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הקדמה

ושאלות דין מפסקי נוסף חלק להוציא שזיכני על לד' אודה

העזר. אבן בעניני דין מפסקי ראשון חלק המכיל הדין, בבית שנתעוררו

ישנם וכידוע מאחר דין פסקי לפרסם ראוי האם היום לדון יש

כלל בדרך תקלה, כך ע"י נגרם ולפעמים דברים שמעוותים אנשים

תקלה. לידי מביאה היא שגם לחומרא, גם פעמים אבל לקולא,

חתר דכתיב מאי רבא דרש א: קט דף סנהדרין מסכת ועיין

נותנים שהיו מלמד אור, [ידעו] לא למו חתמו יומם בתים בחשך

בבית אותו ומניחים אפרסמון, אצלו ומפקידים ממון, בבעלי עיניהם

יהמו לערב ישובו שנאמר ככלב, אותו ומריחין באים לערב גנזיהם.

דרש ממון... אותו ונוטלין שם וחותרים ובאים עיר, ויסובבו ככלב

מחתרתא מאה תלת ליליא ההיא אחתרין בציפורי יוסי רבי

לגנבי. אורחיה יהבית ליה אמרו ליה, מצערי וקא אתו בציפורי,

יוסי דרבי נפשיה נח קא כי גנבי. דאתו ידענא הוה מי להו אמר

לא שהוא להודיע שבע הבאר וביאר דמא. דציפורי מרזבי שפעי

אותו. ציערו וחינם חטא

והלא גנבים, רק באו יוסי ר' של לדרשתו וכי השאלה ונשאלת

חכמים, תלמידי שגם וברור בתים בעלי וכמה כמה בדרשה היו

אפרסמון, להפקיד שבא ממי להיזהר שיש למדו שהם ודאי כן ואם

כיצד למדו לא האחרים ואילו לגנוב כיצד למדו הגנבים וכיצד

הם רבים הרע את שהמבקשים לכאורה למדנו ומכאן להיזהר,

לנהוג! כיצד ללמוד מהמבקשים

בן יוחנן רבן אמר כולן על ב: פט דף בתרא בבא אמרו והנה

שמא - אומר אם אומר, לא אם לי אוי אומר, אם לי אוי זכאי

תלמידי אין הרמאין יאמרו שמא אומר לא ואם הרמאין, ילמדו

אמרה, לא או אמרה להו איבעיא ידינו. במעשה בקיאין חכמים

ישרים כי אמרה קרא ומהאי אמרה, יצחק רב בר שמואל רב אמר

בם. יכשלו ופושעים בם ילכו וצדיקים ה' דרכי



מכאן למד מה סימן ב חלק דעה יורה משה אגרות ובשו"ת

איזה ליציאת לחוש יש אם אף הדין לברר שמחוייבין ברור "נראה

פ"ט". דף בב"ב כמפורש ושוטים טועים לאיזה מכשול

הרע"ב וביאר הרבה תלמידים והעמידו א א אבות נקבע והכלל

שאין תלמיד כל ע"א] כ"ח [ברכות דאמר גמליאל מרבן לאפוקי -

אדם לכל תורה שמלמדין קמ"ל המדרש, לבית יכנס אל כברו תוכו

שמעשיו מענינו ידוע יהיה שלא ובלבד אחריו. לבדוק צריך ואין

קא סימן ט חלק יצחק מנחת ובשו"ת שומעניה. וסאני מקולקלים

כאלו ישנם השומעים בין כאשר ברבים לדרוש מותר האם האריך

בני "בסתם ומסקנתו כהלכה. שלא לעצמם להתיר ללמוד שיכולים

בודאי אבל בלמודם, מצוה עוד יש הבנה מעוטי שהמה אף אדם

המשנה וכמאמר טעות, לידי יבואו שלא אותם להסביר להזהר יש

כנ"ל, בתלמיד זהיר והוי הפשוט, פירוש עפ"י בדבריכם הזהרו

לרחק בינה, לאנוש המלמד בדעת תלוים כאלו דענינים בזה והעיקר

לש"ש". רצוי תהי' וכונתו לקרב, או

היטב באר הדברים לבאר הוא יטעו שלא הדרכים שאחד ונראה

ונכבדיהם בזיקים מלכיהם "לאסור בתהילים הכתוב אמר וכבר

היינו חסידיו". לכל הוא הדר כתוב משפט בהם לעשות ברזל בכבלי

לכאורה אותם, ומענישים בזיקים מלכיהם את אוסרים כאשר

המשפט הוא שכך להם מצטטים כאשר אבל אכזרי, נראה הדבר

גורם זה בספריהם, כתוב כך אם שכן וכל בספרים, הכתוב לפי

שכאשר חסידיו, את מכבד זה דבר – לחסידיו" לכל הוא "הדר

אלא הנגיעה, או הכעס מידת לפי משפט עושים לא שופטים, הם

בספר. הכתוב לפי נימוקים נותנים

בפתחי בקיצור הובא סד, סימן ב חלק יעקב שבות שו"ת ועיין

מגדים, ופרי יעקב שבות בשם ג ס"ק רמב סי' דעה יורה תשובה

במקום כן לעשות ראוי ובמיוחד בספר עיון בלי הוראה יורה שלא

שמחמירין דארעא עמא ויאמרו יחשדו שלא תורה, בני שאינם

ממונם, להפסיד חושש ואין וכה"ג חסידות מפני כדין שלא עליהם

שהורה שראו ידי על גרמא ודין בספר, עיון מבלי כן הורה שהרי



ממונם שהפסיד לו חשדו ע"כ המרוצה על רק בספרים עיון מבלי כן

היה ואלמלי אחר, מורה אל ושלחו החומרא, מצד כדין שלא

היה לא שוב אזי ממונם הפסד על מצטער כאלו בדין מתון לפניהם

לי' דאית טצדקי כל אומרים שהיו רק למעלה ממנו בודקים

משום בזה ואין שבימיך ומורה שופט אלא לך ואין עבד למיעבד

ומישראל. מה' נקיים והייתם משום אלא הבריות דעת גונב

אף על ונימוקים, דין פסקי כתיבת שמצדיק הוא שזה ואפשר

הדיינים. בעיני קל הדבר שאין להראות כדי הנזכרים, החששות

בתורתו בחלקי שזיכני על לד' אודה הפתיחה מעין ואחזור

חושן העזר, באבן החלקים שאר את להוציא אותי שיזכה ואתפלל

זרעי זרע ומפי מפי ימושו לא תורה ושדברי דעה, ויורה משפט

עולם. עד

קודמות שהסכמות לכתוב רשות קבלתי אבל הסכמות הבאתי לא

זה. לחלק גם תקפות יהיו

בבית שנתעוררו ושאלות דין פסקי מתוך כקודמו הוא זה ספר

נושאן שעיקר שאלות הנוכחי בחלק יתברך, בעזרתו שכתבתי הדין,

רבים, בהם דשו שכבר נושאים לפעמים כאן יש העזר, אבן עניני הן

שעדיין שנראה שאלות ויש חידוש, בהם שיש לי היה נראה ואעפ"כ

בפני גם שנאמרו לאחר נכתבו הדברים רוב רבים, בהם דשו לא

לפני לרצון אמרי שיהיו ואתפלל בכולל, שמסרתי בשעורים ת"ח

הלכה. בדבר אכשל ושלא כל אדון

שאנן זצ"ל שמעיה הרב בלאאמו"ר שלמה ח.

