� זהבית

מאחר שלא ד� כלל בדבר הזה בדחותו על אתר מכל , אלא שבית הדי� האזורי לא בירר אותה, שאלה זו עובדתית היא
  .כאמור לעיל, וכל את הבקשה לגירות מטעמי הלכה כלליי�
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  .ור כאמורלהביא את העני� שוב לפני בית הדי� האזורי לביר, לדעתי, לכ� יש

  אליעזר גולדשמידט

  פסק דין
  .וית� פסק דינו, לפיכ� אנו מחליטי� להחזיר את הנידו� לבית הדי� האזורי שידו� ויברר כאמור...

  .א"בניס� תשל' נית� ביו� ד

  יוס� קאפח  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט

  

*בענייני גיור : סימ� לט
37

  

  נתגיירתיא בנאמנות האד� לומר 

  ב בדינא דהוחזק לעני� גירות

  ג בדינא דהוחזק לעני� הולדות

  א בנאמנות האדם לומר נתגיירתי
ל "א בי� באר� בי� בחו"וחכ. ' במוחזק ל� וכו�ל את� "ר מי שבא ואמר גר אני יכול יקבלנו ת"ת: "ו"בגמרא יבמות מ

ה "ד(' ובמבואר בתוס. 'וכו" ל צרי� להביא ראיה"י הלכה בי� באר� בי� בחו"א אר"ח ב"אר. 'צרי� להביא ראיה וכו
א� במקרה שלא הביא ראיה אינו נאמ� לגמרי , ולא נתבאר בגמרא. �"ושאר ראשוני� שהמדובר במוחזק לעכו) במוחזק

, ולכאורה אינו נאמ� לשו� דבר מהדברי�. או שרק לדברי� מסוימי� מצריכי� להביא ראיה, )א"חו� מלעני� שאחד(
א באיסורי� היכא "האשה רבה נסתפק בגמרא לעני� ע' ובריש פ. במה יוציא עצמו מחזקתו, �"ע בתור עכוכיו� שהוא ידו

מי יימר :) "ב"ס(כמבואר בקידושי� , וכ� אי� בידו להתגייר, �"והכא שהוא ידוע לנו בתור עכו, דאיתחזק איסורא
  .אי� שו� יסוד להאמינו בשו� דבר, "דמזדקקי ליה הני תלתא

ד של פלוני והטבילוני אינו נאמ� לבוא בקהל עד שיביא "בא ואמר נתגיירתי בבי: "... ז"ב ה"ג מאי" פי�"אכ� ברמב
  ".עדי�

ע מנליה "וצ. נאמ�, כגו� לאכול משחיטתו, אול� לשאר דברי�, נראה מדבריו שרק עני� לבא בקהל הוא שאינו נאמ�
כ "וכ: "... ל"וז' ה גר שכ"ח ד"רס' ד סי"ח יו"ב' ועי. [נראה שלכל דבר צרי� ראיה' וג� פשטיה דקרא דכי יגור וכו, הא
. ל"עכ" ג דמעשי� בכל יו� שאורחי� באי� ואי� אנו בודקי� אחריה� ושותי� אנו עמה� יי� ואוכלי� משחיטת�"סמ

, ל"ולפי הנ. ח"ל הב"עכ', כ ישא אשה שמעלה עשו ביוחסי� וכו"� מחלק דעכשו צרי� להביא ראיה ואח"אבל הרמב
  ].ה נאמ�"לאכול משחיטתו ג� באומר נתגיירתי הלעני� 

אול� בגמרא לא , �"לשו� זה הועתק מהרי, "ד של פלוני"בא ואמר נתגיירתי בבי"� "דהנה בלשו� הרמב, בזה' והנ
לא הזכיר ', ד וכו"� ונתגייר בבי"מי שבא ואמר שהיה עכו: א"� הי"ולהל� ברמב". גר אני"נזכר אלא מי שבא ואמר 

כ "משא, ג" הוא מילתא דעבלשל פלוניד "כי באומר שנתגייר בבי, וההבחנה ברורה".  של פלוניד"בבי "שאמר שנתגייר
אי� זה ) ד של הדיוטות בלתי ידועי� שלא נית� לבירור מי ה�"ה באומר שנתגייר בבי"וה(ד "א� אינו אומר באיזה בי

, "ד של פלוני"בי"צ שיאמר דוקא ב"אי, וכמבואר ש� בדברי' א שהנאמנות מצד הפה שאסר וכו"י' ולזאת בה. ג"עבל
כ "משא. � לפני כ�"וזהו כשלא הוחזק עכו. נמי נאמ�) ד הדיוטות בלתי ידועי�"או בבי(דג� א� אומר נתגיירתי סת� 

ג "ג דהוי מילתא דעבל"ד של פלוני להשמיענו דאע"במדויק הודגש באומר שנתגייר בבי, �"ז שמדובר בהוחזק בעכו"בהל
  .�ה אינו נאמ"אפ

' נ ג� מהתוס"כ', ל מצד הפה שאסר וכו"� כנ"� דנימק הרמב"והנה בנאמנותו לומר גר אני בשלא הוחזק עכו
: ל"וז' ת אמאי אינו נאמ� במיגו דישראל אני כ"קושית ר' א בתי"אכ� בריטב. �"ה ברמב"וכ) ה במוחזק ל�"בסוגי� ד(

, וסומכי� על פיו, אמר ישראל אני או גר אני נאמ�ה כל שבא ו"הא לא, �"דהכא מיירי בדמוחזק ל� שהוא עכו' ותי
  .ל"עכ'  היא ולא משקר וכוג"דמילתא דעבל

 עצמו שנאמ� מאותו נימוקג שלא הוחזק ואומר גר אני דנאמ� הוא "שנאמנותו בכה, וכונתו ודאי למסקנא דמילתא
ל אני הוא לא מצד רוב דמאחר שנאמנותו לומר ישרא, ג"שהכל הוא מטע� דהוי מילתא דעבל, לומר שהוא ישראל

ל שאומר "והיינו כנ, ג"כ ג� באומר גר אני אינו נאמ� אלא בגונא דהוי עבל"בע, ג"אלא מצד דעבל', כדפירשו התוס
דהרי מירתת לומר שהוא ', ש להאמינו מצד הפה שאסר וכו"דאי באומר נתגיירתי סת� ל, ד של פלוני"שנתגייר בבי

צ "ממילא אי, ד של פלוני"ג דהיינו באומר שנתגייר בבי"מנותו אינה אלא בעבלומאחר שכל נא, ג"ישראל מצד דהוי עבל
י "ה מפורש בנמוק"וכ. פ"וז, דהרי כא� קיי� אותו הטע� עצמו שבגללו נאמ� כשאומר ישראל אני', להפה שאסר וכו

 וסומכי� על פיו א� בא ואמר ישראל אני או גר אני נאמ�: "בסתמא' כלל אלא כ' בסוגי� שלא הזכיר להפה שאסר וכו
  .ל"והוא כנ', וכו" ג הוא ולא משקר"שמילתא דעבל, לכל דבר

� באומר ישראל אני הוא לא "� והרמב"הרמב', דלהתוס, �"מתבאר דהבדל ישנו בנימוק הנאמנות בשלא הוחזק עכו
י בגונא דלא הוי הוי נמ' כ באומר גר אני נאמ� מצד הפה שאסר וכו"ואשר ע', כמבואר בתוס, ג אלא מצד רוב"מצד דעבל

כ "וע, ג דוקא"י הנאמנות בישראל אני הוא מצד דעבל"א והנמוק"ואילו לריטב. מיהא איכא' דהפה שאסר וכו, ג"עבל

                                                      
  הרב שאול ישראלי, הרב סלמא� חוגי עבודי , אלישיב' הרב יוס� שלו: הדייני '  בפני כב26\ח" מתו� ערעור תשכ37
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דלא הוי , נ"אבל באומר נתגיירתי סת� אי, ד פלוני הוא דנאמ�"באומר גר אני נמי דוקא בגונא דאומר שנתגייר בבי
  .'ג ואי� ג� הפה שאסר וכו"עבל

ל "מ מזה כנ"דנפ(ג אלא מצד רוב "עת הני ראשוני� שלא פירשו הנימוק דנאמ� לומר ישראל אני מצד דעבלע בד"ויל
ל דלגבי "אי דהוא משו� דס, )'� מצד הפה שאסר וכו"באומר נתגיירתי סת� דנמי נאמ� לדידהו בדלא הוחזק עכו

, לומר ישראל אני הוא רק מטע� רובכ בהכרח שהנאמנות "וע, ג לא משקר"נאמנות האד� על עצמו לא סגי בהא דעבל
, ג לא משקר"לא גרע ממילתא דעבל,  ישראל ה��ל דרוב הבאי� לפנינו ואומרי� שה� ישראל "או דהוא משו� דס

  .איכא' מ הפה שאסר וכו"ג מ"כ ג� באומר נתגיירתי בגוונא דלא עבל"וע, כ מגדר רוב"שהוא ג

וממאי דהיא גופא נאמנת לומר מת בעלי להתייב� לא בעי  "... :ל"וז' כ) א ביבמה"ה ע"ג ד"יבמות צ(' והנה בתוס
נראה מזה דמילתא , ג"כ הוא מצד מילתא דעבל"בע, וקושית� היא דממה שהיא נאמנת. 'וכו" למיפשט להא לישנא

גירושי� מפרש ג� אליבא דאמת עיקר הנאמנות באשה שמת ' � סו� ה"וברמב. שיי� ג� באד� כלפי עצמו' ג וכו"דעבל
דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד הזה ואי� יכול העד להשמט א� אי� "עדי� דהוא משו� ' י ב" שלא עפבעלה

והרי ש� הנאמנות היא ג� באשה , "'לא הקפידה תורה עליו שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר וכו' הדבר אמת וכו
נראה מזה . ג ולא תשקר במזיד"יקא ומינסבא בכהמצד דודאי די, � בזה נמוק אחר"ולא נת� הרמב, שמעידה שמת בעלה

  .ג לא משקר"דג� באשה על עצמה סגי בנימוק זה דהוי עבל

ל דהנאמנות באומר "אלא דסברי כנ, ג אד� נאמ� על עצמו"מזה דג� הני ראשוני� מודו בעיקר היסוד דהיכא דעבל' נ
  .ל"וכנ'  סת� יש להאמינו מצד הפה שאסר וכוכ ג� באומר נתגיירתי"וע, ג"ישראל אני הוא ג� מצד דאיכא רובא בכה

ג דהוי "ד של פלוני אע"� דאינו נאמ� ג� בגונא שאומר שנתגייר בבי"� והרמב"� דפוסק הרי"והנה בהוחזק עכו
דהיינו בשאומרי� , � זה מתו� סוגית הגמרא דיל� דאוקי הא דבא ועדיו עמו נאמני�"נראה דיצא לו הרי, ג"מילתא דעבל

וביאר בפרישה , ש"כדכתב הרא" גילוי מילתא בעלמא"ונאמנות� היא מצד דהוי , "ד של פלוני"ר בבישמענו שנתגיי"
ואילו הוא עצמו ג� , ה אי� הנאמנות אלא בעדי� שאומרי� כ�"ואפ, ג"דהיינו משו� דהוי מילתא דעבל) 'ח אות ל"רס(

  .ד של פלוני"גר ואפילו באומר שנתגייר בבינ להחזיק עצמו כ"� לכל הדעות אי"הרי דכל היכא שהוחזק עכו, נ"ג אי"בכה

ואילו באומר , ג"ג דהוי מילתא דעבל"ואע, ג"עוד מהגמרא דלא איצטרי� קרא למעוטי דאינו נאמ� אלא בכה' ונ
ה הרי יתכ� דהכתוב לא בא למעט אלא באומר "דאל, �"נ לאפוקי עצמו מחזקת עכו"מסברא ידעינ� דאי, נתגיירתי סת�
ד שלא "ג שאומר שנתגייר בבי"� דאינו נאמ� אלא בכה"� והרמב"ש שלא הזכירו הרי"וא, ל"כנו "א, נתגיירתי סת�

  .ת להאמינו להוציא עצמו מהחזקה"דמה, נ"פשוט דאי, דבאומר נתגיירתי סת�, פלוני

א "ד מחליצה הל"דבפ, � דנאמ� ג� נגד חזקה"נראה דעת הרמב, ג לא משקר אינש"והנה בחזקה זו דמילתא דעל
, שזה דבר העשוי להגלות הוא"צ לדיני עדות הוא משו� "רש כ� הא דאמרו בגמרא דלעני� ההכרה בחליצה איל פי"הנ

, והא דה� עצמ� אינ� נאמני� על עצמ�". (גירושי�' כעני� שביארנו בסו� ה, אפשר לידע אמיתות הדבר שלא מפיה�
  ).ל שהוא רק מצד מעלה בעלמא"צ

שלא בקשר ע� , היינו משו� שאמרו זאת לפני כ�,  מילתא בעלמא הואש ש� גילוי"שמפרש מ, �"וזה שלא כהרי
  ).גירושי�' מ סו� ה"הגה' עי(החליצה 

" ערוה החמורה"ל דהוא רק מצד התרת "צ, מ ש�"גירושי� ולח' סו� ה' עי, ח"והא דלעני� התרת עגונה צרי� לתקנ [
  .]ח" תקנדלעני� זה לא הוי סמכינ� אחזקה זו א� לא מצד, א"דהיינו איסור א

כי מאחר . שרק לעני� לבא בקהל הוא שאינו נאמ�, ל"שנראה ממנו כנ, � שלפנינו"ביאור דברי הרמב' ז נ"ועפי
דממה שנפקינ� , ג ובזה נאמ� ג� נגד חזקה"דהוי מילתא דעבל, ד של פלוני דוקא"דהמדובר בגוונא דאומר נתגיירתי בבי

וכגו� לאכול , כ לשאר דברי�"משא,  שבזה החמירה תורה,דאינו נאמ� הוא רק לעני� לבא בקהל" את�"מקרא ד
אינו נאמ� לבא בקהל "� "ש הדגשת הרמב"וא, ג ולא משקר"כיו� דהוי עבל, ל"ומכח חזקה הנ, באמת נאמ�, משחיטתו

  .נ"כ לשאר דברי� יש לו תו"משא, דרק לעני� זה הוא דנתמעט דלא נסמו� על החזקה, "עד שיביא עדי�

והיינו עדי� שיעידו שנתגייר , ע דאינו נאמ� עד שיביא עדי�"� ושו"מה שסת� הרמב, יש להעירל יתיישב מה ש"ובהנ
י השמועה נאמני� אינו אלא "דהא דאמרו בגמרא דג� עפ' ש שכ"י הרא"וזהו עפ. ד ולא סגי בעדות מפי השמועה"בבי

והיינו שנסתפק בפירוש דברי " שראפ"זאת אלא בלשו� ' ש לא כ"אול� הרא, י ש�"כמבואר בטור וב, יהודא' אליבא דר
' ש כ"ובפסקי הרא, "גילוי מילתא בעלמא"י או שג� רבנ� מודי� בזה מצד שאינו אלא "הגמרא אי הוא רק אליבא דר

כ "ע, ש לא הכריע ספיקו"היינו משו� דהרא, ש דאי� נאמני�"בש� הרא' כ מה שהטור כ"א. דנאמני� ג� מפי השמועה
והיינו , "ואפשר"ש "כ הרא"ז מש"שהעתיק ע, י בכוונת הטור"וכ� הבי� כנראה הב.  ש�ח"כ הב"מספק יש להחמיר וכמש

הרי א� קידש אשה תצטר� גט , אול� כיו� שאינו אלא מצד ספיקא לחומרא. ל שלא הכריע ויש להחמיר מספק"כנ
ולא כתבו שהוא , כ אי� סתמו להלכה דאינ� נאמני�"א, י דנאמני� ג� מפי השמועה"דשמא ג� רבנ� מודו לר, לחומרא

  .ל לעני� קידושי�"וכנ, ולא במקו� דתצא מזה קולא, רק היכא דהוי לחומרא

כ "ד של פלוני ג"כי בזה שהוא עצמו אומר שנתגייר בבי, צ לעדות� של העדי�"הרי לעני� חומרא ל, ל"אכ� לפי הנ
. כ לשאר דברי�"משא, אינו נאמ�ל רק לעני� להקל עליו לבא בקהל הוא ד"דכנ, נאמ� הוא לעני� זה דנצרי� גט מספק

ש "וא, כ דברי העדי� בזה אינ� מעלי� ואינ� מורידי�"א. כ פשוט דלעני� קידושי� מצד דבריו גרידא נמי נצריכה גט"א
דעדות מפי השמועה אינה , שמעידי� שנתגייר דוקא, והיינו עדי�, דסתמו דלעני� לבא בקהל אינו נאמ� עד שיביא עדי�

  .ד"כלו� בנידו

ד "כגו� שנתגייר בבי, ד דליכא למיק� עלה דמילתא"� ואומר שנתגייר בבי"מי שהוחזק עכו: ת הדברי�מסקנ
  .א"חו� מלעני� שאחד, וג� להחמיר לא נקבל דבריו כלל, אינו נאמ� לגמרי לאפוקי נפשיה מחזקה, הדיוטות בלתי ידועי�

נאמ� הוא לעני� יינו ולעני� לאכול ) י השמועהג מפ"ה בעדי� שאומרי� כה"וה(ד של פלוני "אול� באומר שנתגייר בבי
  ".את�"וזה נלמד מ� הכתוב , ת"א� להתירו לבא בקהל אינו נאמ� מה. ג לא משקר"דהוי מילתא דעבל, משחיטתו
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  ב בדינא דהוחזק לענין גירות
יש תרומה כגו� שתטבול לנדותה ותפר, גיורת שראינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד): "ט"ב ה"ג מאי"פי(� "הרמב' כ

י שאי� "ואעפ, וכ� גר שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל המצוות הרי אלו בחזקת גרי צדק, ב"מעיסתה וכיו
כ א� באו להתערב בישראל אי� משיאי� אות� עד שיביאו עדי� או עד "ואעפי, ש� עדי� שמעידי� לפני מי שנתגיירו

  .ל"עכ." �"שיטבלו לפנינו הואיל והוחזקו עכו

דבזה אמרינ� הת� , מי לא טבל לקריו, מי לא טבלה לנדותה:) ה"יבמות מ(ש בגמרא "מ שמפרש כ� מ"וא עפיוה
ורק לכתחילה , ה דלא נוציא אשתו ממנו בעבר ונשא"דה' ונ. והיינו מצד דלעני� הולדות הוי כדיעבד, דהולדות כשרי�

' ואילו כא� כ, "נו נאמ� לבא בקהל עד שיביא עדי�אי"ז "כ לעיל בה"ששינה ממש, �"וכלשו� הרמב, אי� משיאי� לו אשה
, ז לא הזכיר מזה"ואילו בה" עד שיטבלו לפנינו"בזה העצה ד' וכ� כ, "דא� באו להתערב בישראל אי� משיאי� אות�"

  .ל דהכא אינו אלא די� לכתחילה"והיינו כנ

ד " בגוונא שאומר שנתגייר בביהוא לא רק, דהכא שמצד שהוחזק כישראל רואי� אותו כישראל' מפשטות הדברי� נ
, ד הדיוטות בלתי ידועי�"או בפני בי(אלא ג� באומר שנתגייר סת� , ג"דג� מכוח דבריו הוי מילתא דעבל, של פלוני

  .נמי מחזיקי� אות� בישראל) ל"וכנ

נ לבא "ד של פלוני כראוי אי"כותי או כותית שבא ואמר נתגיירתי בבי): "י"ח ס"ס(ע הלשו� "אכ� בטור וכ� בשו
  .ל"עכ', וכו" וא� ראינו� נוהגי� בדרכי ישראל ועושי� כל המצוות הרי אלו בחזקת גרי צדק, בקהל עד שיביא עדי�

דג� בעצ� , ד של פלוני"ג שאומרי� שנתגיירו בבי"והיינו דאי� המדובר אלא בכה, דאדלעיל קאי בדוקא' מלשו� זה נ
" את�"ל ילפינ� מ� הכתוב "הרי כנ, י דיבור� גרידא"והיינו דע, בזה הוא דמהני החזקה, ג"דבריה� הוי מילתא דעבל

ג "כ בכה"משא, וכ� א� עבר ונשא מוציאי� ממנו, וממילא דג� בניה� צריכי� ראיה, דלעני� לבא בקהל אינ� נאמני�
  .הוחזקו נוהגי� בדרכי ישראל, דנוס� ע� מה שאמרו

חו� מלעני� מה , נ לשו� דבר"ג אי� לה� לגמרי תו"הדבכ, ד של פלוני"מזה דאילו בשלא אמרו שנתגיירו בבי' ונ
  .בזה ג� מה שהוחזקו נוהגי� בדרכי ישראל לא מהני, א"שאחד

דזה מהני כלפי , י דבריו"והוחזק עפ, לעני� מי שבא ואומר כה� אני) א"ב פי"ש(ש "כ בש"ודבר זה יוצא ברור ממש
כיו� דאי� מעלי� אותו לכהונה על : "ש הטע�"יר בשוהסב. אול� לא מהני כלפי האשה, שא� נשא גרושה לוקה, עצמו

והוא מובדל מקהל , ואדרבא אצל כל העול� הוא בחזקת ישראל, פיו ואי� קורא בתורה ראשו� ואינו אוכל בקדשי הגבול
  .ל"עכ, "לכ� אי� בו משו� חזקה, כהונה

, אל מחשיבי� אות� כגרי צדקשמה שהוחזקו הולכי� בדרכי ישר, ולכאורה הרי דבריו נסתרי� מהלכה זו שלפנינו
והרי ג� הכא לא היה נאמ� קוד� שהוחזקו בדרכי ישראל , ורק לעני� להשיאו אשה לכתחלה הוא דמצריכי� לו טבילה

ואילו כלפי העול� היה בחזקת , צרי� לנהוג בדיני ישראל' א הי"� ורק לעני� שאחד"לפני כ� בחזקת עכו' שהרי הי
  ?כ מה חזקה יש כא�"וא, ומובדל מקהל ישראל, �"עכו

נ ג� לגבי דיד� "דיש לו תו, ד של פלוני"והיינו בשאמר שנתגייר בבי, דהרי הלכה זו אדלעיל קאי, ל מבואר"אכ� לפי הנ
פ תורת נאמנות היה "אבל כיו� שלשאר דברי� עכ, ל ורק לעני� לבא בקהל הוא שאינו נאמ�"לכל דבר ושחיטתו כשרה וכנ

ורק לכתחלה הוא , כ בזה מועילה החזקה להחזיקו כישראל ג� לעני� יוחסי�" ע,א"ולא רק מגדר שאחד, בדבריו
י שהול� "בזה באמת החזקה שלו שהחזיק עצמו ע, ד נתגייר"אכ� אילולא שהיה אומר מקוד� בפני איזה בי. שמחמירי�

  .י שנהג כישראל"� אעפ"דאדרבא בענינו הוחזק כעכו, מ מידי"בדרכי ישראל ל

ש "הוכיחו ממ) ה במוחזק ל�"ד(בסוגי� ' דהתוס, מ"ג� הוחזק ל, נ"דאי אי� מעיקרא תו' סוכ� יש להוכיח מהתו
והרי אפשר לפרש דהוחזק לפנינו , ומני� לה� זו. מוכח שא� אמר ישראל הוא נאמ�, בגמרא דאינו נאמ� לפסול הבני�

מ לגבי דיד� לא "מ,  ששמר מצוותי"דאעפ, ג� ההוחזק לא יעזור, נ לומר שהוא ישראל"כ דאי אי"אע, )או בגר(בישראל 
  .ל"ש הנ"כ הש"והוא כמש, החזקנוהו מעול� בישראל

ולכאורה המדובר ". כשהיו מוחזקי� בו שהיה גר"נ לפסול הבני� שהמדובר "בעני� הא דאי' חד מקמאי כ' אכ� בתוס
דהרי , כוונתו' אכ� נ. 'וכוז נאמ� מצד הפה שאסר "בל, ל הא דהוחזקו בו"כ למ"דאל, � לפני כ�"ז ג� בשהוחזק עכו"לפי

אלא שבא ונהג עצמו , דרק אחר זמ� בא ואמר דנתגייר בינו לבי� עצמו, ד"נראה שבשעה שבאו לכא� לא חקרו אות� בבי
  .ד"דבזה מה שהוחזק בהתנהגותו כיהודי הוי במקו� דיבורו בבי, ביהדות בתור גר

ודברי תימה : "ל"� וז"השיגו הרמב" כל המצוותשטובל לקריו ועושה "� שחזקה זו היא דוקא "כ הרמב"והנה במש
ל מי לא שמר שבת אחת ולא לימא מי לא טבל לקריו דיותר קל לידע ששמר שבת או נהג מצוות מ� "כ הול"ה� דא

  ".שהרבה לא טבלו לקרוי� מעול�, הטבילה

היינו ודאי כשלא ו(� סגי במה שרואי� שנוהג באיזה מהמצוות כישראל "נראה שחולקי� ה� בצורת ההחזקה דלרמב
� שהדגיש שהחזקה היא כשראינוהו "ואילו לרמב, דסגי בהא להחזיקו כישראל) ראינו מצדו ג� שבאיזה מצוות עובר

דשמא סיבה , ל דמה שרואי� שעושה מצוה מ� המצוות אי� זה מחזיקו בישראל"נראה ברור דס" עושה כל המצוות"
ורק , כ� לא סגי באיזה מהמצוות" ערבי מהול וגבעוני מהול"רינ� כש� שמזה שמל עצמו לא סגי דאמ, מסויימת יש בדבר
שהרי אי� מזדמנות , אול� תיקשי מה שיעור נתת בדבר. הוא שמחזיקי� אותו בגרי צדק" כל המצוות"אי ראינוהו עושה 

 מדקדק והיינו שראינוהו,  שטובל לקריו�סימ� בדבר ) �"לדעת הרמב(ולזאת קבעה הגמרא , לו כל המצוות בזמ� אחד
וכ� הפרשה , וכ� באשה שטובלת לנדתה, שאי� מי שיעיר עליו וידע שאכ� הוא טמא וטעו� טבילה, ג� בדברי� שבצנעא

והיינו , ודוגמאות אלה מצינו ג� בעני� עוברת על דת שמשמשתו נדה ואינה קוצה חלה(מעיסתה דיכולה לומר שהפרישה 
מזה אנו למדי� שעושי� , וא� ראינו� זהירי� ג� בדברי� אלה, )כי קשה הדבר לברר, שמוצאת לה בזה דר� להתחמק

  ".כל המצוות"
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� מודה שא� ראינו� שאינ� זהירי� אלא במצוות מסוימות ומזלזלי� באחרות דודאי אי� "שג� הרמב' ומכל מקו� נ
יק� ז עילה להחז"ה, שהרי אדרבא ממה שאנו רואי� שמצוות מסוימות אינ� שומרי�, בזה כדי להחזיק� בישראל

ל דרק בשרואי� שעושי� כל "נראה לכאורה דס" ועושי� כל המצוות"� "ע דסת� להלכה כלשו� הרמב"ובשו, �"בעכו
. ג הוא שמחזיקי� אותו בישראל"� הרי דוקא בכה"ל לרמב"דלפי הנ, ע הא דהשמיט שטובל לקריו"א� צ. המצוות
שא� , עושי� כל המצוות שהזדמנו באותה שעה� הוא רק א� רואי� ש"ל ג� לרמב"� אלא שהרי כנ"ל כהרמב"ואולי י

דזה , והיינו המצוות שבאותו זמ�, שראינו� עושי� כל המצוות' כ כ"ע, ז חזקה"� אי"ג� לרמב, באיזה מה� מזלזל
אז אולי . �"כהרמב, צ להא דעושי� ג� מצוות שבצנעא דוקא"ול. מחשיב שאנו רואי� אות� בגדר שומרי� כל המצוות

ע דא� ראינו� שאינ� שומרי� "פ שומעי� אנו מהשו"עכ. מ"כ הה"וכמש,  נקט הני אלא לדוגמא� לא"ל דג� לרמב"ס
  .שבזה ודאי אינו נעשה מוחזק כגרי צדק, כל המצוות שבאותה שעה

דקאי אדלעיל והיינו בשאמר שנתגייר , ל"וכנ, ע"� באופ� אחר ממה שנראה מהשו"ד היה נראה לפרש הרמב"ולענ [
אלא הפסיק ביניה� בעני� מי שאומר , ע"� לא באו הלכות אלו בזו אחר זו כמו בשו"כי ברמב, ד של פלוני דוקא"בבי

אלא , ד של פלוני"ט הוא באמת בשלא אמר שנתגייר בבי"ולזאת היה נראה שהמדובר בהל, נתגיירתי ביני לבי� עצמי
כל , ג חזקה מועילה ולא מידי"בכהש אי� "כ בש"ל לפמש"דכנ, אכ� אי� זה מטע� שהוחזק. שראינוהו נוהג בדרכי ישראל

הכי קאמרי היכי אפשר לחוש "מ בלשנא קמא "אלא כמו שפירש הה, נ על גרותו כלפי דיד�"כלל תו' שמעיקרא לא הי
והיינו שזהו מגדר הוכחה , "שלא נתגיירו כראוי והרי ה� נוהגי� בכל המצוות כישראלי� גמורי� וטובלי� מטומאת�

כ� ודאי דקדקו שתהא הגירות באופ� שאי� בו , שרואי� שעכשו מקפידי� בכל המצוותכש� , דודאי נתגיירו כהלכה
, כ בגוונא דמהני מטע� חזקה"משא. כ ראינו� מדקדקי� בכל המצוות"ובזה שהוא מגדר הוכחה לא סגי אא, פקפוק

בזה , ג"לתא דעבלנ מצד עצ� דיבור� דהוי מי"דיש לה� מעיקרא תו, ד פלוני"ל בשאמרו קוד� שנתגיירו בבי"והוא כנ
� היא "והשגת הרמב. כל עוד שאי� לפנינו שמזלזל במצוות אחרות, הוי סגי באמת במה שרואי� שנוהג באיזה מהמצוות

ל דג� "י, כאמור, אול�. ל"ע וכנ"וכפי שהעתיק דבריו בשו, ד פלוני"משו� שמפרש שהמדובר כשאמר שנתגייר בבי
גיורת : �"אכ� לשו� הרמב. ל"וכנ, צד חזקה אלא מגדר הוכחהאלא דמפרש הסוגיא לא מ, ג"� מודה בכה"הרמב

מאחר שטר� שהוחזקה עדיי� אי� עליה , דנקט" גיורת"כ מהו לשו� "ע דאל"נראה באמת כהשו', שראינוה נוהגת וכו
  ].תורת גיורת לשו� דבר

  :מסקנת הדברי�

 אי� �אבל כשמעיקרא לא היה נאמ� , נ" לו תושהיה, ד של פלוני"הוא רק א� אמר לפני כ� שנתגייר בבי,  די� הוחזק בגר1
  .ער� למה שהחזיק עצמו בשמירת המצוות

שצרי� , � היא אולי"ודעת הרמב, הוא בתנאי שלא ראינו שמזלזל באיזה מהמצוות,  שמירת מצוות זו שמחזיקה אותו2
  .ג� בדברי� שבצנעא, שיראו שמחזיק במצוות

, הרי זו הוכחה שנתגייר כדי�, והיינו ג� בדברי� שבצנעא, צוות כול�שא� רואי� שנוהג במ, �"לדעת הרמב, יתכ� [3
חו� ממה שלכתחילה אי� משיאי� לו , כ רואי� אותו כישראל"ג, ד בלתי ידוע"ובזה ג� א� אמר שנתגייר בפני בי

נו אבל א� לא ראי. ז רק א� שומר כל המצוות"בכדי שישמש הוכחה שנתגייר ה, אול� לכל הדעות. אשה עד שיטבול
ובאיד� מזלזל בה� ודאי שאי� , כ א� ראינוהו שאינו שומר אלא אי אלו מ� המצוות"ומכש, אלא באיזה מ� המצוות

  ].הרי הוא בחזקתו לכל דבר, �"וכיו� שהיה מוחזק בעכו, כא� הוכחה שנתגייר

  ג בדינא דהוחזק לענין הולדות
דכלפי עצמה , ק"ד בחו"� כבעל ואשה נשואי� כדווהיינו שהחזיקו עצמ, י האשה"אכ� עדיי� יש לדו� מצד דהוחזק ע

וא� דאסקינ� שמה שהחזיק . דסוקלי� על החזקות, ולאחר שהוחזקה הרי מהני ג� לעונשי�, א"יש בזה משו� שאחד
  :כדלהל�, היא שהחזיקה עצמה יש לדו� דמהני ביחס לולדות שילדה לאחר מכא�, מ כלפי אחרי�"עצמו כגר ל

אבל אוסר עצמו בגרושה וזונה ', ז ואמר כה� אני אינו נאמ� וכו"מי שבא בזה: "ל"וז' כג "ב הי"כ מאי"� בפ"הרמב
הא דאוסר עצמו הוא ' מ ש� פי"בהה." והנבעלת לו ספק חללה. וא� נשא או נטמא לוקה, וחללה ואינו מטמא למתי�

  .שמא כה� הוא שמא ישראל, ומסיק דזרעה הוי נמי ספק. א"מי� שאחד

מ "אלא שדברי הה: "... ל"מ וז"הקשה בדברי הה, יק דהא דהכה� לוקה הוא לאחר שהוחזקמ ש� לאחר שהס"ובמל
, נהי דאי� האשה לוקה על פיו ממה שהחזיק הוא עצמו בכה�, מ שפירשנו דבהוחזק מיירי"ולפ' קשי� ה� בעיני וכו

  .ל"עכ, מיהו זרעיה ליהוי חלל ודאי דברא כרעא דאבוה, דמהני מה שהחזיק הוא לגבי דידיה

' ובפ, לא ידעתי איה מצא סברא זו לומר בכגו� זה ברא כרעא דאבוה: "ל"ז טובא וז"תמא ע) ל"א הנ"ו פי"ש(ש "ובש
י נאמ� אתה לפסול עצמ� ואי� אתה נאמ� "ל ר"וא, החול� גבי מעשה שבא אחד ואמר נכרי אני ונתגיירתי ביני לבי� עצמי

ולא אמרינ� דברא כרעא , אבל זרעיה כשר' כ התוס"לית וכמשג דהוא אסור בישרא"ומבואר דאע. ש"עי, לפסול בני�
  .ל"עכ." דאבוה

ה� דוקא במה שנולד לו לאחר שהוחזק כלפי , דהנה שפתיו ברור מללו שדבריו בנוגע לזרע, מ"והנראה בכוונת המל
ו לו לפני כ לחלק יצא בי� אלה שנולד"א". 'מ שפירשנו דבהוחזק מיירי וכו"ולפ"כדכתב , ז"ולוקה ע, עצמו בכה�

, כיו� שהוא הוחזק במה שנוגע לעצמו בכה� ודאי, כ"ורק לגבי אלה שנולדו אח, שבה� ג� לדעתו אינ� חללי�, שהוחזק
  .דברא כרעא דאבוה, מ דיש לפסול מכוחו ג� הולדות שנולדו לו אז"בזה הוא דנוקט המל

דחזינ� , מ לפשיטותיה"ש� לקח המלאלא נראה דמ, ש"לא זו בלבד שאינו נסתר מהא דהחול� דמייתי הש, ודבר זה
והיה לו לומר לו , כ"מ א� יש לו או שעדיי� אי� לו ויולדו לו אח"ולכאורה מאי נפ, "יש ל� בני�"י "הת� דשאל אותו ר

דהנאמנות כלפי עצמו אמנ� מהני ג� , דאינו נאמ� אלא כלפי עצמו ולא כלפי ולדותיו אלא ודאי דלהדגיש בה, בסתמא
ש� ' וזה מוכח ג� מתירו� הב. (נ"כלפיה� הוא דאי, ורק א� יש לו ילדי� בהוה, לדו לו לאחר מכ�לפסול הולדות שיו
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ואילו א� אי� לו , ש�' כדפרשו התוס, נ ג� כלפי הבני�"אי, דא� יש לו, דרבינא פירש דשאל אותו א� יש לו בני בני�
שכבר חל על " יכיר"מדי� , כ פסולי�"כ ג"ואז ג� הבני בני� שיולדו לה� אח" יכיר"אלא בני� נאמ� כלפיה� מדי� 

כ בפירוש "ר במאירי שכ"שו). [מתיחסת בדוקא על הללו שכבר ישנ� בעול�" יש ל� בני�"הרי מכא� דהשאלה , הבני�
  )].423ציו� (ז המפרש "ועמד ע." נאמ� לפסול עצמו ובני� שיולדו לו לאחר מכא�"

מ לאחר שכבר "מ, א" זה אלא כלפי עצמו מדי� שאחדואפילו א� אי�, מ דכל שהאב הוחזק"ומוכח מזה כהמל
ויוצא שיש בזה גדר ברא , שוב ג� ולדותיו כמותו, במה שנוגע לעצמו כודאי, וג� לעני� עונשי� מחזיקי� אותו, הוחזק

  .בתר אביה� גרירי, כלפי יוצאי יריכו לאחר שהוחזק, י שכלפי אחרי� אי� כא� נאמנות"שאעפ, כרעא דאבוה

שהרי נאמ� האב לומר , "יכיר"דאמאי לא יהא נאמ� לפסול הבני� מדי� , מ מטע� אחר" בדברי ההש התקשה"בש [
  .ג"על בנו שהוא ב

, הרי צרי� ראשית כל לקבוע על עצמו תורת כה�, דכדי לקבוע על הב� פסול חללות, ד"וקושיתו תמוהה מאד לענ
, א"רק מתורת שאחד, בי עצמו אינו נאמ� כללאבל הרי לג, שדוקא אז מה שנולד לו מ� הגרושה הוא בפסול חללות

  .הרי בנו של ישראל מגרושה אינו חלל? ג"כ מה בכ� שהב� הוא ב"א, ל"מ הנ"כ הה"וכמש

וחלק , � שאינו נאמ� להחזיק עצמו בכה� לעני� תרומה דאורייתא"שהביא דעת הרמב: ג"� בסוגיא כתובות כ"ר' ועי
ולא , נ כלל"ל דאי"� אינה כ� וס"פ דעת הרמב"עכ, ג"כ הכא דהוי עבל"וכשא נאמ� באיסורי� "ל דנאמ� מדי� ע"עליו וס

  .נ כלל"דהרי כלפי האשה אי, רק מחמת חומרא דתרומה שהיא במיתה

דג� ספק איננה , � דהאשה שנבעלה הוי ספק חללה"כ הרמב"שתמה במש) ב"סקי' נ' א סי"ע(א "בביאור הגר' ועי
  .גי� דאינו נאמ� לפסול הבני�ש בסו"וכמ, נ כלל"כיו� דלגבי אחרי� אי

היינו , א נאמ� באיסורי�"י דע"ואעפ, נ לישויה נפשיה ודאי כה� כלפי אחרי�"ל דא� דאי"דס' � נ"ובדעת הרמב (
דכלפי אלה שבאי� , פ מהני למישוי לה ספק"אכ� עכ, )י על אתר"ה בפנ"וכ(דרובא אינ� כהני� , משו� דהוי נגד רוב

בסוגי� לעני� הני שבאי� לפנינו ' ודמי להא דכתבו התוס, ואינו אלא ספק שקול, י� רובלפנינו ואומרי� שה� כהני� א
.  רוב שה� ישראל�הוי אדרבא ' אלא דהת� לפי התוס, �"ואומרי� שה� ישראל דלא אזלינ� בתר רוב העול� שה� עכו

ד בביאור "כנלע, יהא הוימ מ"מ ספק דמע"ומ, �"ז רוב לדעת הרמב"אי, ואילו לעני� האומרי� על עצמ� שה� כהני�
  ).ז"סי' ב' ע סי"א א"חזו' ועי. �"דעת הרמב

ה הנבעלת לו אינה "דמשו, נ להחזיק עצמו בכה� כלפי אחרי�"� אי� לו כלל תו"ל דלדעת הרמב"כ חזינ� מכל הנ"א
ה� אי� הבני� דכל שהוא אינו כ, "יכיר"לא יתכ� לפוסל� מתורת ודאי מדי� , ה כלפי הבני�"כ ה"וא, נפסלת מתורת ודאי
  .ג"י לפסול בניו א� יאמר שה� ב"ודמי למי שהוחזק ל� בישראל שא, ג"נפסלי� ג� כשה� ב

 ואבני� לא �דבגמרא פרי� , י עצמו של אב נמי נאמ�"ש מביא ראיה מסוגי� דהחול� דג� כשהפסול בא ע"ומה שהש
". יה נאמ� לפסול הבני� מחמת עצמוומבואר דאי לאו דנכרי הוא ה"' לדברי� נכרי אתה וכו' מהימ� והתניא וכו

  .ולכאורה זו ראיה אלימתא

הרי פסול זה אינו רק , דאי נימא דמצד יכיר נקבע על הילדי� די� פסול, אול� סוגיא זו לכאורה קשה מצד עצמה
וכשאומר על בנו שהוא ממזר הרי הוא מותר בממזרת , א תורת עדות ממש עליה לכל דבר"כ, לעניני� של חומרא

והיינו ג� עליה� כמבואר , ט אמרינ� הת� דא� יש לה� בני� אינו נאמ�"ומה). ז"ב הט"ו מאי"פט(� " ברמבכמבואר
אי� זה מעכב , י שאינו נאמ� כלפי הבני�"שאעפ, ומבואר ההבדל שבי� הנאמנות כלפי עצמו. ל"� הנ"וכ� ברמב' בתוס

כ א� יש לה� בני� באופ� "ואשר ע, וחלטתלבי� הנאמנות מדי� יכיר שזה מותנה בנאמנות מ, בנאמנותו על עצמו
ואילו לקולא , א"והיינו מטע� דעל עצמו הנאמנות היא רק מגדר שאחד. נ"נ שאז ג� על הבני� אי"שעליה� אי� לו תו

כ נאמנות האב על בנו היא גדר עדות "משא. נ"א הא דעל הבני� אי"ה אי� מעכב בעני� השאחד"משו, נ ג� על עצמו"אי
  .פ"וז, א להאמינו" ג� על הבני� א�ב "והיינו כשיש ש� ב, כ א� לא יתכ� לתת לו נאמנות מוחלטת" וע, ג� לקולא�ממש 

, הרי כ� יש לקשור זאת ע� הנאמנות על עצמו, ל"ומעתה תקשי דכש� שיש לקשור נאמנות הבני� ע� בני הבני� וכנ
, ואילו הוא עצמו יחשב כישראל) ו של רבינאוכ� לתירוצ, ד"לפי הס(דלא יתכ� לומר שהבני� יהיו בגדר נוכרי� גמורי� 

וכ� מבואר . (לבי� ההפרדה בינו לבי� הבני�, מ בי� ההפרדה בי� הבני� לבי� בני הבני�"ומאי נפ, א"פרט למה דשאחד
ג ושמחתי "פי י' שערי יושר שער ו' וכ� ביאר באמת בס, ז"א ש� סק"ט והגר"רע' מ סי"ז ובחו"ב הט"ו מאי"� פט"ברמב

היינו רק , הנאמנות על הבני� תהיה רק לפי דרגת הנאמנות על עצמו, ל"כ דלפי הנ"ובע). לדעתו הגדולהשכיונתי 
אבל . נ ג� על הבני�"בגבולות אלה של לחומרא יש לתת לו תו, נ לגבי עצמו"פ יש לו תו"דכיו� דלגבי חומרא עכ, לחומרא

� "י� לישוייהו לודאי נכרי� ג� להתיר� בבת עכונ מוחלטת על הבנ"א לתת לו תו"ודאי דג� לפי הקושיא לא היה הו
  .ב"וכל כיו

אבל לא , יהא זה רק לעני� לחומרא, נ לגבי הב�"ג� א� יש לו תו, ד באומר על עצמו שהוא כה� ונשא גרושה"נ בני"וה
ו ואיל, שא� כ� הרי זה קשור ג� בפסול ודאי של האשה הגרושה. בתורת נאמנות מלאה לישויה כודאי חלל לכל דבר

, מ הרי לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולי�"דלמאי נפ, ש לאקשויי דיהא הב� ודאי חלל"כ ל"וא. נ"כלפיה הרי אי� לו תו
ואי� מה שאנו נקבע עליו דיני חלל לחומרא . כ לחומרא ממילא נקטינ� שהוא פסול"א, ז הבו הוא ספק חלל"וכיו� שג� בל

יו� לא ' נראה דג� לאחר שיעברו ל, תלקה א� היא בת שתנשא לכה�ולומר ד. יותר מאשר דיני ספק חלל" יכיר"מדי� 
כ הא "וא, דלא מצינו זאת רק לעני� ב�" יכיר"ל דלעני� בת אי� בכלל נאמנות ד"וראיתי בשערי יושר הנ(מהני לעני� זה 