תשע"א כסלו





הענינים תוכן

א לכהןסימן להינשא ורוצה לגוי נבעלה .ספק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א.
oadyk /zxeib `idy e` dicedi dpi` `idy m` zepn`p

.dl oin`n

ב נשואיה,סימן קודם לגוי שנבעלה שאומרת כהן אשת
לדבריה מאמין .והבעל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה.

xwirn dlra lr dnvr xeq`l d`eyp dy` zepn`p oi`
`l lrad z` cnll yi /zpn`p dpi`y dpwz /oicd
dn onf wfged /oin`n m` mb opaxc wx xeqi`d /oin`dl
dzecryk /odk epi`y cirdl cg` cr on`p oi` aey ,odkl
dliren `l ,xg` edyinn rci t"r diepa dy`d ly
xxerl lral ricedl miaiig oi` /diytp` ieey ly zepn`p

.dfd onfa odkl dfd onfa mipelig za /zewtq

ג ושניהםסימן בהריון שהיא רווקה לשאת המבקש כהן
ממנו שהולד .מודים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז.

f"za meyx dia`y za /odkl zxzen m`d ,epinia zipelig
.odkl `ypdl d`ae ixkpk

/dpedkl zad oic dn ieb a` /zipeliga odkl zexyk zwfg
/oi`eyp xzd iabl carick aygp dy`d ly oeixd m`d

.dgtynd lr frl `ivep ixd xingp m`y yygd

ד ומבקשסימן גוי מאב שנולדה מי עם כיום שחי כהן
להנשא להם יאפשרו לא ואם כדמו"י לה להנשא

מדעתו לצאת .עלול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ.
epl yi dnk cr /dpedkl zil`xyi m`e ixkp ly za oic

drx zeaxzl `vi `ly yygn lwdl

ה קווקזסימן יוצאי אצל חדר"ג .התר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד.
w icedileki befd ipaa cg` oi`yk /micxtqk mpic fwee

dpken dpi`yk /hba zaiig enir xebl ipyd z` sekl
dnwp oevx llba hbd z` lawl

ו ממנוסימן שנתעברה למי חודש כ"ד בתוך .נשואין . . . . . . . . . . . . . . כח.

ז כברסימן והמתגרשת רב, זמן לאחר שנמצאה בגט טעות
שלשה והמתנת לו, להנשא ורוצה אחר עם זינתה

זה במקרה .חדשים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לא.
zerh llba zipya ozipy hb xg`l dpgad jxevl dpznd
/"qpe`" mewnae dpgada zlrez oi`yk /dgiky dpi`y



xeng xeqi`d m`d ,enr xeqi`a dige lreal dxeq`d
mewna zewtqa xzei lwdl yi m`d /enr `ypiz m` xzei
jk awr "dqp`p" m` mb zxq`p m`d /oic ziac `zelif
oick `ed m`d lral qpe` oic /hbd z` exiykd oic ziay
e` dxezdn dxeq` m`d ,dxq`py dqep` /lreal qpe`
dk oia dxeq`y iptn :lreal dxq`p df dxwna /opaxcn
m`d /xzen xne` oicn /rcei epi` lrady iptn ;lral

?carica hbd z` lqet zyxbznd ia`a zerh

ח מבעלה,סימן גט שקבלה לפני לאחר שנישאה אשה
ממזרות .ובהתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מד.

zeyrl `le mixfnn xzid oecpdyk mb zexidf hewpl yi
cr xkeny in icli md miclidy dwfg /lad ly zewtq
/dzxcbd - xzeia dvext /zcgeina aex oicn /mdia`k meid
i`eypa xiki /el dxeq`y in mr "ieyp" xy`k xiki iabl
;dz`ced jnq lr d`eyp dzid dy`y driaw /xeqi`

.`wtq wtqe ieba dilz /hb ;zniewn dpi`y daezk

ט בקהלסימן לבוא ולד .הכשרת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סח.
aex xtqn xg` mikled /dly cled lr m`d zepn`p
ea oi`y rinwa ycwn /zecilend ze`ia xg` e` ze`ia
dfa oi` ,dycwzpy zxne` m`dyk /zycewn m`d ,ynn
zn` yi m`d xewgl mb epl oi` /dicli itlk zepn`p
cled oic m`d iabl `le cled iabl wtqdyk /dixaca

`le iteq` oick.iwezyk

י ממזרותסימן .חשש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד.
ceai` /yi` zy` mr igd a`k wfgend ly "xiki" zepn`p
`idy cleed lib itl d`xp xy`k m`d ly zexyk zwfg
wtq zeyrl m`d zepn`p /diyexib mxh cer dzpif
yiyk mirhewnle drayl zclei mixne` m`d /zexfnn
oiprl xerik zxcbd dn /xerik yiyk cled oic dne ,xerik
yi m`d /qxe`n xak oecpdyk /xerikl zegkedd odne df
xexiadyke ,zexfnn lr dreny yiyk xewgle winrdl
xewgl xzen m`d ,drnhpy dgtyn /wtq oiicr xi`yi
/aexd xg` mikled zexfnn oiprl m`d /dzexyk lr

.lread `ed eia`y oin`n oadyk

יא ממזרותסימן .התר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פט.

יב לבעלסימן אסורה איסור לגבי תשובה בעל של שאלה
.ולבועל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צה.

/lreal dxq`p m`d ,rcei `l lrade dlra zgz dzpif
drci `le z`yipa /opaxc e` dxezdn xeqi`d m`d
dpi`y ,dkldl dpi`y ,drc yie opaxc xeqi`de xeqi`dn

.mitqep mitexiv /dxeq`



יג רפואיותסימן ובדיקת האב ע"פ אבהות .קביעת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צח.

יד עגונה-אסימן .היתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קח.

/exkf ca` /aex :oicd on xizdl zexaqd /dyrnd xetiq
epi`y herinl miyyeg oi` /micr zeidl xyt` i`y mewn
dxad lew oia miweligd /inipep` oetlh :zeiecr /ievn
/zny jk lr sqep mihxt zx`zn drenydyk /"izrny"l

.dxhyna inipt meyix

יד החופה-בסימן ביום אותה עזב שבעלה עגונה היתר
שנה כעשרים זה .והתאסלם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיד.

zrc /lral hb iekif /dyn zexb`d zrc /dyrnd xetiq
miwqetd yyg /oi`eypa zerh gwn oiprl mipexg`d
/oecpd dxwna d`xpde yygd /zerh gwn xzida zelwzn

.qexb n"xbde jeapxhy n"xbd zeaeyz

טו כדמו"יסימן היו שהנשואין מאמירה .חזרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קלד.

טז התרסימן לצורך קידושין עדי פסילת ע"י קדושין ביטול
(א) גרושתו .מחזיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קלז.

יז התרסימן לצורך קידושין עדי פסילת ע"י קידושין ביטול
(ב) גרושתו .מחזיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קלט.

,miax ipta eid oiyecwd la` ,mileqt oiyecw icir e`vnp
zecr zlaw /`xnegl miyyeg lkd ixacl la` ,zwelgn
`ly zecr lawl ozip m`d /mdipta `ly micr leqtl
/eixed iyeciw z` e` ,eiyeciw z` leqtl mivexy in ipta
wtq yiyk /diept zwfga dy`d m`d ,oiyecwa wtq yiyk
mi`ay in ipta `ly zecr /oi`eyp zepy xtqn xg`l
icr leqtl ozip m`d /xira `vnp `ed xy`k elqetl
wfgen elqtl mivexy crd xy`k /dyly lk i"r oiyecw
oiyeciwd zryay llba elqetl ozip m`d ,xykk meik
zay llgn lk e` mixeqi` xaery cr lk m`d /leqt did
dycwzdy dyexb /epinia zay illgn ,dleqt ezecr

.oey`xd dlral zxzen m`d zerha

יח רפורמיים"סימן ב"נשואין שנישאו למי בגט .חיוב . . . . . . . . . . . . . . קנז.

xefgl dleki dyexbd oi` ,`xnegl elit` hb ozip xy`k
micr zegkepl yeygl oi` oicd on /oey`xd dlral
eidy icdq op` mb oi` /minxetx oi`eyp qwh zra mixyk
lky mewna lwdl oi` jci`n /df qwha oick oiyecw
/oebir mewna elit`e minxetix lv` mi`yp mi`yipd
micr eid elit`e zrah dy`l ozp lrad m` mby xyt`

.miaiign el` oiyecw oi`



יט זהבסימן בציפוי שהיא נמצא זמן ולאחר זהב בטבעת קסזקידש

i`eyip ,zipy ycwl jixv m`d zerha dy` yciwy ozg
`l` adf epi`y `vnpe adf zraha ycwn /d`le awri
dpwy zraha ozgd dkf m`d /adf ietiv `vnp e` sqk
lehia raez epi` m` ,sqk `vnpe adf oinfd m` sxevdn
mixery `vnpe mihig xkend /yxtdd z` `l` gwnd
llba exfgi `l m` /xefgl eywai `l miccvd ipyy xexae
yi m`d /dlbi `l mlerl dpewdy men /xeqi` zripn
oiyecwdy xxazp m` ycgn oiqexi` zkxa jxal

.elg `l mipey`xd

כ לאסימן שהאשה דאורייתא גט אחד, בעד שחוק קידושי
לכהונה נאסרת האם בקידושין, .הודתה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קעו.

כא בבהמ"עסימן אזרחית רק שנישאו חרש של .גירושין . . . . קפד.

`edy yxg i`eypa i"enck oi`eyp eid `ny yegl oi`
mileqt zwfga zevrend zixaa micrd m`d /opaxc

.ux`d inrk opaxcn

כב אזרחייםסימן בנשואין זוג בני .זכויות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפו.

ly mi`eyipa zeiyekx zeiekf miniiw m`d /dyrnd xetiq
xg`l mb mix`yp el` zeiekf m`de icedil dieb
dpnl` ly yekxd zeiekfa miwqetd zehiy /dxiibzpy
d`yipy in lye miixvep oi`eyipa d`yipy dqep`
mpi`y oi`eyipa mipey`xd zehiy /miigxf` oi`eypa
bdpn /i"enck `ypdl zexyt` xqegn eyrp j` dkldk
in /izkld aeigl mb mexbl leki m`d oi`eypa ze`kxr

.befd ipa ipy lr dneyxd dxica wfegnd

כג בדירהסימן החלק האם בדירה; במורדת מתנות הפסד
כיום; ערכו ע"פ או שניתנה המתנה סכום ע"פ נמדד

לבעל טיפול .דמי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רג.

m`d ,zcxen oicn zepzn cqtd /zcxenk dpic zgxea
exag cra mliy befd ipan cg`yk /rwxw zepzn ,cin
dgiaydy itk e` drwydd itk lawn m`d ,dipwd zra
zeiekf /ecal mliyy `zpkyn xeara lral xfgd /dxicd
m`d /dxica dy`d wlg utiyy mivetiy xeara lrad

?miclia letih inc lral mlyl zaiig zcxen dy`

כד מוגזמתסימן .כתובה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ריד.

daezk ztqeza /`zknq` meyn znfben daezka yi m`d
mikeciy lehia qpwa /`zknq` ly oexqg oi` dlibx
mfben ote`a miaiigzn xy`k ,`zknq` oi`y s` zeaxre
/dlg `l zeaiigzdd ,`zknq` ea yiy xac lr miaxr e`



mekqa oiipwa elit` aiigzd jk awre ,ugl avna `vnpy in
mixac miazkp daezka /diabl zpzip zeaiigzdd oi` ,mfben
il xn` axd oreh ozgd xy`k /ceakl wx mzpeek lky
lrady daezk gqep /daezkd ly zeaiigzda ynn oi`y
/zn` df oi`y recie ,ipeinc mekq el dqipkd dy`dy dcen
zegtl dx`yp m`d ,dliha znfbend zeaiigzdd m`
ozgd aiigzn day daezk gqep /zzgten zeaiigzd
dlecb daezkn xeht iabl dpwz /mfben llka dn ,dreaya

."qpe`l daexwd daiq"n yxbl `a lrad xy`k

כה לגרשסימן כשחויב הגט קודם עוד בכתובה הבעל חיוב
כפיה נפסקה לא .אבל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רלג.

iptl hba aiig lra ly daezk aeig xewn /dyrnd xetq
/diqkp melyz aeig /ditk irvn`k aeigd zaiq /hbd
repnl lrad cia xy`k /daezk ztqez mb mlyn m`d
k"g` wxe dy`d mr aix llba afryk /aeigl mxebd z`
m`d ,lkd jq daezka miazekyk /zxg` mr zepfl jld

.df oiprl n"tp yi

כו בכתובהסימן הנכתבים הזקוקים .שווי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמב.