, ו ישראל או חללכ הרי היא א"א, היינו דלא יהבינ� לב� דיני כה� כיו� דהוא ב� גרושה בודאות, חלל' דאמרינ� דהוי ס
יו� דנאמנותו כלפי עצמו מחזיקה אותו ' א מהני ל"דרק לגבי שאחד). ק"שלו אינו מעלה ואינו מוריד כלו� ודו" יכיר"וה

דלא הוחזקה " יכיר"יו� לא יוסיפו ממה שהיה עליה מגדר ' הל" יכיר"אבל לגבי עדותו מדי� , כלפי עצמו ג� למלקות
וכיו� דלגביו , דהאיסור של חללה לכה� נובע מהאיסור שישנו על הכה� לקחתה' וד דנוע. אלא לחומרא ולא לעני� מלקות

  ]ק"ודו. ממילא ג� עליה אי� יותר איסור, ונשארת בחזקת כשרות, אי� כא� נאמנות כלל
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, � לא נתבאר מה די� הבני� שנולדו לאחר שהחזיק עצמו בכה�"אכ� ברמב, מ"מ היא על דברי הה"וקושית המל
  .מ שה� חללי� מדי� ודאי" כהמלדיתכ� באמת

יש להחיל ג� על הפסול דהא� לאחר , ומעתה לכאורה עני� זה שהולדות נגררי� אחר אביה� לאחר שהוחזק
כ פסול הא� לאחר שהוחזקה "כמו, וכש� שפסול האב עובר לולדות וה� בגדר כרעא דאבוהו�, ש זה מזה"דמ, שהוחזקה

  .מ"לפי המל, לא אדע לחלק ביניה�, י שלא נזכר מזה בפירוש"ואעפ, הוה� בגדר יר� אמ� לעני� ז, עובר לולדות

וג� לגבי הולדות לא משוי לה , מ דלא כ�"הנה לפנינו דעת הה, מ"י שבעניותנו טרחנו לבאר דעת המל"אכ� אעפ
הרי האשה חזרה וביארה דבריה , מ"וכ� לפי המל, � לגבי האשה עצמה"כ הרמב"וכמש, חללות ה�' אלא בס, לודאי

והרי לדעת הרבה . פ אמלתא"כ הוי עכ"א, היינו שחשבה דבזה סגי לגירות, ומה שאמרה שנתגייר, שאינה יודעת א� טבל
ג "דנראה דבכה, וזה העיקר, ובפרט. יו�' אמתלא מהני ג� לאחר ל) 151' עמ'  וכר� ו87' עמ' ר כר� ד"פד' עי(מהפוסקי� 

כלל (ל "שהו' ש בתשו"ז ממש כדברי הרא"וה, ות סגי והוא גרעדי� מאמתלא שמבארת דבריה שחשבה שבמילה לש� גיר
ד "קי(והיינו דאטו כולהו נשי דיני גמירי , "עדי� אי� בדבורה כלו�' בסת� ולא אמרה בפני ב"באמרה נתקדשה ) א, ב"ל
כ "א, מתוהרי היא לפנינו אומרת כ� בא, ל"ש הנ"הרא' וכהא דתשו, ובזה ודאי ג� לאחר זמ� יכולה לפרש דבריה, )ג"י

  .כ לגבי הולדות"ומכש, ואפילו לגבי האשה עצמה, אי� כא� הוחזק כלל
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בתביעה שהוגשה ) לז8092/תיק (ז "ד סיו� תשל"א�יפו מיו� י"ד האזורי לת"ביה' לפנינו ערעור על שתי החלטות כב
בדבר זכויות שהמערער תובע , .י.מ.י בא כוחו ה"ע, ל"ע בחו"ות לעהגר בקביע. ט.ד.מ. נגד המשיב ה. ו.י המערער ה"ע

  .וזה על יסוד מנהג המדינה, בדירה של הנתבע שהמערער היה גר בה בשכירות

  :וזה נוסח ההחלטות שה� נשוא הערעור

  :'החלטה א"

נסי� לדיו� שאנו נכ, ז"אייר תשל' א לפני שנכנסנו וע� כניסתנו לשמיעת� התביעה קבענו במפורש בתארי� י
  .שמסמיכו לחתו� בשמו על שטר�בוררי�, ימציא ממרשו יפוי כח חוקי. י.כפו� לכ� שמר מ, בנדו�

  .ל לא נתמלא"ב התנאי הנ

ד לעומת זה הביע "מסרב בהחלט להתדיי� בביה, שהנתבע במברק שמוצג בפנינו היו�, היינו. ג קרה דבר הפו�
  .מיד רבני לא רש"רצונו להתדיי� באר� רק בפני בי

  .ל אי� בית הדי� מוכ� לתת כל החלטה שהיא לעצ� העני�"בשי� לב לכל הנקודות הנ

  :'החלטה ב

אי� לפי הדי� להוציא נגדו כתב�סרוב על א� שהרבני� , מאחר והנתבע מצהיר על רצונו להתדיי� בפני רבני�
  ."ד"אינ� רבני� מוכרי� כבי' אשר מצביע עליה� כנ

ד בנידו� או כתב "ד היה להזקק לתביעה ולהוציא פס"שעל ביה, שנטענו לפנינופ כפי "טענות המערער בכתב ובע
ד לא היה רשאי לסלק עצמו מהכרעה "וביה, א"מאחר שהתביעה הוגשה כדי� נגד בא כוחו של הנתבע הגר בת, סירוב
י הוראות " שעפד"ל בפני ביה"ולמרות הודעת בא כוחו הנ, ד"למרות התנגדותו של הנתבע במברק המופנה לביה, בנידו�

, ד הקבוע בעיר"ד שד� בדבר הוא בי"ביה' וזה מאחר שכב. ד שד� בדבר"הנתבע אי� הוא מייפה כוחו להתדיי� בפני בי
לפנינו . ד קבוע בעיר"אינ� משמשי� כבי, ד"ואילו הצעת הנתבע המסכי� להתדיי� בפני שלשה רבני� השייכי� לבי

 אול� הנתבע סגר את הדלת בסרבו להתדיי� על יסוד תביעה של מנהג ,א"הצהיר המערער ג� שהוא מוכ� לבוררות זבל
  .המדינה

שאי� הוא מוסמ� להתדיי� לאור התנגדות הנתבע שהוא ייצג אותו , ל בהופיעו בפנינו חזר על טענתו"הנ. י.מ.ה
ור שכזה ג� ובת, ד אמר שהוא רואה עצמו כמיופה כוח הנתבע"וא� אמנ� בהופעתו הראשונה בפני ביה. ד"כשלוחו בבי

כ� הציג לפנינו מברק . א� לאור התנגדותו המפורשת של הנתבע מתברר שאי� לו סמכות לזה, חת� על שטר הבוררות
  :וזה לשונו. צור� המברק לתיק, שאמנ� הסתייג מתוכנו, בהסכמת המערער. שנתקבל מאת הנתבע וביקש לצרפו לתיק

ל הבא כוח הראשו� שלי להוציא פתק של "זצ. ס.ז. הנצל בערמה את צדקתו ואי ידיעתו בחוק של. ו. ד"בס"
כל . ד בכונה לגזול דמי מפתח בעוד שלא של� בדירותי א� אגורה שחוקה ורוצה להתעשר ולרוש דירותי"שכ

  .ד פרוטות ממש ועליו נאמר הרצחת וג� ירשת"השני� משל� שכ

ו אחרי החגי� להעתיק לאר� א שלא להוציא פסק דיני שלי שלא בנוכחותי כי החלטנ"אבקש הרבני� שליט
אנא הצילוני ). רבני לא רשמי... (ד "רצוננו להתדי� אצל בי... כתלמיד וחסיד של . ה ולהתישב בדירותנו"בעז

  .".ט.מ.ר, מידי עושק

ד הסתלק מלדו� "ביה' שכ, ומבלי להתייחס לגופה של התביעה, אחרי שמיעת טענות הצדדי� והעיו� בחומר שבתיק
  :וזה מנימוקי� דלהל�, אנו בדעה שיש לדחות הערעור, בה כאמור לעיל
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שמר "ד הקודמת לפני כניסת� לשמיעת התביעה שזה בתנאי "נשואת הערעור מסתמכת על קביעת ביה' החלטה א
ל "התנאי הנ"וכפי שהתברר בהמש� הדיו� , "ימציא ממרשו יפוי כח חוקי שמסמיכו לחתו� בשמו על שטר בוררי�. י.מ

  ".לא נתמלא

י "ד יהא תק� מבחינה חוקית עפ"בכדי שהפס, ד האזורי ולפנינו"ביה' כפי טענת המערער לפני כב, זה איננו רקתנאי 
אלא הוא נצר� ג� כדי שמבחינת ההלכה ודי� התורה ייחשב כמורשה להופיע מטעמו של , חוקת הבוררות של המדינה

: כלשו� ההרשאה, ל שנמצא בתיק מתייחס"נה. י.מ.י הנתבע למורשהו ה"שכ� שטר ההרשאה שנית� בשעתו ע, הנתבע
לא נזכר ". וג� להשכיר הדירה אחרי שיצא הדייר הנוכחי... לשל� מסי�... לגבות שכר דירה... להשגיח על דירתי"

אי� איפוא שו� . ולו ג� בקשר לדירה זו בלבד, ד ולטעו� טענותיו"בהרשאה ג� יפוי כוח למורשה להופיע במקומו בבי
שכש� שהורשה להשכיר הדירה כ� יש לראותו כמורשה לטעו� טענות בקשר לדירה בפני , רער טוע�יסוד להנחה שהמע

, א� דבר פשוט הוא שלא כל מי שנותני� בו אימו� לניהול עסק. אי� לראות בהרשאה אלא מה שיש בה, שכ�. ד"ביה
אי . יוכיח, ועני� רבניי� בכלל זהוט, וקיומ� של טועני�, ד"נותני� בו ג� אימו� שידע לשטח הטענות כראוי לפני ביה

. אי� הצהרה זו מחייבת את שולחו, "שידי כידו"ד אמנ� הצהיר "ל בהופעתו הראשונה בביה"הנ. י.מ.י שה"אעפ, לזאת
שיהא זה שלוחו לטעו� ולהתדיי� במקומו בפני , אי� דעתו של הנתבע נוחה ומסכימה, אליבא דאמת, והרי כפי שמתברר

שכיו� שאי� כא� יפוי�כח תק� , שהדיו� לפניו כאילו לא התחיל, ד בהחלטתו זו"ביה' י צדק כבהר, הואיל וכ�. ד"ביה
אי� עדיי� , וכיו� שכ�. בלבד, שהוא התובע', והרי זה כאילו נשמעו טענות צד א, הרי הנתבע לא יוצג, להופיע בש� הנתבע

  .ד"ע עצמו ונשמעו טענותיו או סירובו בביהכל עוד לא הוזמ� הנתב, וא� לא להוצאת כתב סירוב, ד"מקו� להוצאת פס

  .'ומעתה נבוא לדו� באשר להחלטה ב. 'עד כא� באשר להחלטה א

על א� שהרבני� אשר ... מאחר והנתבע מצהיר על רצונו להתדיי� בפני רבני�: "ד אומרת"ביה' החלטה זו של כב
החלטה זו מבוססת על ".  נגדו כתב סירובאי� לפי הדי� להוציא "�" ד"ל אינ� רבני� מוכרי� כבי"מצביע עליה� כנ

  ):'א' ג' סי(ע "ההלכה בשו

א� הנתבע מסרב לירד לדי� או שאינו רוצה , וה� דני� את האד� בעל כרחו... ד"וכל שלשה נקראי� בי"... 
' אז זה בורר לו א, שבירר התובע' אלא שאינו חפ� בג, אבל א� רוצה לדו� עמו בעירו, לדו� ע� התובע בעירו

  ". בורר לו אחרוזה

הרי הרשות , ד"ואילו הנתבע מציע שלשה אחרי� כבי, ד זה"שהתובע הציע ותבע לדי� בפני בי, והרי זה כנידו� שלנו
, וא� אילו היתה מוצעת על ידו ש�. ד"הרי לא נשמעה בפני ביה, א"והסכמת המערער בפנינו לבוררות זבל; בידי הנתבע

  .ד שהציע התובע"סירובו לא היה אלא להתדיי� בפני ביהו. טר� באה תשובתו של הנתבע להצעה זו

ל מתקבלת "ד הקבוע בעיר אי� טענת הנתבע הנ"הרי לכאורה צודקת טענת המערער לפנינו שנגד בי, אול� א� כ�
  :א ש�"הרמ' וכמו שכ

  ".'לא יוכל לומר לא אדו� בפניכ� אלא בזה בורר וכו, א� דייני� קבועי� בעיר"... 

כולל הוצאת , ע� כל המסקנות הנובעות מזה, ג לדו� את האד� בעל כרחו"ע שיכולי� בכה" די� השווא� כ� חוזר בזה
  ).ד"ו ס"כ' וסי, א"ד ס"י' וסי, א"א ס"י' סי' עי, פרט להיתר להתדיי� בערכאות. (כתב סירוב

תורה היושבי� על ומורכב מגדולי , ד קבוע בעיר ומומחה לרבי�"ד זה שהתובע הביא לפניו תביעתו הוא בי"והרי בי
ואפילו א� היה . כ בכגו� דא אי� הנתבע רשאי לסרב מלדו� בפניה�"א, ח"ודני� יו� יו� בכל מיני תביעות שבאדל, מדי�

  .א אי� לשמוע לו ודני� אותו בעל כרחו"הנתבע מציע זבל

  :וטענת הנתבע כפי שהובאה במברק שצור� לתיק האומרת

  "אנא הצילוני מידי עושק)... ד רבני לא רשמי"בי( אצל רבני רצוננו להתדיי�... כתלמיד וחסיד של "

חשודי� , וכי דייני ישראל הידועי� כגדולי תורה ומומחי� לרבי�. וראויה לנזיפה, טענה זו ודאי אינה ראויה להשמע
  ?ו שיתנו יד לעושק"ח

ד ידו� לפי "ות שביהד האזורי בו הוא מביע התנגד"א� טענת הנתבע כפי שהובעה במברק אחר הנמצא בתיק ביה
השאלה . ד מלדו� בתביעה"אי� בה� כדי לסלק ידי ביה, "שהוא נתי� אמריקאי"וטענתו הנוספת בנידו� זה , מנהג המדינה

וכ� כל מיני טענות נוספות מסוג , וא� זה מחייב את אלה שאינ� תושבי המקו�, א� מנהג זה מחייב, א� יש מנהג מדינה
. שישמע וידו� ויכריע ויפסוק, ד שד� בתביעה"י ביה"ע, ד" ע� כל מכלול הטענות והדומקומ� להשמע ולהתברר יחד, זה

ד על איזה "ולהתנות תנאי� לביה, "די� הניי� לי ודי� לא הניי� לי"אול� אי� בכוח בעל הדי� לעשות די� לעצמו בנוסח של 
ואי� הוא מוכרח , תבוע די� תורההדבר היחיד שברשות בעל הדי� אינו אלא ל.  לא�טענות רשאי� לדו� ועל איזה 

  .ת בלבד"י ד"ד לדו� עפ"י ביה"י הצדדי� וע"א� במקרה דנ� הרי מעיקרא הוסכ� ע. להסכי� לפשר

דינה של התביעה , ל"שכיו� שהוא גר בחו, שאמנ� לא הועלתה על ידו עד כה, אי� ג� בידי הנתבע להעלות הטענה
י בא כוחו של "שהרי העיסקא נעשתה באר� ע). א"ברמ' ד א" י'סי(להשמע במקומו כדי� התובע הול� אחר הנתבע 

וכיו� שכ� דינ� של כל . כפי שמופיע במסמ� השכרת הדירה הנמצא בתיק, ל"ז. ס.זה היה ה, הנתבע באותה שעה
כמבואר . מקו� שנעשתה העיסקא, דינ� א� ה� להתברר באר�, ד בקשר לעיסקא זו או כתוצאה ממנה"הבירורי� והדו

  :ל"וז) ד"י' ג וחכמת שלמה לסי"והובא בכנה, ג"ק' מ סי"חו(� "ה ברשדבדומה לז

ועל , כמו שהיה דר ש� שמעו�, בהיותו דר בעיר שאלוניקי, דכשהאמי� שמעו� לראוב� להפקיד נכסיו אצלו"
על , אבל השתא שעקר דירתו מכא�... דעת כ� היה מאמינו שא� יפול איזה הפרש ביניה� יעמידנו די� בשלוניקי

ושילכו אחריו המפקידי� , דלא כל כמיניה לקחת כספי אחרי� לאכול ולחדי... וב� מוטל לבא לעמוד לדי�רא
  ".אצלו
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אינו נחשב כמורשה . י.שא� ג� ה, ד"ביה' של כב' ל נראה לכאורה צודקת טענת המערער על החלטה ב"לפי כל הנ
י "א� ע,  הנתבע ולחייבו להופיע בפניה� לדי�ד להזמי� את"מכל מקו� על ביה', מטע� הנתבע וכפי שנאמר בהחלטה א

  .י בא כוח שימנה במפורש למטרה זו"עצמו או ע

א שאי� אד� רשאי לסרב לירד לדי� בפני "מפני שדי� זה של הרמ, וזה', ד ג� בהחלטה ב"ביה' א� באמת צדק כב
: א"וש� ברמ, א"ב סו� ס" כ'כפי שמצוי� ש� על אתר לסי, הוא מדי� המחוהו אנשי העיר עליה�, ד הקבוע בעיר"בי
שמסכי� להתדיי� , ופשוט שלעני� הנידו� שלנו" (רבי� שהמחו עליה� דייני� דלא גמירי אי� בעלי דיני� יכולי� לעכב"

שהרי כל עיקר כוח� בהיות� קבועי� בעיר , מ א� הללו הקבועי� ה� גמירי או לא גמירי"אי� נפ, בפני דייני� אחרי�
  ).ועל כ� אי� היחיד יכול לסרב, � עליה� להיות הדייני�הוא מכוח זה שהציבור קבל

הוא , הרי פשוט שג� מקו� בירור התביעות שבקשר לעיסקא, א"מאחר שהעיסקא נעשתה בירושלי� ולא בת, ומעתה
אבל . א"א ולאזור ת"רק את אלה המשתייכי� לת, ד קבוע"בתור בי, א מחייב"ד הקבוע בת"ודי� בי. א"ירושלי� ולא ת

לא להסכי� , בכגו� דא, ועל כ� רשאי הנתבע, ד קבוע בעיר"א די� של בי"ד שבת"אי� על ביה, בי� אנשי ירושלי�ד ש"בדו
א "ס' נ' ל במחבר בסי"וכמבואר כנ, א"ג יהיה זבל"והמוצא בכה, דייני�' ד אחר של ג"להתדיי� בפניה� אלא בפני בי

  .ל"שהו

שאי� זה שחשבוהו כמורשה מטע� הנתבע והוא ', החלטה אשלאור האמור ב', ד ג� בהחלטה ב"ביה' צדק איפוא כב
הוא , מקו� התביעה שהוא מצד המקו� שבו נעשתה העיסקא, ממילא. מורשה מטעמו אליבא דאמת, א"גר בת

וכבר . ד הקבוע בירושלי� רשאי הנתבע להציע שלשה דייני� אחרי�"וכל עוד לא הוגשה התביעה בפני בי. ירושלי�
וטר� ידועה עמדתו , וא� לא הובאה בפני הנתבע, א"ד בת"א לא היתה בפני ביה"מערער לזבלהוזכר לעיל שהסכמת ה

  .להצעה זו

  .ודינו של הערעור להדחות, ד"ביה' ל צודקות שתי ההחלטות של כב"לאור כל הנ

  שאול ישראלי

  .ועיינתי בדבריו] ל"זצ) [א"שליט(ג שאול ישראלי "ראיתי דברי הרה

ל כי "ז. העיסקא נעשית באמצעות הרב ס. נכנס לדירה של המשיב�הנתבע, המערער לפנינוהוא , שהתובע, העני� הוא
ד האזורי לא "ביה. כ בעני� הדירה"ו כב"הי. י.ה מ"מינה הנתבע את ה. לאחר פטירת הרב ס. ל"הנתבע הוא תושב חו

ורשות בתנאי שימציא יפוי כח ד התנה ואמר מפ"כ בבוא הדיו� לפני בי"כ לכל דבר וע"ראה את היפוי כח שנת� הנתבע כב
ד לא המציא אלא ההיפ� שהנתבע כתב מפורשות שאינו מסכי� ובכלל אינו מסכי� "וכדברי ב. חוקי לחתו� על בוררות

ובהחלטה נוספת לא הוציא . ד פסק שלא ית� החלטה לעצ� העני�"וביה, ד רבני שאינו רשמי"להתדיי� אלא בפני בי
  .ד כתב סירוב נגד הנתבע"ביה

. כי הוא סרב לחתו� על שטר בוררות כנדרש בחוק, אחת שאי� לפניו נתבע. ד האזורי עמדו שתי בעיות"י ביהבפנ
ת הרי "ד לדו� בכל הדיני� שבי� אד� לחבירו כד"כוח לביה' אילו זכינו והי. הא� לאור סרובו הוא נקרא סרב�, שנית

א� אד� , עתה שלא זכינו. ד" יהא לבצע את הפסכ אפשר"וכל השטר נדרש רק כדי שאח, שלא היה צור� בשטר בוררות
. וכבר כתבו הפוסקי� שאי הסכמה לחתו� כמוה כסירוב. מהוה כעי� סירוב להתדיי�, מסרב לחתו� על שטר בוררי�

היות והנתבע מוכ� להתדיי� לפי די� , ואומרת, א� באה החלטה שניה מאופקת, ולכאורה היו צריכי� לפסוק שהוא סרב�
  .כ אי� לו די� סרב�"ע, ד מוכר"צה רבני� מסויימי� אפילו שאינ� ביאול� רו, תורה

שחייב לציית דינא וחייב להביא ', פ שאי� אנו רואי� בזה דר� ושיטה של אד� החרד לדבר ה"אע, ומיד נית� להאמר
ני זק� ורגיל הדי� מובא לפ, ואיתמחי גברא ואיתמחי דינייהו, ד קבוע המומחה לזה"דיניו ופסקיו לדי� תורה ובפני בי

אול� בהיות , והיה ראוי הנתבע לנזיפה חמורה, ולכאורה הוי בזה כפגיעה בכבוד תורת� ומומחיות�. בתורה ובמעשי�
ו לא תהא "ח, ש"ת אלא לפני רבני� מאנ"ומדובר בסוג מסויי� של אנשי� שהבינו שכאילו רב� פסק לה� שלא ילכו לד

ת שיהא בינ� לבי� עצמ� "כל כוונתו היתה שכל ד. ש כ�"שיאמר לאנכזאת בישראל לחשוד רב גדול ומפורס� בתורה 
ד "ש ולא בפני ב"ש ולא עלתה על לבו להכריח אנשי� אחרי� שלא יתדיינו רק בפני רבני� מאנ"יתדיינו לפני רבני� מאנ

  .ז אי� לראות בזה כפגיעה כי הנתבע טעה וחושב כ�"עכ. קבוע

. ד קבוע אי� יכולת לאמר לא אדו� בפניה�"א א� יש בי"על דברי הרמ', סעי� ב' ד' כ הערו� השולח� בס"ועיי� מש
מפני שאי� ביכולתינו להעמיד משפטי , ומה שאי� מוחי� עתה כשאחד אינו רוצה בדייני� הקבועי� מהעיר"ה "הוסי� הע

' ג' ב ס"לב חועיי� לחקקי ". א� אי� הצדק אתו בזה, ד עתיד לית� את הדי� לפני יודע תעלומות"הדת על תלה והבע
, אבל ה� ראויי� להוראה, ד אחרי� שאינ� דייני� קבועי�"ד קבוע בעיר והוא רוצה להתדיי� לפני בי"שכתב א� יש בי

: ז הרב ש�"וכתב ע. ד הקבוע"ב שלא יכולי� לחייבו להתדיי� לפני בי"א ע"א דק"מ' ז מש� העדות ביעקב ס"וכתב ע
וזה החכ� אשר ירצה , א� ה� דייני� שבעיר שקבלו עליה� בני העיר לדו�, אלא בעיקר דברי העדות ביעקב צריכא רבה"

מה כוחו יפה לכופו שידו� לפניו מאחר דליכא שו� עיכוב מלדו� בפני , הנתבע אינו מקובל לדיי� לדו� לכל בני העיר
  ".ת"הדייני� לא משו� קורבא ולא משו� נוגע ואיזה חשד כי כ� דבריו צא

ד קבוע כמוזכר "המציאות היא שאינו מוכ� להתדיי� בדי� תורה לפני בי, עותו בדברי רבואול� השאלה היא א� לפי ט
אול� נראה שבית . וא� התובע מבקש רשות ללכת לערכאות היו צריכי� לאפשר לו, הוי לכאורה דינו כדי� סרב�', ד' בס

מ "הביא מש� התומת ישרי� ומהרשדש, ט"ח אות פ"כ' ו וכ� בס"כ' ו ס"כ' ג בהגהות טור ס"הדי� האזורי סמ� על הכנה
והביאו והזכירו . ש באור�"ועיי, שלא הוי כדי� לא נקרא לא ציית דינא' ד אחר אפי"שא� הוא מוכ� להתדיי� בפני בי

ד בעיר "דזוטרא מיניה או לפני בי' ד אחר אפי"וא� רוצה לציית דינא רק לפני בי"ג שכתב "ק י"ו ס"כ' האורי� בס
ג הביא ג� סברות אחרות "אול� הכנה". ג בש� מחברי� רבי�"כנה.  ולא דייני� ליה בדי� אל�ציית דינא מקרי, אחרת

  .מ נמצינו למידי� שלא פשוט הדי� לקרוא לו סרבנא"מ, הסותרות סברא זו
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הרי בהיות והעסקא נעשתה בירושלי� היה לכאורה מקו� לאמר שמקו� הדיו� הוא בירושלי� , ועתה לעצ� העני�
ו משמע שבעת "שפ' ג ובס"ק' � בס"אול� ש� במהרשד, �"מש� מהרשד] ל"זצ) [א"שליט(י "רשכהטע� שהביא הג

אול� אי� לכאורה שו� הוכחה שא� אחד מינה מורשה לעשות עיסקא . כ הל� לו"עשיית העיסקא היה הנתבע בעיר ואח
ינו יכול לחייבו לבוא א, והנתבע הוא בעיר אחרת, כ בא התובע ורוצה לתבוע"מסויימת והוא היה בעיר אחרת ואח

כ יל� לו "שלא כל אחד יעשה עסק ואח, שכל הטעמא הוא, כי זיל בתר טעמא, ד של מקו� העיסקא"ולהתדיי� לפני ב
או הטע� שכל שהעסק נעשה בעיר . ז הוא ירמוס ויגזול אנשי� שלא יטרחו לרדו� אחריו בעיר אחרת"לעיר אחרת ועי

כ שהעסק נעשה "משא, ילו קבלו עליה� להתדיי� באותה עיר ובדייני המקו�מסויימת ושניה� היו באותה העיר הוי כא
ובפרט שדי� נתבע הוא שאינו יכול למנות . והמורשה לא הורשה להדיי� רק הורשה לעשות את העסק, י מורשה"ע

יתכ� , ז ההרשאה שנת� מהתחלה לעשות העסק"ועי, ורק לפי התקנות הוא שיכול למנות. ד"ב וקכ"קכ' עיי� בס, מורשה
ומהיכ� לנו . מהיכ� לנו בירור שהוא קבל עליו להתדיי� בדייני אותה עיר. שהוא יתדיי� ג� באותה עיר, ולא חלה על זה

הרי כא� מראש היה ידוע שבעל העסק השני , מ שלא כל אחד יל� ויברח לעיר אחרת"ברור שחל כא� התקנה של מהרשד
  .אינו דר בעיר זו

ובאופ� שביכולתו לעקל� , וא� יש לנתבע מעות או סחורה במקו� התובע', ג' ד סעי"י' ה בס"וגדולה מזו כתב הע
אבל א� אי� התובע . וביכולתו לכו� להנתבע שיבא למקומו, אזי ממילא יפה כח התובע, ג"ע' פ מה שיתבאר בס"בדי� ע

, �"ד הוא מהרשד"קור לענאבל אי� אנו צריכי� לזה כי המ, ד"א י"ומקורו מדברי הרמ. אינו כלו�, יכול לעקל� בדי�
כ אחד "מ כא� ואח"א� התחיל המו, א� אי אפשר לעקל הנכסי� כא�' � וכ� נראי� הדברי� אפי"ויתכ� ולדעת מהרשד

  :ג לעני� שלנו"ק' ל בס"וז. מה� הרחיק נדוד דני� במקו� העסק

דר שמעו� ועל דעת כ� כשהאמי� שמעו� לראוב� להפקיד נכסיו אצלו היה בהיותו דר בעיר שאלוניקי כמו שהיה "
ש שיש לנו לומר שלא אמרו "א� כ� אני אומר שכ' האמינו שא� יפול איזה הפרש ביניה� יעמדו לדי� בשאלוניקי וכו

התובע הול� אחר הנתבע אלא כשנעשה המשא ומת� שביניה� זה במקומו וזה במקומו אבל כאשר היו שניה� במקו� 
ד " שא� יש יכולת בתובע להביאו למקו� התובע או שיש כח ביד ביכ הרחיק הנתבע נדוד פשיטא ופשיטא"אחד ואח

  ".יביאוהו

  .ו"שפ' וכ� כתב כ� בס

ו מש� "ט' ד ה"ג י"ועיי� לכנה. ד"י' א ס"עיי� לרמ, ובעיקר הדי� של תובע הול� אחר הנתבע יש אומרי� שתקנה היא
  :ל"מהריב

' � ס"ומהרשד. ה שלא יכנע א� יגזרו זולת�ד קהלו מ"שהטע� הוא משו� שהיחיד הוא מוכרח ונכנע לפני בי"
ד שבירר חבירו וירבו "ד שבירר הוא גדול מהבי"כתב שלא יתקוטטו התובע והנתבע שכל אחד יאמר שהבי' ז

ואינו מטריח ליל� חו� לעיר שהדי� , לכ� ראו להשקיט ריב אחר שהנתבע ציית לדי� תורה, מחלוקת וקטטות
ולי נראה שנהגו כ� מפני תועלת הנתבע שלא .  שלתועלת הנתבע נהגו כ�ודבריו מוכיחי�. כ"בזה ע� הנתבע ע

א� אתה אומר שהנתבע יל� , הא כיצד פעמי� שהתובע מעיר אחת והנתבע מעיר אחרת. יוציא מנה על מנה
אחר התובע יבוא איש רמאי וית� עיניו באיש עשיר שבעיר אחרת ויאמר שיש תביעה עמו שיבא להתדיי� עמו 

מה שאי� כ� א� יצטר� הוא לבא לעיר . יר ההוא שלא לכתת רגליו לטלטל את עצמו יתפשר עמווהעש, בעירו
בעיר אחת בשתי בתי דיני� שלא לחלוק ' ומאחר שנהגו כ� כשה� בשני עיירות ראוי להנהיג המנהג אפי, הנתבע
  ".במנהג

  .ג"כ לשו� הכנה"ע

ועיי� במשחא . חר הנתבע לא מתקנה אלא מדי� תורהג שהביא שדי� תובע הול� א"אות מ' ועיי� לשדי חמד מערכת ת
  .דרבותא בסופו פסק ארו� בעני�

הוא הסכי� . אול� אי הוא לא טוע� אנ� לא טענינ� ליה. ל"ועל כ� לכאורה יכול הנתבע לטעו� שהתביעה תשמע בחו
א� היו� ' טעי� ואפיומעתה אי הוא לא , ש"שהדיו� התקיי� באר� רק טענתו וסברתו שהוא רשאי להתדיי� בדייני אנ

ז אינו יכול לחזור "ד שא� התחיל ולא טע� ע"ש שנ"הוא טוע� לא נקבל דבריו כי הוי כתחילת די� לעני� זה ועיי� הריב
, א מקו� מגורי המורשה לשאר עסקי�"וכ� הוא לא טע� נגד המקו� א� הוא בירושלי� מקו� העיסקא או בת, ולטעו�

ד היה שומע טענות "ל אז ביה"כ היה טוע� הוא מתחילה שרוצה בחו" אלא א,ד לדו� בעני�"כ מוסמ� היה ביה"וע
ויתכ� והיה מגיע לכלל מסקנה שמקו� הדיו� באר� או בירושלי� מטע� מקו� העיסקא או כא� , הצדדי� בעינ� הסמכות

' � סי"רשדעיי� למה, או מטע� שכא� באר� הראיות וההוכחות שלו, או שכא� באר� הפסק די� נית� לביצוע, המורשה
  .ג"ק

ד להשאיר די� תלוי ועומד כלשו� "ומאחר שאי� לביה, א"ד בת"והסמכות נשארה בידי בי, הוא לא טע�, כאמור, אול�
וא� לפי דעת� אי� אפשרות ". ואינו רשאי להוציא הדי� חלוק מתחת ידו בלי גמר"', ה' ב סעי"י' ע חוש� משפט סי"השו

ד קבוע היה אפשר לפסוק "ולא את הנתבע להתדיי� בפני בבבי, בירר הנתבעד ש"להכריח את התובע שהתדיי� בפני בי
וא� שני הבוררי� לא , א"כ יש לפסוק שהדי� יתברר בזבל"ע. ובפרט שלפנינו הסכי� התובע לזה, א"ולחייב� לזבל

' � השולח� סיד בדר� שכתב ערו"וא� ג� לזה לא יסכי� הנתבע אז ינקוט ביה, ד"ימנה אותו בי, יסכימו על בורר שלישי
. כי יתכ� וש� יוציאו ממנו ממו� שלא כדי�, ד מתי אפשר להרשות ליל� לערכאות"בעני� מסרב לבוא לביה' ב' ו סעי"כ

  :כתב ש� וזה לשונו

ד לקבל טענות התובע ולקבל עדות ולברר מה שביכולת� לפי ראות עיניה� וא� יראה לה� "יכולי� בי"
מכל מקו� כיו� שהמסרב אי� רצונו להשיב , שר לידע ברור מצד אחדשהמסרב חייב לתובע א� על פי שאי אפ

כיו� שנראה , נותני� רשות להתובע שידו� עמו שמה, חוטא נשכר' ושלא יהי, ד כאשר עשה כ� יעשה לו"בבי
  ".פ יש לו תביעה חזקה על המשיב"לה� שעכ
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  .וכ� ראוי לעשות בנדו� דיד�, אד� לחבירוסו� וגמר לסיכסו� שבי� ' וכל זה עושי� כדי שלא להוציא הדי� חלוק ויהי

  מרדכי אליהו

  פסק דין
  :ל אנו מחליטי�"בהתא� לנ

  .א הערעור נדחה

ועליו , על הנתבע להיענות להצעה זו, ת"א שידונו בד"ב לאור הצהרת התובע בפנינו שמסכי� להתדיי� בפני בוררות זבל
  .ד זה תו� שלושי� יו� מהיו�"להודיע על הסכמתו לבי

  .י"ד זה וידו� בדבר נקיטת אמצעי� כדמו"יחזור בי, א"לא יסכי� הנתבע להצעת זבלג א� 

  .ד אי� צו להוצאות

  .ז"ח תמוז תשל"נית� היו� י

  מרדכי אליהו   יוס� קאפח  שאול ישראלי

  

*'תובע הול� אחר הנתבע'בעני�  : סימ� מא
39

  

, )לו13433/, 8078תיקי� (ו "באב תשל' ביו� ח, וזהו ערעור על החלטה שניתנה על ידי בית הדי� האזורי בתל�אביב יפ
  :בה החליט בית הדי�

  ".ל לבית הדי� הרבני האזורי בירושלי�"להעביר את הדיו� בשני התיקי� הנ"

  :ה�, נידו� שני התיקי� נשוא ההחלטה האמורה

  ):לו8078(/הבעל נגד אשתו על ידי , ובעניני� הכרוכי� לתביעה שהוגשה בבית הדי� האזורי בתל אביב,  תביעה לגירושי�1

  ).לו13433(/על ידי האשה נגד בעלה , בבית הדי� בתל אביב,  תביעה נגדית לשלו��בית שהוגשה2

בבית הדי� האזורי בתל , ב הגישה האשה"עוד בשנת תשי. המסוכסכי� ביניה� זה זמ� רב, בעלי הדי� ה� בעל ואשה
ומאז לא חזרו . התביעה הוזנחה על ידי התובעת, שיבה אחת בלבדהתקיימה י. תביעת גירושי� ומזונות נגד בעלה, אביב

  .ל"הצדדי� לבית הדי� עד להגשת התביעות הנ

וכ� נאמר , ה� בתו� ההחלטה גופה, ל"נימוקיה של ההחלטה הנ. על ההחלטה האמורה הוגש ערעור על ידי הבעל
  :בה

בה ה� עברו ,  שנה24תקופה ארוכה של ב עברה "א בשנת תשי"ד בת"מאז שהתדיינו המתדייני� דנ� בפני ביה"
  .לגור לתקופה ממושכת של שני� בירושלי�

בבית הדי� הרבני : "ל"בזה, הוא מצהיר על עצמו שגר בירושלי�, בתביעתו לגירושי� שהגיש כעת הבעל בפנינו
תבעת ישנה ז גר הבעל בירושלי� ואילו דירה קבועה לנ" לפי�". א"ת, .ש.נגד א, ירושלי�, .ש.א�יפו בעני� ח"ת

  .א"בת

א� אי� זה מדינא אלא מתקנה , התובע הול� אחרי הנתבע, א"ברמ, ד"י' מ סי"אמנ� לפי הדי� המבואר בחו
  .לטובתו של הנתבע

והוא מנמק זאת בנימוק , בא� הנתבע אומר שאי� זה לטובתו כאשר הדיו� יתקיי� במקו� מגוריו, ז"לפי
  .קובעהכלל של התובע הול� אחרי הנתבע אינו , סביר

שכעת עקב הטפול הרפואי , בכ�, ד נותנת הנתבעת נימוק סביר לבקשתה להעביר את הדיו� לירושלי�"בנ
משו� . א יגרמו לה הטרדות וסבל"י הדיו� בת"הממוש� שנזקקת לו היא עברה לגור בדירה בירושלי� ואילו ע

. י התביעות א��יחד לירושלי�להעביר את הדיו� בשת, ב נגד בעלה"מיד ע� הגשת תביעתה לשלו, כ� א� בקשה
ראה ג� (באשר ש� ה� מוכרי� יותר ועדיה נמצאי� במקו� , איפה שג� יותר קל יהיה לה להוכיח את צדקתה

  ).א"� ח"ת מהרי"ד בשו"בסיפא של תשובה קמ

אינ� תופסי� בקשר לתביעתה של האשה נגד בעלה , ל"ל הנאמרי� לגבי הכלל הנ"הדברי� הנ, מאיד�
  .א"לקיי� את הדיו� דווקא בת, ולא שמענו מפיו של הבעל כל נמוק סביר לדרישתומאחר , ב"לשלו

  ..."ומאחר ולמעשה עוד לא הוחל בכל דיו� לגופ� של העניני�, ל"על סמ� כל הנ

לא חקר ולא בירר נכונות טענת המשיבה בדבר מקו� : "כ המערער כי בית הדי� האזורי הוא"עיקר טיעונו של ב
מקו� מגוריה של המשיבה היה באיזור ... התעל� מ� העובדה כי בשעת הגשת תובענת המערער ";"מגוריה לירושלי�

  ".כי סמכות בית די� נקנית ומתגבשת על פי המצב העובדתי שהיה קיי� בעת הגשת התובענה... שיפוטו

; �היה קוד� בירושלי, על זה שמקו� מגוריה� של שני הצדדי� יחד, כ המשיבה סומ� תשובתו לערעור"ב
כעת היא גרה , וג� המשיבה א� שמקו� מגוריה הקבוע היה בתל אביב. ושהמערער גר עד היו� בקביעות בירושלי�

  .עקב הטיפול הממוש� במחלתה אצל רופאי� בירושלי�, בירושלי�

                                                      
  הרב מרדכי אליהו, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '  בפני כב272\ ערעור תשלו39
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, כי א� שנימוקיו של בית הדי� האזורי ה� לכאורה לפי ההלכה, נראה, והעיו� בחומר הדיוני�, אחרי שמיעת הערעור
לא נת� בית הדי� האזורי בהחלטתו משקל לכ� שהמשיבה עצמה הגישה את התביעה שלה נגד המערער , הרי מאיד�

ובתביעתה לא רשמה . א� על פי שידוע לה כי מקו� מגוריו של המערער הוא כעת בירושלי�, בבית הדי� בתל אביב
  .הוא בירושלי�הסתייגות בטענה שמקו� הדיו� בתביעתה ובתביעה שהמערער הגיש נגדה 

בקשתה היא רק להעביר את הדיו� , לתביעת המערער נגדה בבית הדי� בתל אביב, וכ� ג� בתשובת המשיבה בכתב
ומדבריה בתשובה . ל"בחו, בהרכב לפניו נקבעה התביעה, מפני שבאותו זמ� היה אב בית הדי�, בתביעה לפני הרכב אחר

אי� צור� . ובקשתה אינה אלא להרכב אחר ולא למקו� אחר, זו עולה מפורשות שהיא מסכימה להתדיי� בתל אביב
כאשר תובע מגיש תביעה בבית די� , והדיו� בה� אחד ויחד הוא, למעשה אחד הוא, להוסי� כי עני� שתי התביעות הללו

ודאי הוא שהרי זה , וכאשר נתבע מקבל תביעה בבית די� במקו� מסויי� ולא מתנגד לאותו מקו�, במקו� מסויי�
ולדרוש לכו� על הבעל�די� , ואי� לבא אחרי זה בטענות ומענות להתדיינות במקו� אחר.  הסכמה להתדיי� ש�מהוה

  .�"ד בתקנות הדיו� תש"ג וי"ראה סעיפי� י. שכנגד להתדיי� במקו� האחר

מש� תקופת הטיפול , אול�. לא מתו� התעלמות מטענתה של המשיבה בדבר הטיפול במחלתה בירושלי�, וזאת
כי קיי� הכרח שהמשיבה תהא חייבת , בנידו� שלפנינו, וג� אי� לראות. לא הוכחו, ותדירותו בתקופת הטיפול, האמור

  .א� שזכאית היא לכ�, להיות נוכחת אישית בכל ישיבה וישיבה של בית הדי�

� בגור� אי, וכאשר על פי די� חייבת המשיבה להתדיי� במקו� שהגישה תביעתה והסכימה להתדיי� בו בתביעה נגדה
א� שטוב וישר היה עושה המערער לוא היה נעתר , ולהכריח את המערער להתדיי� במקו� אחר, האמור בכדי להכריע

  .לשלוח את המשיבה להתדיי� במקו� בו היא בחרה לה, ולנו לא נותרה ברירה אלא. ברצו� לבקשתה של המשיבה בזאת

  .� בתביעותיה� ההדדיות בבית הדי� האזורי בתל אביבולקבוע שעל הצדדי� להתדיי, עלינו לקבל הערעור, לפיכ�

  אליעזר גולדשמידט

  .לדעתי יש לאשר ההחלטה נשוא הערעור

וטר� נכנסו , היינו דיו� על מקו� ההתדיינות, היה רק קד��דיו�, ד שהוציא ההחלטה"ביה' מה שהתקיי� בפני כב
". מעשה עוד לא הוחל בכל דיו� לגופ� של העניני�ל "�ד בנימוקי� להחלטה "ביה' כפי שמציי� כב, לשמע גו� הטענות

מבחינה זו אי� שו� נפקותא לתובע . מ הצדדי� יצטר� איפוא להתחיל בשמיעת� ולקבל ההוכחות"ד שידו� בטו"ביה
  .כהצעת הנתבעת, ד שבירושלי�"וא� בפני ביה, כרצונו הוא, ד שבתל�אביב"א� בפני ביה, באיזה מקו� יתקיי� הדיו�

אי� זה מדינא "שההלכה הקובעת שהתובע הול� אחר הנתבע , ד בהנמקתו להחלטתו כותב בי� השאר"הבי' והנה כב
הכלל של התובע הול� אחרי ... בא� הנתבע אומר שאי� זה לטובתו"ואשר על כ� , "אלא מתקנה לטובתו של הנתבע

  ".הנתבע אינו קובע

עוד טוע� . שאי� זה מקו� מגוריה הנוכחי" המשיבהלא חקר ולא בירר טענת "ד האזורי "כנגד זה טוע� המערער שביה
  ".י המצב העובדתי שהיה קיי� בעת הגשת התובענא"כי סמכות בית הדי� נקנית ומתגבשת עפ"

כפי שמציי� בביאורי , הלכה זו שהתובע הול� אחר הנתבע אינה רק תקנה אלא מעיקר הדי�, אליבא דאמת, א�
זוהי איפוא זכות ". מא� דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא): "ו ב"מ(ק "מקור ההלכה בב) ח"ק י"ד ס"י' סי(א "הגר

רשאי , )ג א"ד� כ(וכפי שמתבאר מהסוגיא דסנהדרי� . שרשאי שלא להסכי� להתדיי� מחו� למקומו, המוענקת לנתבע
ה� סמוכי� כל ש, א� ששניה� במקומו של הנתבע, ד אחר"אלא בפני בי, ד זה"הנתבע ג� שלא להסכי� להתדיי� בפני בי