/miwewfd zpwz xewn /oad oeictl qgia miwewf miiz`n
.eipira dlw didz `ly daezkd zxhn /zetqep zehiy

כז אחרתסימן עם חי כשהבעל הגט, לפני עוד כתובה תשלום
שלום דורשת .והאשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמח.

aeig oiprl eyxbzp xak eli`k aygp dhhwe cexit m`d
dy` mr igd lra m`d /ield i"xdn zhiy - daezk
/daezk aeig oiprl b"xcg lr xaerk zegtl epic zxg`
cia didz daezkdy dpwzd xwir lr cinrdl yi m`d
/d`ivedl eipira dlw `dz `ly repnl n"r ,dy`d
aeig /oiyexib `la mb daezkd cin mlyl xnena bdpnd
/dxyid jxca zkll lrad z` gixkdl irvn`k daezk

.daezk zcnvd /daezka cxtq ipa mipzny i`pz

כח רוציםסימן הזוג בני שני כאשר כתובה תוספת חיוב
ירוחם רבינו שיטת ביאור .להתגרש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רנט.

xewn /df lr df micxen mdipy xy`k mgexi epiax zhiy
oi`yk oebr mewna ditk epivny zenewn .mgexi 'x ixac
xxazi m`a ielz mgexi epiax ly epic m`d /dpznda zlrez
xy`k dy` obrl ozip m`d /dcixna ligzd miccvdn in
zcner `l ;dzpif ;dcxn :?cexitl dnxby ef `id
zcner sekl driazd zekf /meai zrpen ;dzeaigzda
iabl micxen mdipy /mai zxneye dqex`l `l la` d`eypl
dy`l xi`yn `l lradyk /daezk ztqeza lrad aeig
.daezk ztqez ciqtz f` mb m`d ,cexnl `l` zexyt` mey



כט כתובהסימן תובעת כתובה, ותובעת לגירושין הגורמת
משפט בבית ורכוש הדין .בבית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רפא.

m`d /dze` yxbiy dlral znxeby inl daezk melyz
daezk /znfben daezk /ezxcbde ilr qi`n llka `id

.htyn ziaa yekxe oicd ziaa

ל ספציפיסימן במדור אשה .זכות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצא.

dpi`e enr dler"e "rx depl dti dep"n dy`d zcxed
dy`l lrad ozpy zerwxwe oilhlhn zepzn /enr zcxei
/"eziignl zepznd z` xeknl dvexe iprd jk xg`e
"ceb` e` ceb" reazl befd ipan cg`l zniiwd zekfd
lehia /cexit yiyk yekx zwelg zekf /mdipia aix yiyk

.wtqn dripn ev

לא הסכםסימן מכוח ואשה בעל של .שותפות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שב.

`ly xac llek mkqddyk /zetzey oicn /dyrnd xetiq
in miwelg miccvdyk /dpzne dxikn oicn /mlerl `a

.zetzeydn dxfg /yekxd z` `iad mdn

לב במורדתסימן מתנות .הפסד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שיא.

zcxen dnl /d`py llba dpznn xefgl mi`yx m`d
zepzn /zcxend dciqtn zepzn dfi` /zepzn dciqtn

.ipyd befd oa my lr meyix zpzne rwxw

לג אחדסימן וצד זוג בני ע"ש בטאבו הרשומה דירה חלוקת
שימוש על שכירות דמי תשלום יותר, בקניה השקיע

.בדירה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שיח.

itl dwelg /drwydd ifeg` zriawe dyrnd xetiq
ynzydl jiynn ozepdy dpzn /drwyd itl e` meyixd
zlawl dy`d zriaz /ozpy iptl enk ozpy ixg` mb da
dwlga yeniy xeara yexbdn dxic xky ly zexiky inc

.xara dxica

לד נשואהסימן אשה .צואת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שכט.

m`d /miwpaa micwten eidy dy`d itqk /dyrnd xetiq
m`de ezy` my lr mineyxd wpaay mitqk yxei lrad
m`d /mzxkn e` beln iqkp dzeeldy dy` /"ie`x" md
oeaygl ciwtd lrady mitqk iabl mb zniiw `ye` zpwz

m`d dipnxbn mineliy itqk /dy`d/beln iqkpk mpic
xiykdl mewn yi m`d /mireci mpi`y miqkpa lra zyexi
zeprhd /wegd it lr zraewd `idy meyn d`eyp z`eev
aygp in /epiptly oecpa d`eevdn rci `l e` rci lrady

.dnkae ,wfgenk



לה וטוענתסימן הבית את שעזבה אשה של מזונות תביעת
לצורך עבודתה ממקום התפטרה גורם, שהבעל

מזונות .תביעת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמח.
/ziad z` dafr dy`d ,cexita my`d in drxkd oi`yk
/dzepn`p dcai` m`d ,dgiexd `idy dnilrd dy`dyk
in ,dgkedd lhp lhen in lr ziad z` dafr dy`dyk
mewnn dxhtzdy dy` /zepefnl dy`d zriaza wfgend
`iadl n"r dwiqt /dizepefna aiig lrad m`d dzcear

.jeqkqd meiql

לו נסיבותסימן שינוי עקב הסכם לאחר מזונות .הפחתת . . . . . . . . שנו.
leki m`d ,iprd jk xg`e dxenz xeara `l aiigzdy in
aeig oiiprl /dreay oiiprl ezeaiigzddn envr xehtl
aeiga zwelgn /dxenzk e`a `ly zepefn aeigae ipenn
onfle xvw onfl zexiyre zeipr ietv m`d /dxenzk `ay
ozip m`d ,d`lrd zexyt` oi`y ea azkpy mkqd /jex`
mekq daebn cenll ozip m`d /dcxed zexyt` lr cenll

.dxenzk e`a mdy zepefnd

לז והאשהסימן פוריות טיפול שהזניח בעל של מזונות חיוב
.ברחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שסז.