התובע "ע "א בשו"שמש� לקוחי� דברי הרמ) 'א' סי(ק "מהרי' וכמו שכתב בפשיטות בתשו). 'י ותוס"ש רש"עי(זה לזה 
  :ד"וזה לשונו ש� בא, "צרי� ללכת אחר הנתבע

 מצי למימר לא אדו� בפני �אלא אדרבא , ת ולא שו� פוסק שיכריח התובע את הנתבע"מעול� לא אמר ר"... 
והאחד גדול מחבירו כגו� בי דינא דרב , אפילו בשאינ� שוי�, היכא שה� קרובי� זה כמו זה, י זהזה אלא בפנ

  ".'הונא ורב חסדא וכו

מכל מקו� יש לו רשות לנתבע , שג� בכגו� זה ששני בתי הדי� ה� במקומו של הנתבע, והטע� מבואר ש� בגמרא
  .מי קא מטרחנא ל�: לומר

ואינו חייב . הרשות בידו לומר בפני איזה בית די� רוצה להתדיי�,  על התובעשכל שאי� הנתבע מטריח, יוצא מזה
, וקל וחומר בנידו� כגו� זה שלפנינו; מכל שכ� כשמנמק את בחירת מקו� ההתדיינות. לנמק למה בוחר בזה ולא באחר

ת הדי� בירושלי� שבגלל זה נוח לה יותר להתדיי� בבי, שהנתבעת מנמקת זאת בצור� של הטיפול הרפואי שנזקקת לו
משו� לא יפתח , שאי� מי שייחס אותה לעצמו על לא דבר, ובמיוחד כשנוקבת בש� המחלה. שאי� לדרוש ממנה הוכחות

  .שכ� היה זה מקו� מגוריה� זמ� רב, וכ� מתקבל על הדעת טענתה שבירושלי� מצויי� עדיה. 'פה וכו

  .ד האזורי בירושלי�" לגירושי� לביהד בהחלטתו להעביר הדיו� בתביעת הבעל"ביה' צדק איפוא כב

רשאי הבעל שלא , מנימוקי� דלעיל, ובזה. י האשה"ב שהוגשה ע"ד היתה ג� תביעה לשלו"ביה' אמנ� לפני כב
שהרי זה , מי קא מטרחנא ל�: ורשאי לומר לאשה, כיו� שבזה הוא הנתבע, להסכי� להתדיי� בירושלי� אלא בתל�אביב

, א� מאחר שמטבע הדברי�. הרי עליה חובת ההוכחה, אכ� שינתה כיו� מקו� מגוריהוא� . מקו� מגורי האשה הקבוע
הרי שיש ראשית להזקק , לאחר שהוגשה תביעת הבעל, ותביעת האשה הוגשה כתביעה נגדית, שהתביעות קשורות זו בזו

  .שהנה בעצ� התשובה לתביעתו, וממילא תשמע ג� תביעת האשה, לתביעתו

וא� תביעתה , שטענה זו של האשה לא הועלתה על ידה מיד, אי� להאחז בעובדא, י�ומאחר שכ� הוא מעיקר הד
מה , כי בי� שזה היה בגלל השוני במצב בריאותה שחל בינתיי�. ד שבתל� אביב"ב הוגשה מעיקרה לפני ביה"לשלו

מאחר , ני� זה מידשלא עלה על דעתה ע, ובי� שזה היה בגלל משגה מצדה, הטיפול הרפואי בירושלי�, לדבריה, שמצרי�
שהוא , י קיו� הדיו� בירושלי�"ואי� הטרחה לתובע ע, כאמור, א טר� התחיל"ד בת"שעל כל פני� הדיו� לגופו בביה
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יש ) ב"כ' ב בסי"כיו' עי(טר� שנכנסו לדיו� , ד"של ביה" קבלו עלייהו"וא� אי� כא� משו� גדר של , מקו� מגוריו הקבוע
  .ד בירושלי�"תקיי� בפני ביהלקבל טענת האשה שמבקשת שהדיו� י

  .בהתא� לאמור יש לדחות הערעור

  שאול ישראלי

וכ� , כי מקו� דיו� בתביעת הבעל נגד האשה  לגרושי�, ]ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "הגר' אני מסכי� למסקנא של כב
  .יתקיימו בירושלי�, בתביעתה הנגדית של האשה

  מרדכי אליהו

  פסק דין
  .עות לדחות את הערעורלפיכ� אנו מחליטי� ברוב ד

  .אי� צו להוצאות

  .ח"ז באדר שני תשל"נית� ביו� כ

  מרדכי אליהו  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט

  

*ל"כאשר הנתבע בחו' תובע הול� אחר הנתבע'בעני�  : סימ� מב
40

  

  :העובדות

אול� הוא , לרגל עבודתו) שויי�(ל "הבעל נמצא באורח קבוע בחו. י ולה� שני ילדי�"ל ה� זוג שנישאו כדת מו"הנ
  .אחת לשנתיי� לש� ביקור באר�" חופשת מולדת"מקבל . א"מחזיק בדרכו� שירות ויש לו דירה בת, אזרח ישראלי

בהקשר לזה ג� הגישה תביעה לגירושי� וכ� . א יחד ע� ילדיה לאחר שהסתכסכה ע� בעלה"האשה נמצאת כיו� בת
  .תביעת מזונות עבור עצמה וילדיה

שלרגל עבודתו , ל"א לאחר שהוזמ� מספר פעמי� להתדיי� בפניו על התביעות הנ"ד בת"ביה' כתב לכבהנתבע ענה ב
  .ל"ד של מקו� מגוריו הנוכחי בחו"ומוכ� להופיע להתדיי� על תביעות אשתו בפני ביה, הוא קשור למקומו הנוכחי

בתיק , וזה לשו� ההחלטה. ז"כו אייר תש"ד האזורי שד� בדבר קיבל את טענת הנתבע בהחלטתו מיו� ט"ביה' כב
  :השייכת לנידו�, כז9943/

ובפרט , לפיו התובע הול� אחר הנתבע, ל אי� בה� כדי לסטות מהדי� העקרוני"בכל הטענות המשפטיות הנ"
  ".כשזה האחרו� מצהיר על נכונותו להתחייב בצורה חוקית לציית לדינא בפני רבני� במקו� מגוריו

  .על החלטה זו בא הערעור

  ):המשיב לא היה נוכח(ות המערערת טענ

  :א"ד בת"כ התובעת העלה בערעורו שתי טענות עיקריות לקביעת הדיו� בביה"ב

מקו� עבודתו . ל"וכ� הוא רואה את עצמו כמתגורר רק באופ� ארעי בחו,  שהנתבע הוא אזרח ישראלי מבחינת החוק1
וכ� כפו� הוא בעבודתו באופ� עקי� לאוצר , שניהוזה משתנה מזמ� לזמ� ממדינה אחת ל, ל א� הוא אינו קבוע"בחו

  .משו� כ� ישנה הסמכות לבתי הדי� שבמדינת ישראל לדונו. מדינת ישראל

באופ� שפסק הדי� שלו לא יחייב את הנתבע למלא , ל אי� לו סמכות מבחינת חוק המדינה אשר ש�"ד שבחו" שביה2
מאחר , התובעת להוצאת כס� לחנ� ולהרויח זמ�יש כא� איפוא רק התחמקות מטע� הנתבע לאל� את . אחריו

  .ד"שהדיו� ישוב סו� סו� הנה לביה

  :שתי טענות אלה אי� לה� יסוד

ע "אלא מכוח ההלכה המפורשת בשו, ד לא דחה את התביעה מצד חוסר סמכות"ביה'  כב�אשר לטענה הראשונה 
אול� לא , גר במדינת ישראל' לו הנתבע הידי� זה חל ג� אי. שהתובע הול� אחר הנתבע) א"א ברמ"ד ס"י' מ סי"חו(

, ל"וא� נשואי בני הזוג נערכו בחו, והרי מקו� מגוריו של הנתבע הוא זה הרבה שני� בחו� לאר�, במקו� מגורי האשה
ומה שברבות הימי� בדעתו לחזור לאר� וכ� אזרחותו הישראלית אינ� יכולי� לשנות ביחס לקביעת מקו� מגוריו 

  .ל"שהיא בחו, הנוכחי

ד שבמקו� מגוריו ומוכ� לחתו� על שטר " כיו� שהנתבע טוע� כיו� שמוכ� להתדיי� בפני בי�ואשר לטענה השניה 
אי� לחייבו בשל כ� לבוא , כל עוד שלא נתברר שאינו ציית לדינא, שישמע לפסק הדי�, התחייבות באופ� המועיל ביותר

  .להשפט כא� מחמת הספק

ועל . בעני� עוקב� הבבלי שקבל בפני הנשיא בטבריא על חברו שבבבל: א"דרי� לכ� מתבאר הדבר מסוגית הגמרא סנה
  ):לפי האוקימתא הראשונה(זה שלח הנשיא לבבל 

  ". השיאוהו ויראה פנינו בטבריא�אי לא , אי ציית ציית, דיינוהו אתו� �אמרו לו "
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 יפנו אותו לנשיא �אז , � לא יצייתורק א, והיינו שקבע שמקו� הדיו� צרי� להיות במקו� מגוריו של הנתבע בבבל
  .י"בא

היינו א� לא יוכלו לכופו שהוא אד� , רצו לפרש הכונה במה שאמרו אי ציית ואי לא ציית) ה אי ציית"ד(ש� ' ובתוס
הרי שרק לאחר שיתברר שלא מציית לפסק די� ). ש"כפי שנתבאר ש� בדבריה� עי, זה מטע� אחר' אלא שדחו פי(אלי� 

, והוא טוע� שישמע לפסק הדי� אי אפשר להעביר דינו, אבל כל עוד אי� הדבר ברור.  למקו� שיוכלו לכופויש להעביר דינו
  .אלא ידונו דייני מקומו

י לעומת "ד שבא"שכ� נראי� הדברי� שביה. י כיו�"ל ושבא"ד שבחו"אכ� יש מקו� לדו� בנידו� שלנו מצד דרגת ביה
ו "פ(� "או כלשו� הרמב) א"מ' ש ש� סי"הרא' ל" (מקו� קיבו� חכמי�"שהוא , "מקו� הועד"יש לו די� , ל"זה שבחו

י התמחו במיוחד בדיני� "ד שבא"שכ� חברי ביה". מקומות שיש בה� חכמי� גדולי� מומחי� לרבי�): "ח"מסנהדרי� ה
, �"ת תשמשנ" תקנות הדיו�"בהקדמה ל' ועי. וכ� לומדי� זה מזה מתו� הנסיו� הרב, אלה ויושבי� על מדי� יו� יו�

ואכ� דייני . קבענו תקנות הסמכה מיוחדות לדייני� כדי לבור המעולי� והנבוני� שבתלמידי חכמי� לתפקיד זה: ל"וז
  .'ישראל כיו� ה� גדולי� בתורה ויראה וכו

, בכגו� דא שהדבר תלוי בתנאי�, "ד הגדול או בית הועד"כי אי� לנו עכשו בי) "א"ד סק"י' סי(א "י שהובא ברמ"ואעפ
  .ל"י הנ"נראה שיש לדו� בזה עפ, ללו נשתנו לפי ראות עינינווה

ודי� זה . ל שהמלוה בכוחו לכו� הלוה ללכת לדו� אתו במקו� הועד"אמרו בגמרא סנהדרי� הנ" מקו� הועד"ובעני� 
  :ל"מרדכי ש� וז' עי. הוא לא רק במלוה כלפי הלוה

קח וממכר ובדיני פקדו� אי� אחד מה� רשאי אבל בדיני מ) יכול המלוה לכופו( דוקא לוה יש שרוצה לומר"
  ."לכו� את חבירו

  .גזילות וחבלות,  ירושה ופקדו�דהוא הדי�י "א כתב וכ� ר"וריב

  :'בש� התוס) 'ו אות ט"סנהדרי� פ' ה(וכ� בהגהות מיימוניות 

 שיש בו דלאו דוקא מלוה ולוה אלא אפילו גזילות וחבלות ומקח וממכר ופקדונות וכל דבר' וכ� כתבו התוס"
  ."ל"עכ. 'וקאי אתוק� את חבירו בדי� וכו. תובע ונתבע

  :� ש� בנידו�"� שהרי דבריו מתיחסי� על מה שכתב הרמב"ונראה מדבריו שסובר שזוהי ג� דעת הרמב

וכ� כל כיוצא , ד שבעירו את הנטע� לעלות עמו"כופי� בי, ורצה הטוע� לעלות, וכ� א� טע� זה שהזיקו או גזלו"
  ."בזה

  :ל"מ כנ"בהגה' כז "וע

  ."'וכו' וכ� כתבו התוס"

  ."כל דבר שיש בו תובע ונתבע"הכונה ל" וכ� כל כיוצא בזה"� "הרי שהבי� שבמה שכתב הרמב

נראה מלשו� המרדכי דלא , ל שרק המלוה יכול לכו� הלוה ולא בתביעה אחרת"ודעה ראשונה שהובאה במרדכי הנ
  .מבלי שהביא דעת מי היא זאת" יש רוצה לומר", � סתמיתשהביאה בלשו, ל"חיישינ� לה א� בתור טענת קי

  .י מצד שהוא מקו� הועד"ז יש מקו� לחייב הנתבע לבוא לא"ולפ

שמחלק בי� מקו� , ש ש�"וכ� הובאה דעה זו ברא, שהובאה במרדכי ש� לפני כ�, י"ואי� לטעו� נגד זה שדעת הר
דא� לא כ� יתנו העניי� עיניה� בעשירי� "� ולא התובע ד הגדול רק הנתבע יכול לטעו"שלבי, הועד לבית די� הגדול

ד הגדול "ההבדל שבי� מקו� הועד לבי) 'ד א"י' סי(וביאר בפרישה ". ויתבעהו ליל� למרחוק ויתנו לה� כל תביעת�
ז הוא שכל עוד שההוצאה של הדר� היא לא יותר מסכו� "והגבול שבדבר נראה לפ". בבית הועד אי� בו הוצאה כל כ�"ש

', בזה אנו דני� שאי� חשש שיתנו עניי� עיניה� בעשירי� וכו) יוציא מנה על מנה: ל"כלשו� הגמרא בסוגיא הנ(יעה התב
, וכיו� שכ� א� התובע לא יתבע בכדי. שכ� יותר יבחר הנתבע להוציא הוצאות התביעה על הדר� בכדי שיזכה בדינו

שאז כדאי לו , כ בשההוצאה עולה על התביעה"משא. ומכיו� שתובע נראה שמוכ� הוא להוציא הוצאות הדר� לתביעה
כ בנידו� שלנו שעל הנתבע להוציא הוצאות "וא. ד הגדול"כ אי� לתובע זכות לתבוע לבי"ע. לנתבע לשל� התביעה

  .ד הגדול"י לבי"ל שזה דומה לתובעו לעלות לא"ולפי טענתו זה יכול להיות כרו� באבד� מקו� עבודתו י, מרובות

כ שייכת "וע, ד המקומי א� יש בה ממש"י הולכי� בשיטה שאי� התביעה מבוררת בפני בי" הרא� נראה שדברי
ורואה שיש לה אחיזה ואיננה , ד המקומי בירר את טענת התביעה"אכ� בגוונא שבי. המענה שהעניי� ינצלו זאת לרעה

וכ� הדבר מפורש , ל למקו� הועדד הגדו"ואי� הבדל בזה בי� בי, מעתה חשש זה איננו) �"כלשו� הרמב" (טענה ריקנית"
  :ל"וז' ח ש� שכ"בב

, א דאי� שומעי� אלא לנתבע ולא לתובע א� הנתבע כופר הכל"ז אמר רבינו די"וע, א� הנתבע כופר הכל"... 
א מודי� "אבל במודה במקצת או שטוע� פרעתי פשיטא דא� י' כ יתנו עניי� עיניה� בעשירי� וכו"דאל

  ".ד הגדול"כ לבי"כש,  הועד שומעי�דאפילו לבית, דשומעי� לתובע

דהא , ק"י כפי שהובאו דבריו במרדכי שלפני כ� מתר� הסתירה מהגמרא סנהדרי� לגמרא ב"וכ� הדבר מבואר בר
  :דסנהדרי�

היינו דוקא כשידוע לנו שזה מלוה וזה לוה כגו� מודה במקצת או טוע� פרעתי אבל אמר לא היו דברי� מעול� "
י "ז קאי הר"מ וע"ק מיירי בהאי גונא שטוע� להד"כ הסוגיא דב"וא,  לוה לאיש מלוהלא שיי� למימר כא� עבד

דאי לא תימא הכי , ד הגדול קאזילנא נתבע מצי למימר הכי ולא תובע"י דטענת שלבי"ונראה לר: ד ש�"בא
  ".י או יתנו לה� כל תביעת�"יבואו קלי� שבישראל ויתנו עיניה� בעשירי� ויכפו לדו� בא
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מ ואי� "שהוא כשטוע� להד, ד הגדול קאזילנא"ק שהנתבע יכול לומר לבי"ש בסוגיא דב"ו מתייחסי� למהרי שדברי
ששינה , י"ומדוקדק לשו� הר. ג רק הלוה מצי טעי� כ� ולא המלוה"ובזה הוא שאמר שבכה, ידוע בכלל שזה לוה וזה מלוה

, � הרי אי� ידוע כלל שזה לוה וזה מלוה"ע� להדוהיינו משו� שכיו� שטו, הלשו� ולא כינ� לוה ומלוה אלא תובע ונתבע
  .אלא שיש כא� תובע ונתבע

מ אי� זה "מ, שידוע שהיא אשתו של הנתבע א� שיש לו טענות שלפיה� הוא פטור ממה שטוענת כנגדו, ונידו� שלנו
  .עדויכולי� לכו� הנתבע ללכת למקו� הו, מ הטענה של התביעה יש לה אחיזה"שמ, אלא בדומה לטוע� פרעתי

ד "הו(' ק שורש צ"כי כל עיקר הדי� שיש לכו� הנתבע ללכת למקו� הועד נתבאר במהרי, אול� כל זה אינו מספיק
  ):ד בסוגרי�"במרדכי ש� בא

  ".הא לאו הכי מודו לדברי האומר דדוקא בהלואה, משו� דסתמא דמילתא לא על חנ� מוציא מעותיו"

ד האזורי שהתובע הול� אחר "ביה' שעליה מסתמ� כב) א"סקד "י' סי(א "ומכא� הוליד ג� ההלכה שהובאה ברמ
  :ל"וזה לשונו ש� בהמש� להנ, ד חשוב יותר בעירו של התובע"הנתבע ג� כשיש בי

) ד חשוב שרואה עצמו כמקו� ועד החכמי�"שהוא ג� בי, ד שבעירו"כשהתובע רוצה לתבוע הנתבע בבי(והכא "
  )."א"ח ש� סק"ע בקצוה"וע(ר שהתובע דר במקו� הועד מאח, לא שיי� טעמא דלא על חנ� מוציא מעותיו

כל שהתובע גר , י די� של מקו� הועד"ד שבא"כי א� א� ננקוט שיש לבי, ד האזורי בהחלטתו"ביה' כ הרי צדק כב"א
 התובע הול� �ונשאר בתקפו הכלל , אי� על הנתבע ללכת למקו� התובע, במקו� זה ואי� לנו הוכחה ממה שתובעו כא�

  .בעאחר הנת

דמסתמא לא "ק בטעמא דמילתא שיכול התובע לכו� ללכת לבית הועד מצד "עיקר הסברו של המהרי, ה� אמנ�
אבל א� ,  שהתובע מדמה בנפשו שהוא צודק� לכל היותר �כי זו אינה הוכחה אלא , ד"תמוה לענ" לחנ� מוציא מעותיו

, והרי יתכ� שהנתבע הוא צודק? וכי מפיו אנו חיי�,  כ�שהתובע מדמהמה בכ� , מעיקר הדי� על התובע ליל� אחר הנתבע
  ?ולמה יחייבוהו להוציא הוצאות בחנ�

' � שדעתו כדעת התוס"מ ברמב"וא� לפי הבנת הגה". עבד לוה לאיש מלוה"� לא הוזכר אלא הנימוק מצד "וברמב
הוא לא רק , איש מלוהצרי� לומר בהכרח שבחינת עבד לוה ל, שבכל מקו� התובע יכול לכו� הנתבע כשמתעצמי� בדי�

  .אלא בכל מקו� שבידו מעות חבירו הרי הוא כלפיו בבחינה זו, הלואהי "כשבידו מעות חבירו ע

שדי� זה הוא , וסיי� מכל מקו�' � שהביא הנמוק של עבד לוה וכו"� על הרמב"מ שהביא קושית הרמ"ש בכ"ויעוי
אול� יתכ� שלכל הני ". בל בשאר תביעות ליכא עבדדטעמא דמלוה משו� דעבד לוה לאיש מלוה א"ג� בתביעות אחרות 

מאחר שלפי ' ל שלגבי כל תביעה שיי� הבחינה של עבד לוה וכו"דסברי דאי� חילוק בי� מלוה לשאר תביעות סוברי� כנ
  .דבריו ממוניה גביה

הוא , ו� בעירוש� שהדי� שהמלוה יכול לעכב על הלוה ולכופו לד' שכ) א"מ' ג סי"סנהדרי� פ(ש "וכ� הדבר מוכח ברא
אלעזר ' דהאי טעמא דר, מ ומתנות וירושות וכל דבר שיש בו תובע ונתבע"אפילו גזילות ומו"לא רק בלוה ומלוה אלא 

  ".שלא יוציא מנה על מנה שיי� בכל תובע

  :ל"וז' ד הגדול ותיר� בתירו� א"ק שג� הלוה מצי כיי� ליל� לבי"ש בב"ז ממ"כ מביא להקשות ע"ואח

אבל א� אמר לא היו ' היינו דוקא בידוע שזה לוה וזה מלוה וכו,  לוה כופי� אותו וד� בעירוהא דקאמר אבל"
  ".לא שיי� כא� עבד לוה לאיש מלוה, דברי� מעול�

שזה שיי� ) בתמיה" (יוציא מנה מנה"שהנימוק שאי� כופי� המלוה הוא מצד ' שהרי לפני זה כ, ולכאורה תמוה מאד
אלא משו� שאי� הדי� נות� לחייב התובע להוציא הוצאות שיצא ,  לוה לאיש מלוה הואוא� כ� לא מצד עבד, בכל תובע

מאחר שאי� זה כלל הנימוק להלכה ' ש עבד לוה וכו"מ ל"ג שטוע� להד"ומה זה שמתר� שבכה, שכר התביעה בהפסדה
  .זו

נה על מנה אינו אלא ומפרש דהא דאמרו יוציא מ',  תביעה שיי� הא דעבד לוה וכושבכלל "ש ס"כ לומר דהרא"ובע
הוא בכל ' ש דסברת עבד לוה כו"ומכא� דנוקט הרא, אבל אי� הוא נימוק כשלעצמו, בצירו� ליסוד עבד לוה לאיש מלוה

  .מקו� שיש תובע ונתבע

ממה שאמרו בגמרא ) ל"ח הנ"הובא בקצוה(ק על כל הני שיטות "� וכ� המהרי"ל ברמב"� הנ"ק קושית הרמ"כ ל"וא
כי לדידהו , ואילו לשיטות אלה בכל תובע ונתבע הדי� כ�'  ללכת למקו� הועד מצד עבד לוה וכוהטע� דכופי� הלוה

  .'באמת בכל תובע ונתבע שיי� עבד לוה וכו

� לא בא "שהרמב, �"� על קושיית הרמ"מ בדעת הרמב"הנה לפנינו תירו� הכ, אכ� ג� א� נפרש כ� בהני ראשוני�
הוי הנתבע עבד לו עד , שהתובע מתרע� על חבירו שהזיקו"ל וחבלות בלבד להשוות כל התביעות ללוה ומלוה אלא גז

אלא רק , אי� הכונה לכל שיש תובע ונתבע" וכל כיוצא בזה"� "הרמב' וזה שכ". שיסלק היזקו או שיברר שאינו מזיקו
 שיש תובע שבכל מקו�' � כהתוס"מ שנוקט שדעת הרמב"וזה שלא כהגה.  שפגע בממו� חבירומעי� אלהלסוג תביעות 
ע שהביא "י בשו"וכ� נראית דעת הב. � חילוק יש בי� תביעה לתביעה"מ אלא לרמב"דלא כ� מפרש בו הכ, ונתבע הדי� כ�
א בשאר הדיני� שזה טוע� וזה טוע� או "בד. כופי� אותו ודני� לה� בעיר�' שני� שנתעצמו בדי� וכו"הלכה זו של 

הרי שנוחת לחלק בי� ', וכו" וכ� א� טע� זה שהזיקו או שגזלו' לוה וכואבל א� אמר המ' כשאומר המלוה נידו� כא� וכו
ודי� זה של עבד לוה הוא רק בהלואה וגזל וחבלה . לבי� מלוה וגזלות וחבלות" שזה טוע� וזה טוע�"כל שאר תביעות 

  .ואי� יכול לכו� ללכת לבית הועד' אבל שאר תביעות אי� די� עבד לוה וכו, דדמי ליה בזה

אי� לכו� הנתבע ללכת , מ בו" לפי הבנת הכ�פ "עכ, �"ז נידו� שלנו הרי הוא בכלל שאר תביעות ולדעת הרמב"כ לפ"א
  .�"ל כדעת הרמב"כ הרי למעשה אי� אנו יכולי� לכופו שיכול לומר קי"א. לבית הועד
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 ג� לכל ולפיו, א נקט כמותו בהביאו להלכה הכלל שהתובע הול� אחר הנתבע"ק שג� הרמ"שלפי המהרי, בפרט
ודאי שאי� בכוחנו להזיז דעה , כשמקו� הועד במקומו של התובע אינו יכול לכו� הנתבע לבוא למקומו, ל"הראשוני� הנ

  .זו כמלוא נימא

והוא על סמ� , י מועצת הרבנות הראשית לישראל"אכ� נראה שנידו� שלנו יש לדו� בו מצד תקנות הדיו� שתוקנו ע
  . של יהודי� אזרחי המדינה נתו� לשפוט הבלעדי בדיני ישראלהחוק של הכנסת שלפיו דיני אישות

י הרבנות הראשית לישראל ונתמנו "רק דייני� שהוסמכו לכ� ע, שכפופי� לה� כל אזרחי המדינה, לפי תקנות אלה
ובפניה� ורק בפניה� צריכות , מה� מורכבי� בתי הדי�, י המוסדות המתאימי� כפי שנקבע בחוק"להיות דייני� ע

ד מוסמ� "אי� לנתבע אפשרות להמנע מלהופיע בפני בי, ר התביעות ודי� ודברי� שבעניני אישות וכל הכרו� בזהלהתבר
י "עפ, יתר על כ�. ל"ל בטענה שהוא רוצה להשפט בפני תלמידי חכמי� אחרי� שלא הוסמכו ולא קיבלו מינוי כפי הנ"הנ

הפניית התביעה לבירורה לאחד , וסמכי� בעיר אחתכשיש כמה בתי די� מ) ב"סעי� כ(� "המבואר בתקנות הדיו� תש
  .ואי� זכות בחירה בזה לתובע או לנתבע, מבתי הדי� הפועלי� בעיר הוא בידי אב בתי הדי� של אותה עיר

אינה , שהתובע הול� אחר הנתבע, ד האזורי"ביה' מסתמ� כב' שעלי) א"א ברמ"ד ס"י' סי(שמקורה בהלכה , התקנה
אבל אינו יכול להמנע , בעירו או באיזור שיפוטו, ד מוסמ� כחוק" שהתביעה תתברר בפני ביאלא שהנתבע רשאי לדרוש

כש� שאינו יכול לעשות , ד שלא הוסמ� לכ�"שרוצה להתדיי� בעירו בפני בי, ד שהוזמ� בפניו בטענה"להופיע בפני בי
 יכולה לשמש עילה להתחמק ד מוסמ� בעירו של הנתבע אינה"העובדא שאי� בי. זאת כשנמצא בעיר אחת ע� התובע

הוא בלבד שנתקבל ככשיר לברר טענות ותביעות של , ל"וכנ, ד מוסמ� כחוק"שכ� רק בי, ד מוסמ�"מלהופיע בפני בי
מאחר שבתי הדי� , על מה שתסמו�, איפוא, ל אי� לה"אזרחי ישראל טענת הנתבע שמוכ� להופיע במקו� מגוריו בחו

י המוסדות המוסמכי� שנקבעו לכ� "אשית לישראל ולא נתמנו לדייני� עי הרבנות הר"ל אינ� מוסמכי� ע"שבחו
  .במדינת ישראל

* * *  

וא� כי , א שעליו נסב הדיו� והוא שהתובע הול� אחר הנתבע"ומ� הראוי לעמוד עוד בעיקר הכלל דכייל ל� הרמ
  .כ לאחר מה שהסקנו לעיל"מ כ"לנידו� דיד� אי� נפ

. ג� בהלואה וגזילות וחבלות, אה שכלל זה כוחו יפה בכל סוגי התביעותא סת� הדברי� ובפשטות נר"הנה הרמ
' סי(ע "� ובסתמא דשו"ובגזילות וחבלות אליבא דהרמב, ע"לכו) כשמודה במקצת או שטוע� פרעתי(י שבהלואה "ואעפ

 שרק לבית ,נצטר� לחלק, יכול התובע לכופו לנתבע ללכת לבית הועד, )א"ולא העיר עליו כלו� הרמ, א במחבר"ד ס"י
כ "משא. י בסוגי�"או שיתביש בפניה� כדפירש, הועד הוא שיכול לכופו כי ש� מקו� החכמי� ועלול הדי� להתברר יותר

  .ד שבעירו של הנתבע"ד זה על ביה"כשאי� שו� עדיפות לבי, לעני� לכופו לדו� בעירו של התובע

  :זה' י סי"א שהובאה בב"הרשב' אכ� לא כ� משמע מתשו

וה לשמעו� מנה ושניה� דרי� במונטסו� ועכשיו יצא שמעו� לדור במקו� אחר ובא ראוב� לפני ראוב� שהל"
ד קהל מונטסו� ושלחו לשמעו� לעמוד בדי� וסירב ואמר שלא ידו� בפניה� אלא שיבא ראוב� במקו� שהוא "בי

� לכו� לשמעו� ד להזקק לראוב"כל שיש נכסי� לשמעו� במונטסו� צריכי� בי, שורת הדי�. דר ש� וידו� עמו
א� לא יבא לפניה� כותבי� עליו פתיחה וכתבי אדרכתא אנכסי דאית ליה . ד בפניה�"לבא לדו� ש� ע� בע

ואדרבא הלוה חייב ללכת , במונטסו� לפי שאי� המלוה כפו� ללכת אחר הלוה לדו� עמו באיזה מקו� שירצה
  ".'ב וכו"ז' ע� המלוה כדאיתא בפ

כחו יפה לחייב הלוה להתדיי� בעירו של המלוה כש� שכוחו יפה לכו� מכוח זה '  וכוהרי שנוקט שדי� זה של עבד לוה
  .ללכת לבית הועד

ז "והוי עי, ג יכולי� לעקל�"נראה שהוא לא מצד שבכה" כל שיש נכסי� לשמעו� במונטסו�"א "וזה שהזכיר הרשב
 אי� לו כא� נכסי� וממילא יצר� המלוה כי א�, אלא נראה בכונתו, שהרי לא הזכיר כלו� מעני� העיקול, התובע לנתבע

ובזה ג� הלוה יכול , מעתה הוי כאילו יש לו דר� למלוה לאותה עיר של הלוה, ללכת למקומו של המלוה כדי לגבות חובו
  .ד"כ� נראה לענ). ח"ובב' י ש� אות ג"ב(בדומה שא� יש לו למלוה דר� למקו� בית הועד , לכופו להתדיי� ש�

א "ז הרמ"ולא העיר ע(� שדומה להלואות "ע כדעת הרמב"מ שפסק המחבר בשו"לפ, לות וחבלותג� בגזי, ל"ולפי הנ
כ ג� בהני אזלינ� אחר התובע ולא אחר "א, מ שהובא לעיל"שג� באלו שיי� עבד לוה וכפי שהסביר הכ) ל"כלו� וכנ

  .הנתבע

לכת מהל� כמה ימי� כדי לדו� בפניו ומי הוא זה ואיזהו שיצטר� הלוה לטרוח ל: בלשונו בנידו�' ק כ"ומה שמהרי [
שהרי המדובר ש� כשבעירו של המלוה הוי , מ"נראה ברור שכונתו להלואה שלא הוכחה והלוה טוע� להד. ובמקומו

דסתמא "ולא צרי� לטעמא , יכול המלוה לכו� לדו� בפניה�' ע בהלואה מצד עבד לוה וכו"מקו� בית הועד ובזה הרי לכו
 בגונא שלפי טענת הלוה אינו עבד �ל "כ כנ"ובע, כמבואר ש� בדבריו, אלא בשאר תביעות" לא על חנ� מוציא מעותיו

  ].מ"לוה כלל כי להד

די� זה שהתובע הול� אחר הנתבע הוא רק בגוונא ' שג� בשאר תביעות דלא שיי� בהו עבד לוה וכו, ונראה עוד
אבל בדנקיט . ב"פ וכיו"טענת פרעתי במלוה עכגו� , והנתבע נאמ� בלי ראיה, שהתובע הוא שצרי� להוכיח את טענתו

ויוכל התובע להזקיק , בזה די� תובע הוא על הנתבע, ובלי זה הדי� ע� התובע, שטרא בידיה דעל הנתבע להביא ראיה
  .ד שבעירו"הנתבע להתדיי� בבי

ומהיכ� לקח , כי לא נזכר מזה כלו�, שכלל זה שהתובע הול� אחר הנתבע אינו מכוח איזו תקנה, וטעמא דמילתא
היינו בגונא שבית הועד הוא (ופשיטא שבזה : ש�' ק מבואר שהוא מעיקר הדי� כמו שכ"ובלשו� המהרי, ק"זאת המהרי

שא� אתה אומר כ� לקתה מדת הדי� ) לנתבע לדי� בעירו של התובע(שוו כל הפוסקי� שאי� לכופו כלל ) בעירו של התובע
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מא� דכאיב : הפרה' א מקומו בריש פ"דברי� בגמרא הוא כמו שציי� הגרומקור ה, נראה ברור שהוא מעיקר הדי�. 'וכו
כ� על , והיינו כש� שאמרו זאת ש� על עיקר החיוב שהבא להוציא הוא שצרי� להביא ראיה, ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

בזמ� , כא�כ שיי� לומר זאת שמהיכי תיתי לחייב הנתבע לבוא להתדיי� "הכפיה לבא לבית הדי� שבעירו של התובע ג
  .שלדבריו אינו חייב כלו�

שכש� שלעני� המוציא מחבירו עליו הראיה הוא רק בגוונא שהחיוב אינו ברור שעל התובע לברר , וממקו� שבאת
, ג שהתובע הוא בגדר המוציא מחבירו"כ� לעני� הא שאי� נזקקי� לתביעה אלא במקומו של הנתבע הוא רק בכה, החיוב
ג� , אלא הנתבע שבא לפטור עצמו מחובו צרי� להביא הראיה, אינו בגדר המוציא מחבירוכ באופ� שהחיוב ברור "משא

הוא הוא שצרי� לבא למקו� , שהנתבע שבא לסלק מעל עצמו החיוב הברור, לעני� מקו� התביעה צרי� לומר כ�
  .התביעה

הטוע� פרעתי או שמחלה ו, ד"החיוב חל ע� הנשואי� והוא חיוב ברור שבגדר מעשה בי, והנה לעני� מזונות האשה
  שהדבר תלוי א�, ולעני� מזונות האשה שהלכה מבית בעלה לרגלי קטטה) א"ח ברמ"סי' פ' סי(עליו להביא הראיה 

  )".ב"סי' ע' א סי"רמ(צ לשל� "אבל א� המניעה ממנה א, המניעה ממנו ולותה ואכלה צרי� לשל�"

  :א"ג ברמ"ד ס"י המבואר בסימ� קנ"ל הבעל עפכל עוד שהדבר בספק ממי המניעה נראה שחובת ההוכחה היא ע

  ".א� אי� ידוע מי הגור� אי� הבעל נאמ� לומר שהיא המתחלת שכל הנשי� בחזקת כשרות"

 שכ� אמרו �ועדיפא מיניה . שאי� לתלות הדבר בה מטע� זה, ומסתבר שדי� זה הוא ג� כשהלכה מביתו לרגל קטטה
  :).ב"כתובות מ" (ורוצה אשה בקב ותיפלות מתשעה קבי� ופרישות", :)ח"יבמות קי" (טב למיתב ט� דו: "לגבי אשה

א� באה מחמת טענה שהוא בשכונה שיוציאו עליה ש� רע ' ש באשה שיצאה מבית בעלה וכו"מ והב"ומה שכתבו הח
ו דבר וזה, ר"והיינו שמוציאי� עליה ש, ד שהוא רק בגוונא דמיירי בו המחבר"נלע, דהיינו א� ביררה שדבריה כני�' וכו

בזה קיימי� , "'א� היה לה קטטה ע� בעלה וכו"א ש� "כ בהא דהגהת הרמ"משא, שנית� לברר בעדויות מספיקות
  .ל שאי� הבעל נאמ� לומר שהיא המתחלת"ד הנ"קנ' א סי"הדברי� המבוארי� ברמ

ז הוא "ובל, ועל הבעל להוכיח שהיא הגורמת, וכיו� שכ� הרי ג� כשהלכה מביתו לרגלי קטטה בחזקת חיובו עומד
בזה הנתבע הול� אחר , ולפי מה שנתבאר לעיל שבאופ� זה שהנתבע הוא שצרי� להוכיח שנפטר מחיובו. חייב במזונותיה

יוצא מכא� שבתביעת מזונות אי� על האשה ללכת להתדיי� בעירו של , ג"כי הנתבע הוא הנחשב לתובע בכה, התובע
ד כשיר בעירו של הבעל "שג� אילו היה בי, הוא הוא הנידו� שלפנינוו, אלא על הבעל להתדיי� במקומה של האשה, הבעל

  .אלא עליו לבוא למקומה להוכיח שנפטר ממזונותיה, אינו יכול לכופה שתבא להתדיי� בעירו

ד האזורי שד� בדבר בכדי להזמי� את הנתבע "ביה' ל יש לדעתי לקבל את הערעור ולהחזיר התיק לכב"י כל הנ"עפ
  .י בא�כחו"בעצמו וא� עלהופיע בפניו א� 

  שאול ישראלי

  .מצטר� אני למסקנתו אול� לא מטעמיו. בנידו�] ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "מונח לפני פסקו של חברנו כבוד הגר

פשוט הדבר בעיני כי , המוטלת לדעתו על המשיב, ש ישראלי מכח די� חובת ההוכחה"אשר לטעמו האחרו� של הגר
עיי� . אלא א� ורק כאשר היא מוכיחה את צדקת עזיבת הבית,  כשהיא לא עמו בביתאי� לחייב בעל במזונות אשתו

 ולמותר לנו לחזור 53, 52עיי� ש� בעמודי� , 2חוברת ' פורס� בפסקי די� רבניי� כר� ו/ 112ה"בפסק די� בערעור תשכ
  .על הדברי� שנאמרו ש�

המשיב הוא אזרח ישראל וג� . ית די� בישראלהמשיב להתדיי� ע� המערערת לפני ב, לדעתי, אלא שמטע� אחר חייב
ולדבריו דעתו לחזור לאר� , הוא נמצא בחו� לאר� בתפקיד מטע� חברה ממשלתית ישראלית. לא זנח את ישיבתו כא�

  .ודירתו בתל�אביב עומדת לרשותו עד היו�, אחרי שימלא תפקידו

יתכ� שאי אפשר , ר אשר פסקיו ניתני� לביצועאמנ� לו היה במקו� מגוריו של המשיב בחו� לאר� בית די� קבוע מוכ
וג� א� יסכי� המשיב להתדיי� לפני דייני� , אול� בית די� כאמור איננו ש�. היה לחייב את המשיב לבא כא� להתדיי�

ולא תהיה , ג� אחרי מת� פסק די� א� לא ימצא ח� בעיניו, אי� ערובה שלא יחזור בו, בחו� לאר� ויחתו� מראש על כ�
  .פשרות לאלצו לציית לפסק הדי�אז כל א

ככל יהודי אחר תושב ישראל הכפו� , הרי כפו� הוא המשיב להתדיי� לפני בית די� מוסמ� ומוכר בישראל, וא� כ�
  .ה� א� הוא רוצה ה� א� לאו, להתדיי� לפני בית די� זה

, כמבואר באחרוני�, ה היאאלא תקנ, אינו מעצ� הדי�" התובע הול� אחר הנתבע"כי הרי הכלל הזה , וכא� יש לציי�
וא� כ� במקו� שבית הדי� בו . '� חלק חוש� המשפט סימ� ז"ז ובתשובות הרשד"סימ� צ' ל חלק ב"עיי� בתשובות מהריב

אי� אפשר , והתובע לא ימצא בו תיקונו, רוצה הנתבע אי� לו כח בית די� כפי שהוא לאותו בית הדי� לפניו מזמינו התובע
  .ולאלצו להתדיי� לפני בית די� נטול כח, פי הדי�לשלול ממנו את זכותו ל

  :הכותב, ל"ל הנ"ועיי� בתשובת מהריב

מה שלא יכנע ,  לפני בית הדי� של הקהל שלומוכרח ונכנעוהתקנה הזאת נראה שתקנוהו משו� שהיחיד הוא "
  ".א� יגזרו עליו זולת�

הנתבע הוא יותר מוכרח ונכנע לציית לפסק , ובבית הדי� במקומו של התובע, במקו� אשר המצב הוא להפ�, וא� כ�
ועיי� . הרי נפל טעמה של התקנה, ש� אי� האפשרות להכריחו לקיי� את פסק הדי�, הדי� מאשר במקומו של הנתבע

. אי� התקנה חלה, הפוסק שבמקו� שטעמה של תקנה זו איננו', בכנסת הגדולה חלק חוש� משפט הגהות טור אות ד
  .� ש�"ועיי� בתשובת הרשד
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  .ולשמוע את תביעתה של המערערת בבית הדי� בתל�אביב, יש לדעתי לקבל את הערעור, מטע� זה ובגינו בלבד

אבל א� עוד לפני שמיעת , כי כל זה אינו אלא א� לכאורה יש ממש בתביעת המערערת, אול� סייג אחד יש לדבר
הרי אי� לגרו� למשיב הפסד חנ� , ל ממשיראה בית הדי� האזורי כי עצ� התביעה אי� בה כ, הטענות של שני הצדדי�

  .אלא א� כ� תמצא הדר� שהמערערת תבטיח הפסד זה מראש, בביטול זמנו ובהוצאות

  אליעזר גולדשמידט

שחובת ההוכחה מוטלת לדעתו על , בטעמו האחרו�, ]ל"זצ) [א"שליט(ש ישראלי "ראה ראיתי אשר העלה חברנו הגר
  .המשיב

כ "אא, שאי� לחייב בעל במזונות אשתו כשאינה עמו בבית, ]ל"זצ) [א"שליט(שמידט א גולד"ולעומתו דעת חברנו הגר
  .ה אי� להוציא מ� הבעל המוחזק"הלא, כאשר היא הוכיחה צדקת טענתה לעזיבת הבית

בהגה , א"ש הרמ"ואי� כל הוכחה להיפ� ממ, לדעתי אי� כל ספק בדבר שבודאי שחובת ההוכחה מוטלת על האשה
דלאו כל כמיניה לאחזוקה , וע שהוא מתמיד להכותה אינו נאמ� לטעו� שהיא גורמת שמקללתו בפניושא� יד, ד"קנ' סי

א "שאי� דברי הרמ, )ז"תע' ז סי"א ח"ת הרשב"ובשו, ב"ק' המיוחסות סי' א בתשו"וכ� מתבאר בדברי הרשב(, בפרוצה
) 'ממזונות וכו(שבא לפטור עצמו אלא , א מדובר שהוכח בבירור שהבעל מכה את אשתו"כי בנידו� הרמ, עני� לכא�

שאי� ספק , ולכ� עליו להביא ראיה לצדקת טענותיו, והאשה מכחישתו, י שמקללתו בפניו"בטענה שהיא התחילה ע
כ בכל "משא, ולאו כל כמיניה לאחזוקה בפרוצה, והאשה בחזקתה למזונות ככל בנות ישראל הכשרות, מוציא מידי ודאי

אי� להוציא מזונות מ� הבעל המוחזק ללא הוכחה לצדקת טענת , על הצד שכמגדספק שקול וכל צד מטיל האשמה 
  .האשה