lhen ziad z` dafry dy` zepefna aeigl zegkedd lhp
xwirn m` zepefnae daezka zwfgen dy` oi` /dy`d lr
daey z` dpznyk /diabd iptl dreaya zaiig oicd
e` dnwp llba /wcev xaca llkp dne wcev xaca dlral
iptn xefgl zaxqn xy`k /xzei ea dpin`n dpi`y llba
ziraa lthn epi`y hxtae mi`texl jled epi` lrady

zeixet xqeg.zeixeta lthl `le yxbzdl oken lradyk /

לח רבסימן זמן שעבר לאחר פס"ד פי על מזונות .גביית . . . . . שעט.
ezepn`p /y`xn mliyy lrad zepn`p /dyrnd xetiq
dy` zepefn ,libx aeg oerxtl zepn`p /xard iabl
on`p lrad m` dy`d z` gihap cvik /dpnl` zepefne
/mliyy xaey wifgdl lrad lr m`d /izrxt oerhl
zepefn oia lcad /dlign dfa yi m`d,draz `lyk
dqpxtzd dy`d xy`k /"enr dler" zepefnl miqiqa
z` oeayga zgwl yi m`d /mixg`n dnvr zegeka

wfgene qpe` zprh /dy`d ici dyrn zexyt`

לט ואשתוסימן ילדיו במזונות אברך .חיוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תו.
oiqexi` mcew i`pz /dliren oi`eyipd mcew dipzd m`d
meyne oikecy xg` `edy oeik ,bdpn oicn lireiy xyt`
qpxtl ick cearl lrad lr lhen oicd xwirn m`d /xeiy
aeig /eicli zepefn jxevl mb m`d /diefa dk`lna elit`
zepefn mlyl ick zeell lrad aeig /oicd xwirn `ly
.ine`l gehial aega aiigzi a`d xy`k aiigl ozip m`de



מ לאסירסימן מזונות .חיוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תטו.
/zewtq yi xy`k zepefn aeig /"il oi`" zprh orehy a`
ick a`d aeig /zepefnd jxevl zeell a`d z` aiigl

.mlyi `aqdy

מא גירושיןסימן מהסכם .חזרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תיז.
dxe`kl lreta ekxrp `l oiyexbdyk /dyrnd xetiq
ywal leki epi` oiyexbdn hxgznd /aiign epi` mkqdd
mkqdd wlg /oiyexibdn `le mi`pzdn xefgl dvex /lehia
xeqni ozepd m` /hbd iptl erevia cren lgd xaky
,hbd zlaw jxevl mikqdl ul`py mkqdd iptl drcen

.xefgl lkei m`d

מב כתובהסימן במחילת .ספק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תל.

מג בהסכםסימן כתובה מחילת בכתובה, כמוחזק נחשב מי
הגט לפני עוד מהמחילה .וחזרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תלב.

dy`d m` wtq /dy`d e` lrad daezka wfgen in
z` dpiad `l zlgendy dlign /daezk dlgn
ea aiig `edy hb zzl mikqd lrad xy`k /dzernyn
xy`k /daezkd lr el lgnz ezy` m` wx oicd xwirn
eixacl lkiy zeriaz lr lrad xzie dlignd zxenz

.reazl

מד שנעשהסימן מהסכם לחזור יכולים זוג בני האם
ילדיהם .לטובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תנג.

xy`k dxfg /dxfgl zpzip dpi` oihw zaehl zeaiigzd
drap zeaiigzdd xy`k /ribd `l oiicr zeaiigzdd cren
zaeh meyn drap `l zeaiigzdd xy`k /ueli` jezn

.dpeekd xg` mikled m`d ,mipihwd

מה השאירסימן הבעל כאשר ירושה צו המבקשת אלמנה
כתובה על אלמנה שבועת קטינים, .ילדים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תס.

mikefd miphw yi xy`k m`d zaehl dyexi ev z`ved
dfd onfa daezk zeabl ozip m`d /dkld t"r dyexia
mipihwd z` oefl m`d zeaiigzd /dpnl` zreay `la
mipae zepihw zepa yi xy`k /dyexia mwlg zxenz

.mipihw

מו אנשיםסימן גבורת בטענת .נאמנות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תסז.
zxeab oerhl dy`d zepn`p /miyp` zxeab zxcbd
/dhhw mewna zepn`p /miyp` zxeab lr ditk /miyp`

.ietixa oexzt yiyke mi`tex zepn`p



מז הפריהסימן ע"י להוליד אפשר אבל "טבעית", עקרות
בגט חיוב לענין .מלאכותית, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תצא.

tiq/mipy xyrn zegta mb yxbl xwr zitk /dyrnd xe
t"ry in e` ciledl leki epi` i`cey in :xwr zxcbd
xacae llka mi`tex zepn`p /ciledl lbeqn epi` laewnd
m`d /lrad z`etxl oizndl dy` aeig /dwica i"r `ad

.dpgan ziixtd i"r oexzt yiyk zexwr llka

מח בעלסימן סירוב כיעור עם יחוד יש כאשר גט חיוב
חילוני כשהבעל דת על עוברת לשאלות, לענות .דין . . תקז.

xerik /cbpky cvl d`cedk `id ixd xexia xyt`l aexiq
zxcbd /xerikk cegii /lra aiigl xerike hba dy` aiigl
/xerik dyrn dyer envr lradyke mipeliga xerik

.zei`etx zewical aexiq

מט בביה"ד,סימן יהיה הדיון שמקום הסכם ע"פ התגרשה
משפטי, תקדים ונוצר ההסכם, הפרה ולמחרת

בטל הגט .האם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקכא.

נ תנאיסימן היה שלדבריו בגלל גט לביטול בעל תביעת
התנאי, את קיימה לא והאשה לערכאות תלך שלא

עגונה להתיר כדי להסתכן הדיינים על .האם . . . . . . . . . תקכט.

oic zia dyrne hb xy`ke dy`d cbp lrad zepn`p
/yxetn i`pz did `l lrad ixacl mb xy`k ;dicia
/gkenc dpcne` /"`pien hbd"e lrad zpeek dn dpcne`
axn xzid dlaiw dy`de ze`kxrl jlz `ly i`pz did
okql mipiic lr dnk cr /dpbd myl ze`kxrl zeptl

.dpebr xizdl ick mnvr

נא בגיטיןסימן שמות .עניני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקמב.

rwzypy dxezl dilr my /hba zeny ixeviw zaizk
`ed meyxd a`d ik xxazp /dy`l dilr mye ileg zngn

un`n a`

נב הפסקסימן בהן שיש אותיות בו שנמצאו .גט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקנ.

נג תחתיוסימן שזינתה הבעל טענת בגלל שנתגרשו זוג בני
נוסף גט להצריך לענין ביחד, לגור .וחזרו . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקנג.

m`d /zepf zngn dyxbzpy ina oiyecwl yegl yi m`d
cegia miyyeg m`d /z`yp m` xzei xeng dheq xeqi`

.d`ia iyecwl oevxa epi`y



נד נישאהסימן כך ואחר הגט אחר בעלה עם לגור חזרה
.לאחר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקנח.

ezyexb mr cgiizd lra m` oiyecwl miyyeg oicd xwirn
mixnoy mpi`yk /oexqg mda yiy oiyecw xg` cegia oke
oi`yke micgiizn mdy mixg`le mdl reci oi`yk ,dxdh
eilr dxeq`y ezy`l oin`ny lra /miyexb mdy reci

.jxev ea oi`y hba yyg /opaxc wx `ed xeqi`d

נה הגטסימן עבור תשלום עם גט .כפיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקסב.
hbd m` enliy mbe hb etk m` zwelgn /dyrnd xetiq
eazk yi /xyk hbd mipexg`de mipey`xd aexl ,xyk
raw lrad m` /etk miebyk `l` eazk `l mixqe`d s`y
mei bperl /zwelgn oi`y mixaeq yi ,melyzd daeb z`
,cere awri zepkynl ,wtqn `l` exq` `l mixqe`d aeh
oi`yk /dlwz yygn e` opaxcn `ed ditkl xeqi`d
ixacl mipexg`d ilecb zrcl ezy` mr zeigl leki lrad
dpi`yky mixaeq s` yi /melyz sexiva zetkl ozip lkd
heg) e` ,`ypdl lekiy xzidd mvr enr zeigl zaiig
,zepekp opi` dy`d ly zeprhdy miazek m` (yleynd

.melyzk df ixd

נו ספקאסימן לספק כצירוף אלימות על וטענות עלי מאיס
גט לתת בעל לכוף .כדי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקפא.

mewn lkn ,dllba mitek ep` oi`y s` ilr qi`n zprh
mewn didy minrhd /zetqep zeprh mr ztxhvn ef dprh

ba aeigldlzn` mr ilr qi`n /ilr qi`n zprh ll
ditkd /dlran zcgtnd dy` /carica etk m` /zxxean

.sekl m`d zwelgn yiyk /epinia

נז עםסימן חי הוא עוד כל הברירה דרך על בעל הענשת
אחרת .אשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקפט.

נח חלומהסימן ועיתים שוטה עיתים שהיא לאשה תקצאגירושין
dpi` dnelg mizire dhey mizir `idy in oke dhey dnl
zepfl xxbzy yyg oi`yk /carica oicd /hb lawl dleki
dly dxinyd avna iepiy legi `lyk /oiyexbd awr
/dnelg mizire dhey mizir zxcbd idn /hbd zeawra
.dzaehl `idy dpwz lr xzeel dleki m`d /dhey zxcbd

נט לצאתסימן לו יאפשר שביה"ד כדי ועדים סופר שמינה בעל
בידיעתו שלא זה גט למסור ניתן האם .לחו"ל, . . . . . . . . . . . . . . . תרה.

epl oi` /hbd z` lhal ick dpcne` xg` mikled oi`
epi`y lray gipdl yi /hbd z` lhia lrady yeygl
/hbd z` lhal rcei `l mzqd on dkld ipipra oian
.jk xg` oecle hbd z` xeqnl ievx oebr yyg ly dwxna



ס בעתסימן מסירה עידי גיטין: בעניני קצרות שאלות
משתי יותר שחתמו עדים שליחות; גט מסירת

שלהם בדיו שחתמו עדים מהכתב; .שורות . . . . תרט.

micr /c"aa oziy zeily hba dxiqn icir akrn oi`
icir md dnizg icir /leqt hbd zexey ipy xg` enzgy
xcqnd ax /dpey`x dxey crd d`xiy akrn oi` /dxiqn
mezgl leki m`d iyily cr /crk mezgl leki
ly epi`y eica mzgy cr /eipta enzg `l mipey`xdyk

.lrad

סא מסירהסימן בעידי נמסר ביום שנכתב דקותגט כ-8
חשש בזה יש האם החמה, שקיעת .אחרי . . . . . . . . . . . . . . . . תריג.

m`d /dlila mzgpe meia azkp oicd dn /dyrnd xetiq
meia azkp /zeynyd oiak epic driwyd xg` zewc dpeny
`id dl`yd f"e` g"xdn /d"cl xyk zeynyd oia mzge
hb xeqnl ozip oicd xwirn /zewtqa da miliwne opaxca

.cala dnizg icra

סב הגטסימן בדיקת .סדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תריז.

סג חלקיתסימן רשימה - בגט .טעויות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תריט.

סד המבקשסימן עוד כל בתביעה לדון הדין בית סירוב
ביושר שלא .מתנהג . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תרכו.

wwcfdl `l oicd zia mi`yx ,xyeia `ly bdpzn mc`yk
/ezaehl mdy zepwz miniiwn `ly minrt /ezriazl
.ze`kxra eze` razy in lr dipexha mi`a oi`y minrt

סה נשואיןסימן למנוע כדי למחות קרובים של זכותם
לביזיון להם שגורמים אחרים .ודברים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תרלא.

oic ziaa reazl dcinr zekf el yie i`yx aexw m`d
,ux`d mrl e`ypi `l ezaexw zipelt e` eaexw ipelty
oreh m` dne ,ezgtyn lr oelw ehini oi`eypdy oeik
ezekf dn llkae ,dxdh exnyi `l md seqaly el xexay
.ztk` `l xacd eixedl e` envr mc`ly mewna oerhl



המעין, על להקל כדי

הספר: לסימני נוסף קצר מפתח אצרף

סימנים:בענין:

לכהן: להנשא לענין דנאמנות ג, ב, א,

החדר"ג:

חברו: ומינקת ומעוברת

ולבועל: לבעל יבאסורה ז,

ממזרות: ח-יאחשש

א-בעגונות: יד,

קדושין: יד-בביטול יז, טז,

קדושין: נדספק כא, כ, יט, יח,

אזרחיים: כבנשואים כא,

דירה: לגחלוקת כג,

לבמורדת: כג,

מגמב,כט,כז,כו,כה,כד,כתובה:

לאמדור: ל,

וצוואות: מהירושה לד,

ממזונות: לט, לח, לז, לו, לה,

מדהסכמים: מא,

מזעקרות: מו,

גט: סבביטול סא, ס, נט, נ, מט,

נחגיטין: נ–נג,

גט: וחיוב נוכפיה נה,

דין: סדסדרי

קרובים: סהזכויות



לכהן להינשא ורוצה לגוי נבעלה אספק

א סימן

לכהן להינשא ורוצה לגוי נבעלה ספק

dl oin`n oadyk /zxeib `idy e` dicedi dpi` `idy m` zepn`p

נירית ת' המבקשת

הדין: לפסק נימוקים

א'. כהן ע"י נישואין להיתר תביעה לפנינו הוגשה

בעיה שנתעוררה לאחר אולם להנשא, עמדו ומשודכתו הכהן
שיברר הדין מבית וביקשו הנישואין את הצדדים דחו להלן המפורטת