, בספק שקול, יש לפסוק מזונות לאשה, שאי� אפשר לומר שמשו� חזקת חיוב מזונות דמעיקרא, ותמה על עצמ�
, יא מ� המוחזקלהוצ, וכל שכ� שאי� הולכי� בממו� אחר חזקה, והלא הלכה רווחה היא שאי� הולכי� בממו� אחר הרוב

ש האחרוני� שחיוב "ומכל שכ� לפמ.). כב(ב דכתובות "� במלחמות פ"ב ברמב"ש כיו"וכמ, דהא רובא וחזקה רובא עדי�
לכתובות ' זכור לאברה� אביגדור בחי' ובס, :)צז(לכתובות ' וכמו שהוכיח ההפלאה בחי, המזונות מתחיל דבר יו� ביומו

  .ל"ואכמ. ש�

א� הדבר ידוע ", כמו שהיא טוענת, שכל שהוא מכה אותה על לא חמס בכפה): "ג"קי' סי(ד "א ח"ובתשובת הרשב
שאי� , ב אי� חוסמי� אותה בפנינו"וכל כיו, שלא יהא זה כארי שדורס ואוכל וזה מכה ובועל, אי� דני� אותה במורדת, "כ�

ב "שבכל כיו,  יוס� אביתורי'בש� ר, )ז"ס תע"ס(ז "א ח"הרשב' וכ� בתשו". זה מרד אלא מתו� המכות היא בורחת
  .ש"ע, "י נאמ� משפטה כדי� מורדת"וא� אמרה איני רוצה לשהות עמו ע", י נאמ�"משרי� אות� ע

מפני מריבה ודברי� אחרי� ) על עזבה את הבית(שא� האשה נותנת אמתלא לדבריה ): ב"ק' סי(א "הריטב' ובתשו
חו� מכדי , ונות� לה דמי מזונותיה שלמה,  שאינה כמורדתפשוט הוא, "ונתברר כדבריה", שעושה לה בעלה שלא כשורה

וכל זה ". המוציא מחבירו עליו הראיה, והוא אומר ממנה, אבל א� ה� חולקי� בדבר שהיא אומרת ממנו", מעשה ידיה
, ל שא� באה מחמת טענה שיוציאו עליה ש� רע חייב לזונה"דהא דקי, ב"ק מ"ס' ע' סיוע לדברי החלקת מחוקק סי

ר או טענות "ואי� חילוק בי� הוצאת ש). ד"ק ל"ס(כ הבית שמואל ש� "וכ. הא לאו הכי פטור,  כשמבררת דבריההיינו
עמוד (בת נעות המרדות ' אהר� ב� שמעו� בס' ג ר"ש הרה"ודלא כמ. אחרות לעול� צריכה לברר טענתה להוציא מזונות

על הבעל להביא ראיה ,  הבעל חייב במזונות או לאוכשיש ספק א�, שהאשה נחשבת למוחזקת בנכסי� לעני� מזונות) 'ס
שבחיי הבעל , ש ושאר פוסקי�"והרא' שדעת התוס) ב"סק' צ' סי(כ האבני מלואי� "וכ. וזה אינו. ש"ע, להפטר ממזונות

  .ל יותר"ואכמ, וכ� הלכה רווחת בכל בתי הדי�. ש"ע, נקרא הוא מוחזק בנכסי�

א גולדשמידט והנני "מטעמו של הגר, ד בישראל"יב להתדיי� לפני בנראה שיש לחייב את המש, ד"ומכל מקו� בנ
  .א"ד בת"מצטר� למסקנה לקבל את הערעור ולשמוע תביעת המערערת בב

  עובדיה יוס�

  פסק דין
  .ובית הדי� האזורי בתל�אביב ישמע את תביעות המערערת, לפיכ� אנחנו מחליטי� לקבל את הערעור

  .אי� צו להוצאות

  .ח"ניס� תשכא ב"נית� היו� י

  עובדיה יוס�  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט

  

*הקדשות ופניה לערכאות, בעני� צוואה:  סימ� מג
41

  

  :לפנינו ערעור שתכנו

א "י' ד א"יא כ�101/ו, 231'  מס623/64' ד האזורי בצפת לפי תיקי� מס"ביה' לבטל מינויי האפוטרופסות של כב. 1
ל לבעלות "ולצוות על רישו� ומסירת נכסי הרב הנ, ל בצפת"א זצ.ד.ב מבמדה שזה נוגע לירושת נכסיו של הר

  .י ההוכחות שמביא לכ�"עפ, המערער בתור יורש ב� אחר ב�

                                                      
  הרב שאול ישראלי,הרב סלמא� חוגי עבודי , הרב יוס� אלישיב :הדייני '  בפני כב165\ה" ערעור תשכ41
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כ לעיי� בתיקי ההקדשות שמא אפשר למצא בה� הוכחות נוספות על אלה שהביא לזכותו "ל וב"לאפשר למערער הנ. 2
  .ולביטול רישו� הנכסי� הללו בתור הקדש

ש "מצטר� לדעתו של הגרי: כ הגעתי למסקנא"ל וב"י המערער הנ"פ ע"יו� בחומר שהובא לפנינו בכתב ובעאחרי ע
וזה , 1וכ� לבטל הערעור כאי� בו ממש במה שנוגע לסעי� ,  של התביעה לדחות הערעור2א בנוגע לסעי� "אלישיב שליט

  :מנימוקי� דלהל�

  .א
'  הסבא ר�. י משפחת ל"והיה באפוטרופסות של כמה דורות ע, �ל נשוא הערעור נמצא בחזקת הקדש לעניי"הנכס הנ

ש לזכות בנכס זה מכח החזקתו בנכס זמ� מרובה "שג� הגיש תביעה בביהמ, הנכד, .ל.ואחר כ� מר י, .מ' ואחריו בנו ר. י
יה בעוד שלאמיתו של דבר לא היה זה הקדש כולל אוסטר, "הקדש כולל אוסטריה"ותשלו� מסי� על ידו תחת הש� 

ש מכיו� שנתברר למדי שלא החזיק זאת בש� "י ביהמ"תביעה זו נדחתה ע. ל"הנ. א.ד.אלא הקדש מעזבונו של הרב מ
  .אלא עבור ההקדש, עצמו

ל הוחזק בתור הקדש לעניי� הרבה יותר משנות חזקה ולא היה ידוע בשו� זמ� מ� הזמני� על "מאחר שנכס הנ
שהביאו , .ט.זמ� האחרו� מטע� המערער שלפנינו ומטע� הרב יפרט לערעור שב, ערעור שהוא מטע� היורשי�

הרי לפנינו בזה ההלכה שטועני� ליורש וטועני� , ש העליו�"כ בביהמ"ש המחוזי בחיפה ואח"עצומותיה� בפני ביהמ
  ).'י, ו"מ קס"חו(ד שהיתה דורות בחזקת הקדש עניי� "כניד, כל שידוע שהיתה תחת ידי המוריש או המוכר, ללוקח

, אלא על התובע המערער, ד המטפל בנכסי� הללו לטובת העניי�"כ חובת ההוכחה על גבאי הצדקה וביה"� אאי
י המערער נשאר הדבר בחזקת הקדש עניי� "כל עוד הוכחה כזו לא הובאה ע. שיוכיח שמעיקרא היתה החזקה בגזלנות

  .י� אלו לטובת העניי�ד בצפת במנותו אפוטרופוס לנכס"ביה' ובצדק נהג כב. כאשר היה עד עכשיו

שכ� החזקה אינה על , טענת המערער שרק בזמ� האחרו� נודע לו על קיומ� של נכסי� אלו של מורישו אינה טענה
ל שהיו גדולי� "ל הנ"ז. אלא על סמ� שתיקת� של בני הרב א, ל"וכל אלה מנכדי או ניני הרב הנ, סמ� שתיקתו הוא

י "ואעפ, )ט"י, ט"מ קמ"חו(ואי� לה� טענה שלא ידעו בנכסי אביה� ) הל�שעליה ל" צואה"כפי שנראה מה(באותה שעה 
  ).ג"קמ' סי(כיו� שהיו שיירות מצויות מהת� להכא , שיתכ� שהיו במדינה אחרת

ד "ביה' שכב, "שמ� ראש"' י אחד מנכדיו בס"ל כפי שהודפסה ע"של הרב הנ" צואה"אי� צור� איפוא להזקק ל
בכדי להעמיד ההקדש על , ולבדוק מהימנותה ותקפה, ה"אייר תשכ' טתו מיו� גהאזורי בצפת מזכיר אותה בהחל

כל עוד אי� הוכחה כנגד ,  מספיק�כי עצ� העובדא שהיה הנכס זה עיד� ועידני� בחזקת ההקדש ללא ערעור , חזקתו
  .ל"וכנ, המבטלתה

  .ב
ל הובא לפנינו והעתק "פר הנס". שמ� ראש"ל כפי שהודפסה בספר "הנ. א.ד.של הרב מ" הצוואה"הוזכרה לעיל 

אי� הוכחה על מהימנותה שכ� ' א: זו בשתי טענות נוגדות" צואה"המערער מתיחס ל. מהצואה נמצא בתיק התביעה
שאי� לדעת א� אמנ� היתה קיימת , ל אלא בתור העתקה בדפוס"י הרב המוריש הנ"י חתו� ע"אינה מופיעה בתור כת

רוצה הוא להסתמ� . 'ב. ולא ראה אותה בתור צואה מחייבת, עתו הרב המורישוכ� א� לא נמל� בו בש, וההעתקה נכונה
שג� זו , ל"אלא מתיחסת רק בנוגע להכנסה מהנכס הנ, על צואה זו שבה כאילו לא כתוב שמקדיש את עצ� הנכס

יא  שה�וכ� , כ� טוע� הוא שהיתה מותנית בתנאי שיקברוהו במקו� מסוי� מה שלא קויי�. בחלקה מיועדת לבני�
  .ולפי טענתו נתקיי� הדבר ע� תקומת מדינת ישראל, "יאיר היו� לכל ישראל"מוגבלת בזמ� עד אשר 

הנני "בלשו� הצואה נאמר : מטיעונו נגד הצוואה ישא הרוח ואי� בה� ממש' כל טענותיו כפי שנתפרטו בנקודה ב
רי שהוא מקדיש בפירוש את הבתי� ה". ת זולת מה שמבואר כא� לחלק בני"מקדיש את הבתי� שלדירה אשר חנני השי

: ל"וכלשונו הנ, ואינו מוציא מכלל זה אלא כמה מ� המטלטלי� המפורטי� בהמש� הצוואה, ומפקיע� מירושת הבני�
  .זולת מה שמבואר לחלק בני

, מפני שלא היה בדעת המקדיש שיגורו העניי� בבתי�, כמוב�, ז"ד חלוקת דמי השכירות ה"כ ע"מה שמזכיר אח
  .ד"מהטע� שמבאר באר היטב ש� בא, ח"כל ר, כנסה מהשכירות תחלק לעניי� מדי חודש בחדשואלא שהה

הרי הנימוק בו הוא מסביר את הפקעת , ל"שבעצ� אי� בו שו� ספק וכנ, א� אילו היה מקו� לספק בכוונת הלשו�
אי� "ל "מ שנראה מחז"כ עפי"שמשו, "שהכל בא אלי בהיסח הדעת ובנסי נסי�"הירושה מהיורשי� בנכסי� אלה משו� 

הרי , "לקיי� תורת ירושה"וכ� מה שמסביר עוד בנוגע לחלוקת המטלטלי� בי� הבני� במפורט ש� , "להנות מה� לבני�
ורק א� יהיה מותר מהחלוקה לעניי� מזכה לבני� , מכל זה מוכח בעליל שאי� כוונתו שיירשו הבני� במשהו מהבתי�

  .בתורת מתנה בעלמא

לפנינו בצואה ,  שכאילו קיו� הצואה תלוי בתנאי של סדר הקבורה מה שלא נתמלא לפי טענתוומה שנתלה המערער
אלא שיחד ע� החלוקה של הנכסי� הוא ג� מצווה על המתעסקי� בו שיטפלו בו לפי , אי� שו� זכר שתולה זה בזה

אלה שמתעסקי� ע� שכ� למה יפסידו העניי� בגלל ש, א� ג� מצד הסברא אי� מקו� לתלות זה בזה, הסדר שקבע
ייהנו ממעשי "בפרט שכאמור כל עיקר הקדשתו הנכסי� לעניי� הוא מחמת אי�רצונו שבניו ? הנפטר לא ימלאו רצונו

  ?ומה זה שיי� לסדר ההטמנה שלו, "הנסי�

ג� אילו היינו מקבלי� ההנחה של , "עד שיאיר היו� לכל ישראל"מה שנתלה בלשו� שבסו� הצוואה , א� ג� זאת
 דבריו הדני� לסו�לפנינו בצואה יש לראות שזה מתיחס רק , ל"שהקמת המדינה יש בה משו� הגעת הזמ� הנהמערער 

עד "ולזה מתייחס הסיו� , "יהי אור ויהי אור"שמזכיר ש� לומר בשעת מעשה הפסוקי� , על סדר ההטמנה והקבורה
מגלה בפרוש "  בכלל� יחדאנחנווג�  היו� לכל ישראל שיאירעד "המש� לשונו בסיו� , יתר על כ�". שיאיר היו�
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אי� ג� שו� . כולל ג� את המצוה וכל בני דורו, שאז יאיר היו� לכל ישראל, שהכונה לזמ� התחיה כשיחיו מתי ישראל
מה יכול , ל מחמת אי רצונו שבניו ייהנו מהנכסי�"שהוא כנ, יסוד סברתי לקשר זאת ע� חלוקת והקדשת הנכסי�

  ? זה בוא שעת הגאולה לישראלאיפוא לגרו� שינוי בנידו�

ואי� זכות לבני המקדיש , יש לזכות את העניי� בהקדש, א� להסתמ� עליה, י צוואה זו"ל יוצא ברור שעפ"מכל הנ
  .בנכסי� אלה ולא כלו�

ל מי שמת ונמצאת דייתיקי קשורה על ירכו אינה "שכ� קיי, אכ� הנכו� הוא מה שהמערער טוע� נגד מהימנות הצואה
  ).'ב, א"ש� רנ(הנכסי� בחזקת יורשי� , ובמקרה של ספקות, )ה"כ, נ"מ ר"חו( אומר כתבה ונמל� כלו� שאני

ושא� הוא אינו , שהמעיד על נכונות� הוא אחד הנכדי� המוציא לאור, אי אפשר לראות דברי צוואה מודפסי�
  .ממש כדיני צוואהצוואה של , מזכיר בפירוש שאכ� צוואה זו נמסרה כדי� והיתה רצונו האחרו� של הנפטר

  .שה� ג� בלי זה נשארי� בחזקת�, אי� ההקדש זקוק לקיו� זכויותיו להסתמ� על הצואה, כאמור לעיל, בר�

 .ג
: והוא, שכ� לגופה של תביעה אי� לה מקו� ג� מצד אחר, ל רק בכדי להפיס דעתו של המערער"נזקקנו לכל הנ

ש המחוזי והעליו� והללו "בבירור התביעה שלו בפני ביהמ, .הוא הרבי מ, שהמערער פנה בשעתו כמצטר� לתובע האחר
ד "ואי� מקו� לביה, ש לערכאותיו השונות"ד הגדול משמש מקו� ערעור על מסקנות ביהמ"אי� ביה, דחו תביעותיה�

  .ש שאליו פנה המערער בשעתו דחה תביעותיו"לאחר שביהמ, לדו� בדבר

, ו"כ' י סי"ד בב"א הו"כ הרשב"כמש, סוימת ג� גרוע מפשרהז במדה מ"ש ד� לפי די� תורה וה"אמנ� אי� ביהמ
שזה אסור אפילו בדי� שדני� כדיני , ע נכרי לדו�"שאפילו א� קבלו ע, ז הוא לכתחלה אבל לא בדיעבד"מ כ"מ. ש"עיי

  . לחזור בוי"שא� כבר ד� לפניו א) 'ב ב"כ' סי(א "מ מסיק הרמ"ומ, ואפילו קני� אינו כלו� להתחייב בזה, )כו' סי(ישראל 

" תומי�"' א� עי, "במה יתקיי� הדי� שלא יוכל לחזור, דהא כיו� דהקני� אינו כלו�", א"� ש� השיג על הרמ"אכ� בש
� לחלק בי� שקבלו סת� לדו� בדיני נכרי� לבי� שקנו על נכרי מסוי� שזה נאמ� "מ שמסיק הש"וכ� לפ. ש� שיישב דבריו
שכ� המדובר ש� במרדכי , ה שהמדובר בנכרי שאינו ד� לפי דיני ישראלונרא". פ"כאילו קבלו קו"בעיניה� שמהני 

כ א� הדבר "א, י לחזור בו"מ פסק שא"ומ, שממנו מקור הדברי� על נכרי שהרגיש בו שהיה מטה דבריו וקיבל שוחד
  .י קני� ודאי שאינו יכול לחזור בו"נעשה ע

ל דפשרה "הרי קיי, אות הדי� שדני� אלא בתור פשרהומאחר שאי� לר, ש נוהג לקבל קני� לקבלת דינו"אכ� אי� ביהמ
ה "ז נראה שה"ועפי. ה א� נתנו שטר"א ה� מסיק ש� דה"א� הרמ). 'ז, ב"מ י"חו(ז יכולי� לחזור בה� "ובל, צריכה קני�

דוגמת מה שמצינו שכתיבת שטר בוררי� , שזוהי קבלת השופטי� על עצמ�, ש"מה שמגישי� בכתב שטר תביעה לביהמ
י "ז דא"ז כקבלת קני� ע"ה, ת"ד כ� שלא ידונו לפי ד"ג שהוגש כתב התביעה ע"ובכה, )'ב, ג"י(י לחזור בה� "מהני שא

  .לחזור בה� לאחר שכבר הוציאו את פסק דינ�

לאחר שהסכי� והתחייב בכתב לקבל פסקו , ת"י ד"ג� אילו היה בתביעת המערער תביעה של ממש עפ, ל"י הנ"עפ
  .ת"י ד"רר מחדש תביעה עפאי� מקו� לעו, ש"של ביהמ

  .ד כתבתי"והנלע

  שאול ישראלי

  פסק דין
  .על יסוד הנמוקי� המצורפי� מחליטי� אנו לדחות את הערעור

  .ו"א אייר תשכ"נית� ביו� י

  שאול ישראלי  עבודי סלמא� חוג   אלישיב' יוס� שלו

  

*בעני� דרישה לבדיקה פסיכיאטרית : סימ� מד
42

  

: בה נאמר, ט"טבת תשכ' מיו� ב) כז / 10776' תיק מס(יפו �אביב�אזורי תלד ה"זהו ערעור על החלטת ביה
א� לפי , אלא א� יצהיר הבעל שהוא מוכ� להשלי� עמה, ד מוצא שאי� לחייב את האשה להבדק"ביה"

  ".תוצאות הבדיקה יוברר שהיא בריאה

, האשה� נגד המשיבההבעל הגיש תביעת גירושי��המערער. הצדדי� ה� זוג נשואי� ולה� ילדי� מבוגרי�
 עזב המערער את הבית 1964באפריל . ובגלל מצבה הרוחני והנפשי של המשיבה, מפאת אי התאמה ביניה�

  .ומאז הוא חי ומתגורר ע� אשה אחרת, סופית

, י זה את חוסר ההתאמה ביניה�"ולהוכיח ע, המערער דרש לחייב את המשיבה לעבור בדיקה פסיכיאטרית
  .ד האזורי"ביה' מורה של כבועל זה באה ההחלטה הא

  :ג בהגהה"ד ס"ע קנ"בא

                                                      
  הרב עובדיה יוס�, הרב שאול ישראלי , הרב בצלאל זולטי: הדייני '  בפני כב92\ט" ערעור תשכ42
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ומושיבי� , וא� אי� ידוע מי הגור� אי� הבעל נאמ� לומר שהיא המתחלת שכל הנשי� בחזקת כשרות "... 
  ... ".ביניה� אחרות לראות בשל מי הרעה הזאת

  ):ד"ס ע"י סו"ד בב"הו(א "ב שמש� מקור הדברי� כפי שציי� הגר"ק' א במיוחסות סי"ל הרשב"וז

וקרוב בעיני הדבר שא� ידוע שהוא מתמיד להכותה שאינו נאמ� לטעו� עליה שהיא מקללתו בפניו דלא כל "... 
  ".מ שלא תל� לבית המשתה"המדיר גבי ע' כעני� שאמרו בפ, הימנו לאחזוקה בפרוצה

  ."אבל לא אתחזק לא כל כמיניה, ר אשי לא אמר� אלא דאתחזק"א.): "עב(ש בגמרא ש� "והוא מ

מ עושי� מעשה דהיינו "מ, "שכל הנשי� בחזקת כשרות"י שסתמא דמלתא שהוא הגור� "רואי� אנו מזה שאעפ
י שאי� הבעל נאמ� ומסתמא "ואעפ, הרי שאינה יכולה לעכב מלעשות פעולה המבררת". מושיבי� ביניה� אחרות לראות"

  .אמרינ� שהוא הגור�

ז שמזקיקי� להראות "ט' מ סי"ד בטוחו"והו', ט' סי' כלל ו' ש בתשו"כ הרא"אכ� נראה שהלכה זו יסודה ממש
כיו� שיש בידו , כ הוא"אדרבא כש, דמאי שנא הוא מאחר"ד מה שיש בידו כשהלה טוע� שיש לו בזה זכות או ראיה "לבע

  ". 'זכותו של שכנגדו והוא תובע ממנו שלא בדי� וכו

ד דברי� שיש "א� אמר בפני בי"כופי� להראות אלא ה שאי� "כ' ח סי"ש כלל ס"ד עוד מתשובת הרא"וש� בטור בא
כיו� , ד"קנ' ה בהא דסי"ז נראה דה"ועפי, כ יכול לסרב בטענה שאינו מעוני� שיראו עני� השטר"שאל" בה� אמתלא

פ אמתלא מספקת "ז עכ"ה, פ חזקת כשרות"שג� לו היה עכ, שמתר� עצמו שמכה אותה בגלל שמקניטתו בקללותיה
  . וממילא אינה יכולה להתנגד להושיב ביניה� אחרות,לחייב בירור מצדה

כי אז היה , ד נמי אילו היה הבעל מוכ� להצהיר שא� יתברר שהטענות שלו אי� לה� יסוד כלפיה ויחזור אליה"וניד
היתה זו אמתלא ', בעצ� העובדא שעזבה ואינו רוצה לדור עמה למרות שני� רבות של נישואי� והולדת ילדי� וכו

הרי , בפרט שמצא לו אחרת שחי עמה כפי הודאתו עצמו, אול� מכיו� שאינו מוכ� להצהיר כזאת, בה לבררמספקת לחיי
ואי� , אלא אדרבא כל התנהגותו מוכיחה שאי� זו אלא תואנה, לא זו בלבד שאי� לראות בעזיבתו אותה אמתלא מספקת

 כל שקיי� חשש שעיניה נתנה באחר דינה ב באשה שטוענת מאיס עלי באמתלא"וכיו. רצונו אלא לבזותה ולדכאה בחנ�
  ).ג"ב וס"ז ס"ע' סי' עי(, ואי� נותני� לה דינה דמתיבתא, כמורדת

. ל"וכנ, פ אינו מוכ� אפילו להצהרה זו הנדרשת ממנו"כל עוד עכ, ד האזורי בדחותו תביעה זו"אי לזאת צדק ביה
  שאול ישראלי

  פסק דין
  .לאור האמור הערעור נדחה

  .י"הס� שלש מאות ל, למשיבה עבור הוצאותיה בערעור זהעל המערער לשל� 

  עובדיה יוס�  שאול ישראלי  בצלאל זולטי

  

*בעני� חיובי שבועה : סימ� מה
43

  

ט "א�יפו מיו� כ"ד האזורי לת"ביה' של כב) ד"י ביה"כש� שנית� לו ע" (פסק�די� חלקי"לפנינו ערעור וערעור נגדי על 
  : כדלהל�בו נאמר) לד9451/תיק (ז "טבת תשל

  .להכחיש את טענותיה של התובעת, על הנתבע�תובע להשבע שבועת היסת.א"

  .בתביעה הנגדית של התובע�הנתבע נגד התובעת הנתבעת, ד יחליט אחרי הישיבה הבאה"ב ביה

  . אי� לחייב את הנתבע לשל� תמורת ההמחאות הדחויות שהיו בידו והחזיר��ג אשר לכספי התרומות 

  ."ד אחרי הישיבה הבאה"יחליט ביה, שהיו בידי הנתבע, במזומני�ד בעני� התרומות 

בו חוזרת על תביעתה לחייב , וערעור נגדי מטע� התובעת, על זה הוגש ערעור מטע� הנתבע על חיובו בשבועת ההיסת
  . שבועת המשנה�ולחילופי� שבועת התורה ולחילופי חילופי� , הנתבע ממו� כפי התביעה

ד "ובי. ז קשה הערעור"שמשו, ד"ד לא נת� נימוקיו לפסה"רי� קבלו שני הצדדי� על שביהע� תחילת שמיעת הערעו
ד הרצאת סיפור "י ביה"ז הומצאה אלינו ע"אלול תשל' בט. ד טר� שיכנס לבירור הטענות"זה החליט לבקש נימוקי פסה

  :קהוזה לשו� ההנמ. ד בקצרה"נימוקי ביה, ובסיו�, המעשה של השתלשלות העובדות והטענות

ולכ� על , ד שטענת התובעת�נתבעת היא בגדר טענת ודאי"מוצא ביה, אחרי העיו� בנידו� ובכל החומר שבתיק"
  ."הנתבע�תובע להשבע שבועת היסת

 משו�וכ� , "היא בגדר טענת ודאי"שכ� לא נתבאר משו� מה , כי א� ההנמקה עצמה אינה מנומקת דיה, עלינו להעיר
  ).ד"של הפס' סעי� ג( נית� שו� נימוק על דחיית הטענה באשר לכספי התרומות כ� לא. מה נדחו טענות התובעת

ד האזורי "פ וכ� הסתמכו הצדדי� על החומר שבתיק ביה"מכל מקו� נכנסנו לבירור הטענות שנשמעו לפנינו בע
  .ל"וסיכומי הטענות בכתב שבתיק הנ

  :ה� כדלהל�, ל"שבסיומה באה ההנמקה כנ, ד בתוספת"גו� העובדות כפי שמביא ביה

                                                      
  הרב יוס� קאפח, הרב שאול ישראלי , ידט הרב אליעזר גולדשמ: הדייני'  בפני כב126\ ערעור תשלז43
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והשאיר , אשר נתאלמנה ממנו, התובעת היתה אשת אחיו של הנתבע. הצדדי� היו בעבר קרובי משפחה"
  .הנמצאי� אצל אמ�, אחריו ילדי� קטני�

נטל עליו הנתבע את המשימה בהמלצת , וע� זה שנשארה התובעת ללא מקור מחיה, עקב פטירת אחי הנתבע
והחל לטפל בהשגת מקורות לקיו� , הנתבע נמני� על קהל חסידיושג� המנוח וג� , .א. ש. ר ק"האדמו

  .המשפחה

שהגיע לסכו� של , עקב פטירת בעלה המנוח, הנתבע טיפל בהשגת דמי הביטוח שהיו מגיעי� לתובעת ולילדיה
י ידידי� "שניתנו ע, י וכ� הגיעו לידו כספי� בעי� ובהמחאות לתשלו� בתאריכי� מאוחרי�"מאה אל� ל

  . המנוח לטובת הילדי�וחברי� של

  .בראותה את טרחותיו והשתדלויותיו למענה ולמע� ילדיה, התובעת נתנה אמו� מלא בנתבע

  .י"והושקעו בה כל כספי הביטוח בס� מאה אל� ל" א"ג נפתחה חנות בבני ברק בש� "בחדש אדר תשל

את הסחורה ושיל� הוא אשר קנה , והוא החל לנהל את החנות, התובעת נתנה אמו� מלא בנתבע, כאמור
  .אמנ� ג� התובעת ישבה בחנות ועסקה במכירה ללקוחות שנכנסו לחנות, בעבורה

  .האמו� שנתנה התובעת בנתבע נתערער, והחלו להתגלע אי הבנות בי� הצדדי�, לא עבר זמ� רב

 והוסכ� ביניה� על מכירת החנות ע� הסחורה, הצדדי� החליטו שאי� ה� ממשיכי� לנהל את העסק במשות�
  .שבה

  .ומכא� התביעות ההדדיות של שני הצדדי� שהוגשו לפנינו

, ח מכל הפעולות שעשה במש� הזמ� שניהל את החנות"לא מסר לה דו. י הנתבע"רומתה ע, לדברי התובעת
הצהיר שער� הסחורה שבחנות מגיע לסכו� של שמוני� אל� , כשמסר לה את החנות למכירה, ונוס� על כל זה

היא . י בלבד" ספירת המלאי של הסחורה הגיע ערכה לסכו� של ארבעי� וחמש אל� לואילו כשנערכה, י"ל
כ� היא דורשת לחייבו למסור לה את . י"דורשת לחייבו בסכו� ההפרש שהוא בס� של שלשי� וחמשה אל� ל

  .י"בסכו� כולל של שבעי� אל� ל, הכספי� שנאספו בי� ידידי וחברי בעלה המנוח לטובת ילדיה

אול� כנראה שאי� התובעת נותנת בו , כי נהל את עניני התובעת וילדיה באמונה, ענה הנתבעבתשובה לכ� 
ולדבריו נער� חשבו� , הוחלט שאי� כל אפשרות להמשי� יותר. וזאת כנראה בהשפעת בני משפחתה, אמו� יותר

שלפי , שבהי והתובעת קבלה את החנות ע� הסחורה "וסוכ� ששכרו המגיע לו הוא סכו� של ששה עשר אל� ל
א� התובעת מכרה את הסחורה במחיר של ארבעי� וחמשה , לדבריו. י"הערכתו ערכה הוא שמוני� אל� ל

  .אי� הוא צרי� לשאת בהפסדי�, י"אל� ל

טע� הנתבע שהחזיר את כל הכספי� ולא נשאר אצלו כל , י ידידי המנוח"אשר לכספי� וההמחאות שניתנו ע
  .סכו�

י שכר "ומאיד� לחייב את התובעת לשל� לו ששה עשר אל� ל, תביעה נגדודרישת הנתבע היא לדחות את ה
  .עבודה המגיע לו

א� כמוב� שזה ילקח , י ולא יותר"התובעת אמנ� הודתה שמגיע לו על חשבו� שכר עבודה ס� ששת אלפי� ל
  .בחשבו� וינוכה מסכו� התביעה שלה

  .כרשו� בתיק, ד שמע עדויות בנידו�"ביה

ולרוחא דמילתא ולחילופי , בהתא� לתביעה, ה התובעת�נתבעת לחייב את הנתבע�תובעבסיכו� הטענות בקש
  .חילופי� לחייבו בשבועה

ולחייב את התובעת�נתבעת , לא בממו� ולא בשבועה, כ הנתבע�תובע בקש לפטור את הנתבע�תובע לחלוטי�"ב
  ."בהתא� לתביעתו

 שספירת המלאי טר� שנמכר העסק �, הטענותנוסי� לש� הבהרה עוד כמה פרטי� כפי שמשתק� מתו� התיק ו
לא נכחה . י הקונה ומשפחתו"וכ� ע, ובהשתתפות� הפעילה, שהוא אחי התובעת. וכ� מר ד, .נעשתה בנוכחות עד מר ר

משו� , נערכה הספירה שלא בנוכחות הנתבע, י טענות התובעת"עפ. וכ� לא נכח הנתבע, בשעת הספירה התובעת עצמה
  .וזה היה נראה כהוצאה מיותרת, ד עבור השתתפותו בספירהשביקש סכו� כס� נכב

בעוד . מסביב לשאלה על כמות הסחורה שהיתה בחנות בשעת הספירה נטוש הויכוח העיקרי בי� התובעת לנתבע
שהוא הקונה . וכ� מר ק, ד כעד"שהופיע בפני ביה. מר ר, שהנתבעת מסתמכת על החישוב של הנוכחי� בשעת הספירה

שבעוד שלפי , והיינו. הנתבע מעורר טענות על הצורה של הספירה ועל מהימנותה, ד" הוא הופיע בפני ביהשא�, של העסק
לפי טענת הנתבע , י" אל� ל�.41והקונה שיל� בחשבו� סופי רק , י"התובעת המלאי היה בער� של ארבעי� וכמה אל� ל

א� משו� חוסר ,  שבכוונה העריכו פחותא� משו�, והספירה לא היתה מדויקת, י" אל� ל75�80היה ש� בער� של 
  .או חלק שלא הוער� כלל, בקיאות בשומא

והסכו� , לפי גירסת התובעת בסביבת ארבעי� וכמה אל�, ל"שהיתה כנ, בהסתמ� על תוצאות ספירת המלאי
ט כפי הפירו, כ התובעת שחסרי� סכומי כס� נכבדי�"טוע� ב, מדי פע�, שהוציא על קנית הסחורה וחידוש המלאי

לחלופי� היה צרי� לחייבו בשבועת השומרי� שהיא מ� התורה כדי� . שבתביעה והסיכומי� ויש לחייב בה� את הנתבע
  .ולחלופי חילופי� לפחות לחייבו בשבועת המשנה כדי� אפוטרופוס בנכסי יתומי�, שומר שכר

כ "אלא א, א היה חסר כלו�ואילו לפי חשבונו ל, שהספירה היא בלתי מדויקת, כאמור, טוע�, לעומת זה, הנתבע
על סכומי כס� , ד על זה"שעדיי� טר� נית� פס, לעומת זאת מעלה הנתבע טענות נגדיות. לקח, מישהו שלא באשמתו
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וכ� הוצאות , שלא כובדו ע� חיסול העסק, קי� שהוציא בשעתו עבור קנית סחורה'ששיל� לפי פסק בית המשפט על צ
  .הכרוכות בניהול המשפטי� בנידו�

, י דרישת�"וזה עפ, לטענת הנתבע החזיר� כול� לאלה שאספו הכספי� מהתורמי�, ר לכספי התורמי�באש
הפסיד , בחלק מהתרומות' והכס� במזומני� שהי, קי�'י שהחזיר את הצ"וע, והתובעת טוענת שכבר זכו בה� יתומי�

  .בידיי� את היתומי�

ז הערעור מטע� "וע, קי� דחויי� מבלי לנמק'יו בצד דחה כאמור את התביעה בנוגע לכספי התורמי� שה"ביה' כב
  .התובעת

אשר לטענה שיש לחייב הנתבע . ד במסקנותיו"ביה' ואנו בדעה שצדק כב, עיינו בטענות הצדדי� ובחומר שבתיק
אי� , מאחר שא� נקבל טענת הנתבע ביחס לער� המלאי, לא נמצא יסוד מספיק לחיוב זה, לפי חישובי התובעת, בממו�

  .שו� תביעהמקו� ל

הסחורה שנקנתה ע� הפתיחה ובמש� קיו� העסק מסתכמת )  של סיכומי� ראשוניי�2' עמ(לפי סיכומי התביעה 
ה נמכר "נמצא לפי זה שבס.  אל� בער�80לפי טענת הנתבע ער� המלאי בזמ� חיסול העסק היה , י" ל167,636בס� של 

) 50%הממוצע הוא רק , לפי הנתבע( כטענת התביעה 75%א� ג� ננקוט שממוצע הריוח היה . י" אל� ל87בער� ס� 
י בער� את הסכו� " אל� ל80ל לפי הנתבע בס� "שהוא כנ, א� ננכה מער� מלאי הסחורה. י" אל� ל62הריוח הוא בער� 

,  אל�53נשאר סכו� ער� המלאי שהיה של הנתבעת בחיסול העסק בער� בס� , לטענתו, שה� חובות לספקי�,  אל�27
כולל הסכומי� שקיבלו , א� נצר� לזה סכו� ההוצאות.  אל� יותר ממה שהיה קיי� ע� פתיחת העסק�.23דהיינו ס� 

וזה יותר על הממוצע ריוח של ,  אל�64 �י יתקבל הס� כ" אל� ל41שהוא לפי חשבו� הנתבע בס� , שני הצדדי� מהעסק
75%.  

מלאי לא היה אלא בסביבות ארבעי� וכמה שס� ה, אי� איפוא לבא בטענה על הנתבע אלא א� נקבל גירסת התביעה
יש איפוא . י" אל� ל30שהיה , יוצא שחסר עוד מסכו� ההשקעה הראשו� בסחורה, שבניכוי החוב על המלאי, י"אל� ל

  .למקד את הדיו� ועיקר התביעה על נכונות הגירסות השונות שבי� התובעת לנתבע על ער� המלאי בשעת חיסול העסק

פסק בזה כדי� תביעה שהנתבע כופר הכל בתביעת התובע שהיא תביעת ברי ופסק חיוב שבועת בית הדי� כאמור לעיל 
  .היסת

שמאחר , כ הנתבע"א� צודק בזה ב. ש"המערער מטע� התובעת טוע� שהיה צרי� לחייבו שבועת השומרי� כדי� שו
ד "שבניד, זאת ועוד. ירהנמצא שלא נסתלקו הבעלי� מהשמ, ובשעתו ג� מסרה אותו לאחיה, שהיה מפתח ביד הנתבעת

, ש"אלא אתה בא לחייבו מאחר שמקבל שכרו על הטיפול בעסק מגדר שו, שהנתבע לא קיבל עליו במפורש חיוב שמירה
לא יתכ� להטיל על הנתבע חובת שמירה ואחריות על , ויכול הוא להוציא ולהכניס כרצונו, ג שיד הבעלי� שווה"כל כה
ג שאי� "ש' ע ריש סי"בסמ' ועי. ואי� ביד התובע לשמור כלל, ש� מבלי מפריעשהרי הבעלי� יכולי� לקחת מ. החסר

ודאי שיש לדו� , שלא קיבל שמירה במפורש, כ בנידו� שלנו"וכש. כ נסתלקו הבעלי�"ע אלא א"ש לכו"אחריות על השו
  .שלא היה בדעתו לקבל עליו שמירה ואחריות בזמ� שאינו מסוגל כלל לבצע השמירה

ש וא� "ב שאינו לא שו"ו בעני� שכיר שעושה מלאכה בבית בעה"ש' ח ריש סי"כ הב"תבע ציי� למשכ הנ"בסיכומי ב
ג "ח בזה אלא בכה"ולא אמר הב, כ התובעת שזה טעות"ז ענה ב"וע". דהא לא נסתלקו בעלי� משמירת�"ח "לא שו

סגי אלא שבגלל זה שאינו יכול כי טע� זה לא , כ הנתבע בזה"א� צודק ב. ד"עכת, מפני שאינו רשאי לקחת הכלי לביתו
דהא לא "ולזה צרי� הטע� . פ"ח עכ"ל שהוא שו"מ הול"א� מ. משו� זה אי� דינו כשומר שכר, לתפוס אותו בשכרו

שתי דעות א� שומרי� צריכי� משיכה או , ה"א ס"רצ' ע סי"וכוונתו למבואר לעיל בשו" נסתלקו בעלי� משמירת�
צרי� ודאי , ל דלהני דסברי דצרי� משיכה"ע הנ"ע וכ� הסמ"ונראה מלשו� השו(. דסגי בזה שהבעלי� הסתלקו מהשמירה
  ).תנאי קמא שנסתלקו הבעלי� מהשמירה

במטרה ברורה שתוכל להכנס בכל עת שתרצה ותעשה מה , ד שהתובעת קיבלה לידה מפתח לעסק"ו לניד"והדברי� ק
לא מסתבר כלל , שכאמור. י נוכחות הנתבעבפתחה העסק לצור� ספירת המלאי מבל, והרי באמת עשתה כ�, שתרצה

והוא הרי לא קיבל עליו . בעוד שאי� הדבר כלל בידו לשמור, ע העובד מטעמה אחריות על התכולה"ג יקבל ע"שבכה
  .סביר וקיבל: שאז היה אולי מקו� לומר, במפורש חיוב לשמור

שו המנוח אחיו שהיה בעלה של שלפי דבריו ביק, כ התובעת שיש לראות את הנתבע כאפוטרופוס"עוד טוע� ב
י אסמכתאות "עפ(או שדינו כב� הבית הנושא ונות� בתו� הבית שבזה מוכרע להלכה , התובעת שיטפל בעניני ילדיו

  .לפי מנהג העול�, שג� כשנוטל שכר נשבע שבועת המשנה) 8סיכומי� עמוד , שמביא

אלא , בל בעיסקא א� יש לו די� שותפי� וב� ביתשעד כא� לא נחלקו הראשוני� בעני� המק, ובאמת אינו צרי� לזה [
שבזה יש חולקי� וסוברי� שכיו� שנוטל שכר , כשיש לו שכר קצוב או חלק יותר גדול בריוח כדי� מוסר מעותיו בעיסקא

היינו , אבל כשלוקח חלק כחלק. ובזה לא חייבוהו להשבע מדי� המשנה, טרחתו יותר מבעל המעות אינו מורה לו היתר
כ מחייבת בזה "ואעפי,  לשליש ולרביעלמחצהוהרי הללו נוטלי� שכר� , האריסי�בדי� המשנה שכולל ג� ההלכה ש

כ ג� כשנוטל חצי שכר "וע, שבאריס אי� חשש להפסד, ועל כרח� שמחלקי� בי� אריס לזה של עיסקא. המשנה שבועה
  .או שהריוח שלו קט� יותר, שהאחריות של הבעלי� גדולה יותר, שלא כמו בעיסקא. עדיי� מורה היתר לעצמו

ח "עדיי� לא מסר דו, כ כששינו התנאי�"ואח, מ לחלק הרווחי� חלק כחלק"בתחלת כניסתו היה זה ע, והרי בנידוננו
  ]כ חיוב שבועה זה בעינו עומד"וא, שהיה בריוח שוה בשוה, על כל העבר

שבזה יכול , לא כשיש הודאה במקצתשהרי להלכה נקטינ� שאי� חיוב של שבועת המשנה א, א� כל זה לא יושיענו
ואילו ). ע להלכה"ז דצ"ה בש� הט"ט ש� סק"ובאה, ב"ג ס"צ' � סי"ע ש"וע, ט"צ סי"ר' סי(להשביעו ג� על טענת שמא 

 שלא נשמעה קוד� חדשהתביעה ) 10' סיכומי� שניי� עמ(אמנ� התובע מעלה בסיכומיו . כא� אי� הודאה אפילו במקצת
וקניית , י"כי מה שנתקבל היה מאה ושני אל� ל. י"הנתבע מכספי הביטוח שקיבל ס� אלפיי� לשנשאר בידי : וזה, לכ�
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ולא נשמעה לא בתביעה המקורית וא� לא , היא כאמור חדשה, א� ה� תביעה זו, י" אל� ל�.100ה "העסק עלתה בס
שג� כס� זה ) 3' שניי� עמבסיכומיו ה(ז "מסתבר איפוא גירסת הנתבע שעונה ע. ד בעל פה"בהופעת הנתבעת בפני בי

על כל , וא� א� הנתבעת תכחיש זאת ותת� אמתלא מתקבלת למה לא העלתה תביעה זו לפני כ�. הוצא בייסוד העסק
אכ� הרי לפי כל הדעות נשאר לו עדיי� חוב על חשבו� . וא� כ� עדיי� תורת כופר הכל עליו, פני� הרי הנתבע כופר בזה

, וחוזר הדי� לתביעה רגילה שהלה כופר הכל.  כ� מכל מקו� אי� כא� הודאה במקצתא�, י" אלפי� ל�.6משכורתו בס� 
  .שאי� כא� שבועת המשנה

טוע� . ד הוא מדי� הכחשה על תביעת ברי"שכפי נימוקי ביה, לעומת זאת מעלה הנתבע טענה על חיובו בשבועת היסת
לאי אי� לה תורת תביעת ברי בזה שמאחר שהתובעת עצמה לא היתה נוכחת כלל בספירת המ, כ הנתבע"ז ב"ע

  .ג� א� לפי דבריה היא מאמינה לה�, שמסתמכת על דברי אחרי�

א מכריע כדעה "וא� אמנ� הרמ. שנוי במחלוקת ראשוני�, א� הסתמכות על אחר נחשבת לטענת ברי, ואכ� עני� זה
ע "וע. ע"ג עליו והניח דבריו בצ� משי"הרי הש, )ג"ה סכ"ע' סי" (וכ� ראוי להורות: "כלשונו, המחייבת שבועת היסת

  .א ש�"בביאורי הגר

� "שבזה ג� לדעת הש, שכ� יש לראות כא� גדר רגלי� לדבר. א� כי לא מטעמו, ד בזה"א� נראה שיש לקבל פסק ביה
חייבי� ' שבאפוטרופסי� ואריסי� וכו, שהובא לעיל' ג' ג סי"צ' � להלכה בסי"בפרט שדעת הש(, חייב שבועת היסת

שלא שיל� עבור , ד אישר"שהרי ג� הקונה בדבריו בפני ביה) ג� כשאי� ש� מודה במקצת, נה בטענת שמאשבועת המש
שהרי א� תתקבל גירסת הנתבע נמצא , ובזה הרי אי� הקונה נוגע בדבר. כדברי התובעת, י" אל� ל41המלאי אלא ס� 

שהרי לא נתנה התובעת מתנה , הוא� כ� מסתבר שאכ� הספירה הראתה סכו� קרוב לז. שהיתה כא� אונאה בקניה
ומסתבר איפוא שהיתה משוכנעת שזוהי השויות הממשית בניגוד . כטענת הנתבע, לקונה בהוזלת עשרות אלפי לירות

. יש לראות רגלי� לדבר בטענתה ויש על כ� להטיל על הנתבע חיוב שבועת היסת, על כל פני�, א� כ�. לטענת הנתבע
ג מידי שבועת היסת ודאי "כל כה, ג יש לחייבו שבועת המשנה"צ' � בסי"לדעת הש, לונוסי� עוד שכפי שכבר נאמר לעי

והוא עד , שהעיד שהיה נוכח בספירת המלאי אינו קרוב. שכיו� שמר ר, אלא שהתובע העלה בפנינו טענה נוספת. לא יצא
שהרי עשה כפי שהיה יכול , תכ הנתבע על היותו נוגע שלא דקדק בספירה אינה מתקבל"וטענת ב. (כשר שאינו נוגע בדבר
והביא העד ... י העד "טענו בספק עפ): "ג"ה סכ"ע' סי(ע "ומאחר והוא עד כשר בזה נפסק בשו). לעשות בתנאי� אלה

,  וכ� הלכה רווחת בישראלוכ� עיקר: "... 'כ) פ"סק(� ש� "ובש." משביעו שבועה דאורייתא כאילו היה טוענו טענת ברי
  ."ל כרבוותא דפטרי משבועה"שכתב דהמוחזק יכול לומר קי) ג"ה ריש ע"ד� קס(ודלא כבעל גדולי תרומה 

  .ז היה מקו� לחייבו שבועת התורה להכחיש העד"כ לפ"א

א שהוכיח "והסיק כדעת הרשב' וכו" ז"והרבה חולקי� ע"בזה ' שכ) ז ליקוטי�"ק ע"ס(א "ש בביאורי הגר"אכ� עי
, מעתה אי� בנו כח לפסוק נגד זה". והוא נכו� מאד"ז "ע' וכ, טוע� בריא משביע שבועת התורה כשהתובע אינו "שאי� ע

ממילא למרות שיש , ד שיש לראות טענת התובעת כטענת ברי"ביה' אי� לקבל הנחת כב, ל"מאחר וכנ. ל"ויכול לטעו� קי
בחינת רגלי� , למרות שאי� כא� טענת ברי, כאמור לעיל, מכל מקו�. כא� עד המעיד כדבריה אי� לחייב שבועת התורה

  .ל"� וכנ"ובזה חייב שבועת היסת ג� לדעת הש, לדבר ודאי יש כא�

  .לאמת דבריו, ד שהנתבע חייב שבועת היסת"ביה' יש לאשר מסקנת כב, והואיל וכ�

שאי� מקו� לתביעה על ) 'סעי� ג(ד פסק "ואשר לכספי התרומות שביה. עד כא� באשר לערעורי� על דבר העסק
והתובעת מערערת , )'סעי� ד(ואילו בעני� התרומות במזומני� דחה החלטתו לישיבה אחרת , ויותהחזרת ההמחאות הדח
  .וטוענת שכבר זכו היתומי� ה� בכספי התרומות במזומני� וה� באלה שבהמחאות הדחויות', על ההחלטה שבסעי� ג

 ומסרו אות� בשעת� קי�'שה� ה� היו הגבאי� שגבו את הכספי� והצ, ד מהעדי� שהופיעו"כפי שנתברר לביה
הכספי� נגבו מעיקרא מפני שחשבו שאי� לאלמנה וליתומי� אמצעי קיו� מינימלי וכ� מתו� מחשבה שהילד , לנתבע

האלמנה והילדי� קיבלו כספי� . והטענה היא כי שני הדברי� האלה לא נתקיימו. יתחנ� לפי אורח חייו של האב המנוח
כ� נטע� שהילדי� לא ממשיכי� . טענו שה� יותר עניי� מהמשפחה הזאתוהרבה מהתורמי� , מבטוח החיי� של המנוח

י המטרות שלא "קי� שנתנו בשעתו עפ'ורבי� מ� התורמי� הכריזו במפורש שלא יכבדו את הצ. בדר� חינוכו של האב
  .ל"כנ, קוימו

וא� אכ� , ו בה�ומי ה� אלה שחזר, מי ה� התורמי� שלא חזרו בה�, ד"ביה' י כב"אול� לא נתברר במדה מספקת ע
כ� לא נתברר באילו תנאי� מסרו . היה לה� לאלו שחזרו בה� הרשות והאפשרות לחזור ממה שתרמו לצור� היתומי�

יקי� כשנתבקש על ידי 'וא� היתה לו רשות להחזיר ליד� את הכס� והצ, הגבאי� בשעת� את הכס� לידי הנתבע
אי� היו רשאי� להעביר את הכס� והשיקי� ממטרת� השאלה היא א� הגב, וא� א� היתה לו רשות לזה. הגבאי�

  .ש המנוח"ח ע"הראשונה לקופת גמ

וכ� , ל"ותלויה היא בבירורי� נוספי� כנ, שבפסק הדי� עדיי� מוקדמת' נראה לנו שההחלטה שבסעי� ג, הואיל וכ�
לנכו� לקבל הערעור ואשר על כ� אנו רואי� . קשורה היא במדה מסוימת בהחלטה בנוגע למזומני� שעדיי� לא ניתנה

ד לברר לעיי� ולפסוק בהתא� יחד ע� הפסיקה בנוגע לכספי� "ביה' ולהחזיר התיק לכב', חלקית באשר לסעי� ג
  .במזומני�

, הרוש� הכללי מהתנהגות הנתבע מדכאה ביותר. ד האזורי"עברנו על כל החומר שבתיקי ביה, לבסו� עלינו להוסי�
ועל א� המלי� התקיפות והחריפות שהשתמש בה� , ת בדברי התובעת ועדיהועל א� התאמצות בא�כחו למצוא סתירו

אשר גרמה ליתומי� במישרי� , אי אפשר להשתחרר מהרגשת מועקה מהתנהגות הנתבע, בלהט בטיעוניו ובסכומיו
  .ל"וד, ובעקיפי� הפסד רב

  שאול ישראלי
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  פסק דין
  :ל אנו פוסקי�"י כל הנ"עפ

  .של פסק הדי� נדחי�'  אא הערעור והערעור הנגדי על סעי�

ולפסוק בזה יחד ע� הפסק , ד לבירור ועיו� מחודש"והתיק מוחזר לביה, מתקבל בחלקו' ב הערעור באשר לסעי� ג
  .ד"של פסה' ד יפסוק בהתא� לאמור בסעי� ד"שביה

  .ג אי� צו להוצאות

  .ח"בסיו� תשל' נית� ביו� ט

  יוס� קאפח  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט

  

*בעני� התחייבות חוזית של שותפי� : מוסימ� 
44

  

היות והגבאי� לא "בו נקבע , ה"ח כסלו תשכ"מיו� י, כג2349/' תיק מס, א"ד האזורי בת"ד ביה"זהו ערעור על פס
ס כתביעת "ד רואה אפשרות לחייב את גבאי ביהכנ"לכ� אי� ביה, חתמו על החוזה ולא התחייבו כלפי הנתבעי�

  ".התובעי�

. ובעוד שע� חברת נ, ."י.ה"ס "ואגודת ביהכנ. חברת נ: שהחוזה נער� בינ� לבי� שני הגופי�, טענת המערערי�
כפי שהצהירו בפירוש בזמ� התפשרות� ע� חברת , ס בעינה עומדת"הרי תביעת� כלפי אגודת ביהכנ, התפשרו על חלק�

. ע שו� התחייבות"ס לא קיבל ע"הכנואילו בי, .שההתחייבות כלפי הקבלני� היתה רק מצד חברת נ, טענת הנתבעי�.. נ
  .ס"ולא כלפי אגודת ביהכנ. צריכי� להיות מופני� כלפי חברת נ, במדה שישנ�, הדי� ודברי�

' בו הופיע ה, ג"ט תמוז תשכ"כ�בישיבתו ב, ד האזורי"ביה' בטענות הנתבעי� שבפני כב, והנה בעיו� בתיק שלפנינו
לא הוכחשה מצד� עצ� , ל"כ הנתבעי� הנ" בעריכת החוזה וכ� בל שהשתת�"ס הנ" אחד הגבאי� של ביהכנ�. ל.ש

: כ הנתבעי� לפי הפרוטוקול נאמר"בלשו� ב. ס"אלא שטענו שלא היתה זו בכוונה לחייב את ביהכנ, החתימה על החוזה
ז "יכ מתארי� "י ב"כ� בסיכומי טענות הנתבעי� בכתב ע.". אבל אחריות הכספית זה רק על נ, נכו� שחתמו על החוזה"

  .ס"כ ביהכנ"י ב"על טענה שהחוזה לא נחת� כלל ע, ד לא נזכר כלו�"חשו� תשכ

שהוא לא . "א.א' י הגבאי ה"ד הועלתה טענה ע"ט אדר תשכ"ד האזורי בנדו� ביו� י"ביה' אכ� בישיבה נוספת של כב
ענה זו שימשה ג� יסוד ט. כ הנתבעי�"בטענה זו נאחז באותה ישיבה ג� ב.". ל.ש' חת� על החוזה וכ� לא חת� עליו ה

  .'וכו" היות והגבאי� לא חתמו על החוזה"ל "ד המעורער שבו נאמר כנ"לפס

כ הצדדי� הנזכרי� בחוזה על כל עמוד "לפנינו חתימה בראשי תיבות של כל ב) המצור� לתיק(והנה בעייננו בחוזה 
כ ברשימת "ל אול� אח"הנ. ל.ש' ל האמנ� בעמוד האחרו� של גו� החוזה חסרה החתימה ש. כפי הנהוג, מעמודי החוזה

מופיעה חתימה , ל"י כל הצדדי� הנ"שא� היא חתומה ע, החמרי� והמחירי� שנקבעו הבאה בהמש� לחוזה, העבודות
  .ל במילואה"הנ. ל.ש' הגבאי ה

 ומאחר שזוהי. ת בכל עמוד מעמודי החוזה מוכיחה בעליל שאכ� ג� הגבאי היה בי� עושי וחותמי החוזה"החתימה בר
ברור שהחתימה החסירה ). ו"גיטי� ל' עי(ז מחייב לגבי כל האמור בחוזה "ה, ת"הצורה הנהוגה לחתו� על כל עמוד בר

ובהסתמכות על החתימה המלאה המופיעה ברשימה המצורפת , בעמוד האחרו� נעשתה בשגגה רק מתו� חוסר דקדוק
  .והמהוה את המשכו וסיומו, לחוזה

ס מההתחייבויות "אי� זה יכול לפטור את אגודת ביהכנ. ל.ש' וונת מטע� הג� אילו היתה כא� השתמטות מכ
, ת על כל עמוד מעמודי החוזה שבה� כלולי� כל התנאי� וההתחייבויות ההדדיות"שכ� העובדה שחת� בר, שבחוזה

מלאכה שמחייב משנכנסו על פיו ל, פ"ז לכל הפחות בגדר חוזה בע"וה, מוכיחה שהחוזה נער� בהסכמתו ובהשתתפותו
  .ד הנידו� אי� לו איפוא יסוד"הבסיס שעליו בנוי הפס). ג"של' מ סי"חו(ועשאוה 

ד "ז חשו� תשכ"ד הראשונה וכפי הסיכו� מתארי� י"נבדוק עכשיו שאר טענות הנתבעי� כפי שנטענו בישיבת ביה
בתור ." י.ה"ס "דת ביהכנואגו.  חברת נ�שלמרות שבתחילת החוזה מוזכרי� שני הגופי� : הטענות שנאמרו ש� ה�, ל"הנ

  :כסמוכי� לכ� מצייני�". כתובת טכנית בלבד"אי� זו אלא , "המזמי�"הצד האחד המוגדר בחוזה בש� 

לא נזכרת " המזמי�"הרי לגבי , בעוד שלגבי הקבלני� נאמר שהוא באחריות סולידרית שניה� ביחד וכל אחד לחוד. 1
  ;האחריות ההדדית כלל

  ".תשל� החברה"אופ� התשלומי� לא נאמר כי ישל� המזמי� אלא שבסעי� של החוזה הד� ב. 2

  :נראה א� יש ממש בטענות אלה

וגובה מכל אחד החצי שהוא ' ז וכו"שני� שלוו כאחד או שלקחו מקח שניה� ערבי� זל: מבואר', ז א"ע' מ סי"בחו
  .�"ע ובש"כמבואר ש� בסמ, רווערב בחצי השני עבור חבי, והיינו מפני שכל אחד נעשה לוה ולוקח בחצי. מוטל עליו

א ש� ונלמד מ� הכתוב וכחש בעמיתו "י ובביאורי הגר"כמבואר בב' מקור הדי� לעני� הערבות ההדדית הוא מהירו
' ועי, ת"י עה"כ רש"שהוא בשכר שכיר כמש" או עשק את עמיתו"כסיומו , ופסוק זה ג� בשכירות פועלי� נאמר', וכו

                                                      
  הרב עובדיה יוס�, הרב שאול ישראלי , הרב אליעזר גולדשמידט : הדייני '  בפני כב129\ה" ערעור תשכ44
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ל "וכנ,  של כל אחד בחצי הוא פשוט מסבראעצ� החיובואילו ,  בחצי של חבירובותהערוכל הדיו� על חיוב . א"מ ס"ב
  .�"ע והש"מהסמ

ז מחייב את כל אחד "ה, "המזמי�" בש� �ס "ואגודת ביהכנ.  חברת נ�ומאחר שבחוזה שלפנינו מופיעי� שני הגופי� 
ס בחצי של הצד השני "יוב אגודת ביהכננמצא שג� אילו היה הדיו� על ח. ובערבות על החצי השני, מהגופי� האלה בחצי

 מחייבת את ההלכהשכ� עצ� , כי אז ג� לא היה מקו� לפוטרה ממה שלא נזכרת הערבות בפירוש, מגדר ערבות
שבחוזה לא נזכרת הערבות , א� ג� אילו היה מקו� להתחשב ע� הדקדוק. כ הותנה בפירוש ההיפ�"אא, הערבות

אי� כל מקו� לפטור עצמ� , מר בפירוש שלא קבלו על עצמ� ערבות הצד השנישזה כאילו נא, "המזמי�"ההדדית לגבי 
  .ולא מגדרי ערבות חייבי� בזה,  מכיו� שה� מופיעי� כשותפי� שוי� בהזמנהמגדר עצמימהחיוב בחצי המוטל עליה� 

ובר ש� על שכ� המד, הרי הסעי� הד� על אופ� התשלומי� אינו אומר כלו� ביחס לנדו�, ומכיו� שהחיוב הוא ברור
י "או שהתשלו� יבוצע ע: ותנאי התשלו� יכולי� להתפרש באופני� שוני�. ולא על גו� החיוב, צורת התשלו� גרידא

ג� בזמ� שהאגודה , שאפשר לתבעו,  של הגו� השניערב קבל�או שהחברה נכנסת בתור ,  הגו� המשות�כ"בהחברה בתור 
ור של האגודה מהחיוב שלה שהוא חצי הסכו� שהחוזה אי� בסעי� זה שו� פטאול� . יש לה ממה לשל� חלקה

  .בכלליותו מחייב

שישול� מחיר עבודות הבניה מובנו המחיר : "של הסברת המונחי� שבא בראש החוזה נאמר' בסעי� ג, יתר על כ�
באותו א� ". המזמי� ישל� לקבל� עבור ביצוע כל עבודות הבניה: " של גו� החוזה נאמר7ובסעי� ". י המזמי�"לקבל� ע

במעמד חתימת : " עצמו שבו מדובר על אופ� התשלו� נאמר בפיסקא ביחס לסכו� ששול� בשעת עריכת החוזה8סעי� 
ז נזק� על "ה, החברה משלמתברור איפוא שא� ג� ". ' ס� וכוהמזמי�והקבל� קיבל מאת , החוזה שילמה החברה לקבל�

לשו� כפול זה . ס"ו ג� את החברה וג� את אגודת ביהכנהכולל בתוכ, "המזמי�"חשבו� הגו� האחיד שבחוזה זה שהוא 
אלא " המזמי�"י ההנחה שהחיוב הוא על "אינו יכול להיות מוב� אלא עפ" המזמי�החברה שילמה והקבל� קיבל מאת "

כי אז , אילו כל החיוב היה על החברה גרידא, על שני גופיו כאחד" המזמי�"וזה נזק� לזכות , שהחברה סילקה את החוב
  .� הלשו� מוב� לגמריאי

א� כי יתכ� , "המזמי�"ההתחייבות כלפי הקבל� חלה חלק כחלק על שני הגופי� הכלולי� בש� : הדבר איפוא ברור
פ התחייבות מצד "ומאחר שקיימת עכ. שהחברה קיבלה על עצמה ג� ערבות מגדר ערב קבל� עבור החצי של האגודה

  .לא שילמה את זה במקומה. במקרה שחברת נ, החיוב זה אינו פוקע ממנ, האגודה על חצי הסכו�

יש לראות בזה נסיו� , "כתובת טכנית"היאחזות שוא היא איפוא הטענה שהמזמי� המופיע בראש החוזה אינו אלא 
, ורצו� לשטות בצד השני שבחוזה, התחמקות מהתחייבות מפורשת שהאגודה כחלק מהגו� המזמי� קיבלה על עצמה

  .הוא ביצע את העבודות, ."י.ה"ס "ואגודת ביהכנ.  חברת נ�הגופי� יחד י שני "שעל סמ� עריכתו ע

  .כפי החוזה, לפיכ� דעתי היא לקבל את הערעור ולחייב את אגודת בית הכנסת במחצית ההתחייבות

  שאול ישראלי

  פסק דין
 לאור האמור אנו מחליטי� לקבל את הערעור והמשיבי� חייבי� לשל� למערערי� את חלק� שהוא מחצית

  .בהתא� לחוזה, ההתחייבות

  .אי� צו להוצאות

  .ו"אדר תשכ' נית� ביו� ז

  עובדיה יוס�  שאול ישראלי  אליעזר גולדשמידט

  

*בעניני הודעה על גמר שכירות שכירות : סימ� מז
45

  

  חוזה לזמ� מוגבל

  שכירות סת� ללא הגבלת זמ�

  שכירות שתחילתה בחוזה והמשכה בסת�

   הודעה מוקדמת ותורת נאמנות על זההבטחה על

  פסק די�

  

, ה"תשכ1689/' תיק מס, ד האזורי בירושלי�"ביה' י כב"ד של בוררות שנית� ע"לפנינו ערעור וערעור שכנגד על פס
  .ל"י לאחר שתמציא הוכחות מתאימות על הוצאה של הסכומי� הנ"לפיו על הנתבע לשל� לתובעת ס� אל� ושש מאות ל

  :ד המעורער ה� כדלקמ�"ענות הצדדי� כפי שה� מובאי� בפסגו� העובדא וט

, היות והנתבע שכר ממנה לפני חמש שני� יקב, י"תביעת התובעת היא לחייב את הנתבע בס� ששת אלפי� ל"
ב "ומאחר ולא הודיע לה על כ� מראש י, וכעת ערב התחלת עונת ייצור היי� הודיע לה שהוא עוזב את המושכר

                                                      
   יוס�הרב עובדיה, הרב שאול ישראלי , הרב בצלאל זולטי : הדייני '  בפני כב31\ו" וערעור תשכ28\ו" ערעור תשכ45
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גור� לה הדבר , )'ו' ב סעי"שי' מ סי"ע חו"וכפי הנפסק בשו(להמשי� ולהחזיק במושכר חדשי� שאי� בדעתו 
  .י"מידית נזקי� בס� ששת אלפי� ל

 16.7.58כ התובעת חוזי� שסודרו בי� הצדדי� לתאריכי� "ה הגיש ב"א תמוז תשכ"ד מתארי� כ"בישיבת ביה
כ "א אלול ביסס ב"בה שלאחריה בתארי� יובישיבה האמורה וכ� בישי. 15.7.62 עד �16.7.61 ו15.7.59עד 

מרשתי בקשה ממנו מראש שא� כוונתו לעזוב המקו� שיודיע לה קוד� : התובעת את התביעה והוסי� לטעו�
ואנו יודעי� שמזמ� חשב כבר לעזוב וג� הבטיח לה שששה חדשי� לפני עזבו יודיע לה על כ� ולא עמד 

מתו� שהחליט לעזוב את העסק לא רח� את החביות ו, בהבטחתו והודיע לה רק כמשלש שבועות קוד�
התובעת ביקשה מדי פע� לחדש חוזה ולהכניס תנאי� אחרי� והוא . וכתוצאה מכ� אינ� ראויות כבר לשימוש

התובעת . י החוזה" בתוק� החוק ולא עפ15.7.62דחה אותה בל� ושוב וככה המשי� להחזיק במושכר מאז 
וא� אי� לה שוכר חייבת ,  עצמה שוכרת ומשלמת שכר דירה ורשיו�המשכירה היא לא בעלת הבית אלא היא

למעשה היא תפסיד שנתיי� בגלל שנת . אבקש לכ� לחייבו כפי התביעה. ב שכר לשנה שלימה"לשל� לבעה
  .השמיטה

כשהנתבע הודיע לי על העזיבה עניתי לו כי לא יתכ� לעשות כ� שלשה שבועות לפני : התובעת הוסיפה לטעו�
החביות . הוא הציע לי שוכר א� השוכר אמר א� היה זה לפני שלשה חדשי� היה בא בחשבו�. ונהתחילת הע

שו� תנאי מהחוזה לא התקיי� ואנו . החלו עתה להתפורר והמכונות להחליד כי נשארו השנה ריקי� ללא יי�
והוא ,  מראשרציתי לחדש תנאי� ולהוסי� ג� תנאי שבמקרה עזיבה עליו להודיע על כ� שנה, פ"המשכנו בע

  .י אני משלמת עבור מסי� ורשיונות"ועוד כאל� ל, ד"י לשנה שכ"ב שש מאות ל"אני משלמת לבעה. התחמק

שבו נאמר שא� קבעו ' ב ואני מציי� את סעי� ח"שי' ע סי"משו' ז' בתביעה ציינו סעיפי� ו: כ הנתבע השיב"ב
ז "ועפי, הצדדי� חוזי� לזמ� קצוב לשנהובכא� עשו , זמ� לשכירות יוכל השוכר לומר בסיו� השנה שעוזב

בחוזה כתוב רק שא� הנתבע ירצה להמשי� עליו להודיע על כ� . במקרה זה לא חל חוק הגנת הדייר. המשיכו
  .ג� מה שהנתבע הודיע לה על העזיבה כמה שבועות קוד� לא היה זה מתו� חובה, חודש מראש

כל השני� , על העזיבה וג� לא ידעתי מראש על כ�לא הייתי מחוייב להודיע מראש : הנתבע הוסי� לענות
  .עבדתי באביזרי� שלי כי המכונות של התובעת לא היו ראוי� לשימוש

התובעת שלחה אותו אל , אחד סיפר שלפני כחדשיי� רצה לשכור היקב, עדי�' ד ב"התובעת הזמינה לביה
בתחילה אמר ,  לא בא בחשבו�ראה את היקב וכעבור כמה ימי� ענה שזה, הנתבע באמרה שהמפתחות אצלו

כ הוסי� לומר שלאחר התיעצות ע� "ואח, א מחס� היה מתעניי� יותר"שהשיב שאילו היה זה לפני ששכר במקו
והשני סיפר ששאלו אותו א� יש לו רצו� , אחיו ענה שהוחלט שבגלל הנתוני� של המקו� איננו בא בחשבו�

  .לשכור את היקב וענה שהזמ� מאוחר

כ התובעת הוסי� לנמק תביעתה בפירושי� הלכתיי� בסעיפי "וב, כ הצדדי� על טענותיה�" בבסיכומי� חזרו
וטע� שבנוגע להכחשות שבי� הצדדי� בא� הבטיח להודיע ששה חדשי� קוד� , ע המדברי� מדיני� אלה"השו

 והחיוב וביקש שעל יסוד נימוקיו ההלכתיי�' ו' ב סעי"שי' מ ש� סי"המשכיר נאמ� והסתמ� בהנאמר בזה בחו
ב חודש קוד� ובצירו� הצד המוסרי שבדבר לחייב את הנתבע לשל� לתובעת שכירות "י די� להודיע י"עפ

ב "כ הנתבע ענה לעומתו שבכלל אי� במקרה שלפנינו די� חנות שחל הדי� של הודעה מוקדמת בי"וב, למש� שנה
, א"רה נעשית בחנויות במקושבו רק יצרו את היי� והמכי, חדש דזה רק בית עסק ולא מסחר ולא הקפות

הוא לא הבטיח להודיע לה מראש על , הנתבע מעול� לא השתמש בחביותיה אלא בכלי� משלו: והוסי�
. שימשי� להחזיק במושכר היתה כוונתנו שימשי� השנה, בתשובה לשאלה, כשאמר לה לפני שנה. העזיבה

  ."� לתביעה ואבקש לדחותהאי� כל מקו, התובעת רצתה לשנות החוזה לטובתה והנתבע לא הסכי�

וזה מהנימוקי� , ל"ל נית� כפשרה על סמ� הסכמת שני הצדדי� וחתימת� על שטר הבוררות כנ"פסק הדי� הנ
  :וה�, ד"שנתפרטו בפסה

ז שכר "בהיות שזה ברור שהנתבע גר� לתובעת היזק בזה שהמקו� עומד ריק זה כמה והתובעת משלמת ע"
וג� לפי דברי התובעת , ר משפט חייב לצאת בכגו� דא ידי שמי� ולשל�וכפי שהזכיר השע', דירה מסי� וכו

דא� כ� הדבר יש מקו� רב , ולא קיי� זאת, הבטיח לה הנתבע להודיע לה על יציאתו ששה חדשי� קוד�
דא� דברו , בשכרו לזמ� קצוב' ח' מ שכותב על הדי� דסעי"כדמצינו בספר ער� שי על חו, לטענה על כ� מצדה

לשנה השניה הג� שלא עשו קני� אינו יכול להוציאו בשנה שניה רק א� חזר והודיעו שלשי� יו� ז שישאר "זע
לפני השניה דכיו� שהבטיחו המשכיר הוי כמשכיר סת� דסמ� השוכר שלא יוציאו דכל הטע� דזמ� קצוב 

בו א� דלא ג תו לא ידע שיחזור "כ בכה"וא, פ השואל דמידע ידע דזמנו כלה וכמו שהודיעו"� ס"מבואר ברי
' ש דשארית ישראל לא ידברו כזב וכו"עשה קני� הא ג� המשכיר סת� ליכא קני� על לאחר חדש ראשו� וכ

ל שסמכה על הבטחתו ועל שארית ישראל לא ידברו כזב ולא דאגה על כ� למצוא שוכר "נ בנידוננו י"ש וה"עיי
פ שבועת היסת "חייבו איפוא עכוהג� שהנתבע מכחיש וטוע� שלא הבטיח לה בכזאת אבל יש מקו� ל, אחר

ובכלל כותבי� הפוסקי� שבכדי להטיל שלו� יכול הדיי� לפשר ולחייב עד קרוב לשליש מהתביעה , להכחישה
ת דברי מלכיאל "וכ� יעוי� ג� בשו, ד"א סק"ס' ג ובסי"ב סק"י' מ סי"עיי� בפתחי תשובה חו, כפי ראות עיניו

ש לכ� יש ג� "� לתת בעד שבועה ער� שליש מכפי התביעה עייג שמעיד שמנהג הדייני� הזקני"קל' ב סי"ח
י "היינו הס� שש מאות ל, בנדוננו לפשר ולחייב את הנתבע לשל� את ההיזקי� הממשיי� שגר� לתובעת

אלא שעל התובעת להמציא , י עבור מסי� ורשיונות שמשלמת לפי דבריה"וכ� עוד כאל� ל, ד שמשלמת"שכ
  ".לנתבע הוכחות מפורשות על כ�

  .על זה באו כאמור ערעור וערעור שכנגד

  :פ ובכתב כדלהל�"טע� בע, כ הנתבע"ב, המערער
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ואכ� לפנינו בתיק בטופס של . ולא לפשרה, ד לפי די� תורה" הנתבע לא הסכי� אלא לבוררות להוצאת פס1"
. כ הרב י"י ב"המאושרת למטה ע, וליד זה חתימת הנתבע" ובי� לפשר"כתב הבוררות מועבר מחק על המלי� 

  .נאה

פ "ובע. אי� מקו� לחייב הנתבע שבועת היסת כי נתברר תו� מהל� הבירור שטענת התובעה אינה נכונה. 2
שכ� הודתה שכששמעה שברצונו לעזוב המושכר אמרה לו בנוסח של תחנוני� שאי� זה נאה , הוסי� הסבר

ד עצמו שאילו "ומסתייע מהפס, ולה הבטחה היתה צריכה להתנגד בתוק� רב להודעת' אילו הי, להתנהג כ�
  .י" ל�.6,000שכ� תביעתה היתה על ס� של ,  כשליש ממש�לה� לחייב יותר ' היו רואי� ממש בטענתה כי אז הי

  :כ הנימוקי� דלהל�"י ב"התובעת בערעור כנגד הביאה ע

בשעת חתימת ותמוה שלא הרגיש מזה , לא היה ידוע לו מזה, ת ולא לפשרה" ביחס להסכמת הצד שכנגד לד1"
  .א� כי הוא עצמו הציע מתחילה בוררות לדי� תורה דוקא, שטר הבוררות

שלא דובר , ז שניתנה לבקשת התובעת"ט כסלו ש"ד האזורי מיו� י"ביה' יחד ע� זה הובאה לפנינו החלטת כב
 אילו ".פשר"ד לא ידוע כלל מהסתייגות הנתבע ומחיקתו את המלה "ולביה, ד שהפסק די� יהא רק לדי�"בביה

  .ד נזקק לתביעה זו כלל"ביה' מדובר מזה לא הי' הי

רק לדי� ' כ הנתבע אומר שהמדובר הי"שמכיו� שב, פ הוסי� לומר"בע, ל"בבירור מסביר לנקודה זו בטענת הנ
  ".היה מופתע"וכשנודע לו על המחק , ז"א� שהוא מצדו אינו זוכר א, הוא מאמי� לו

שכל , ע ש� שנשבע משכיר ונוטל"ג ובסמ"ו ס"שט' מ סי" בחוכ" לגבי נאמנות המשכיר מסתמ� על מש2
שהבטיח , כ יש לקבל דברי התובעת שאומרת"ע, המשכיר נאמ� בשבועה, ספיקות הנופלי� בי� משכיר לשוכר

  .להודיע חצי שנה לפני כ�

י תנאי " בשוכר סת� ללא הגבלת זמ� כל שלא הודיע בזמ� יש לראות זאת כהמש� השכירות וחייב עפ3
  .ושלא כהשער משפט שזה אינו אלא גרמא, שכירות שביניה�ה

ז "משו� שהיו יכולי� לדבר זע) ג"ב סקי"שי(ע "הנמוק בסמ, ז" ג� בשכר לזמ� קצוב שאי� צור� להודיע זל4
ה� מצד חוק הגנת הדייר , שהמשכיר מוגבל, ד"וזה אינו בניד, אחרי תו� הזמ�' וע� אחרי� ביחס למה שיהי

חודש לפני תו� , א� יודיע על כ� בכתב, שהרשות בידי השוכר להמשי� השכירות, חוזהוה� מצד התנאי שב
  ."הזמ�

  .ה לברר הדברי� אחד אחד"ונבוא בע

והנה מצד הדי� אי� לעשות פשרה אלא א� נתרצו בעלי . ראשית עומדת לפנינו השאלה א� הפשרה היא בת תוק�
ומאחר שבנידו� שלפנינו צד אחד טוע� שלא ). ב"י' סי(� לחזור בה� ובלא זה א� א� כבר נתרצו יכולי, וצריכה קני�, הדי�

י שנאמי� ג� לדברי "כ אעפ"א, וא� הצד שכנגד אינו מפקפק בנאמנותו, והחתימה שבתיק מוכיחה זאת, קיבל� לפשרה
יכול מכל מקו� אי� זה , ד עצמו חשב כ�"וכ� ביה, שלא ש� לב למחק וחשב לתומו שנתחייבו ג� לפשרה, הצד שכנגד

  .וממילא אי� לה תוק� ואינה מחייבת, שלא היתה הסכמת צד אחד לפשרה, לשנות גופו של דבר

, כ נהגו שלא כהוג� בזה שלא הודיעו בפירוש את כונת� והסתפקו רק במחק שעל הטופס"ויש רק לדו� א� הנתבע וב
כ נראה "א, יע זאת לצד שכנגדוהוא הוא שהצ, ת"כ התובעת מאשר שדעתו מעיקרא היתה נוטה לד"אול� מאחר שג� ב

ת ולא "ל שהסתמ� על המדובר הקוד� שלפיו שני הצדדי� היו מעוניני� בד"שכ� י, שאי� כא� נסיו� של גניבת דעת
  .בפשרה

שבאופ� שיש עסק שבועה , ונימוקי הפשרה מסתמכי� במפורש על המקובל, אכ� מאחר שפשרה זו היא קרובה לדי�
ויש כא� , שא� המסקנא ההלכתית שעליה מבוססת הפשרה היא נכונה, נראה. יעהביניה� מחייבי� בער� שליש התב

פ לייע� לשני הצדדי� לקבלה כדי "יש לנו עכ, כי אז א� א� הפשרה אינה מחייבת, חיוב שבועה מ� הדי� על הנתבע
  :ג לצדד בפשרה"שראו בכה) 'ב, ב"י' סי(ע "להסתלק מעונשי שבועה כמבואר בשו

ד אינו רשאי "י שלאחר גמ"אעפ(ד לעשות פשרה ביניה� "עה לאחד מה� רשאי הביד שבו"וא� חייב בי"
  ."כדי ליפטר מעונש שבועה) לעשות פשרה

  : של פסק הדי� המעורערההלכתיי�עלינו איפוא לגשת לבירור היסודות 

שמנהג  "ח קוד� כטענת התובע מאחר"ד האזורי ספק א� חל בנדו� חיוב הודעה יב"ביה' בראשית הדברי� מביע כב
ומסתמכי� ג� על החוזי� שהיו קיימי� מספר שני� ". ח מקוד�"המדינה בכא� מאז ומקד� שאי� חיוב על הודעה יב

ומינה שא� לא ירצה להארי� "שבה� סעי� שהנתבע רשאי להארי� השכירות א� יודיע בכתב חודש לפני כ� , בנדו�
ל שאמנ� "כי י, � נוסח זה של החוזה אינו מוכיח כלו�א". לתקופה נוספת אי� עליו לשלוח כל הודעה מוקדמת על כ�

, אלא שא� רק מצד חובת הודעה זו, ומזה לא דובר בחוזה, חובת ההודעה מצד השוכר הקיימת מצד הדי� בעינה עומדת
ז א� ברצו� המשכיר לבטל "ולפ. החוזה בטל, הרי לאחר שצד אחד מודיע לשני בזמנו על רצונו לא להמשי� בחוזה

הרשות בידי השוכר להחזיק , ואילו לפי תנאי החוזה, י הודעה"יכול הוא ע) כדלהל�, או זמ� אחר(ח קוד� "החוזה יב
י הודעה "באופ� שרק זכות המשכיר לבטל החוזה ע, ז חודש לפני גמר הזמ�"א� רק ירצה בכ� ויודיע ע, במושכר

ע במועד על אי רצונו להמשי� בחוזה מ החובה של השוכר להודי"אול� מ. י הסעי� הזה שבחוזה"מוקדמת נפקעה ע
  .נשארה בעינה

ומדי� , עדיי� אי� זה אלא ביחס לדירה סת�, א� א� נכריע שיש כא� מנהג ושיש ללכת אחריו, ובנוגע למנהג המקו�
בזה יש , שהמקו� מותא� במיוחד ליקב ואי� לו שימוש אחר, אכ� נראה שנידו� שלנו. ח בדירת כרכי�"חיוב ההודעה יב

וכפי שנתברר למדי מהעדי� , שלאחר העונה אי� למצוא לו שוכרי�. והיינו עונת הבציר,  בהתא� לשימושולו זמ�
, שהזמ� של סיו� החוזה הוא כבר מאוחר מדאי בשביל תכנו� העבודה ביקב, ד האזורי והעידו"ביה' שהופיעו לפני כב
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והרי כל דבר יש לו זמ� מיוחד , ר הענבי�לפני התחלת בצי, ח יש כא� עונה מיוחדת"כ בר מהדי� הכללי של יב"וא
: השואל' י פ"ד בנמוק"והו', ובתוספתא וירוש). בהגהה' ב ז"שי(שני� ' כמבואר בחנות של נחתומי� ושל צבעי� שזמנ� ג

וכ� אני אומר שא� שכרו לאסו� בו : "ובמאירי ש�."  כל שעת בית הגת�בית הגת ,  כל שעת בית הבד�בית הבד "
ואי� , שהוא דבר מצוי, ובזה אי� כבר להסתמ� על המנהג. ל"עכ." ת מאחרו� שבקציר וכ� כל כיוצא בזהתבואתו אי� פחו

  ).א"ברמ' א א"של' סי(שיי� לקבוע מנהג 

  :כ דיני חיוב ההודעה לסוגיה�"נברר ע

  חוזה לזמן מוגבל
). ע"סמ" (י� דהשוכר יצא מידוהוא הד", "א� שכרו לזמ� קצוב כיו� שכלה הזמ� יכול להוציא מיד): "ח, ב"שי(ע "בשו

וכ� , כ"שלפיו אי� רשות למשכיר להוציא השוכר בע, כ התובעת שמאחר שקיי� באר� חוק הגנת הדייר"כנגד זה טוע� ב
ג ג� שוכר "בכל כה, י הודעה חודש לפני תו� הזמ�"ד שלפי תנאי החוזה הרשות בידי השוכר להארי� השכירות עפ"בניד

  .לזמ� קצוב דינו כשוכר סת�

והוה להו לדבר זה ע� זה או ע� אחרי� באופ� , דהרי ידוע שיכלה הזמ�, והטע�: "ש�' ע שכ"ומסתמ� על הסמ
  ".שידעו מקו� דירת� מסו� הזמ� והלאה

ולברר " זה ע� זה או ע� אחרי�"א� , שביד כל אחד לסדר עניניו, הרי שכל עיקר החילוק בי� שהזמ� קצוב או לא
שכ� השוכר אינו אומר לו , הרי בנידו� שלנו אי� בידי המשכיר לברר הדבר בעוד מועדו, "מסו� הזמ� והלאה"המצב 

ד "כ חלה בניד"ע, כי אי� ישכיר לה� והוא אינו יודע א� השוכר יפנה המושכר, וא� ע� אחרי� אינו יכול לדבר, כלו�
  ".מסו� הזמ� והלאה"שכיר כדי שהמשכיר יוכל לה, חובת הודעה מוקדמת על השוכר א� אינו רוצה להמשי� בשכירותו

מה יועיל לו שידבר ע� , שבנגמר הזמ� בימות הגשמי�, ע"כ הסמ"נראה שאי� זה הנימוק היחיד והעיקרי במש, בר�
שני� והוא שכר ' וכ� בחנות של נחתומי� וצבעי� שזמנ� ג, אחרי� מאחר והוא אינו יכול למצא בשעה זו לשכור ולהשכיר

  .ע"כ לא סגי בטעמו של הסמ"א, א� יצא בתו� זמ� זההרי יגר� נזק , לשנה או שנתי�

י "פ בב"וכ, וכמו שהודיע דמי, ט ידע דזמנה בטבת או בשבט הוא"מ: השואל' � פ"אלא עיקר הטע� כמבואר ברי
, שמאחר שמעיקרא הותנה על זמ� מסוי� וידעו שע� תו� הזמ� עליה� לצאת או לחפש שוכר אחר, ותוכ� הדברי�. ש�

,  להביא בחשבו� הקשיי� שיכולי� להיות במקרה כזה כשהזמ� מסתיי� שלא לפי העונה המקובלתלה�' וממילא הי
ד "כ הראב"וכ, כ אינ� מוצאי� להשכיר או לשכור אינהו דאפסידי אנפשייהו"כ ג� א� אח"וע, ואדעתא דהכי הסכימו

י שנכנס בימות הגשמי� "אעפ, וא� הודיעו ולא נזהר, ח"ובכרכי� צרי� להודיעו מתחלה יב: � בסוגי�"ד ברמב"הו
  .כ"ע, פשע אנפשיהמוציאו דאיהו 

שהרי ג� שוכר סת� אי� סת� , מפני מה תקנו חיוב להודיע בשוכר סת� ולא בשוכר לזמ�, ע"אלא שהוקשה לו לסמ
א� שוכר לזמ� אי� , ומאיד�, )ז"� סק"ו ובש"ע סק"ש בסמ"עי(יו� ' או ל, או פחות' שכירות אלא לזמ� קצר יו� א

כ למה שוכר לזמ� "וא, ואילו על ההמש� אי� עדיי� שו� מדובר, ושו אלא שלזמ� הקבוע יש התחייבות משני הצדדי�פיר
שכ� הוא יכול , ע שבשוכר לזמ� אי� חושש שהשני יפתיעו ויפסיק השכירות ללא ידיעתו"הסמ' ז כ"וע, מיקרי הודעה

וא� לא ישיג להשכיר כי אז לא על השני , )להלאהא� לא ירצה להתקשר אתו במפורש (לדאוג לאותה שעה שהלה יצא 
חששו שהאחד יפתיע את , כ בשוכר סת�"משא, צ בזה לתקנה"כ ל"וע, ל"וכנ' כי על עצמו ואיהו דאפסיד הנפשי, תלונתו

  .ולזאת צרי� תקנה, כ"השני בהפסקת השכירות ויגר� לו נזק עי

, על עצמו אי� מקו� להטיל חובת הודעה על השניבכל מקרה שהאחד מפסיד מצד התנאי� שקיבל , קיצורו של דבר
לדעת זאת ' כי עליו הי, י שיצא ישאר המושכר ללא שימוש אי� כא� חיוב הודעה"א� שע, כ בשוכר לזמ� קצוב"ואשר ע

  .וסביר וקיבל, מראש

רשאי כיו� שהמשכיר יודע שהשוכר , כיו� הזה באר� כשקיי� חוק הגנת הדייר, ומעתה במשכיר דירה לזמ� מוגבל
שפירושה שיכול השוכר , כ השכירה לזמ�"ואעפי, ואי� בידו להשכירה לאחרי� שלא מדעת הדייר, לשבת בדירה כרצונו

וכמוב� שבמקרי� אלה מעלי� . (הגבלת וצמצו� זכויותיו לעומת זכויות השוכר: השכרה זו פירושה, לצאת בכל זמ�
' כי סבר וקיבל ואיהו דאפסיד אנפשי, בא בטענה על השוכרכ שוב למשכיר ל"ואי� ע). שיצא הפסדו בשכרו, שכר הדירה

  ).ל"וכנ, מ להרויח מצד אחר בשכר הדירה"אולי ע(

  :והנה בהלכה זו של שוכר לזמ� נאמר

אפילו כל הזמ� באמצע ימות ) ל"וכנ, וכ� לצאת(כיו� שכלה הזמ� יכול להוציאו מיד , א� שכרו לזמ� קצוב"
  ".הגשמי�

י שבאופ� "ואעפ, וכ� בי� א� יש לו למי להשכיר בי� אי� לו,  שיש לו או שאי� לו לא� לצאתואי� שו� הבחנה כלל בי�
אי� כא� אפילו גדר של גר� בניזקי� שאסור לפחות לכתחלה ומשמתי� אותו לסלק ולמנוע , זה נגר� לשני נזק ביציאתו

  .הנזק

הסכימו יחד ע� זה ,  לזמ� קצוב וכשהסכימושזה מעצ� תנאי השכירות, אלא שהוא מטע� הפשוט שכתבנו לעיל
  .ז"לסבול התוצאות ולא לבא בטענות זע, באופ� הדדי

אי� זה גורר , שג� א� הותנה בשוכר לזמ� קצוב שיש רשות לאחד מה� להארי� השכירות בתנאי� מסוימי�, ופשוט
תמורת טובת (השני ז ולהעדי� האחד על "והדבר ביד� לומר זל, שהרי הכל לפי תנאיה�, אתו יחד זכות נגדית לשני

השני כדקאי קאי לפי , י שהאחד קיבל זכות המש� השכירות לפי רצונו"כ אעפ"וע, )או מאיזו סיבה שהיא, הנאה אחרת
  .דיני שכירות לזמ� קצוב
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שלפיו הדייר יכול להמשי� בשכירות , י שקיי� חוק הגנת הדייר"אעפ, ב"לשנה וכיו, ז בנידו� שלנו בחוזה לזמ�"ולפ
לעני� זה , די� שוכר לזמ� קצוב עליו, מ החוזה"אבל מ, ת זו ידע ממנה המשכיר בשעת השכירות וסבר וקיבלזכו, כרצונו