לזה. זה להנשא כשרותם את

חבר אותו עמו, אישות קשרי לה היו אשר חבר היה למבקשת
הורי של הנישואין תיק את בדק הדין ובית כיהודים נישאו הוריו
על כמקובל נישואין הרושם רב לפני עדים שני שהעידו ומצא החבר
עיר רב חתם ההורים של הנישואין היתר תעודת ועל להנשא זכאותם

גדול. ות"ח ידוע

קרי בנה, של לחברה פעם סיפרה החבר אם עקא דא אולם
שומרת אינה החבר אם כי נתון ועוד גיורת, היתה היא כי המבקשת,
או גויה היא החבר של אמו שמא הספק עלה שכך וכיון מצוות,
לנכרי, נבעלה המבקשת כן ואם כמותה, ובנה אמיתי שאינו גיור עברה

לכהן. אסורה המבקשת הרי שכך וכיון

החבר אם של גיור תעודת נמצאה לא הדין, בית שערך מבירור
ביקש המבקש צרפת. ילידת החבר אם כי נעיר המבקשת, של לשעבר
קרובת שהיא כיון החבר, לאם ישירות יפנה לא הדין שבית מאוד

כך. עקב צרות לה לעשות עלולה והיא המבקשת של משפחה



א סימן / העזר אבן / במשפט עיונים ב

דיוק וליתר לענות, סירבה אכן והיא לאם, פנה ביה"ד אעפ"כ
ענתה, לא ובפועל לענות, ברצונה אם למחר תשובה שתענה אמרה
לה תתערב שלא המבקשת על כבדים לחצים הפעילה מאידך אולם

במשפחה.

הצליח. ולא מהאם פרטים לדלות בשעתו ניסה הוא אף המבקש
המעשה. סיפור כאן עד

לא אחד לאף יהודיה, בחזקת היום עד היתה האם נחזי, ועתה
הידיעה וכל אמה, או האם של גיותה או גירותה על ידוע היה
האם פעמים מספר המבקש את שאל הדין בית עצמה, מהאם התחילה
של סבתו על או החבר אם של גיותה על שהיא כל ידיעה ידוע היה
שהבת הוסיף, [רק בשלילה, השיב והוא להאם פרט אחר ממקור החבר
האם ואדרבא גיור] של סיפור שהיה מאימה שמעה היא אף האם של
והרב הנישואין עדי עדות וכפי לעיל, כאמור כיהודיה מוחזקת היתה

החבר. הורי את המשיא

את לפסול הוא נאמן עצמי לבין ביני נתגיירתי האומר הוא כלל
ע"א, מ"ז דף ביבמות כאמור בניו את לפסול נאמן אינו אבל עצמו

י"א. רס"ח יו"ד בשו"ע וכנפסק

שאינם אמרה אילו גם בניה את לפסול נאמנת האם אין כן ועל
היתה שלא שאסר והפה גיורת, שהיא אמרה רק שהיא וכ"ש יהודים,
שנים, עשרות לפני נתגיירה, שהיא שאומר הפה הוא יהודיה בתחילתה

בצרפת. היה שהגיור ואפשר

היתר נוהגין "ואנו כ' ס"ק ב' אבהע"ז החזו"א מדברי נוסיף
מוחים שמענו ולא כלל ידועה משפחתן שאין אף הבאים באנשים
גם מיעצין ת"ח או חבר הוא ואם בזה מיעצין שאין רק בדבר

לכתחילה".

עליה שבא החבר אלא לפנינו, שבאה הכלה לא הנידון אולם
כשרות. בחזקת להעמידו שיש שבודאי

אשה בדבר קל"א סימן ח"ב יו"ד משה אגרות תשובת ועיין
רב אצל ליהודי ונישאת יהודית בתור שנתגדלה לישראלית שמוחזקת



לכהן להינשא ורוצה לגוי נבעלה גספק

היתה שאמה הקול יצא כשמתה ועתה ובן בנות שתי להם ונולדו כשר
אומרים והרבה נתגיירה שהאם אומר אחד אך אמת, והנה ונדרש נכריה
מכיון הנה והשיב ישראל. בקבר קבורה לגבי היה והנדון אמת, אינו
צריך הרי ישראלית שהיא הימים כל מוחזקת והיתה בנים לה שיש
שלא נכריה היתה שאמה לעדות כשרים עדים משני ברורה עדות
נכרית שאמה בי"ד בפני שמעידין כשרים עדים שני אין ואם נתגיירה,
בעת הדבר שניכר ובמיוחד כשרים, ובניה כשרה היא נתגיירה, ולא

מילה. ברית שעשו הבן לידת ובעת לישראל נשואיה

כשרות על ששאל בעל לענין ו' סימן א' חלק העזר אבן שם ועיין
שהיא עצמה על ואמרה דת שומרת אינה אשתו אם כאשר אשתו, אם
אפילו יהדות בתורת לפנינו הבאים דרוב שכתב לגוי], [ונשואה יהודית
יאמרו לא שודאי ישראל, הרוב ומצוות תורה שומרי אותם ראינו שלא
של רובם שרוב ידוע שהרי כן, אינם אם יהודים שהם עצמם על
ואף לנכרי, נשואה אם שכן וכל ישראל שונאי הם כולם ואולי הגוים
משמע כן אם הרי אשתו] [את גיירו שלו שהוריו השואל שכותב
דולד לסוברים לחוש גיירו שאולי ראיה אין נוכריה, שאמה מדבריו
לבתה וגיירו לאמה האמינו לא ואולי גירות, צריך מעכו"ם ישראלית

בעלמא. לחומרא רק והגירות נכרית שאינה נוטה ויותר מספק

רק הגיעה והגיות הגירות על האינפורמציה שכל מותנה האמור כל
ה חבר.מאם

הכהן. למבקש מותרת שהמבקשת ספק אין האמור לאור

תש"ס ב אדר כ' ביום ניתן

שליט"א יוסף הגר"ע כב' אצל המבקש הלך הדין פסק שניתן לאחר
שליט"א, אלישיב הגרי"ש כב' אל פנה מכן ולאחר הדין, פסק על שהסכים
שויתה ובכך בשעתו החבר לאם האמינה האשה האם שנברר ביקש והגאון
אנפשיה שויתיה של חשש לנו נראה אין ואם דאיסורא, חתיכה אנפשא

שניתן. הדין בפסק כאמור להנשא, להתירה יש דאיסורא, חתיכה

דרגות. כמה יש האוסרת האמנה לגבי והנה

ס"ק קט"ו בפ"ת הובא עח סי' ח"א העזר אבן סופר חתם עיין
להאמין לבעל שהיה לך, אני טמאה לבעלה שאמרה אשה לענין כ"ה