  .ל"וכנ, כי עצ� השכירות לזמ� דינה כהודעה, שאי� על השוכר להודיע

י מת� הודעה חודש לפני גמר "ד ניתנה זכות לשוכר להארי� השכירות עפ"והוא הדי� א� בתנאי החוזה כבניד
ואי� זה משנה את עצ� אופי השכירות שהיא לזמ� ואינה מצריכה הודעה , זכות זו לטובת השוכר ניתנה, ותהשכיר

  .מוקדמת מטע� השוכר להפסקת השכירות

שהמשכיר ויתר , מ כ� היתה השכירות"כי ע, ה� מצד גרמי ה� מצד גרמא, ואי� באופ� זה ג� טענה של גר� נזקי�
  .ת הנזק שיכול להגר� לו מזה בעצ� תנאי ההשכרהמראש על הצור� להודיע לו וקיבל א

אפילו , השוכר לזמ� קצוב אי� על השוכר חובה להודיע למשכיר ויכול לצאת ע� תו� הזמ� ללא כל הודעה: מסקנא
י "וכ� ג� א� לפי חוזה השכירות קיימת זכות לשוכר להארי� השכירות א� ירצה ע, במקו� שקיי� חוק הגנת הדייר

לא מדי� גרמי וא� , ז נזק"ג� א� ברור שנגר� לו עי, ואי� המשכיר יכול לבא בטענה על השוכר. מסוי�מת� הודעה בזמ� 
  .לא מדי� גרמא

  שכירות סתם ללא הגבלת זמן
  :ד המעורער מביא בעני� זה מחלוקת האחרוני�"בפס

בקונטרס " שובהפתחי ת"ובעל ה, שא� יצא ולא הודיעו אי� מוציאי� ממנו שאינו אלא גרמא" שער משפט"דעת ה
ט "וזה בהסתמ� על התויו. בכל גוונא שהוא ברי היזקא, א� מצד דהוי גרמי: מצדד לחייב משני נימוקי�" נחלת צבי"

ואילו בהוציא חבירו מביתו ונעל , ש בשוכר פועלי� ולא מצא לה� מלאכה שחייב לשל� מדינא דגרמי"בדעת הרא' שכ
, דהרבה עיכובי� יש בשכירת בתי�"ט שבדירה אי� זה ברי היזקא "ויווחילק הת, בפניו הדלת פטור שאינו אלא גרמא

. ז כהמשיכו את השכירות בפירוש"ה, שיש מקו� לחייבו משו� שכל שלא היתה הודעה בזמ�' עוד כ". כ בפועלי�"משא
  .שיכול לומר קי� לי כדעת השער משפט, כיו� שהשוכר מוחזק בממונו פטור, ל שלמעשה"ד הנ"ז מסיק בפס"עפי

עוד , ד"דברי גאוני� כלל ק' כמבואר בס" שער משפט"כנגד זה טוע� המערער שכמה מ� האחרוני� הרבו להשיב על ה
  :ל המאירי בסוגיא זו"דז, מ שסובר בפירוש לחייב בתשלו� ג� א� עבר ויצא"הביא מהמאירי ב

  ".נות� לו שכרו, וכל שיצא ולא הודיעו' כ� הוא הדי� בעצמו בשוכר וכו, כש� שאמרנו די� זה במשכיר"

כי אי� , ונראה שצדק מזה. היה להכריע שלא כשער משפט שאי� יכול לומר ג� קי� לי, טוע� המערער, משו� כ�
וא� שהשער משפט רב גובריה ומי אנחנו כי נבא ). ג"וכ' מ כלל ו"כללי תפיסה לבעל נתה' עי(ל ביחיד נגד רבי� "לטעו� קי

מכל מקו� ה� בנידו� דיד� לפנינו ): שצרי� לראות על עוצ� כוח� בחכמה,  ומיעוטל לעני� רוב"ש בכלל הנ"עי(אחר המל� 
כי היה ספו� (רואה המאירי " שער משפט"ויתכ� ג� שאילו היה ה, ל נמי כוותיהו"דס, שהוא מהקדמוני�, דעת המאירי

שכמדומה לו ' שכ' א ליוא� השער משפט עצמו לא פסיק. היה מבטל דעתו בפניו) י באחת הספריות ולא שזפתו עי�"בכת
  .שאי� נוהגי� כ� כהיו�

כי בזה לא , א� הוא מצד דינא דגרמי וא� מצד שזה נחשב כהמש� השכירות, יש לנו לברר מצד מה החיוב, בר�
י שלנידו� של שכירות סת� שחיוב ההודעה הוא מדינא אי� "ואעפ. והמאירי א� הוא סת� הדברי�, הוכרע באחרוני�

ד שיש מקו� "וכדלהל� בניד, מ במקו� שאי� חיוב מדינא אול� הוא הבטיח להודיע"שיצא מזה נפמ נראה "מ, מ מזה"נפ
  .לדו� בזה

ז "ומה שהמאירי מחייב הוא לפ, דבזה צדק השער משפט שאינו אלא גרמא, ונראה להוכיח שמדינא דגרמי אי� לחייב
  .מפני שאנו רואי� זאת כהמש� השכירות, כ"בע

שאמר דבריו בהסבר , ט"תיו המצדדי� לחייב מדינא דגרמי מתבססי� על דברי התויוצ והבאי� בעקבו"דהנה הנח
  :ונבאר הדברי�, והחילוק כפי שיוצא מתו� העני� הוא אחר, ד"חילוק זה קשה לקבל לענ, בר�. ל"וכנ, ש"הרא

, ל"וכנ" י�דהרבה עיכובי� יש בשכירת בת"ט נוקט שבהוציא חבירו מביתו הפטור הוא מצד דלא ברי היזקא "התויו
משמעות� ג� כשמנע , "דאפילו גירש חבירו מביתו ונעל הדלת בפניו"שהמדובר בה� ) 'ו, ב"ק פ"ב(ש "אול� דברי הרא

ולא היה לו , כ למה לו להזכיר הא דגירש חבירו"שאל, ולא רק שמנעו מלהשכיר לאחרי�, את חבירו עצמו לדור בביתו
ג שהוציא מביתו והיה צרי� לשכור בית אחר הרי הוא "כ בכה"וא. ירא להשכ"שאפילו נעל הדלת באופ� שא, אלא לומר
  .ש שאינו אלא גרמא"הרא' כ כ"ואעפי, ברי היזקא

  :ל"שתמה עליו בזה וז, )א"י' גזילה סי" (מחנה אפרי�"ש ה"וכ� נוקט בפשיטות בדעת הרא

סיד שהוצר� לשכור בית ל דאפילו גירש את חבירו מביתו ומחמת זה הפ"ה� אמת דעדיי� יש להבי� דנראה דס"
כיו� שהוציאו בידי� , ג גרמא בעלמא"ויש להבי� בדבריה� דהיכי קרו ליה בכה. 'ה פטור וכו"דאפ, לדור בה

  ".'וגר� לו לאפסודי ממו� שהוצר� לשכור בית אחר וכו

א שלמד זאת מהירושלמי דאי אוביר ולא איעבד אשל� במיטב דאי ל, ש"וכ� נראה ודאי מתו� המש� דברי הרא
ובמוביר השדה הרי ברי , ז זאת אומרת המבטל כיסו של חבירו פטור"ע' ואמר בירוש. דדרשינ� לשו� הדיוט היה פטור

נ דהא דמבטל כיסו של חבירו ג� בברי היזקא מיירי "וכ. ומזה למד על גירש חבירו מהבית, כי שדפו� אינו מצוי, היזקא
כ הא דיצא מבלי להודיע "וא, בגירש חבירו מצד לאו ברי היזקאהרי שאי� טע� הפטור . �"ה מהש"כפי שנביא להל� בע

  .ש"ופטור שאינו אלא גרמא להרא, הרי לא גרע מהא דגירש חבירו

, ג שהוא ברי היזקא חייב מדינא דגרמי"ל שבכה"ש ותמה עליו וס"ל שחולק על הרא"א הנ"ואפילו לשיטת המחנ
ועוד ש� , "כיו� שהוציאו בידי�: "גיש בדבריו פע� ופעמי�מ מבואר בדבריו שהוא רק בעשה מעשה בידי� כמו שהד"מ
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הרי שג� לדידיה אינו חייב ". דינא דגרמי מיקרי, י כ� הפסיד חבירו" ועשעיכב את חבירו בידי�הרי מבואר דכל : "ד"בא
  .א"ת ואינו חייב ג� לפי המחנ"כ הוא בשוא"י שלא הודיעו א"ד שגר� ע"ובני. אלא כשעושה בידי�

ש הלכה זו שהמקבל "ל שמש� למד הרא"הנ' כ הרי תקשי עליו מהירוש"שאל, א"וכרח בדבריו של המחנוזה יוצא מ
כ רק "ובע, ת נגר� הנזק אינו חייב"אלא בשוא, כיו� שלא עשה מעשה, י דברי היזקא"הרי שאעפ, שדה והובירה פטור

  .ד שבא בגלל שלא הודיעו בזמ�"אבל לא בגר� נזק כנד, א דהיינו בגירשו מביתו"בעשה מעשה הוא דמחייב המחנ

ואילו כשהיה בחדר וסגר , ש מחייב לשל� לפועלי� כשנתבטלו על ידו"בהא שהרא' כ) ח"י' שכירות סי(א "עוד במחנ
  :בזה' וכ, עליו הדלת לא הוי אלא גרמא

ב נתבטלו ממלאכת� "י דיבורו של בעה"ל דהת� שאני משו� דכיו� דעפ"ש ז"ל להרא"צרי� לחלק ולומר דס"
  ".'ש גבי חכ� שטמא את הטהור וכו"כ הרא"וכמש, דיבוריה קעביד מעשה, הפסידוו

ג שהוא מניעת הריוח ולא "ל שכל כה"דס, ש"ז החילוק בי� הוציא מביתו וסגר הדלת לבי� פועלי� לדעת הרא"ולפ
ר השדה או מבטל לעני� קבל� שהובי' וזהו שאמרו בירוש, הפסידו ממה שיש לו אינו חייב ג� בעביד מעשה וברי היזקא

וכפי שביאר , והשוכר פועלי� שחייב הוא משו� שבאד� חייב על שבת. ח מפני שהוא מניעת הריוח"כיסו של חבירו שאי
  .שפיר חייב, ודיבור נמי הוי מעשה, כ כל היכא דעביד מעשה"וע). א"גזילה י(ל "א הנ"במחנ

כ "א,  שהמוציא חבירו מביתו ולא דר בה פטורל"ש הנ"מובאת להלכה רק דעת הרא) א"ג ברמ"שס' סי(ע "והנה בשו
  .אפילו בעביד מעשה, נוקט להלכה שכל מניעת הריוח אינו אלא גרמא

וכמו , ג דקעביד מעשה"כ רק בכה"כ ג"היינו ע, ה המובאת בטור שמחייב בגירש חבירו מביתו"ואפילו לדעת הרמ
ת "דהת� הוא בשוא, דה ומבטל כיסו של חבירודמוביר ש' שמוכרח לחלק בי� הא להא דירוש, א"שנתבאר לעיל במחנ

ויוצא מכל , א דאזיל נמי בשיטה זו"ה והמחנ"י מעשה הוא שחייב לפי הרמ"ורק בהוציא חבירו ע, כ אינו אלא גרמא"ע
  .ט"ושלא כחילוקו של התויו, י מעשה לית ל� שו� דעה שתחייב ולמרות שזה ברי היזקא"ל שבמניעת הריוח שלא ע"הנ

כ לא מדינא דגרמי אלא מצד שזה "כ שזה שמחייב המאירי לשל� שכרו ביצא ולא הודיעו הוא בע"ל בע"ומעתה צ
  .נחשב כהמש� השכירות

כי הרי דברי השער משפט מתיחסי� ה� לאמור , א שרואה זאת כהמש� השכירות"וכ� נראה להוכיח בשיטת הגר
שהוא ג� זמ� , ה"ה קבוע ודר ש� חודש לאחר ר"ש רד לעני� א� י"וה� לאמור בסעי� י, לעני� שוכר סת�' ע בסעי� ז"בשו

  .ל"ובשניה� ביאר שהוא רק עיכוב לכתחלה וכנ, שבשניה� הלשו� שמעכבי� עליו מלצאת, כמבואר בדבריו, שכירותו

  :ל"וז' ד כ"א לסעי� י"אול� הגר

  ".'מיהו וכו: 'ל סעי� ט"וכנ, דמסתמא על דעת ראשונה נשאר ש�"

כ שמעכבי� עליו וחייב "ע במש"ז הביאור בשו"ולפ, רות על סמ� תנאי� הראשוני�הרי שמפרש מדי� המש� השכי
שמעכב ' כ נראית דעתו שהוא הדי� לגבי האמור בסעי� ז"וא, לא רק לעני� לכתחלה אלא ג� א� עבר ויצא, לית� שכרו

כ "א, המש� השכירותד שהוא מדינא דגרמי אלא מ"והוא הרי לא פירש בסעי� י, היינו שחייב לשל� ג� א� יצא, עליו
  .כ מחמת המש� השכירות"לעני� שכירות סת� הוא ג' ל שג� בסעי� ז"צ

  :ל"י וז"א ס"ס' בסי' שכ, �"להוכיח מהש' וכ� נ

א� שכתוב בשטר שנתחייב לשל� כל מה , וטוע� שהיה לו ריוח בו, מיהו א� היה לו סחורה מזומנת לקנות"
כדאיתא , דמניעת הריוח לא קרי הפסדא והטע� "י בש� תשובת הרשב"ש הב"וכמ,  פטור�שמפסידו 

.  דנזיקי� דפטורוגרע מגרמא, בירושלמי הביאוהו הפוסקי� המבטל כיסו של חבירו אי� לו עליו אלא תרעומות
  ".'ח וכו"כ הב"כ, מגיע הפסד' דילמא א� הי, ותו דמי ערב בדבר שהיה ודאי ריוח

שזה כתב רק בתור טע� ', לא ברי היזקא'חבירו מתפרש מדי� יוצא מדבריו שאי� הירושלמי הפוטר מבטל כיסו של 
שמניעת הריוח לא ' משמע דלפני כ� כשהביא להוכיח מהירוש, "ותו דמי ערב שהיה ודאי ריוח: "נוס� לנידו� דידיה

שהוא פחות ,  בלבדתרעומותכ אי� ש� אלא "ואשר ע, מ אי� ש� נזק על זה"אלא שמ, מיקרי הפסד הוא ג� בברי היזקא
  .גרמא בניזקי�מ

ז אי אפשר כלל לפרש דינא דיד� בשוכר סת� שחייב להודיע שזה שמעכבי� עליו מלצאת הוא כהשער משפט "כ לפ"א
כ לעני� "משא, שזה הרי אמור רק לעני� גרמא, מצד גר� בניזקי� שאסור לכתחלה ומשמתי� אותו עד דמסלק היזקא

� מפרש הלכה "כ אתה אומר שג� הש"ע,  מעכבי� בידו מלצאתולמה, אי� אפשרות לכופו כלל, תרעומת דגריעא מגרמא
  .שלנו מדי� המש� השכירות

  .שנוקט בפשיטות שיש כא� המש� השכירות, מ לעני� נתיקרו הבתי�"מ בסוגי� דב"א בשט"ע ריטב"וע

  :מסקנת הדברי�

בתשלו� השכירות וחייב , אנו רואי� זאת כהמש� השכירות, ולא הודיע, במקו� שקיימת חובת הודעה מצד הדי�
  .שבו אנו רואי� השכירות נמשכת, למש� אותו זמ�

ואינו יכול לטעו� , יש לקבל דעת איד� אחרוני� שיש לה בסיס בדברי המאירי, י שדעת השער משפט אינה כ�"ואעפ
  .קי� לי

  שכירות שתחילתה בחוזה והמשכה בסתם
 ומספר שני� היו מחדשי� את החוזה לפי אות� ,בנידו� שלנו היה לה� בראשית השכירות חוזה למש� זמ� שנה אחת

  .והמשי� השוכר להחזיק במושכר ללא חוזה, אול� זה כמה שני� שלא חידשו החוזה, התנאי�
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כפי , הא� אנו רואי� כאילו נתחדש החוזה מדי שנה למש� שנה אחת, ד המעורער דני� בדבר מה די� ההמש�"בפס
וממילא חובת ההודעה המוקדמת , הופכת לסת� שאינה מוגבלת לזמ�או שנאמר שמעתה השכירות , לפי החוזי�' שהי

שכותב שא� המשי� לגור כמה שני� ולא ) א"ב ס"שי(ר שלמה קלוגר בחכמת שלמה "ומביאי� בזה דעת הג. קיימת
מסתפק ) ח"ש� ס" (כס� הקדשי�"ואילו ב, ולשאלו' ל לאסוקי אדעתי"חל על זה די� הודעה דלא הו, ז מאומה"דיברו זע

דעל דעת הראשונה דר ", ובערו� השלח� נוקט הכי בפשיטות דהוי כשכרו לזמ�. ל שמספק מכו� עצמו אולי לא יומש�"יש
  ".בה

שמספק מכי� עצמו " כס� הקדשי�"ד מכיו� שיש חוק הגנת הדייר לא קיימת סברת ה"כ התובעת שבניד"ז טוע� ב"ע
  .שהרי אינו יכול להשכיר לאחר, אולי לא יומש�

  .ובניצול הכמות של היי� שעלה, � היו כא� שינויי� בשכירות בסכו� השכירות שעלהנוס� על כ

כ "וא� אעפי, ידוע לצדדי� בשעת עשיית החוזה' שעל קיו� חוק זה הי, לטענה הראשונה כבר באה התשובה לעיל
  .להודיע לופ בויתור המשכיר על הצור� "הרי שפירושה עכ, נקבע השכירות לתקופה מוגבלת של שנה אחת כל פע�

ז כהמש� השכירות "ה, א� ננקוט כהאי צד שעל דעת הראשונה שכר, כ בלי חוזה"והמש� השכירות בשני� שבאו אח
  .באות� התנאי�

שהרי כ� ההלכה בנתייקרו הבתי� ולא היתה הודעה ,  גובה השכירות אינו מוכיח כלו��ומה שנאחז בהתיקרות 
הרי שאי� ההתיקרות פוגעת בעצ� , )'ט, ב"שי(לבקש ההתיקרות מ רשאי "קודמת שאמנ� אינו יכול להוציאו ומ

שהוא סביר בזמננו לאור התמורות וההתיקרות הכללית שחלה , ג� מקביעת שכר יותר גדול' וממילא אי� ראי, השכירות
  .א� בנוגע לתפוקה אנו רואי� בחוזי� הראשוני� הצהרה על כושר תפוקה כזה שהשתמשו בו לבסו�, מדי פע�

א "שג� הגר, יש להעיר, המחלוקת והשאלה א� המש� השכירות הוי על סמ� תנאי הזמ� הראשוני� או לאולגו� 
ע "בשו. ע"ד שבשו"א שכבר הובא לעיל לסעי� י"והוא הגר. נוקט שיש לראות באופ� סתמי המש� לתנאי הזמ� הקודמי�

  :ש� נאמר

ואחר שכלתה , מעו� בית לשנה אחתמקו� שנוהגי� שיש לה� ראש השנה לשכירות הבתי� וראוב� שכר מש"
השנה נשאר בבית חדש אחד ולא דברו זה ע� זה כלו� בשכירות השנה הבאה ורצה ראוב� לצאת מהבית 

  ".ש"הרא' והוא מתשו. הדי� ע� שמעו�', ושמעו� מעכב על ידו שלא לצאת עד תשלי� שנה שני

  ):ג"ק כ"ס(א "ז הגר"וכתב ע

א "רכ' וסי' ה מיהו כו"ה בהגה"ג ס"קס' ובסי' ט מיהו וכו"ל ס"דמסתמא על דעת ראשונה נשאר ש� וכנ"
  ".ה"בהגה

  :ט מה שמציי� הוא"והנה מדובר לעיל בס

אבל א� עמדו בסת� מסתמא דעת� היה על , י שעבר זמ� הודעה"ואעפ, מיהו דוקא דהתנו הכי מקוד� הזמ�"
  ".שכר הראשו�

א "מ הגר"ומ. א"וכ� ה� שאר הציוני� של הגר.  השכרכ ש� המדובר לא בנוגע לתנאי הזמ� אלא בנוגע לגובה"א
כ "ה קבוע שמשו"ולא פירש מצד שיש כא� ר, י הכלל שנאמר ש�"כ עפ"ומסביר הלכה זו ג, משוה זאת ולומד מש� לכא�

הרי שג� לעני� המש� זמ� השכירות שיי� . כדר� כול�, או שמחמת זה עצמו יש לראות השכירות לשנה, גר� נזקיש כא� 
  .עמוד אית� לסמו� עליו" ערו� השלח�"כ יש לו לבעל "א. התחשב ע� מה שנאמר בזה בחוזה הקוד�כ ל"ג

י תנאי הזמני� שהיו "שדעתו לראות בהמש� שבשתיקה כהסכמה להמשי� עפ) ו"מ רצ"חו(� "וכ� נראה מהמהרשד
  :ל ש�"דז, בחוזה הקוד�

�) מנוסח השאלה"( � �, נוס� על טענתו שהשכירות היתה לשנה שלימה(יוסי הנזכר '  עוד טוע� טענה שניה הר
ז הוי "ואמר שאפילו על הסת� שהיה שוכר בתי� הר) מכח השכירות הקודמת שהיתה לשנה ולא לפי חודש

א� , )הכר�: ל"נראה דצ(והטע� שאמר שוטטו בחוצות שאלוניקי ושאלו א� בתי� מזה הדר� . משמע שנה
  ."וזה לא ימצא, דר� להשכיר� מדי חודש בחדשו

  :ובתשובה ש� לאחר שמארי� בנידו� בבירור השיטות כותב

אלפי� ' היינו שנת ה(א "הזמ� הקבוע היה עד ששה חדשי� השמ, ד כאשר נראה בשטר השכירות"ובני"
� "עד לששה משנת הבש, ומכא� ואיל� עמדו בשתיקה באופ� שעל הסדר שנהגו השוכר והמשכיר, )א"שמ

, ב התחילה שנה אחרת"ועוד מששה חדשי� השמ,  שעמד השוכר בסת�נשל� שנה אחת) ב"שמ' היינו שנת ה(
' המשכיר אפילו בעיירות לא היוזה , )ג"שמ' היינו שנת ה(� "צרי� להשלי� השנה עד ששה חדשי� משנת הגש
אי� כח ) כר�: ל"צ(אמנ� מטע� כי היא דר� ) א�: ל"צ(א� . בידו להוציא לשוכר הנזכר ולא המשכיר לצאת

  ".'ח וכו"א לשוכר עד יעברו יבלמשכיר להוצי

: ולפי תנאי החוזה(הרי לנו מדבריו בפירוש שנוקט שמה שעמדו בשתיקה הוא על הסדר הקוד� דהיינו על מש� שנה 
כ ג� בעיירות שאי� ש� די� "ואשר ע, )וחצי שנה בשנה הנכנסת, חצי שנה של שנה הנגמרת לפי סדר השני� המקובל

ערו� "וכמו שמסיק בפשיטות ב, א"וזה שיטת הגר,  שכירות לפי תנאי החוזה הקוד�פ יש ש� הדי� של המש�"עכ, ח"יב
  .ל"וכנ, "השלח�

ואילו , שהיה יכול לצאת מבלי הודעה קודמת, ד שלפי תנאי החוזה היתה עדיפות לשוכר"שבניד, ויש להוסי� עוד
, להמשי� חודש לפני סיו� זמ� החוזהכל עוד השוכר יגלה רצונו , המשכיר לא היה יכול להוציאו אפילו בהודעה קודמת

א "שהרי בדר� כלל אנו רואי� המש� סתמי על דעת התנאי הקוד� כמו שציי� הגר, ש קלוגר יודה"ל שג� הגר"בזה י
כ משו� שבעני� זה "הוא ע, ש קלוגר לראות בעני� הזמ� שינוי"כ נוטה הגר"אלא שמה שאעפי. לעני� התיקרות' מסעי� ט
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ל שלא יהא "כי משמעות השכירות היתה רק לזמ� מוגבל ונחשב כהודעה כנ, עצ� המש� השכירותכ כלול השנוי כבר ב"ע
יש כא� ביטול , כ לפרט של הזמ�"א, וההמש� כבר מגלה שאינ� מעוניני� להגביל השכירות כפי שדימו מראש, המש�

, ל צד לפי תנאי החוזה הקוד�וזה שיי� רק א� זה לא פוגע בשו� זכות של כ. התנאי הקוד� וממילא הוי כשכירות סת�
באופ� כש� שקוד� היו שניה� ,  שוהשני הצדדי� באופ�חובת ההודעה חלה על , דהיינו שא� נראה זאת כשכירות סת�

ד שא� נראה זאת כשכירות סת� נמצא שזה פוגע בזכויות השוכר ממה שהיו לו "כ בניד"משא,  פטורי� מהודעהשוה
וכ� א� הוא רוצה לצאת הוא מוכרח .  לו המשכיר במועד הראוי הוא מוכרח לצאתכי מעתה א� יודיע, קוד� לפי החוזה

ומאחר שבדר� כלל אנו נוקטי� שהמש� השכירות סת� , ז פוגע בזכויותיו"כ ה"א. פטור' להודיע מראש מה שקוד� הי
שיוכלו התנאי� ג שהזכויות נפגעות ודאי לא נאמר "הרי נמצא שבכה, ל"מ שלא ישתנו כל תנאי השכירות וכנ"הוא ע

  .להשתנות מבלי שדובר על כ� בפירוש

  :מ בסוגי�"ל בב"ל וז"וצרי� לציי� עוד שבמאירי מסתמנת שיטה שלישית שונה משני הצדדי� הנ

וכשיגיע זמנו מוציאו באיזה , וכל שהשכיר לזמ� ידוע אי� יכול להוציאו מש� תו� זמנו לשו� סבה בעול�"... 
וכ� א� התנו בס� השכירות כמה ית� לו אי� יכול להוסי� לו ', ו שעה אחת וכוואי� ממתי� לו אפיל', עת שיהי

, וא� הגיע הזמ� ולא היה המשכיר חושש להוציאו ולא השוכר חושש לצאת', בשכירות כל אותו הזמ� וכו
וא� הוא , ומוציאו הלה כשירצה, הרי הוא דר על תנאי ס� השכירות שקד�, והארי� דירתו לש� יותר מזמנו

  ".א כשירצהיוצ

א� לא די� של התחדשות החוזה לאות� תנאי , אי� לו די� שוכר בסת�, הרי לנו דעתו של המאירי שההמש� בלי חוזה
י שלעני� ס� "ואעפ, שכל אחד יכול לבטל השכירות מבלי כל הודעה, ז כאילו ביו� השלמת הזמ�"אלא ה, זמ� שהיו בו

  .מ לגבי הזמ� אי� אנו רואי� זאת כהמש� השכירות כלל"מ, השכירות אנו רואי� זאת על תנאי� הראשוני�

אי� כא� התחייבות משו� צד להמש� , לדעת המאירי, כשהיה חוזה לזמ� קצוב ושוב המשיכו ללא חוזה: מסקנא
ודעת רוב גדולי הפוסקי� האחרוני� שיש לראות זאת כהמש� . ויכולי� לבטלה בכל זמ� שירצה אחד מה�, השכירות

ש קלוגר יחידה בזה לראות זאת כסת� שכירות ע� חיוב "ודעת הגר, זמ� שהיה בזמ� קיו� החוזהלפי תנאי קצבת ה
  .הודעה

ודאי שלא נוכל , י שנראה זאת כסת� שכירות יפגע אחד הצדדי� ותשלל הזכות שהיתה לו לפי החוזה"א� ע, אכ�
' ש קלוגר נ"וג� הגר, � שבחוזהלראות זאת כשכירות סת� אלא כהמש� לפי התנאי� של הגבלת הזמ� וזכויות הצדדי

  .שיודה בזה

והיתה לפיו זכות ועדיפות לשוכר ולא היתה עליו חובת הודעה מוקדמת על , קוד� חוזה' ומעתה בנידו� דיד� שהי
וכש� שהיה רשאי להפסיק השכירות ע� תו� . זכות זו נשמרה לו ג� כשהמשיכו ללא חוזה, רצונו להפסיק השכירות

ברור ' ג� א� יהי, כ"כ ג� אח"כמו, ז"ולא היה אפשרות לעורר נגדו טענות מצד גרימת נזקי� עימועד שנה לפי החוזה 
ומקבלת המשכיר על עצמו הסיכו� שיש בביטול החוזה , הרי היה זה מעצ� תנאי החוזה, ז נגרמו נזקי� לצד שכנגד"שעי

  .וממילא כל טענות על גר� ניזקי� אי� יכולות להתקבל, מבלי הודעה מוקדמת

  הבטחה על הודעה מוקדמת ותורת נאמנות על זה
. נת� הנתבע בשעתו הבטחה לתובעת שיודיע חצי שנה לפני הזמ� שירצה להפסיק השכירות, כ התובעת"לפי טענת ב

  .ל בהצעת הטענות"וכנ, והנתבע מכחיש זאת

חייב הנתבע , יהיינו שמאחר שטוענת בר, ד היתה טענה זו של התובעת הבסיס העיקרי של הפשרה"בנמוקי פסה
  .שישל� כשליש מהחיוב, ג יש מקו� לפשרה"וכל כה, שבועת היסת להכחישה

כי תביעתה נסתרה , כ הנתבע אי� מקו� לשבועה"לדעת ב: ד כיונו המערערי� משני הצדדי�"כנגד הנחה זו שבפסה
ג ש� שיש לתת "ג ובסמ"ו ס"שט' ע סי"כ התובעת בהסתמכו על האמור בשו"מאיד� טוע� ב, תו� מהל� טענותיה

  .למשכיר תורת נאמנות להיות נשבע ונוטל

שאי� לו תורת נאמנות אלא בזמ� שמסייעת לו , ד האזורי השיב הלה בצדק"ביה' על טענה זו שכבר נטענה בפני כב
כ התובעת להאחז בטענתו שהרי המדובר ש� שנשבע "והתעקשות ב, כי קרקע בחזקת בעליה עומדת, חזקת הקרקע

כי אנו הולכי� אחר שורש הטענה טר� הפ� להיות השוכר , טענה זו אינה כלו�, יא הממו� מחזקתוכ מוצ"א, ונוטל
שא� א� כבר דר ש� חייב לשל� מאחר שעיקר , ובדומה למחלוקת על חודש העיבור. כ אינה כלו�"ותפיסתו אח, מוחזק

שמנוסח הדיבור של התובעת ,  כלו�א� טענת הנתבע אינה. ואי� להארי� בדברי� פשוטי�. הספק נולד עוד טר� שגר ש�
כשהנתבע הפחיד אותה בהודעתו על הפסקת , ואפשר להבי� למצבה באותה שעה, "תחנוני� ידבר רש"כי , אי� להוכיח

. פ שניתנת בנקל להכחשה"פרט להבטחה שבע, והיא אי� לה דבר ביד להוכיח צדקתה, השכירות מה שגר� לה נזק עצו�
, ג� זה אי� בו ממש, כי אז היו צריכי� לחייב יותר, ו היו מתיחסי� ברצינות לטענתהשאיל, ד"א� ההסתמכות על פסה

יש להתחשב ע� , חו� מזה. ואי� קובעי� בו מסמרי�, שכ� החיוב שנהגו בו הדייני� קרוב לשליש הוא לפי ראות עיניה�
  .תיש כא� חיוב שבועה ואי� לבטלו באומדנות מפוקפקו, וכל שהיא טענת ברי, עצ� הטענה

ד האזורי שבכגו� דא כשיש תביעת ברי על הבטחה להודיע יש "ביה' אכ� צריכי� אנו להעיר על עצ� ההנחה של כב
מ יכול "מ, ד זה עצמו הסיקו בנוגע לשכירות סת� שקיימת חובת הודעה מעיקר הדי�"והרי בפס. חיוב של שבועת היסת

ג� א� , כ הרי אי� הבטחה זו"א. וא� עבר ויצא פטור, אשחיוב זה אינו אלא מדי� גרמ, ל כדעת השער משפט"לטעו� קי
ג אי� "ובכה. ש"מ אי� בזה אלא גרמא שהוא חיוב ביד"שמ, כוחה יפה מאשר חיוב ההודעה שמעיקר הדי�, ניתנה בודאות

  ).ה"כ, ז"פ' סי(ע "ב חיוב כמובאר בשו"חיוב שבועה שכ� ג� אילו היה מודה אי

כ השער "ש כמש"� כתבו שמאחר שברי הדבר שגר� לה נזק הרי הוא חייב לדישבתור נימוק ראשו, א� ג� זאת תמוה
  .משפט
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ח אלא "שג� לפי התביעה אי, ומה ית� ומה יוסי� חיוב השבועה, ש מדי� גרמא"כ לדעת� ישנו חיוב ודאי לדי"וא
  .ובסיס זה כשלעצמו ה� אינו מספיק לחייבו בכשליש התביעה, שכבר חייב בו ממילא, ש"חיוב דלדי

א� זה אינו תוא� , ש"שיש כא� חיוב גרמא לדי, ד יוצא ממנה"ביה' כ� חייבי� אנו להעיר שג� הנחה פשוטה זו שכבא
', ל כוותי"ל שיכול לומר קי"שהכריעו כנ, שהרי לפי השער משפט. ד שלפנינו"את המסקנות שהגיעו אליה� לפני כ� בפסה

שאינו אלא , ולא א� עבר ויצא ולא הודיע,  לעני� לכתחלה לחיוב הודעה א� הוא אינו אלאבסת�עיקר הדי� של שוכר 
יש לראותו כהמש� על דעת , שהמש� השכירות בסת�) ל"פ מכוח טענת קי"לכה, שוב(כ� הכריעו כהערו� השלח� . גרמא

מאחר , ובשכירות לזמ� לדעת השער משפט ודאי שיכול לצאת ואי� נגדו טענת גרמא כלל, הראשונה שהוא שכירות לזמ�
כ בשוכר לזמ� "א. ובשוכר סת� א� הוא אינו חייב אלא מדי� גרמא, ע הרי מבדיל בי� שוכר סת� לבי� שוכר לזמ�"ושבש

לאחר שקבעו שיש כא� די� שכירות , ש"פ יש כא� טענת גר� בנזקי� לחייב לדי"והאי� נקטו שעכ. כ ג� די� גרמא אי�"בע
  ?"שער משפט"ל כה"וכ� שיכול לומר קי, לזמ�

" שער משפט"וג� הני דפליגי על ה, להוסי� שדי� זה של שוכר לזמ� אי� בו טענת גרמא הוא בעצ� מוסכ�וכא� צרי� 
שהרי הלכה פסוקה היא . מ מודי� שבשוכר לזמ� ג� טענת גרמא אי� בו"מ, ל"וסוברי� בשוכר סת� יש בו חיוב ממש וכנ

פ צרי� "עכ' ו היה בו משו� גרמא כי אז היואיל. ע בשוכר לזמ� שיכולי� לבטל השכירות אפילו בימות הגשמי�"בשו
, מ כ� היתה השכירות"כי ע, ו אי� בזה משו� גרמא"א. מדי� גרמא, פ לכתחלה"עכ, להשמיענו שאסור לו לבטל השכירות

  .ל"ד שהו"כלשו� הראב, איהו דפשע אנפשיה, וא� ג� אחד מהצדדי� נפסד

וחייב , ל כהשער משפט" שבשוכר סת� אי� יכול לטעו� קילאחר שהסקנו לעיל, אכ� צריכי� אנו לדו� לגופו של עני�
, כשהיתה הבטחה מפורשת שלא יצא מבלי להודיע קוד�, ז לכאורה הוא הדי�"שלפ. לשל� השכירות ג� בעבר ויצא

  .ובמקרה של הכחשה יש מקו� לשבועה

 בשכירות דהיינו שלא תוכל להחשב כתנאי, אול� צריכי� אנו לקבוע שהבטחתו שאינה אלא דיבור בעלמא ודאי
ולא היה ברצונו אלא , כי הוא לא דבר מזה מאומה, זה ודאי לא יתכ�, שא� לא יודיע נראה זאת כהמש� השכירות

  .פ"וז, להתחייב על עצמו ההודעה ולא להכניס את זה כתנאי בשכירות

ער� שי '  כמו שמסביר בס,והיינו שסמכה על דבריו, כ אי� אנו יכולי� לדו� על חיובו אלא או מדי� גרמא או גרמי"א
י שאינו "ע, ג� בלי הבטחתו, שבעצ�, ותוכ� הדברי�. ולא חיפשה שוכר אחר, ד האזורי מסתמ� עליו בדבריו"ביה' שכב

אלא שאמרינ� שמתנאי שכירות לזמ� היה ויתור על גר� ניזקי� אלה שהיו , מודיע במועד המתאי� הרי הוא גור� לנזק
פ "אול� זה עכ. וחוזר הדבר לעיקר דיני הגרמא והגרמי, י מת� ההבטחה נתבטל הויתורועל יד, ידועי� מראש כאפשריי�

ולא , כי לא דובר מזה כלל, זה ודאי אי� לנו, כהמש� לשכירות, כל עוד שלא היתה הודעה, י ההבטחה"ברור לראות ע
  .היתה מצדו לכל היותר אלא התחייבות להודיע

ואילו מצד הנזק שנגר� אינו , כר סת� הוא רק מצד המש� השכירותומעתה מאחר שהוכחנו לעיל שכל החיוב בשו
ש "שג� אילו היה מודה אינו חייב בדיני אד� אלא לדי, נמצא שא� יש הכחשה ביניה� אי� מקו� לשבועה, אלא גרמא

 ,אכ� נראה שלעני� זה יהיה הבדל בי� הנזקי� שנגרמו לתובעת במה שלא יכלה לקבל דמי השכירות במלוא�. גרידא
ב ותשלומי מסי� ורשיונות "לבי� הנזקי� הממשיי� שנגרמו לה דהיינו התשלו� לבעה, ז הוא מדי� מניעת הריוח"שע

מ בנזקי� ממש די� "מ, שלא הודיע בזמ�, ת"י שוא"י שהיה מצדו ע"שכ� על הוצאות הממשיות שנגרמו לה אעפ. ב"וכיו
  .גרמי עליה�

ז נגרמו לו נזקי� שנקטינ� כדעת " לעני� א� חזרה בה מהשידו� ועי)'ג', נ' ע סי"אה(ע "והוא לפי מה שפוסק בשו
  :ע"ל השו"וז, � המחייב בזה"הרמב

ב ועשה "וא� היה מנהג המדינה שיעשה כל אד� סעודה ויאכיל לרעיו או יחלק מעות לשמשי� וחזני� וכיו"
  ".שהרי גרמה לו לאבד ממו�,  משלמת הכל�וחזרה בה , כדר� שעושי� כל הע�

. ש�" אור שמח"ע "וע. ע מה שכתבו בזה"� והשו"כ של הרמב"נו' ועי, ד הפוטר שאינו אלא גרמא"א כראבוזה של
מ יש בזה משו� דינא "אלא בסיבת ביטול השידו� על ידה מ, י מעשה"י שהנזק נגר� מצדה שלא ע"שאעפ, פ"ויוצא עכ

י "ד שע"נ ניד"וה, מ נחשב בדינא דגרמי"מי חזרה ג� א� אי� בזה מעשה בידי� "הרי לנו שנזק ממשי שנגר� ע. דגרמי
וא� יש הכחשה ביניה� הרי הנתבע , יש לראות זאת כגרמי, חזרתו מהשכירות מבלי מת� הודעה מוקדמת נגר� הנזק

  .חייב שבועת היסת להכחיש

ש על כל הסכו� של הנזק שגר� "א� היתה מצד הנתבע הבטחה להודיע לתובעת יש עליו חיוב לדי: מסקנת הדברי�
  .וממילא אי� לנו ג� מקו� להציע בזה פשרה, אול� א� הוא מכחיש אי� עליו כל חיוב שבועה. לה

ובגלל חומר עונש , יש בדברי התובעת תביעה המחייבתו שבועת היסת, אול� על אותו סכו� של הוצאות ממשיות
  .שלפי מנהג הדייני� הרי היא בער� שליש מהתביעה, השבועה ראוי לקבל בזה פשרה

  :זאתאי ל

  .י שהוא בער� שליש הנזקי� הממשיי� שנגרמו לה לפי תביעתה"הנתבע ישל� לתובעת ס� חמש מאות וחמשי� ל

  שאול ישראלי

  פסק דין
ואי� לחייב את המערער , אנו מחליטי� לקבל את הערעור, אחרי שמיעת הערעור וטענות הצדדי� והעיו� בכל החומר

  .ואי� להוציא ממנו ממו�, ל והוא המוחזקהואי, לפי הדי� לשל� למשיבה כל סכו� שהוא

  .אי� צו הוצאות
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  .ו"ו תמוז תשכ"נית� ביו� ט

  עובדיה יוס�  שאול ישראלי  ולטי'בצלאל ז

  

*בעני� שכירות וחוק הגנת הדייר : סימ� מח
46

  

, כח821/שנית� בתיק , ח"א אב תשכ"זהו ערעור על פסק דינו של בית הדי� הרבני האזורי פתח�תקוה מיו� י
  .'להשכיר את הדירה לאחר ולקבל חלק מדמי המפתח וכו) התובע(יו אי� רשות למערער לפ

  .ד המעורער במסקנתו בנידו�"ד יש לדחות את הערעור ולקיי� הפס"לענ

  :ד המעורער נאמר"בפס

, הנתבעי� בתיק זה, היא רכוש� הבלעדי של יורשי המנוח, שגר בה כעת התובע, א היות והדירה נשואת הדיו�"
ולקבל חלק , לכ� אי� רשות לתובע להשכיר את הדירה לאחר,  המנוח השכירה לתובע בשכירות חדשיתאשר

  .מדמי המפתח בלי הסכמת� ורצונ� של הנתבעי�

, א� הוא יאל� מכל סיבה שהיא לעזוב את הדירה, כ אי� לו כל זכות לדרוש סכו� כל שהוא מהנתבעי�"ב כמו
  .ל שייכי� רק לנתבעי�"מתו� הרכוש הנהואיל וכל הזכויות או פירות היוצאי� 

בנוס� לדמי , ד אינו נכנס כעת לברור מה הדי� במקרה ודייר נת� דמי מפתח בזמ� כניסתו למושכר"ג ביה
  ".שכירות חדשית

וזה לגמרי שלא בהקשר א� שיל� , לפיו השוכר רשאי לקבל שני שליש מדמי המפתח, וא� אמנ� שחוק הגנת הדייר
רשאי� בני העיר ): ז"א סכ"מ רל"חו(י ההלכה המפורשת "וזה עפ. מחייב, לדעתי, חוק זה, ו לאדמי מפתח בכניסתו א

ועצ� הזכות של השוכר . שקביעת השער עבור פינוי הדירה היא כלולה בזה, פשוט. לקו� לה� שער לכל דבר שירצו
שהכל , )ו"ב ס"שי' סי(וקה להחזיק בדירה ללא אפשרות להוציאו בתנאי� השוררי� במדינה כבר נובעת מההלכה הפס

  .תלוי בתנאי האפשרות להשגת דירה אחרת

בנידו� דיד� בחוזה הראשו� שנעשה בי� המנוח המשכיר לבי� השוכר ניתנה זכות מפורשת לשוכר להמשי� בחוזה 
 אינו צרי�, ומוב� שבתנאי� של חוסר דירות רצו� השוכר לחידוש החוזה). של החוזה' סעי� ב(אחרי הודעה במועד 

  .הודעה מפורשת

ז השוכר הדר "שעי, הוא תוצאה הכרחית ועקבית מהקפאת שכר הדירה, הנוהג של קבלת דמי מפתח, יתר על כ�
 בני המדינה �כ "ומכש(הרי ודאי שהוא בסמכות בני העיר , וקביעת שכר דירה, בדירה מקבל זכות לדיור במחיר יותר זול

  .א"רל' ל בסי"י ההלכה הנ"עפ) כולה

שאי� בה אד� "שזה רק במדינה ) ע ש�"מ והסמ"ושלא כהכ(� "א והש"ל לפי דעת הרמ"הנ' שנה בסיההגבלה שי
נראה שהוא מתייחס רק לסיפא , )ח"ש� סכ" ( אי� התנאי שלה� מועיל כלו��חשוב ממונה על הצבור אבל א� ישנו 

כ עצ� "משא. דעה זו לאנשי העירד ואינו נתו� ל"שזה נובע מכח הפקר בי, ז"דהיינו לעני� הטלת קנס על מי שעובר ע
בזה ודאי הדבר נתו� לקביעת אנשי , שהוא ג� בדר� הטבע נתו� לתנודות השוק בהתא� להיצע והביקוש, קביעת מחירי�

  .העיר

היינו שמספיק התנאי , אלא בפניו: "'ה לאו כל כמינייהו דמתנו כ"מקור ההלכה בד. ב ט"י ב"ברש, ז"נוס� ע
נתקבל במדינה , וכ� דמי מפתח, והרי ג� עני� זה של קביעת שכר דירה."  אינו מונע בעד�שמתני� ביניה� וחכ� העיר

  .ללא כל מחאה וערעור מטע� הרבנות

באופ� שג� המשכיר ', וכו' ראוי ג� לציי� ששכר דירה מהוה אחד המרכיבי� של מחירי שכר עבודה ורווחי מסחר וכו
. גורר אחריו בהכרח ערעור כל מערכת המשא ומת� שבקרב הצבורוכ� ערעור המקובל בשטח זה , נהנה מזה בעקיפי�

  .וממילא ודאי שדעת כל הצבור מסכימה לראות בזה הסדר יציב ובלתי נית� לשינוי

התחייבות זאת . ל ישנה התחייבות של השוכר לפנות הדירה לכשיתחת� ב� המשכיר ויצטר� לדירה"אול� בחוזה הנ
  .לא קוימה

הוא דייר מוג� ויש לו ... הוא גר כבר בתור דייר המוג� מצד החוק"שהואיל והחוזה לא חודש כ המערער טע� לפנינו "ב
  ."'כל הזכויות וכו

והרשות היתה ביד� להתנות שאינ� מסכימי� , הדיו� ש� הוא כשנתייקרו דירות או הוזלו. בנידו� זה ישנה הלכה
  ).ט"ב ס"שי' סי" (שכר הראשו�מסתמא דעת� היה על ה, א� עמדו בסת�"וע� כל זאת , לשכר הקוד�

שהתנאי , מ כ� קיימו"ז סתמא ע"כיו� שלא דברו כלו� ע, הוא משו� שאנו מניחי�) ט"אות י(א ש� "ובביאור הגר
  .י ההתחייבות הקודמת"ג� בנידוננו יש לראות המש� השכירות עפ, וא� כ�. הראשו� יהא קיי�

  :ס טענותיוד קמא נאמר בביסו"כ התובע שבפני בי"בטענת ב, ובאמת

  ."החוזה הוא בר תוק� כמו כל חוזה"

ל שלא מילא בשעתו את ההתחייבות לפנות הדירה משו� שלא הציעו לו דירה "ד הנ"כ� הסביר התובע בפני בי
  :מתאימה

                                                      
  הרב עובדיה יוס�, הרב שאול ישראלי , אלישיב ' הרב יוס� שלו: הדייני '  בפני כב1\ט" ערעור תשכ46
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  ."ולא דירה, הציעו לי אורוה של בהמות ממש"

  :כפי שנאמר בחוזה כתוב, אול� בהתחייבות השוכר

 למסור �י אחר חתונתו אז מחויב השוכר "נ. א.ל לבני מר י"למסור החדרי� הנובזמ� שהמשכיר יהיה מוכרח "
  ."מ"בלא שו� טול "הדירה לב� המשכיר הנ

אלא כהתחייבות העומדת , כפי שנאמר ש� בהמש� הדברי� לא הותנה כתנאי לחיובו של השוכר, החיוב של המשכיר
שבזה נאמר , ל לא כתנאי לעצ� פינוי הדירה מצדואב, שיכול השוכר לתבוע אותה בתור תביעה נפרדת, בפני עצמה

  ".מ"בלא שו� טו"במפורש 

 או להחזיר שכר הדירה � ההתחייבות של המשכיר נאמרה ש� בנוס� של ברירה בי� שתי האפשרויות �נוס� על כ� 
משכיר לא נאמר שהברירה בידי השוכר אלא בידי ה. או לתת בתמורה לזה החדר הקט� בשכר דירה קבוע, לפי חשבו�

י החזרת שכר הדירה שלא נוצל מבלי שיוכרח "היתה איפוא ברשות המשכיר הרשות לפטור עצמו מחיובו ע. גרידא
  .להעמיד לשוכר ג� החדר הקט�

. נתבע השוכר לפנות הדירה ולא פינה, ל"שאכ� כשהתחת� בנו של המנוח המשכיר הנ, אי� מחלוקת בי� הצדדי�
אינה משנה איפוא ולא , שלא הוכחשו בבירור, ג� א� נקבל את דבריו, הקט�ההסתמכות על זה שלא נית� לו החדר 

  :ד קמא"כ התובע בטענותיו בבי"ואי� לקבל דברי ב, כלו� לגבי התחייבותו

  .'וכו" היתה הפרת חוזה משני הצדדי�"

 החדר שלא היה עליו שו� חיוב להעמיד לרשות השוכר את, ולא מצד המשכיר, הפרת החוזה היתה רק מצד השוכר
  .הקט�

כפי ששני הצדדי� , וא� בהתנגדות מפורשת מטע� המשכיר, המש� דיורו של השוכר בדירה היתה איפוא שלא בזכות
  .הודו

כ המשכיר מיו� "י ב"כפי שיש לראות מהמכתב ששיגר ע, אמנ� נראה שבסופו של דבר השלי� המשכיר ע� העובדא
, וכ� מהמשא ומת� ביניה� על השכרת הדירה לאחר, וק הדיירי�ד בהסתמ� על ח"העלאת שכ:  נידו��ז "ב חשו� תשכ"י

אול� מכל מקו� בת , אמנ� מאונסת, ויש לראות בזה הסכמה. ונכונות המשכיר לתת לו פיצוי מסויי� ביציאה מהדירה
עובדא א� אי� לנו ראיה מזה אלא שהשלי� ע� ה). ד"א וס"ה ס"ר' סי(זביניה זביני , י ההלכה שתליוהו וזבי�"עפ, תוק�

שהשוכר יפנה , וא� מפני שחשב שלא יועיל לו דייני, א� מפני שלא רצה לעמוד אתו בדיני ודייני(של עצ� דיורו 
זכויות אלה ה� רק , בזכויות הנובעות מחוק הגנת הדייר, אבל לא שהסכי� לזכותו, )י חוק המדינה"לערכאות לזכותו עפ

והמשי� לדור בה רק , לא למי שהיה חייב מצד הדי� לפנות הדירהו, י די�"למי שכניסתו והמש� החזקתו בדירה ה� עפ
  .י התחייבות מפורשת שנעשתה ללא אונס מצד השוכר"עפ, בגלל שהמשכיר לא השתמש בזכותו להוציאו ממנה

  .ל"וכנ, ל שיש לדחות הערעור"אי לזאת נ

  .ד כתבתי"והנלע

  שאול ישראלי

  פסק דין
  .ד האזורי בפסק דינו"ביה' ו� בחומר אנו מוצאי� שצדק כבאחרי שמיעת הערעור וטענות הצדדי� והעי

  .אנו מחליטי� איפוא לדחות את הערעור

  .נימוקיו של אחד הדייני� מצורפי� לתיק

  .אי� צו להוצאות

  .ט"ז אייר תשכ"נית� היו� ט

  עובדיה יוס�  שאול ישראלי  אלישיב' יוס� שלו

  

*בעני� השגת גבול : סימ� מט
47

  

  .א זכותו של המשיב על מקו� העבודה

  ב זכות עבודה לתושב המקו�

  .והשיקול על תועלתו של המעביד כגור� קבוע, ג המעביד בתור צד בדיו�

  

  .א זכותו של המשיב על מקום העבודה
� אי, לפי חוקי העבודה המקובלי� במדינה ולפי המנהג, במעמד זה. המשיב נתקבל בשעתו לעבודה בתור עובד זמני

המעביד , ואכ� במקרה הנידו�. והרשות בידי המעביד לפטרו מאיזו סיבה שהיא, לעובד כלפי המעביד זכויות לעבודה
  .השתמש בזכותו זו ופיטרוהו וקבלו את המערער במקומו") המועצה הדתית("

                                                      
  ).ז"כ\1071' אביב תיק מס�ד האזורי תל"ערעור על פסק ביה . (24\ז" חוות דעת בערעור תשכ47
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היינו , ולאלא את המערער שבא במקומו בטענת השגת גב, ג� לא תבע המשיב את המעביד, כפי הנראה, מסיבה זאת
ואילולא כ� היו . פטרו את המשיב, ז שהוא פנה בתביעה למועצה הדתית להעסיק אותו בעבודה במקו� המשיב"שרק עי

  .כפי המקובל לאחר שעוברת תקופה מסוימת, משאירי� אותו בעבודה ומעניקי� לו קביעות

, לא על נישול המשיב ממקו� עבודתושכ� ניסח את הדיו� , ד האזורי א� הוא הבי� כ� את מעמדו של המשיב"ביה' כב
כבר עובד במקו� זה "בגלל שהוא " זכות קדימה"ובפסקו לטובת המשיב קבע שלו ". זכות הקדימה"אלא בשאלה על 

  ".כמה חדשי�

אסור למלמד להשכיר עצמו ): "ב"ז ס"מ רל"חו(ע "ל הסתמ� על מה שנפסק בשו"ד בפסקו כנ"ביה' נראה שכב
קידושי� ' ומקור הדברי� בתוס." ב אי� רצוני לעכב המלמד שלי"א� לא שיאמר בעה, בביתוב שיש לו מלמד אחר "לבעה

  .נט

ב רוצה לפטרו כי אז אי� איסור למלמד "כמבואר שא� בעה, ב הרשות לפטר העובד"י שביד בעה"הרי לנו מזה שאעפ
ב "מבלי שבעה, בוא במקומומ כלפי אחר שרוצה ל"מ, נמצא שאי� לו לעובד זכות כלפי המעביד, אחר להכנס במקומו

  .י שיציעו עצמ� לעבודה"ואסור להשיג גבולו ע, יש לו לראשו� זכות, מעוני� בזה מצד עצמו

  :וכמו שיתבאר, אכ� א� נעיי� בדבר נמצא שאי� הדבר כ�. ד האזורי בפסקו"ביה' נראה מזה לכאורה שצדק כב

  :ל"ל בזה"נמקו די� הנ' בתוס

  ".מד במקו� אחריל� המל, שמאחר שהוא שכור ש�"

וכ� לי במקו� זה כמו במקו� , נראה מזה שהדברי� אמורי� רק במקרה שאי� למלמד השני הבדל בדבר איפה ילמד
ב "במלמד ששכרו בעה"מדברי� ' שהתוס) ו נידו� השגת גבול בארנדא"ל' בתשובתו סי(ל "והיינו כמבואר במהרש, אחר

באופ� שהמלמד שרוצה , והמלמדי� באי� אליו ממקו� אחר". �במקו� שלא נמצאו לומדי� וחבורת אנשי, על המשיב
אבל א� אינו יכול ללכת . מ איפה ילמד"ואי� לו נפ, ממילא אינו גר במקו� אשר ש� ביתו, לבוא במקומו של הראשו�

א� שיכול לחפש אולי במקו� אחר מחו� , היינו כשמקו� העבודה הוא בעירו ואי� להשיג ש� מקו� בדומה, למקו� אחר
  .להלכה שלה�' בזה לא אמרו התוס, לעיר

דאי� זה שיי� לראשו� א� יש לו למלמד , היא מיותרת" יל� המלמד למקו� אחר"כ הנמקה זו שבתוספות "שאל
  :ע"ל בשו"ה בהלכה הנ"וכ, ש�' ומטע� זה סיימו התוס. ל"או כנ, האחר אפשרות ליל� למקו� אחר או לא

  ".בירו לשכור אותו מלמד עצמוב ח"יכול בעה, ב מלמד אחד"א� שכר בעה"

ק "ל הביא ממ"ל הנ"ובמהרש". כמדומה לו שזה ילמד בני יפה ממלמד אחר"נימקו זאת משו� שיכול לומר ' והתוס
הרי שא� הדבר גור� הכבדה וקושי ". ב לחזר במקומות אחרי� לשכור מלמדי�"משו� שאי� דרכו של בעה"ה "בח

ז דומה למציאה שאי� בה "היינו שאז ה, )ע ש�"סמ"(ל כדבר שאינו מצוי "והו"ב השני אי� איסור השגת גבול "לבעה
  ).ל"וכ� הארי� להוכיח במהרש, א"ש� ס(א הלכה כמותו "שכבר הכריע הרמ, ת"איסור לדעת ר

כי אי� המציאה , ת שאי� במציאה משו� עני המהפ� בחררה"דהא דאמרינ� לר, ל למד מזה"ו הנ"ל' ל סי"מהרש' ובת
  :שהוא הדי�, �מצויה בכל מקו

כגו� , מ חשיב כהפקר או מציאה"מ, אפילו אינו מבורר הריוח וקצוב, א"מי שלא יכול למצא כעי� זה במק"
והנה אחד מהפ� לקנות החנות מ� שר . ולא היה לה� חנות אחד עד הנה, שני� שדרו בעיר אחת מכמה שני�

מאחר שלא יכול למצא עוד חנות , יאהל כמו מצ"דהו,  דאינו נקרא רשע�והקדימו האחר , ואדו� של העיר
ולא נימא שיחפש לו מקו� אחר , להשכיר החנות לאנשי� רבי� רק לאד� אחד) רק(כי אי� המנהג , באותו עיר

מה טוב ומה נעי� שבת , ו הכא שמצא מחייתו בביתו"וק', � וכו"דמסתמא לא גרע ממה שפסק מהר, למחיתו
  ".� אחרשלא נאמר שיכול למצוא מחייתו במקו, אחי�

ש שלקחה האחד מידי השר בעוד שחבירו היה חוכר "כ הסיק ג� בנידו� שאלתו לעני� האורדנא של היי"ואשר ע
  :אותה קוד� לכ� שאינו חייב להחזיר

מה שפסק המורה שראוב� יחזור מ� מקחו ויתננה ביד שמעו� לא ידענא מאי אידו� בה לזכור שו� זכות "
דהא הוא בר מתא כמו , הלא אי� שיי� לעני� זה כלל, ומנותו של חבירואי דימה אותו ליורד תו� א, למורה
ועוד דאפילו גבי דיני מערופיא גופיה יש מקומות חלוקות בלא הכרע דעת . 'ולא מצי מעכב עליה וכו, שמעו�

  ".ה"וספק ממונא לקולא והממע

  :ז"כ' סי" משאת בנימי�"והביא דבריו תלמידו בעל 

שאינו . ושני� היו דרי� באותו מקו�, ש ובא אחר והקדימו" שקנה האורדנא של ייל על אחד"מורי הרב ז' וכ"
מאחר שאינו יכול , וטעמו משו� דדמי למציאה. וג� אינו קצוב, כ"י דאי� הריוח מבורר כ"ואעפ. נקרא רשע

ו ולא נימא שיחפש ל. כי אי� דר� למכור האורדנא רק לאד� אחד, ש באותה העיר"למצא עוד אורדנא של יי
  ".מאחר למצא מחייתו במקומו בריוח ובהשקט אי� ל� מציאה גדולה מזו, מקו� אחר למחייתו

אבל עדיי� נשאר לו ריוח לבי� שמדחהו ,  לראשו� ממחייתושמחסרלחלק בי� ' ל כ"הנ" משאת בנימי�"אמנ� ב
  :לגמרי

,  מבטל לראשו� לגמריג דריחייא דאינו"ה בריה דרב יהושע ארב הונא אלא כה"כ לא פליג ר"ונראה לי דע"
אבל היכא שבא השני לדחות את הראשו� לגמרי ולבטל אותו ממחייתו ', שהרי הראשו� עומד בריחי� שלו וכו

ובא השני והשיג גבול הראשו� ודוחה אותו לגמרי , שאי� רשות רק לאחד בכל העיר, כעני� החנות והאורדנות
ק "כ הזק� מהרי"ג כתב ג"דאי פסק לחיותא לגמרי וכהדהא ו,  אפילו אבר מבואה דידיהע מודו דמצי מעכב"כו

והת� , ג שמורי הרב כתב בדי� האורדנא דלא מצי מעכב אבר מתא דידיה"ואע, ז"י' שארית יוס� שלו סי' בס
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בשקנה הראשו� ] ?אלא[ועוד שג� מורי אפשר דלא מיירי . ל פשוט מה שכתבתי"מ נ"מ, דוחה הראשו� לגמרי
  ". שיתבאר לקמ� בסמו�וכמו, האורדנא לזמ� קצוב

ל לא נראה כ� לכאורה בעני� חנות שטרח הראשו� אצל שר העיר ובא אחר "מהמהרש, ל"מה שרוצה לפרש כ� במהרש
כ "ל כתב ש� בעני� המלמד שבע"ועוד שהמהרש, שלא נקרא רשע בזה כיו� שאינו מצוי להשיג במקו� אחר' וכ, והקדימו

  :מדובר על זמ� קצוב' מיירי שלא הי

ב אי� זה דומה לעני "והקדי� זה קוד� כלות הזמ� והשכיר עצמו לבעה, ב לזמ� קצוב" אי שכרו הבעהאבל"
  ".המהפ� בחררה דעדיי� לא הפ� בזה החררה

, אלא מפני שאכתי לא היפ� בזה כלל, ת"כ אי� הטע� מפני שזה דומה למציאה שאי� עליה די� עני המהפ� לדעת ר"א
וא� (, ולא נחת לחלק בי� שמפחית הריוח לבי� שדוחה הראשו� לגמרי, את בנימי�ל נראית שלא כהמש"כ דעת המהרש"א

  ").אפשר"ז אלא בלשו� "ע' הוא עצמו לא כ

משאת "נראה דלא כה, ל שכתבו לעני� מלמד דהטע� מפני שיכול להשכיר עצמו במקו� אחר"הנ' והנה מהתוס
ה כתבו "ואפ, ל"ל הנ"זמ� קצוב כמבואר במהרשדהרי הת� מיירי בשהראשו� נשכר שלא ל, ל"אלא כמהרש, "בנימי�

משמע שא� עבודה זו שמזדמנת , מ היכ� שישכיר עצמו"שאי� לו נפ, ל"הנימוק רק מפני שיכול להשכיר עצמו שהוא כנ
  .לדי� זה' בזה לא כתבו התוס, מ מזה וטוב לו לעבוד במקומו"דיש לו נפ, היא במקו� מגוריו הקבוע

' מ סי"חו(ס לחלק בי� זה לבי� הא דרב הונא שנדחה מהלכה "ו� לגמרי ד� ג� בחתוהנה בנידו� זה שדוחה הראש
  ):א"ס

כ לא מיקרי "וא, הפוסקי� טעמא דבר מתא אינו מעכב משו� שזה עושה בתו� שלו וזה עושה בתו� שלו' כ"...
א לשניה� "אש, י שיורד לאומנתו מדחהו לגמרי"א� בכעי� נידו� דיד� דע' יורד לתו� אומנות של חבירו וכו

ז אמרו שהוא מכל מה שהעמיד דוד כל "וע, זהו יורד לאומנות חבירו ממש, ונמצא מדחה משלו לגמרי, שיקצבו
ו בטור "קנ' מ סי"ג לחו"ומצאתי לו רבי בכנה, מ"י בב"ומזה איירי נמי רש, התורה עליה� והוא מהחמורות

אבל ברוצה לכנס בתו� ,  ואני עושה בתו� שליל ודוקא בכגו� זה שיכול לומר אתה עושה בתו� של�"ב וז"אות י
  ".'ל וכו"גבולו ולדחותו ממחיצתו שהחזיק בה כמה שני� פשיטא דלאו כל כמיניה עכ

ב ד� לומר שבאופ� שדוחה "כי המ, יש הבדל ביניה�, י דרכו של המשאת בנימי�"ז עפ"אכ� א� כי בעצ� החילוק ה
, ה ממש"כמו דינו של ר, אלא ג� לעני� לעכב, ני� לכתחילה לקרותו רשעוהיינו לא רק לע, "ע מודו דמצי מעכב"כו"אותו 

וזה מבואר ש� בדבריו , ס ד� רק לעני� לקרותו רשע"ואילו החת, ע מודו לרב הונא"ג שמדחהו לגמרי כו"כי בכה
  :בהמשכ�

בדייני� דכיו� דמעכב עליה� ומוציאו מ� העיר , א שהעמיד דוד הדת עליה�"דבר מתא אחריתי אינ� בכלל י"
מ רשע הוא כמו בעני " ומשאינו יכול להוציאו בדייני�, כ בר מתא דידיה שמדחהו לגמרי ממחיצתו"משא', וכו

  ".'המהפ� בחררה וכו

אלא שזה מכניס , ע"ג שמדחהו לגמרי הוי כבר מתא אחריתא דמצי לעכב עליו לכו"הרי לנו שלא בא לומר שבכה
  .כיו� שהוא בר מבוי שלו, אבל לעכב עליו באמת אינו יכול , שעאותו רק בגדרי עני המהפ� בחררה לקרותו ר

ל שכתבו בטע� האיסור להשכיר עצמו למלמד במקו� שיש "קידושי� הנ' כ סתירה מדברי התוס"ולדבריו לכאורה ג
הרי כא� מדחהו לגמרי שרוצה לבוא , ולמה אי� לו לטע� זה. מלמד אחר מפני שיכול להשכיר עצמו במקו� אחר

  .ס"לפי החת, א נמי אסור"ואפילו א� אינו יכול למצא במק, ג הוי רשע" ובכה,במקומו

ת וכ� בהא דמלמד שיכול לעשות כ� "מ אביו של ר"כ בדברי הר"במש' ט מבואר שמפרש התוס"ע' ס תשו"אכ� בחת
יאה מ חילוק שהיכא שהוא המציא את המצ"מחדשי� לפי תירו� זה של הר' דהתוס, שהכונה היא אחרת, במקו� אחר

ז זכה "י שהטריח עצמו לפני כ� לעשותו מוכשר ללמוד עמו בזמני� הבאי� עי"וכ� המלמד ע, י הדג המת שתלה ש�"ע
היינו שלא לומר שזה גופא יבואו אחרי� עליו בטענה דלמה יהא לו רשות " שיכול לעשות במקו� אחר"ומה שסיי� , בזה

  .ה לגבי המלמד"וה, ר� דג� ה� הרי יכולי� לעשות כ�ז מת"ע, ז הציידי� האחרי�"לתלות הדג המת ולהפסיד עי

א� מפני , ה"כי זה אסור ג� בלא. ז אי� צור� באמת לתנאי זה דוקא שיוכל לקבל עבודה זו במקו� אחר"ולפ
  .'ולא לעני� זה כתבוהו התוס, מ"א� פני שטרח בזה כתירו� הר, שאומנתו בכ� כתירו� קמא

  .ג שמדחהו מאומנתו יכול לעכב עליו"ולעול� בכה, בנימי�ג� לפי המשאת ' ז יש ליישב התוס"ולפ

  :ל"מוכיח כ� דז' ד אי� לשו� התוס"א� לענ

שמאחר שהוא ב שיש לו מלמד אחר בביתו כל זמ� שהמלמד בביתו "שאסור למלמד להשכיר עצמו לבעה"
  ".שכיר ש� יל� המלמד במקו� אחר להשתכר ש�

ובגלל , שאומרי� לו שיל� להשתכר במקו� אחר, ר אלא לעני� העתידברור מללו שכונת� לא לעני� העב' דברי התוס
  .זה הוא שאסור לו להשתכר כא�

י טרחה מעי� "ומצד שני ג� האחר ע, הראשו� טרח בדבר' מ דמצד א"ודבריה� חוזרי� על מה שכתבו בפירושו של הר
י "דהכא ע, כול למצא במקו� אחרת לעני� מציאה שאינו י"כ ר"ממילא שונה הדבר ממש, זו יכול להשיג במקו� אחר

כ "ומש. (והוי כמו שכירות בעלמא שיש בה משו� עני המהפ� בחררה, טרחה מעי� זו של הראשו� ג� השני יכול למצוא
ה "דאל, ט בא לבאר דג� במלמד איכא טרחא מצד הראשו�"דהמהרי, ט שמסתמ� עליו אינו נוגע להאמור בזה"מהמהרי

ולדברינו ). מ דלא נחת לתירוצא קמא דבאומנתו בכ� ג� במציאה אסור"חילוקו של הרלפי , הרי זה כמו מציאה בעלמא
לעני� מצודה של דגי� לבי� מציאה ) ה מרחיקי�"תוד. (א"ב כ"ב' בקידושי� מחלקי� שני החילוקי� שבתוס' התוס

בהא , כ בדגי�"י לומר לו ל� למצוא במקו� אחר משא"ב החילוק מפני שמציאה א"כ בב"דג� מש, ת"דעלמא לשיטת ר
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, א"ואי� הדבר כ� במק, שכא� לאחר שהראשו� תלה הדג המת יכול לצוד הדגי� בקלות, דהרי יכול לומר, לחוד לא סגי
שהרי הדג המת תלה , דאי� מ� הדי� שיהנה מטרחה שטרח חבירו, קידושי� ההשלמה ביתר ביאור' ולזה באה בתוס

, כ חוזר הדבר להיות כמציאה שיכול ג� הוא להשיגה במקו� אחר"ואשר ע. ואי� יאכל הוא פרי טרחת חבירו, חבירו
  .פ וברור"וז, שאז הוי כמו כל שכירות וקניה

הוא מצד דלא פסיקא , לעני� מלמד לסברת� דיכול להשכיר עצמו במקו� אחר' וארוחנא בזה דהא דהוצרכו התוס
, וג� באומנתו בכ�, מ בדבר"מ אי� נפ"של הרל לפי חילוקו "כי כנ, שבאומנתו בכ� ג� במציאה אסור, להו כחילוק קמא

  .ולזה כתבו דזה דומה ממש למצודה של דגי�. במציאה מותר

א נמי "א להשיג במק"ולחילוק זה ג� בא, דהא דמלמד הרי דומה לאומנתו בכ� דגבי דגי�, כ הרי קשה מאד"ואל
, לא הכריעו בי� שני החילוקי�' התוסכי , ש"ל א"אכ� להנ. א"כ למה הוצרכו להא שיכול להשכיר עצמו במק"א, אסור

  .כ הוצרכו לומר דגבי מלמד לשני החילוקי� יהא אסור"וע

ל שנוקט כחילוק שאומנתו בכ� "ת מהרש"בשו' ולא כ� כ, לא הכריעו בי� שני התירוצי�' ויוצא לנו מזה שהתוס
  :שאני

כ לא "ז ג"ולפ, במקו� אחרלא יחפור שינוי קמא משו� שיכול לפרוס מצודתו ' תירצו בפ' י שהתוס"ואעפ"
ש "כ הרא"האומר וכ' בפ' וכ� כתבו התוס, מ שינויא בתרא עיקר"יכול לעכב עליו רק שנקרא רשע מ

  ".והמרדכי

, ג שאומנתו בכ� מצי ג� לעכב"מ מתירו� קמא דבכה"אלא שנפ, ל דשני התירוצי� איתנייהו"עוד די' ד כ"אכ� בא
  .ב"ב' דבמס' ולא רק שיקרא רשע כמו לתירו� ב

האומר לא הביאו אלא לתירו� זה ' ובתוס, מ שנראה לו שתירו� זה עיקר"ל לפ"ע על המהרש"מ לכאורה צ"ומ
, במלמד הטע� שיכול להשכיר עצמו' כ למה כתבו התוס"א, )ל"התירוצי� וכנ' ב' ג� בקידושי� מביאי� התוס, לדברינו(

ל לעני� חנות "וכ� קשה על מה שפוסק להלכה וכנ.  לאסורל"כ הו"א, ובזה אי� זה דומה למציאה, כיו� דהוי אומנתו בכ�
והרי לדעתו עיקר , ג שמדחהו לראשו� לגמרי מותר לדעתו"ואפילו בכה, כיו� שמשוה זאת למציאה מותר, ואורדנא

  .כ בגוונא שמדחהו לגמרי"וכש', שאז ג� במציאה אסור לתוס, החילוק באומנתו בכ� 

ל "זהו רק אליבא דרב הונא דס, במצודות דגי� הוי כיורד לאומנות חבירוש' כ התוס"ל שמש"ל להמהרש"ונראה דס
ז "טענה זו שייכת ג� במצודות דגי� כיו� שזוהי אומנתו ועי, ואפילו אבר מבואה דנפשיה, שפסקת לחיותו הוה טענה

דהוה כאילו ודגי� האיסור והעיכוב משו� , מה בכ� שאומנותו בזה, ל כרב הונא"מ דלא קי"אכ� לפ. פסיק לחיותיה
ז הוי כעני המהפ� בחררה "שמשו, לטע� דיכול להשכיר עצמו במקו� אחר' כ הוצרכו התוס"ע. י הת�"קנינהו כדפירש

  .י שלא זכה בזה כל עיקר"אעפ, דאסור

ס עצמו מסביר החילוק בי� "דהנה החת, ל"ס לדברי המהרש"ג שציי� החת"כ כנה"שאי� סתירה ממש' ז נ"ועפי
כ לא "דבגונא דממעט חיותיה כיו� שזה עושה בתו� שלו וזה עושה בתו� שלו א, שממעט חיותיהשדוחהו לגמרי לבי� 

  :מ"ש בשט"י מגא"ויש להוסי� בזה לשונו של הר. מיקרי יורד לאומנות חבירו

  ".ואנא מטו לי מאי דפסקו לי מ� שמיא, ל את מטי ל� מה דפסקי ל� מ� שמיא"מצי א"

הרי הוא באמת , כ בפסקא לחיותיה"משא, בשל חבירו ואינו נכנס לתו� תחומושבאופ� זה אינו פוגע כלל , היינו
  .ע"וזה אסור לכו, כנכנס לתחו� חבירו ומזיקו

ברוצה להכנס לתו� : "ג"ז זכה בזכות השתמשות זו כלשו� הכנה"שעי, אכ� זה שיי� רק בשהחזיק באומנות במבוי זה
כ בדבר של הפקר "משא. ז כגוזל ממנו חזקתו"שה, "כמיניהגבולו ולדחות ממחיצתו שהחזיק בה כמה שני� לאו כל 

ורק לעני� מצודה הוא שאמרו שנחשב כאילו (כי מה שיי� הפקר אחד לשני , י שנהג כ� כמה שני�"ש ביה שקונה ע"דל
  .מ בזה"כ אומנתו בכ� ל"ע, )כבר הגיעו לידו דגי� אלה

באמת ג� , ש לומר שהחזיק בה�"ות והאורדנא דלל דבדבר הפקר כגו� החנ"ג למהרש"נמצא שאי� סתירה בי� הכנה
כ באומנות ממש שהחזיק בה במקו� מסוי� וזכה בכוח "משא. ל כרב הונא"אי� איסור לדיד� דלא קי, כשאומנתו בכ�

מאחר שנכנס לתו� גבולו , ז כאילו גוזלו"דה, א� בא ג� בר מבואה אחרינא יכול לעכב בידו, החזקה בזכות אומנות זו
  .צתוודוחהו ממחי

ס שהביא ממנו סייעתא "ושלא כהחת, ולא רק שנקרא רשע, ג משמעותו ג� שיכול לעכב"ויש להעיר שלשו� הכנה (
  ).לדעתו

א� הראשו� החזיק בזה באופ� שיש לו זכות חזקה , א� בא אחר לדחות חבירו ולסלקו מעיסוקו: מסקנת הדברי�
, או שלא החזיק בדר� שקנה בזה זכות חזקה, י� בדבר חזקהאול� א� אי� שי). ג"כנה(כי אז יכול לעכב על ידו , בדבר

ואילו , כ יכול להשכיר עצמו במקו� אחר"ל אי� איסור אא"לדעת המהרש. ל והמשאת בנימי�"בזה נחלקו המהרש
כ לעני� מלמד "שמשו, ל"מוכיחי� כמהרש' ודברי התוס. למשאת בנימי� ג� בזה איכא איסורא ומצי ג� לעכובי עליה

אבל א� אינו יכול . ל"מ היכ� ישכיר עצמו וכנ"והיינו כשאי� לו נפ, כשיכול להשכיר עצמו במקו� אחרכתבו שרק 
  .או שטוב לו יותר שישכיר עצמו במקו� זה אי� בו איסור, להשכיר עצמו

א� שהמשאת בנימי� נחלק עליו יש , א לעכב בידו"כ שא"ל היא שאי� בו איסור ומכש"כיו� שדעת המהרש, ולהלכה
, וכמו שפסקו הראשוני� לעני� בר מבואה אבר מבואה אחריתא שהיא בעיא דלא איפשטא בגמרא.  לקולא לנתבעללכת

ל יש לה� "ל דברי המהרש"בפרט שכנ. נ נידו� דיד�"וה, ה והוה קולא לנתבע"ופסקו שאינו יכול לעכבו מספק דהממע
  .'בסיס אית� מהתוס

ל "ז כפי הגדרת המהרש"ה, ה זו מתאימה לו ויוכל להתפרנס ממנהועבוד, שהמערער הוא תושב המקו�, ובנידו� שלנו
וכמו בהא דמלמד שבדברי , הרי מאחר שאי� לו די� חזקה על המקו�, י שהשני נמי זוהי אומנתו"ואעפ, כמו מציאה
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יש לדו� ו, ה בנידו� שלנו שהמעביד יכול לפטר אותו כמשפט כל עובד זמני"וה, ב יכול לפטרו" והיינו מאחר שבעה�' התוס
ת דנקטינ� "לפי ר, ג� כשמדחהו לגמרי אי� בו איסור) לדיד� דלא נקטינ� כרב הונא(בזה רק מדי� עני המהפ� בחררה 

  .כוותיה

  ב זכות עבודה לתושב המקום
ואילו המשיב אינו גר כא� וממילא ג� אינו נושא בעול מיסי , שהמערער הוא תושב המקו�, ויש לדו� עוד מצד אחר

  .ושבי�המקו� כמו הת

ב "ושוב בא בעה, ד� בכיוצא בזה לעני� נער שהחזיק בקצבות במקו� בהסכמת הרשות) ל"א הנ"ס' סי(ס "דהנה בחת
  :מתושבי המקו� ותפס מקומו ופסק

דר פה וקבע דירתו וג� שיי� : דתרתי בעינ�' ל טענה נכונה וכו"מה שטוע� שהוא נער והוא בעל אשה ובני� נ"
דידוע מחק המל� דמטיל הכרגא רק , כ מי שלא שיי� כלל בכרגא כגו� נידו� דיד�"משא. 'בכל כרגא דהכא וכו

וכ� , וכ� שארי מסי� שנותני� לשר ולמל� סיועת המלחמה וכדומה, זהובי� לשנה' על בעל אשה ובני� ה
א נוטלי� מה� מעט כפי "כ, ולא על הנערי�, מעמיסי� עליה� מעות צדקה ופרנסת הרב ומשועבדי� וכדומה

  ".' עיני גובה העיר וכוראות

כ א� אינו גר כא� "ומכש, ואפילו א� הוא מתושבי המקו�, הרי לנו שא� זה שהחזיק מקוד� אינו במיסי המקו�
מה שהחזיק כאילו לא , שכיו� שאי� לו זכויות במקו�. וזכותו של בעל המקו� קודמת, אי� לו זכות במקו�, ואינו במסי�

כי הרי אינו אלא בתור , ד שלא החזיקוהו בעבודתו"נ ניד"כ ה"וא. י המהפ� בחררהב ג� די� ענ"ואי� על הבעה, החזיק
א� ה� רואי� . פ הוא מחזיק בזאת"א לו לזכות אלא מכוח המצב העובדתי שעכ"וא, כ לא הקנו לו זכויות"א, עובד זמני

  .ימהס שאי� זה מקנה לו שו� זכויות כלפי ב� המקו� שנושא בעול המקו� ולו זכות קד"אנו בחת

ולא היו רשאי� בני המקו� לקבל את השני , יכול הוא איפוא ג� לבוא בטענה לכתחלה לבני המקו� שלו הזכות
�והכניסו את ב� המקו� , כ דבני המקו� עשו מעשה"מכש. א� ב� המקו� תובע זכותו, לעבודה בתור עובד קבוע 

  . לבוא עליה� בטענה על זהואי� המשיב יכול, שכדי� עשו, במקו� זה שעבד קוד� זמנית, המערער

, שהמערער ידע בשעתו על מקו� עבודה זה שהוצעה לו והוא סירב מלקבלה, אכ� בטענות המשיב נאמר ג� בי� השאר
כי אז נראה , ובזה א� טענות המשיב נכונות. אלא שהמערער טוע� שההצעה שבאותה שעה היתה בתנאי� יותר גרועי�

היינו א� , י שמצד המקו� לא אישרו אותו אלא בתור זמני"ואעפ.  זכה בזהוממילא המשיב, שהמערער מחל על זכותו
ואי� , בזה שהמשיב נכנס לעבודה זכה, כ לגבי זכות המערער מאחר שויתר"משא, ירצו ה� לפטרו בגלל סיבות מצד�

  .של הדיו�' וזוהי טענה ג� כלפי מה שנאמר לעיל בחלק א, הלה יכול שוב לחזור בו

ובהתא� לקוי� , ד שד� בדבר לברר את מדת הנכונות בטענות הצדדי�"ביה' להחזיר הדיו� לכבכ היה נראה שיש "א
  .ל לפסוק ההלכה"הנ

  .ה להל�"ז נדו� בע"וע, בר� כא� לפנינו עוד מקו� לדיו� מבחינת העני� שיש למעביד במי שיהא עובד אצלו

  .והשיקול על תועלתו של המעביד כגורם קבוע, ג המעביד בתור צד בדיון
ובתור שכזה היה צרי� להיות מוזמ� כדי לשמע , שיש לראות ג� את המעביד כצד בדיו�) כ"י ב"ע(המערער טע� בפנינו 

שאליו הוא בא בטענה , ואילו המשיב אומר שהוא רואה כנתבע רק את המערער. עמדתו לתביעה ויחסו הכללי לעני�
שלו מגיעה " המועצה הדתית"היינו , ביעה למעבידמפני שבא בת, ושרק על ידו פוטר מהעבודה, שהשיג את גבולו

  .ורק על סמ� זה פטרוהו ומינו את המערער תחתיו, העבודה

טענה זו אינה , ד האזורי"ביה' י שלא טע� זאת בפני כב"כי אז אעפ, ונראה שבמדה שיש צדק בטענת המערער
ד כש� שהוא מחייב את "שכ� הפס,  דעתוולשמוע את, ד עצמו היו צריכי� להזמי� את המעביד"כי ביה, מפסידה מערכה

ז לקבל לעבודה את זה שאולי יש לו זכות "בהיותו נאל� עפי, זה מחייב ג� את המעביד, המתדייני� על זכות העבודה
  .מ שני הצדדי�"בהכרעה בטו, כ עלינו לברר זכותו של נות� העבודה"ע. להעדי� את האחר

  :ונראה שהיא מחלוקת הראשוני�

בעני� מה שאמרו ש� שחנוני� מבני העיר יכולי� לעכב על שאינ� מבני המקו� מלמכור ) 'ט' ב סי"ב פ"ב(ש "הרא
  :ל"וז) ש"י מיגא"הוא המהר(יוס� הלוי ' ש� סחורת� מביא דברי הר

כיו� , אבל א� מוכר יותר בזול אי� מעכבי� עליו, ובלבד שמוכר כשער שאר החנוני�', ר יוס� הלוי כ"וה"
  ".רשהוא טוב לבני העי

  :בזה' י כ"אול� הב. ללא חולק) ו"קנ' סי(והובאו הדברי� בטור 

דאיהו , אבני מתא אחריתא מצי מעכב', ל ולא מחוור מדתנ� ולא יפחות את השער וכו"� ז"וכתב עליו הרמב"
ואי בעו בני מתא דלוזיל גבייהו יתנו , לית ליה עסק בהדיה דלאו בר מאתיה הוא כדאמר� לעיל גבי בר מבואה

  ".'אבל האי ודאי מצי מעכב אההוא בר מתא אחריתא וכו. השערי� או יושיבו ביניה� אחר מעיר�על 

  :י ש� רצה להשוות השיטות"בנמוק

� "כ� נראה דעת הרמב' אבל להוזיל מעט יותר ממוכרי העיר ודאי מצי מעכבי וכו, ל בזול גדול"ונראה דעת הרב ז"
  ".ל"ז

  :י לא הסכי� עמו"אכ� בב
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, י הלוי לא מצי מעכבי"אלא דבי� מוזלי פורתא ובי� מוזלי טובא להר, �"משמע כ� מדברי הרמבולכאורה לא "
  ".� מצי מעכבי"ולהרמב

  .י בדעתו"והוא כפי שהבי� הב, ולא חילק בי� זול רב למעט) ז"ו ס"קנ' סי(א "י הלוי בש� י"א הביא דברי הר"וברמ

ומאחר שה� , כיו� שזה נוגע ג� לה�, מהוי� צד בדברכ "א� בני העיר ג, ל"ומחלוקת� נראית ברורה שהיא כנ
�כי טובת בני העיר , ואי� עליה� שוב איסור השגת גבול, מעוניני� בדבר לא מצו חנווני העיר לעכב על אלה הבאי� מבחו

תי מי פ, שהרי מאחר שהאלו שמחו� למקו� מוכרי� יותר בזול, ז חנווני העיר נדחי� לגמרי"והוא ג� באופ� שעי. מכרעת
שהרי לא נזכר חילוק בדבר ויתכ� ג� באופ� שאנשי המקו� לפי , דאי� לומר שהרי ג� ביד� להוזיל. ויסור אליה� לקנות

או כגו� שאינ� בעלי כושר עבודה כמו , כגו� שאינ� יכולי� להביא ממקו� הזול דוגמת הסוחרי� שמבחו�(תנאיה� 
י הלוי אי� מחויבי� להתחשב "ה לפי הר"אפ, לי� למכור בזולאינ� יכו) או שמטופלי� בילדי� ובהוצאות וכדומה, אלה

  .פ ניתנת לה� הזדמנות לקנות יותר בזול"שעכ, בטובת� אלא בטובת בני העיר

שטובת בני העיר הקוני� לקנות , שבכל אופ� ומאיזו סיבה שהיא, שהוא לאו דוקא מצד שמוכרי� בזול, ונראה פשוט
  .על אנשי החו� איסור השגת גבול של חנווני המקו�ואי� , מאלה שבאי� מהחו� הרשות ביד�

ג בר מבואה אבר מבואה "שכפי שהבאנו לעיל מכנה, משל המוכרי� האחד כלפי השני, ז טובת הקוני�"ועדי� לפ
ג שהראשו� כבר "ל מודה בכה"וג� המהרש, ז"ונתבאר שאי� מי שחולק ע, דנפשיה מצי מעכב א� בא להדחותו לגמרי

ב ג� יכול "ס דאיכא איסורא על השני לבא בגבולו ולהמ"כ להמשאת בנימי� והחת"ומכש.  מבואההחזיק בזכות של בר
  .ג"לעכב עליו בכה

י מביא מהמרדכי בש� "דבב, מ על אתר"מבואר ג� בדר, ועצ� החילוק בי� שממעט פרנסתו לדוחהו לגמרי [
  :האביאס�

ל סופו הסתו� ובא שמעו� לדור כנגד הצד ודר ראוב� אצ, יכנסו לו' צדדי� רק בצד א' דבמבוי הסתו� מג"
  ".� יכול ליל� א� לא יל� לפני פתח שמעו� נראה דיכול לעכב עליו כדרב הונא"שאי� העכו

  :י"ז הב"ע' וכ

  ".'ונראה דאביאס� סבר דלא כרב הונא בריה דרב יהושע וכו"

  :מ"והעיר עליו בדר

שמעו� יושב בפתח ולא היה שו� אד� יכול לעבור דהיה , י מודה בהאי דינא דחנות"דר' ה ברי"ד דג� ר"ולענ"
דזה , ומשמע דדוקא מכח זה פסק כ�. כ המרדכי בהדיא ש�"וכ. לראוב� א� לא הל� תחילה לפני פתח שמעו�

  ".ק"ש ודו"מקרי יורד לחנותו ולא כשמעמיד החנות בצדו ועי

  .עכבע מצי מ"ל שבגונא שפוסק חיותו לגמרי לדעת כו"מ חילוק הנ"הרי מבואר בדר

ג שפתח חנות בפתח "אלא שאינו מודה שבכה, י מודה באופ� שהדבר ברור שפוסק חיותו לגמרי"ונראה שג� הב
כ זה לא "ע, ס אינו סוגר את הדר� בפני הרוצה ללכת לחנותו של ראוב�"כי הרי סו, המבוי יש בזה משו� פסיקת החיות

  .מיקרי לדעתו אלא ממעט פרנסתו ולא מדחה אותו לגמרי

קנאת ' ומודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב וכו: דהנה בגמרא אמרו. �" להוכיח די� זה ג� מהרמבונראה
מודה הוא במקרי , ג"דאית ליה כרשב' חייא וכו' רב הונא אמר לעיל בר מבואה דאוקי ר: י"ופירש. סופרי� תרבה חכמה

  .'דרדקי דלא מצי מעכב לבר מבואיה מללמד ג� הוא התינוקות וכו

  :י"ז בב"ע' כו

ש "� והרא"אבל ראיתי להרי. ל כרב הונא"שהרי כתבתי לעיל דלא קיי, לפוסקי� לכתב�' ז לא הי"ולפ"
 רב הונא שסובר דבר מבואה מעכב דאפילופ "ונראה שה� סוברי� דה. 'שכתבוה ואחריה� נמשכו רבינו וכו

ה בריה "ומינה דלר. צי מעכבאבר מבואה דנפשיה משו� דפסיק לחיותא מיניה מודה דמקרי דרדקי דלא מ
י דסבר דבר מתא מעכב אבר מתא אחריתא משו� דפסיק לחיותא מיניה מודה במקרי דרדקי דלא מצי "דר

  ".'מעכב וכו

  :א"מוסי� הרמ, ח קובע בכל מקו� שירצה"ע שת"כ בשו"דעל מש) ו"ו ס"קנ(א הביא זאת להלכה "והרמ

  ".ח"והוא הדי� מלמדי תינוקות דינ� כת"

� השמיטה משו� דסבר דלא קאי אלא אבר מבואה דנפשיה שלכ� אמר כא� "והרמב): א"ק ל"ס(א "ז הגר"ומעיר ע
' ב מה"ובפ, ל כרב הונא"דלא קי, מ לדיד�"דאי� נפ' ולכ� לא כ. י"ה בריה דר"וברוכלי� אמר ומודה ר, ומודה רב הונא

  .'ש וכו"בהדיא בבר מבואה דנפשיה ע' ת כ"ת

  :ת"ת' � בה"ל הרמב"וז

כדי שיבואו תינוקות אחרי� לו או כדי שיבואו , מלמד תינוקות שבא חבירו ופתח בית ללמד תינוקות בצדו..".
  ".חפ� למע� צדקו יגדיל תורה ויאדיר' שנאמר ה, אינו יכול למחות בידו, מתינוקות של זה אצל זה

ואי� ב� , ל כרב הונא" קיימ מזה להלכה דלא"שכני� משו� דאי� נפ' � השמיטה בה"דמאחר דהרמב, ולכאורה תמוה
והרי ג� . ת"ת' למה לו לשנות ההלכה בה, המבוא יכול להתנגד לב� מבוא שלו לפתיחת כל בית מלאכה ועסק שהוא

כ� קשה למה חולק . ת"ז רק די� בת"והוא לפ, מ שאילולא זה לא היינו אומרי� הלכה זאת"ש, הנמיק זאת מ� הכתוב
ואי משו� . י לגבי בר מתא אחריתא"ה בריה דר"לא נלמוד מרב הונא ג� לרולמה , � על הני ראשוני�"באמת הרמב

ולא הפסוק קנאת , � הביא פסוק אחר"עוד ראוי להעיר שהרמב. תיקשי על גופא דגמרא כ�, דלשו� הגמרא לא מוכח כ�
  .ע לכאורה"וצ, סופרי� שהובא בשאר הראשוני�
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� הא דבר מבואה מעכב אבר "קת הראשוני� דלרמבה במחלו"מ שיתבאר להל� בע"� עפי"לבאר כונת הרמב' ונ
ומכוח זה הוא מעכב על , שיש לו זכות ניצול קנינו במבוי זה, מבואה אחריתי הוא לא רק מכוח תקנה אלא מעיקר הדי�

ובזה דעת רב הונא שמכח תקנה זו יכול לעכב . ואילו כשבא לעכב על ב� מבואה דנפשיה אי� זה אלא מכח תקנה, אחרי�
  .ג"ל מכנה"וכהנ, ע מודו"אכ� בגונא שמדחהו לגמרי בזה כו. ל כוותיה"ולא קיי,  הפחתת פרנסתוג� כשיש

הכא איכא , דכיו� שאינו אלא מכח תקנה, כ די� זה שאינו יכול לעכב במקרי דרדקי לא נאמר אלא לרב הונא"וע
די� לא שיי� לקפח זכותו בגלל כ בבר מתא אחריתא שהעיכוב הוא מעיקר ה"משא. 'תקנה להיפ� מצד קנאת סופרי� וכו

  .ואי� ללמוד מרב הונא לדיד�, זה

ז לא "דקנאת סופרי� נאמרה שעי, והוא באופ� שידחהו לגמרי, מ לדיד�"כ יתכ� נפ"אכ� בב� אותו מבוי עצמו ג
ולא תועיל לו קנאת , אול� הרי יתכ� ג� אופ� שלמרות שהראשו� יתאמ� לא יצליח להשתוות לשני. יתרשלו ממלאכת�

ל בעני� זה אפשר "אבל ה� כנ. באופ� שהראשו� ידחה לגמרי, ואז ממילא כל התינוקות יעברו למלמד האחר. הסופרי�
כ לדיד� לא קפדינ� "כמו, פ בהכרח"לא קפדינ� אהא שפרנסתו של הראשו� תתמעט עכ' דכש� דלדידי, ללמוד מדרב הונא

ג דיש מטרה של הגברת לימוד התורה נדחית טובתו "ובכה, כי הכל הרי אינו אלא מחמת תקנה, אהא שידחה לגמרי
ג "אול� מאחר שהמדובר בכה. והוא לנידו� שידחה לגמרי, � זאת להלכה"ולזאת מביא הרמב. ג"הפרטית ולא תקנו בכה

ג שהאחד "ולא בכה, שלא נאמר אלא כששניה� יתקיימו זה בצד זה" קנאת סופרי� תרבה חכמה"לא מתאי� הכתוב 
  ".יגדיל תורה"ז יש משו� "כיו� שעי, � זה פסוק שמתאי� לנידו� ג� באופ� שהראשו� ידחהוהביא במקו. נדחה

ז ידחה "א� עי', יכול לעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשי, ת"חו� מת, � שבעלמא"פ לדעת הרמב"ושמענו מזה עכ
  .]ג"הכנה' והוא כפי שכ, ל כרב הונא"י דלא קיי"אעפ, הראשו� לגמרי

כ ג� א� פרנסתו "וע. כ טובת� קובעת בראש וראשונה"ע, כיו� שהריוח בא לו לחנוני מהקוני�ש, ובטע� הדבר נראה
ואינו דומה למה שיכול . י שיכנסו סוחרי� מבחו� שיוזילו הסחורות אינו יכול לעכב על חשבונ� ה�"תקופח לגמרי ע

  .מקורות אחרי�כי ש� לא בא לו הריוח ממנו אלא מ, שבא לקפח פרנסתו' לעכב על בר מבואה דנפשי

שכונת הנימוק שהביאו , י הלוי למד זאת מזה שהתירו למלמד דרדקי ללמד במקו� שיש מלמד אחר"ל שהר"ונ
וכיו� שהיא טובת� אינו , ז טוב הדבר לבני העיר"היינו לומר שמשו" קנאת סופרי� תרבה חכמה"בגמרא לזה משו� 

ז תבא תועלת "ולא נצר� הכתוב אלא להשמיענו שעי. ת"יבות תוהוא די� כללי ואינו נובע דוקא מצד ער� חש. יכול לעכב
ה בסוחרי� "וה, ועדיפה על תועלת וטובת המלמד עצמו, ג זה מותר כי טובת בני המקו� קובעת"שבכה, לבני המקו�

  .ל במקרה שהבאי� מ� החו� מוזילי� הסחורה"וכנ

ת כמו "ת' ולא בה, שכני�' הביא הלכה זו בה, �"ל להשגת הרמב"י הלוי להלכה ולא ס"ש שהטור שהביא דברי הר"וא
  .שכני�' אלא די� כללי בה, ת"כי אי� זה די� מיוחד בת, �"הרמב

י "דבדברי הר. ובסברת המחלוקת נראה לומר שהוא תלוי בטעמא דמילתא שבני העיר יכולי� לעכב על בני עיר אחרת
  :כמו שהביא דבריו בטור, הלוי מבואר שהוא מכח תקנה בעלמא

  ".עשו חכמי� תקנה למוכרי� כדי להפסיד ללוקחי�דלא "

וממילא א� . מפורשת דעתו שכל העני� שמעדיפי� בני המקו� אינו אלא מכח תקנה לטובת בני כל מקו� ומקו�
אדרבא יש להעדי� , כי מאי חזית להעדי� המוכרי� על הקוני�, ז מקלקל אי� טע� לתקנה"לאחרי� מבני המקו� ה

  .ואי� נכופ� להפסיד לטובת המוכרי�,  באשמה� כל הריוח, הקוני�

  :בטעמא דמילתא' ט כ"ע' ס סי"אול� בחת

  ".'י מקומו וארצו וכו"דהשייכי� בכרגא דמלכא שכרו מהמל� לכל הזכויות שאפשר שיזדמנו ע"

רוכש ג� כל הזכויות הקשורות והנובעות ממקו� , פ בקניית הדירה במקו�"עכ, פ שג� במקו� שאי� מל�"וזה נר (
  ).וריו זהמג

ולא , והלה בא לגוזלה ממנו, ז הא דבר מתא מצי לעכב אבר מתא אחריתא הוא מעיקר הדי� כי הוא קנה זכות זו"ולפ
אי� הרשות בידי הלה להכנס , כ ג� א� טובת הקוני� היא שיקנו מבר מתא אחריתי"וע. מכח תקנה לחוד הוא שבא עליו

  ?ומי התירו לפגוע בקנינו של ב� המקו�,  מאנשי המקו� שהחזיק בזהכי זכות המכירה כא� קנויה בידי מי, כא� למכור

היינו שאי� לו שו� זכות להכנס לתו� , דאיהו לית ליה עסק בהדיה דבר מתא אחרתא הוא: �"וזהו שטוע� הרמב
א� יש הצדקה , וא� אנשי העיר יש לה� טענה על הסוחרי� המקומיי� יש לברר זאת באופ� פנימי. תחומו של השני

  .אבל בשו� פני� אינו שיי� למי שהוא מבחו�, לפי תנאי המוכרי� או לא, תביעת ההוזלהל

� היינו מנת המל� "לרמב. בנידו�" כרגא דמלכא"� בביאור המושג "י והרמב"ל מחלוקת רש"ואפשר לתלות בהנ
הכריע מתו� הגמרא ו, ג שנחלקו בזה"ק כ"א ש� ס"הגר' עי. י היינו המסי� המקומיי�"ואילו לרש, שכל המדינה שלו

והוא , כ הדבר תלוי באדו� המדינה שממנו קוני�"ס ע"וכהסבר החת, � הוא מצד קניית הזכות"לדעת הרמב. י"כרש
כ הדבר "ע, ולזה חשוב לקבוע מיהו תושב המקו�, י הדבר הוא מכח תקנה"ואילו לרש, המזכה לכל אחד לפי קנייתו

  .תלוי בתשלו� מסי המקו�

אבל בר , אי� זה אלא בסוחרי� מ� החו�, י הלוי"י שנחלק על הר"אעפ, �" מה שנראה מהרמבל יתבאר לנו ג�"ובהנ
  .מ אי� יכולי� לעכב בעדו"מ, ל"ז האחרי� ידחו לגמרי וכנ"י שעי"אעפ, מתא עצמו שבא להוזיל הסחורה

 אלא מעיקר י הלוי אלא מפני שסובר שבר מתא זוכה במה שהחזיק לא רק מכח תקנה"כי כל עיקר לא נחלק ע� הר
כ ג� במקרה "ע, אבל כלפי ב� המקו� עצמו שניה� שוי� בזה, אכ� זה שיי� רק כלפי בר מתא אחריתא. ס"הדי� וכהחת

, הוא רק מכח תקנה, כ בדוחהו לגמרי מעכב"והא דאעפי. אינו יכול לבא עליו בטענה מעיקר הדי�, שתקופח פרנסתו כליל
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באופ� שהשני מוכר בזול דאיכא תקנת הקוני� ,  זה אלא מכח תקנהומכיו� שאי�. וכמו לרב הונא בממעט פרנסתו
  .ל"וכנ, ח הקוני�"י הלוי שאי� מקו� לתק� המוכר ע"� מודה להר"ג� הרמב, וטובת� בזה

, ולדעתו ג� היכא דאיכא טובת הקוני� לא הותר לדחותו לגמרי, � כפי שביארנוה לעיל היא לא כ�"אכ� דעת הרמב (
  ).וכמו שנתבאר לעיל,  מחמת חשיבותהת"ואי� ההיתר אלא בת

ש והטור נמי "מאחר שהוא פלוגתא דרבוותא ודעת הרא, א"י הלוי שהביאו הרמ"ולהלכה נראה דנקטינ� כדעת הר
כ "וכמש, ל"וכמו בפסק ההלכה בבעיא לעני� בר מבואה אבר מבואה אחריתא והנ. ה"דהממע, אי� יכול לעכב, כוותיה
ובפרט ". לא איפשיטא נקטינ� מיניה חומרא לתובע וקולא לנתבע ולא מצי מעכבי עליהוכיו� ד: "י בטע� הדבר"הנמוק

ז לגמרי אי� בזה משו� "וא� א� הראשו� נדחה עי, � מודה שהרשות בידו"שבזה ג� הרמב, בב� עיר זו עצמה שבא להוזיל
  .הכיו� שהללו שמה� בא לו הריוח טובת� שהשני יתעסק בז, איסור של יורד לאומנות חבירו

על פני האחר שאינו ב� , שבני העיר באי� להעדי� את ב� עיר� להעסיקו בעבודה של מקומ�, ומעתה לנידו� שלנו
  .ולא רק טובת ב� עיר� הלזה, ודאי שיש לראות בזה טובת�, אינו גר עמה� ואינו נושא בעול מסי המקו�, עיר�

, י שקונה מה�" ג� לבני המקו� האחרי� עשהרי ברור שכל תושב המקו� שפרנסתו מצויה מביא בעקיפי� הרוחה
. וכ� נושא בעול צרכי המקו�, מאפשר פיתוח המקו� יותר כי כל מה שהאוכלוסי� גדלי� המקו� מתרחב ומתפתח

הופ� להיות למעמסה , כל תושב שהוא מחוסר פרנסה מכביד על שאר בני המקו� שלא זו בלבד שאינו נושא בעול, מאיד�
  .בדברי� ידועי�ואי� להארי� . על הצבור

� מודה "כ שבנידו� מעי� זה הרמב"מכש, י הלוי טובת� קובעת"הרי לדעת הר, ומכיו� שזו טובת� של בני המקו�
  .ל"י הלוי וכנ"להר

מכל מקו� א� , שמחל עליו לפי דברי המשיב, כ אפילו א� מצד המערער אי� לו זכות תביעה של מקו� העבודה"א
ואי� , הרי הרשות בידי אנשי העיר לעשות זאת, המקו� דורשת שהעבודה תמסר לוהוא מחוסר פרנסה שבגלל זה טובת 

  .יכול המשיב לעכב על יד�

כמו . ובאיזו מדה קבלת עבודה זו נחוצה לו לקיומו בצורה מתאימה, יש איפוא לברר את מצב הכנסתו של המערער
כ אי� אפשרות "כי אז ג, פ� יעיל יותרי המערער באו"א� בידי המועצה הדתית להוכיח שעצ� העבודה תיעשה ע, כ�

  .מאחר שכלפי המעביד אי� לו זכויות שאינו אלא עובד זמני, למשיב להתנגד לזה

  .ל ולהוציא לאור משפט"י הנ"בכדי לברר עפ, ד שד� בדבר"ביה' יש להחזיר את התיק לכב, אי לזאת

  .ד כתבתי"והנלע

  שאול ישראלי

  .מתביעתוהתיק נסגר ללא פסק עקב הסתלקות התובע 
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לאחר , בו נפסק) לט5631/תיק (ט "א תשל"מנ' א מיו� ו"ד האזורי לת"ביה' ד של כב"הערעור שלפנינו הוא על פס
  :כדברי� האלה, הנמקה הלכתית ארוכה

עד אשר תנשא י לחודש " ל�.300י הסכ� הגירושי� לשל� למשיבה למזונותיה ס� "חיובו של המבקש עפ"
  ."עומד בתקפו, צמוד ליוקר המחיה, לאיש

פ ובכתב ה� בחלק� חזרה על הטענות שכבר "והטענות בע. בעלה לשעבר של המשיבה, י המבקש"הערעור הוגש ע
י "וה� לעצ� החיוב שחייב עצמו המערער עפ, ונוגעות ה� באשר לחיוב ההצמדה, ד קמא וחלק� חדשות"הושמעו בפני ביה

  .י בקשת הצדדי�"עפ, ד"שקיבל ג� תוק� פס, י�הסכ� הגירוש

ס וכ� חתמו על "שכפי שכתוב בהסכ� קיבלו הצדדי� בקני� קאג: הטענות באשר לעצ� תקפות הסכ� הגירושי� ה�
  : שבו5שלפי סעי� , ההסכ�

  "'הבעל מתחייב לשל� לאשה לאחר שנפרד ממנה וכו"

לאחר "דהיינו , אלא לאחר זמ�, ר ההתחייבות לא חלה מידכיו� שכל עיק, ס"כ הבעל שאי� תוק� מחייב לקאג"טוע� ב
, "כבר הדר סודר למאריה"לפי שבשעה שצריכה ההתחייבות לחול , ס תופס"וכל כגו� זה אי� קני� קאג". שנפרד ממנה

  .והביא לכ� האסמכתאות ההלכתיות

 מנהג העול� וזה מהוה שתקפו מחייב מכוח, ד נשוא הערעור מסתמכי� על חתימת הצדדי� על ההסכ�"אול� בפסה
שאי� התחיבות חלה בדבר , �"ל כדעת הרמב"כ המערער לטענת קי"וזה בכדי לדחות טענת ב. קני� מדי� סיטומתא

, ע"לפסוק כהכרעת השו, י"נהוג ומקובל בא, ד"מכיו� שכפי שציינו בפסה, וכתבו זאת לרווחא דמילתא. (שאינו קצוב
  ).�"ל כרמב"שאי� לטעו� בזה קי

י הסיטומתא של החתימה "ס הרי זה כמו שאומר שאינו רוצה לקנות ע"שכיו� שעשו ג� בקאג,  טוע� בערעורוכנגד זה
, ח זו"ל בתקנ"הרי זה כאומר לא ניח,  לאות� שיטות שסיטומתא הוא קני� דרבנ��א� , ובזה אי� סיטומתא קונה. לבד

, וא�; יאה ונפל לו עליה שלא יקנה מטע� זהלעני� ראה את המצ) מ י"ב(י על מה שאמרו בגמרא "וכמו שפירש הנמוק
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ל מצד שכל שאינו "שמפרש גמרא הנ, א"בהסתמכות על דעת הרשב, לשיטות הנוקטי� שסיטומתא קונה מ� התורה
' עמ' ר כר� ד"ומסתמ� על האמור בכיוצא בזה בפסד, כ של אד�"שאי� קני� בע, רוצה בקני� מסוי� אי� הקני� קונה לו

317.  

) שבזה יכול לקנות ג� בדבר שאינו קצוב וג� בהתחייבות שלאחר זמ�(מת השטר מדי� סיטומתא ומאחר שמצד חתי
ס "שקאג, ובזה חוזרת הטענה הקודמת. ס"הרי הקני� היחיד או המצור� יחד שיש לדו� בו הוא הקאג, ד"אינו קונה בניד

  .אינו מועיל כל שאי� ההתחייבות חלה מיד

ומאיד� שינוי . מצד שינוי מצבו הכלכלי של המתחייב לגריעותא, קר לא שכיחמצד יו: עוד טע� על שינוי הנסיבות
  .ל"כנ, ד קמא"טענות שכבר הועלו בבי, מצב המשיבה לטובה

וזה , אול� אנו בדעה שאי� בה� לערער תקפו של ההסכ�, י בא כוחו"עיינו בטענות הערעור שנומקו בטוב טע� ע
  :מכמה טעמי�

 .א
זוהי רק שיטה , אמות אי� ה� קונות לו כשנפל על המציאה'  שלמרות שהיה ש� קני� דשעליה מסתמ�' מ י"בגמרא ב

 הטור לא הביא דעה ראשונה �ולפסק הלכה . א קונות לו"שהמדובר במקו� שאי� הד, ושיטה אחרת ש� בגמרא. אחת
  :א"פוסק כ� הרמ) ח א"רס(ע "ובשו, )ח"רס' סי(י ש� "וכ� הכריע הב, כלל

, ולא גרע משו� דנפל עליה) ג� כשנפל על המציאה ובא אחר והחזיק בה(קנה , קונותבמקו� דארבע אמות "
  ".ודלא כיש חולקי�

  ".וכ� עיקר: "� ש� הסיק"ובש

דלדידהו נקטינ� . מהלכה, �"שהסכי� לה ג� הר, א"שדחה שיטת הרשב, "ודלא כיש חולקי�"א שכתב "ונראה מהרמ
  שבדבר) 'מ כלל כ"לנתה( העלה בדיני תפיסה ג"ובכה. שהוא סתמא דגמרא, להלכה כלישנא קמא

וא� כתב , ל כפוסק אחר"� אי� יכול לומר קי"ע והש"ולא חלקו עליה� הסמ, ה"שסתמו המחבר והרב בהגה"
  ."ל"יכול לומר קי" ויש אומרי�"א "הרמ

. ל" טענת קיבאה להוציא מכלל דעה החולקת לגבי" ודלא כיש חולקי�"ל "כנ' א שכ"כל עיקר הכרעת הרמ, יתר על כ�
ז גדר של תפיסה לאחר שנולד "ואי� ע. וא� כ� השני הוא תפוס. כשבא אחר והוציאה, שהרי כל עיקר מתעוררת השאלה

הרי אי� ) כדלהל�, א אלו כלל"וזה מפני שאינו רוצה לזכות בד(א אינ� קונות לו "שהרי א� הד) ז"ש כלל ט"עי(הספק 
א "כ הא דפסק הרמ"וא.  שהרי כא� הספק הוא על עצ� המוחזקות שלו,ה"הראשו� מוחזק כלל שחל לגביו הדי� הממע

  .ל למרות שהוא המוחזק"הרי פירושו שאינו יכול לטעו� קי

. ל"מ הנ"מ שיש להסתפק במה פליגי האוקימתאות השונות שבסוגיא ב"וזה עפי. ל"אלא שעדיי� יש לשדות נרגא בהנ
י הנפילה גלי דעתו "הוא לא משו� דפליג על עצ� הסברא דע, א קונות ש�"ר שאי� ד"פ ברה"ל דהאי דאוקי לה ר"די

ל במה שהקנו "א� הפירוש דלא ניח, ל"אלא דפליגי במה הוא דנחשב הגילוי דעת דלא ניח. א"י הד"ל לקנות ע"שלא ניח
מימר דבזה שיי� שפיר הסברא דבקני� דרבנ� מצי ל) בזה' א שכ"קכ' א סי"רע' א בתשו"הגרש' בתשו' עי(, אמות' לו הד

וזוהי דעת . אי� הוא קונה אות�, א"וכיו� שאינו רוצה לקנות הד, כ"א שאי� קני� לאד� בע"וכ� לרשב. ח"אי אפשי בתקנ
אלא דהוי גילוי דעת שאינו רוצה לקנות , א"ל שאי� כא� גילוי דעת על עצ� קני� הד"פ ס"ואילו ר. האוקימתא הראשונה

. כיו� שמכל מקו� רוצה הוא לקנות המציאה, א"י קני� הד" שלא ברצונו עג קונה ג�"דבכה, אמות' י קני� דד"המציאה ע
ג שרוצה "שכל כה, הוא רק מטע� זה, א"י הד"וזוכה ע, ע דאי� מה שנפל על המציאה מגרע"ל דהג� שפוסק בשו"כ י"וא

  .י שאינו רוצה לקנות על ידו"קונה הוא ג� בקני� אעפ, י קני� אחר"לקנות רק שרוצה לקנות ע

ג� , ל דמהני גילוי דעת שאינו רוצה לקנות על ידו"להני דסברי דסיטומתא הוא קני� דרבנ� י, בנידו� דיד�, ז"ולפ
ל כשיטה זו "קי, פ"ויכול לומר עכ. כ"דלא תקנו לו שיקנה בע, ח זו"שהרי כא� הוא כאומר אי אפשי בתקנ, פ"לדעת ר

  .שסיטומתא אינו אלא קני� מדרבנ�

. ל בקני� האחר"דיש בזה גילוי דעת דלא ניח, פ הוא דפליג על עיקר הסברא"כרא� האמת נראה דפסק ההלכה 
  :ה בנידו�"� בש� הרא"כ הר"י הביא מש"דהב

  ".שבקינ� האי סברא לגמרי, פ פריק בפירוקא אחרינא"דכיו� דר, אפילו בקניות דרבנ�"

  :י ש�"ז בב"ע' וכ

  ."ה"ל כדעת הרא"ש ז"� והרא"� והרמב"וכבר הוכחתי שדעת הרי"

ז "דלפ. ל דשבקינ� האי סברא לגמרי ג� בקני� דרבנ�"מנ, פ אינו חולק על עצ� הסברא"ה מפרש שר"ואילו היה הרא
' י דכל הני רבוותא נקטי כוותי"וכ� מנליה להב. ת"ת וקנינו מה"הוי שלו מה, א"פ חולק מפני שכיו� שקנה הד"הרי ר

  .בהא

מ ממנה להלכה בקני� "דהרי נפ, � להביא אוקימתא זאת"לריל "פ אעיקר הסברא הו"ועוד דאי איתא דלא פליג ר
פ "ל דר"דס, ל"ומוכרח לומר כנ. ח"ע אינו קונה מצד דהוי כאומר אי אפשי בתקנ"שאז לכו, דרבנ� שבעצ� החפ� הנקנה
י "אעפ, ה בנידו� דיד�"כ ה"א. ל בקני� האחר"ואי� בעשיית קני� אחד גילוי דעת דלא ניח. אינו מודה בעיקר הסברא

  .י חתימה על ההסכ�"ל בקני� הסיטומתא שהוא ע"אי� מזה הוכחה שלא ניח, ס"שעשו ג� קאג
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 .ב
י "אי� לראות בזה שקנו בסודר גילוי דעת שאינ� רוצי� בקני� שע, �"א והר"ג� לדעת הרשב, נראה שנידו� דיד�

  .החתימה

במה יש בזה . ל"וכנ, ג� להלכהל כ� "� ס"א והר"שהרשב, דלכאורה יש להבי� עיקר הסברא דאוקימתא קמייתא
כ מהוה "דא� אמנ� חזינ� שחושב שנפילה היא ג, ואמאי לא נאמר. ל בקני� אחר"שנפל על המציאה גילוי דעת דלא ניח

והמועיל , שמא כוונתו לעשות שני קניני�, א� מני� ראיה שדעתו לפסול קני� אחר, )למה נפל עליה, שא� לא כ�(קני� 
באתרא שכותבי� את השטר , בעני� קני� קרקע בכס� ובשטר' שכ.) לסוגיא ד� כו(� קידושי� "ב מצינו בר"וכיו? יועיל

שמכל מקו� במקו� שהשטר הוא ג� שטר קני� , דאמרינ� שיש אומדנא שאי� דעת� לקנות בכס� א� לא נכתב ג� שטר
  :קונה בשטר ולא בכס�

  ".תר מועילאי� דעתו לקנות אלא בקני� שהוא יו, דכל שיש לפניו שני קניות"

� ש� דקונה בכס� "ל לר"ס' רק בשטרי דראי(,  למפרע�יקנה בכס� שנת� , ולא אמרינ� שלאחר שנכתב השטר
כ לכאורה פשוט "א, והוא המועיל יותר, אבל אמרינ� שדעתו לקנות באחד מה�, הרי שיש לפניו שני דרכי קניה, )למפרע

  .ל לקנות בקני� המועיל"דניח, המועיל כללשא� הקני� האחד מועיל והשני אינו קני� , כ"ד וכש"דה

 א� הנייר שבו �ולדעת חכמי� , מ בעני� שטר קידושי� שיש בו פסול דנחלקו תנאי"ויותר מזה מפורש בדברי האב
  ):ז"ק ל"ח סס"כ' סי(מ "ז האב"ע' וכ, שוה פרוטה מקודשת מדי� כס�

אלא דמקצת , כא דהכל הוא בתורת כס�אלא הי, דעד כא� לא אמרינ� בקידשה בראוי ואינו ראוי לא מהני"
וא� קני� , אתרי ריכשי' אמרינ� דעתו ארכבי, אבל זה שמקדש בכס� ובשטר, כס� ראוי ומקצת כס� אינו ראוי

  ".יהיה לה בתורת קידושי כס�, מ"שטר ל

וגיא כמבואר ש� בס, ומחלוקת התנאי� הרי היא רק בעובדא ההיא שעיקר כוונתו נראה שהיא להתקדש בדי� שטר [
  ].ד"ולא כ� בניד

דבזה יש לדו� דהקני� שאינו מועיל מגרע ג� (דבעושי� שני קניני� לא דיינינ� שכוונת� ששניה� יקנו יחד , וחזינ� מזה
א "כ תקשי מזה לכאורה לדעת הרשב"א. והוא הקני� המועיל, אלא אמרינ� שכוונתו על אחד מה�, )הקני� המועיל

  .ל דליקני"א לא ניח"וי דעת דבדדאמאי אמרינ� דיש כא� גיל, �"והר

לבי� שזמ� חלות� הוא אחד קוד� והשני , דיש הבדל בי� קניני� שחלות� הוא בעת ובעונה אחת, ונראה מוכרח לחלק
אילו היתה דעתו על הקני� הקוד� שיקנה על , י שעושה קני� נוס�"יש סברא לומר שע, דא� אי� זמ� חלות� שוה. אחריו

שזה בא רק אחרי שכבר נכנס , אמות קוד� לנפל לו עליה' וזהו בכגו� הא דקני� ד.  הנוס� כללאי� לו לעשות קני�, ידו
חושב שזה ) לפי טעותו(ואפילו א� , א כי אז הנפילה לא תוסי� לו כלו�"י הד"אי איתא שיש בדעתו לקנות ע, א"לתו� הד

  .אמות' י ד"היה בדעתו כלל לקנות עכ מוכח ממה שנפל עליה שלא "וע. שאי� שיי� קני� אחר קני�, הקני� מעולה

, בדעתו לקנות במסירה' שא� הי, )ש"י מיגא"א בש� הר"מהרשב, י"ח בב"קצ' סי(וכ� הדבר במש� לאחר המסירה 
א "ד של הגרש"ובא, ט"ה' ב מזכי"מ פ"ע מל"וע. (כ שלא רצה לקנותה במסירה"אע, הרי כבר נקנית לו ומהו זה שמשכה

  ).ל"ואכמ, ואי� דבריו נראי�, ח" י'מ סי"וחלקת יואב חו, ל"הנ

כיו� שבי� שנאמר , פ"מ במקדש בשטר שהוא ש"כגו� הא דהאב, אבל כשעושה שני קניני� שחלות� הוא באותו זמ�
� דאי� דעת� "וכ� בהא דהר. הקידושי� חלי� בזה שהגיע השטר לידה, שמתקדשת בתור שטר ובי� שתתקדש בתור כס�

כגו� (והוא הקני� המועיל יותר , שפיר אמדינ� דעתו לקנות באחד הקניני�, טר לידוכל עוד לא נמסר הש, שיקנו בכס�
  ).מ"כגו� בהא דהאב(או בקני� המועיל ולא בקני� שאינו מועיל ) בכס� ושטר

, 317' עמ' ר כר� ד"ושלא כמו בפד(ד שכפי שנאמר בהסכ� קני� הסודר קד� לחתימה על ההסכ� "וא� כ� בניד
ולא ) שאינו תופס לפי טענת המערער(אי� יסוד לומר שהיתה כוונת� דוקא לקני� הסודר , )שהובא כאסמכתא לטענה

אתרי ריכשי ' אלא דנינ� שכוונתו שיקנה הקני� המועיל שבה� דארכבי, ולא ששניה� יקנו יחד, י החתימה"לקני� שע
  .בנידו� דידיה, מ"האב' כדכ

א שמצד "הרמ' ת בהמה לנכרי להפקיעה מ� הבכורה כבמכיר) כ"ש' ד סי"יו(ע "וכדאי לציי� ג� המובא בשו [
  מחלוקת הראשוני� מהו הקני� המועיל בנכרי

  ".� וימשו� הבהמה לרשותו או לסימטא דאז משיכה קונה ע� המעות"שיקבל מעות מ� העכו"

וחמור שהרי א� כ� נכנסנו לשאלה של קני את , ולא בשניה� יחד, משניה�' באהיינו " ע� המעות"וכוונתו באומרו 
הינו מה , אלא הכוונה היא שיקנה לו או זה או זה) א"רכ' א סי"רע' א בתשו"הגרש(ומקדש במלוה ופרוטה ) ל"מ הנ"אב(

ל דודאי אומדנא יש שרצונו להקנות בקני� המועיל לפי "אלא כנ. אבל לא הצרי� שיתנו כזאת במפורש. שמועיל לפי הדי�
  ].ד"נ בני"וה, הדי�

 שהיה אפשר לעורר עוד בדרכי הקני� שנעשו לאשר הסכ� זה כי נאמר ש� בזה כהאי למה, ג� תשובה, ובאמור
  :לישנא

  ".אמות אגב קרקע' ס וד"ולראיה באו הצדדי� על החתו� לאחר שקבלו בקאג"

א "ל ובד"הלשו� מגומג� ואולי צ(ס על עצ� ההתחייבות קנו ג� בקני� אגב קרקע "ונראה מזה שנוס� על הקני� בקאג
שה� רק במטלטלי� , והנה באשר לקני� אגב נראה דאינו תופס בהתחייבות). א"היינו בקני� דאגב קני� ד, אגב קרקע

ח "והעלו שרק בעני� הרשאה ומתקנ, ה רב פפא שהתקשו בעני� הקנאת הלואה אגב קרקע"ד: ז"ב ד� ע"ב' תוס' עי. בעי�
שכא� צירו� קני� שאינו , ג� מטע� זה יש לדו�, וא� כ�, כ בנידוננו קני� אגב לא מהני"א. מיוחדת מהני ש� קני� אגב
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. אלא שיחול הקני� המועיל, אכ� לפי מה שהעלינו שאי� אומרי� שכוונת� שיחולו שניה� יחד. מועיל ע� קני� המועיל
  .ל"וכנ, י החתימה ומתורת סיטומתא"ועיקר הקני� יהיה בזה ע. כ טענה זו נופלת"א

 .ג
אול� ג� עיקר טענתו זו . ד"ענת המערער באשר לתוק� קני� הסודר בנידכל האמור הוא לפי ההנחה של קבלת ט

  :שהרי בנוסח ההתחייבות שבהסכ� נאמר, אינה

  .'וכו"  שיפרד ממנהלאחר לשל� לאשה מתחייבהבעל "

אלא שהזמ� שכלפיו התחייב הוא לאחר , דהיינו מתחייב מיד" מתחייב"אלא , לא נאמר שיתחייב לאחר שיפרד
כבר פסק , י שלא נאמר במפורש שאי� זה אלא בגדר תנאי"הגירושי� ה� תנאי לחלות ההתחייבות ואעפועצ� , שיתגרשו

  ):ה"ה בהגה"ה ס"קצ' סי(א בכגו� דא "הרמ

  ".דודאי בכדי לא הוי עביד, באופ� המועילובסת� אמרינ� דהוי מעכשו "

 מפרשי� שכוונתו היתה להתחייבות אנו,  שאינו מתחייב מעכשו בעל מנת�הרי לנו שכל שלא נאמר במפורש ההיפ� 
  ".דודאי בכדי לא הוי עביד"באופ� המועיל 

" לאחר שנפרד ממנה"עלינו לפרש ההמש� , מידשמשמעותו ודאי היא , "מתחייב"מאחר שנאמר בו ש, כ בנידוננו"א
  .ושאז יגיע הזמ� לפרעו� ההתחייבות, שאכ� יהיו גירושי�, שהוא בגדר בתנאי דעל מנת

' לדעת אוקימתא א(יש לדו� , כ"והשני אח, שבשעושה שני קניני� שהאחד יחול מיד, מה שהעלינו לעילואמנ� לפי  (
כ למה לו קניני� "שאל, שהרי זה כמי שאינו רוצה לקנות בקני� הסודר) ל כ� להלכה"א ואיד� דס"והרשב' מ ד� י"שבב

דאי� דעתו לקנות בכס� עד שימסר השטר דאמרינ� , שזה דומה לכס� ושטר בקני� קרקע, א� באמת זה אינו. נוספי�
החתימה על ההסכ� , ד"ה בניד"ל דה"כ י"וא, במסירת השטר קונה בכס� למפרע', � דבשטרי ראי"ש� הר' וכ. לידו

  .רק לאחר החתימה ולמפרע, ס"וודאי דאי� דעת� לקנות ע� הקאג, נחוצה בכדי שתשמש ג� לראיה על התנאי� שהותנו

דנחשב לקני� המועיל יותר הואיל ובו ג� כוח קני� ג� משמש , נ� הת� בשטר קני�ל כהא דאמרי"א� ג� בזה י
  .כ יש לדו� שכוונת� בעיקר לחתימה"ע. כ בנידוננו החתימה על ההסכ� יש בה שתי מעלות אלה"כ כמו"וא. לראייה

 השטר דעת� ל דלאחר שג� חתמו על"כ י"ע, למה עשאוהו, ס יועיל"דאי איתא דאי� כוונת� שהק, אלא שיש לחלק
  ).או דהעיקר הסודר והשטר לראיה, שיקנה ג� הסודר למפרע ודעת� לשניה�

 .ד
. ס על זה"לאחר שהצדדי� ביקשו זאת וקיבלו בקאג, כאמור לעיל, ד"עוד זאת יש להוסי� שההסכ� קיבל תוק� פס

שהרי קבלת , ר ממאריהובזה אי� חסרו� כלל מצד דהדר סוד. ד מגדר פשרה"ד של בי"ג� מכוח פס, החיוב הוא א� כ�
ע מצד דבר "וכ� אי� כא� חסרו� אליבא דכו. וכמו בכל קני� לפשרה, ד"הקני� אינו על החיוב אלא עצ� קבלת� עליה� כבי

  .שאי� יודע בכמה יחויב, דכל פשרה הרי זה דבר שאינו קצוב, שאינו קצוב

 .ה
דבר שהוא נדיר , ו� את אשתו אחר שלוחיהונוס� עוד שבנידוננו שהמדובר על התחייבות שהבעל קיבל על עצמו לז

ג יש לראות את "כל כה. שהבעל היה מעוני� בכ�, פ"שהיה זה תמורת הסכמתה לקבל הג, ומוכח מתוכו, בדר� כלל
שמילוי הפעולה שהפועל קיבל על עצמו מחייב את התשלו� לפי מה שהותנה שיקבל , ההתחייבות מגדרי שכירות פועלי�

� במי שחייב עצמו בסכו� מסוי� לזה שישא את אחותו שמחויב לסלק על מה "עלה המהרשדוכיוצא בזה ה, עבור זה
�שהתחייב   

והטע� דלא גרע . ד לחייב לראוב� את האשה"כח ביד בי'  היאפילו בלא קני�ואפשר , דודאי בלא כח שבועה"
.  שעשה שליחותושא� אד� משלח לפלוני שיל� למקו� פלוני ושית� לו כ� וכ� שחייב מכיו�, זה משליחות

נות� לו , וכדאמר בהגוזל בתרא השוכר את הפועל להביא לו כרוב ודורמסקיס לחולה ומצאו שמת או שהבריא
  ".'וכו' ואמרינ� בגמרא משו� דעביד שליחותיה וכו. שכרו משל�

חייבות הרי ג� א� לא הוזכר במפורש שהת, שההסכ� כולל הסכמה לעצ� הגירושי�, וא� כ� הוא הדי� בנידו� שלנו
וכיו� שהגירושי� בוצעו . הדבר ברור ומוכח שההתחייבות היא בכלל זה, הבעל היא כתמורה עבור קבלת הגט בהסכמה

כמו בשליח או כל פעולה אחרת , ואי� צור� בקני� כלל, ממילא ג� ההתחייבות הקשורה בזה חלה, י הסכ� זה"עפ
  .כפי המותנה, שמחייב את הצד השני כשבוצעה

כבר , כפי שהוזכרו לעיל בקצרה, וכ� שינוי התנאי�, כ הבעל על תוק� ההסכ� מצד דבר שאיננו קצוב"שאר טענות ב
  .ד"ובפסק דינ� נשוא הערעור דחו טענות אלה בנימוקי� שנתפרשו בפסה, ד קמא"כ הבעל טענות אלה בפני ביה"עורר ב

  .וא� אנו סומכי� ידינו על מה שנכתב בפסק הדי�

� לא אמר שאי� התחייבות "מ לדחות הדעה שהרמב"כ המל"הביא מש, ד קמא"על בפני ביכ הב"בסיכומי טענות ב [
כ באב� האזל לקיי� ביאור זה "כ� הביא מש. חלה בדבר שאינו קצוב אלא במתנה ולא כשמתחייב בתמורה למה שקיבל

קשה על ביאור זה א שה"והשיג עליו מדברי הריטב". שזו כמו מתנה היא"� שהדגיש "� ומסתמ� על לשו� הרמב"ברמב
ובערב הרי אמרינ� בגמרא דהא דמשתעבד ). ג"מלוה ולוה הי' ה מה"כ' פ(די� זה ג� בערב ' � כ"שהרי הרמב, �"ברמב

  :).ב קעג"ב(' הוא מצד דההיא הנאה וכו

דנהי דאמרינ� דשעבוד . שרירי� וקיימי�, �"ז בלשו� הרמב"שהסמיכ� כאמור באהא, דדברי שיטות אלה' א� נ
בלב של� ושליחותא דערב קעביד ): "ה גמיר משעבד"ד(� הוסי� ש� "א� ה� רשב',  מצד דההיא הנאה וכוהערב הוא
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י "אלא דע, "בההיא הנאה"של , בכוונתו דאי� הפירוש שזה מגדר קבלת תמורה' ונ." מלוה כאילו הוא עצמו הלוה
ח "וזהו עומק כוונת קצוה. סמכתאמסלק מזה את תוכ� א" בההיא הנאה", דפעולת המלוה נעשתה רק על סמ� הבטחתו

). ח ברורי�"א� דברי קצוה, מ השיגו"בהנתה(� הללו "שסמ� על דברי רשב) א ומשובב נתיבות ש�"ט סק"קכ' בסי(
אלא לגבי ', חלות החיוב של ערב מצד דההיא הנאה וכו' שלא פי, מסייע לו) ב"ה ממלוה ולוה ה"כ' פ(� "ולשו� הרמב
  :ד"ערב כלפי בי

  ".באותה הנאה שעבד עצמו, ד" לו הנאה שהאמינוהו ביהואיל ויש"

מ אי� החיוב מצד "כי בשעת מ, שבכוונה דקדק' ונ. לא הזכיר זאת, ואילו בראש הלכה זו בעני� ערב בשעת מת� מעות
מוכרח לומר דעיקר ההתחייבות היא , מ"ש� מ' ד שלא הי"י בי"ולא כ� בערב ע. דההיא הנאה אלא רק לסלק האסמכתא

  .יא הנאהמצד הה

שלא חשב להתחייב , אלא רק מהני שלא יחשב כאסמכתא בעלמא, והיינו דבערב אי� הנאה זו כקבלת תמורה ממש
אלא דהת� .) מ קד"ב(ודמי להא דא� אוביר ולא אעביד ואשל� ממיטבא , ו"ק ט"ז ס"ר' מ סי"ע נתה"וע, ברצינות

  .ק"ודו, ז כבידו"דמעתה הר, "ההיא הנאה"ולזה מהני ב, )ה הכא"ד. ד� עד' תוס(הדבר בידו 

שג� בערב בשעת מת� מעות , א נוקט שהגמרא מתפרשת כפשוטה"ואילו הריטב, �"רשב' וכל זה הוא לפי פי
כ "ע) ל"� וכנ"בדפירשב, ולא שבההיא הנאה מסלק רק את הטענה של אסמכתא(משתעבד מדי� בההיא הנאה גרידא 

כ עיקר חיובו של "וא). ל"� וכנ"דהרמב' וכדדאיק לישני(� "כפירשב� "ל שפיר נית� לפרש הרמב"אול� כנ. ל מערב"קשי
. ג� בערב שאינו משתעבד בדבר שאינו קצוב' כ שפיר כ"ע. ל"י בההיא הנאה וכנ"ערב הוא לא מצד התמורה שמקבל ע

  ].� משתעבד ג� שאינו בדבר קצוב"ג� לרמב, ד"וכגו� ניד, אבל לעול� כל היכא דאיכא תמורה

  :ר לעיל יש לפסוקבהתא� לכל האמו

  .ג� באשר להצמדה, הערעור נדחה ופסק הדי� נשוא הערעור בתקפו

  שאול ישראלי

  .אנו מסכימי� למסקנא

  בצלאל זולטי  עובדיה יוס� נשיא

  פסק דין
  :הוחלט איפוא

  .ג� באשר להצמדה, א הערעור נדחה ופסק הדי� נשוא הערעור בתקפו

  .ב אי� צו להוצאות

  .מ"סיו� תש' נית� ביו� ד
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