א סימן / העזר אבן / במשפט עיונים ד

לבעל אומרים היו אילו ויותר, נאמנת, אינה שהאשה חז"ל לדברי יותר
מאמין שהוא אומר והיה עליך אשתך תאסר כך וע"י כהן שאתה דע
האתה סתם אותו שאלו אם אבל דאיסורא, חתיכה אנפשיא שווי הרי
ואמר עליו, תאסר אשתו כך שע"י ידע ולא אשתך לדברי מאמין
כשהוא בחינם אשתו את לחשוד לו היה שלא כיון נאסר אין שמאמין,
גם לחשוד שיש אמרו שחז"ל ידע שלא או אמת, דבריה שרוב יודע
לא א"כ מאמין אינו חז"ל מדברי לו שנודע ועכשיו בנשים בכשרה
שאם הדבר מובן "כי דאיסורא: חתיכה אנפשיה שוי מעולם נמצא

לה". יאמין לא שוב עליו שתיאסר לו יוודע

משם ללמוד ניתן אבל נשואה אשה לגבי נאמרו, דבריו אמנם
לאשתו המאמין שפעמים האג"מ מדברי ב' סי' להלן ועי' דידן. לנידון

נאמנת. שאינה לחז"ל מאמין שאינו אפיקורס הוא

התוצאות את ויודע מאמין שאדם אחת דרגה דרגות: שתי יש א"כ
בנשואה. גם עליו לאוסרה לגבי מספיק זה מאמין, ואעפ"כ האמנה של

זו. להאמנה ההשלכות את יודע לא אבל שמאמין שניה דרגה

כל אל כמו ששמע למה מתייחס שהשומע שלישית דרגה ויש
אמת. אינו שהדבר ויתכן אמת שהדבר שיתכן חושב דהיינו ידיעה,

מהבן רק שמעה היא כי ונתברר המבקשת את הזמין הדין בית
שיתכן כדבר זה את וקיבלה מקום אצלה תפס לא הדבר מאמו, ששמע
יתכן וגם גויה היתה שהאם יתכן דהיינו אמת, ואינו ויתכן אמת והוא

דבר. היה שלא יתכן וגם כדין התגיירה שהיא

ובשעת בת שילדה בפנויה דן שם קיא סי' הגרשוני עבודת בשו"ת
להינשאלי עמדה הבת כאשר אולם נבעלתי לכשר האם אמרה דה

ודן ממזרה, והבת כריתות מחייבי מאחד נתעברה כי האם טענה
תרי, כבי לאם בלבה מאמינה הבת אם "אמנם שסיים אלא להתירה,
לחשוש. לה אין ספק לבת יש עוד שכל למדנו הרי עיון". צריך הדבר

בדבר. ספק כל שאין הכוונה תרי", "כבי כי לומר ומיותר

דאיסורה. חתיכה אנפשיה שויתיה משום לדון מקום אין זאת לאור
זל"ז. כדמו"י להנשא מותרים והנ"ל
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ב סימן

נשואיה, קודם לגוי שנבעלה שאומרת כהן אשת
לדבריה מאמין והבעל

/oicd xwirn dlra lr dnvr xeq`l d`eyp dy` zepn`p oi`

xeqi`d /oin`dl `l lrad z` cnll yi /zpn`p dpi`y dpwz

on`p oi` aey ,odkl dn onf wfged /oin`n m` mb opaxc wx

t"r diepa dy`d ly dzecryk /odk epi`y cirdl cg` cr

oi` /diytp` ieey ly zepn`p dliren `l ,xg` edyinn rci

dfd onfa mipelig za /zewtq xxerl lral ricedl miaiig

.dfd onfa odkl

לדוכן, העולים ילדים ולהם כהן הבעל נשואים זוג בבני מעשה
לה נודע השבוע, פרשת האשה למדה אמור, בפרשת השנה והנה
אצלה התעוררה ואז לכהן. אסורה לגוי שנבעלה שמי לראשונה
הנוכחי. לבעלה נשואיה לפני לגוי נבעלה עצמה היא שהרי השאלה

כאשר לבעלה זאת לספר עליה מוטל האם בשאלה, פנתה האשה
ואימון מאחר לה, יאמין בעלה לבעלה, זאת תספר שאם ספק לה אין

להתגרש. עליהם יהי' וא"כ בעלה, לבין בינה יש רב

לדוכן, העולים אברכים שהינם לבניה, זאת סיפרה האשה בינתיים
לעלות הפסיקו להם, שסיפרה יום ומאותו הזה, לסיפור האמינו הם

לדוכן.

לדון: לנו ויש

ואם לבעלה, לספר עליה מוטל האם נאמנת, האשה האם תחילה,
לה, מאמין אם הדין ומה לה, להאמין לבעל מותר האם לו, תספר
לרדת צריכים הם אכן האם הבנים, דין ומה לגרשה, חייב האם

לאמם. מאמינים והם במידה מהדוכן
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ואיןא) לבעלה, נאסרת אינה כדבריה, האמת אם שגם חז"ל תקנת

לחומרא. אפילו כלל איסור כאן

בעלה. על עצמה את לאסור נאמנת האם אין הדין שמן ברור

לך אני טמאה האומרת אמרו: אחרונה למשנה ב צ בנדרים
הבי שם הר"ן והנה לדבריה, ראיה למהתביא פירושים שני א

הדין שמן ותירץ הלך? להיכן שבה איסור וכי לבעלה, התירוה
שאינה בה גדרו גדול שגדר אלא לבעלה, ואסורה נאמנת היא
באיסור אמורים שהדברים ואף באחר, עיניה נותנת תהא שלא נאסרת
אלא פעמי חד מקרה של באיסור רק לא וגם עשה, קום של
כפנויה, דינה וא"כ מעיקרא, לקידושין רבנן אפקעינהו נמשך, לאיסור
שלנו, כבנדון לה לאסור שנבעלה אומרת אם זה שלתירוץ אלא
מקדושין, נובע איסורה אין שהרי באפקעינהו, פתרון אין שאז

אסורה. ותהא נאמנת לכאורה

עצמה להפקיע נאמנת לא האשה הדין, מעיקר שגם הר"ן הביא עוד
לכאורה שלפנינו בנידון זה ולפי לו. משועבדת שהיא כיון מבעלה,
ואולי משעובדת. אינה היא שכלפיהם לילדיה הנוגע בכל נאמנת תהי'
שאילו לו, וסיפרה מיד באה לא שלפנינו שבנדון כיון לגביו, גם
אלא באחר, נתנה עיניה שמא בה לחשוד מקום היה כן עושה היתה

לבי"ד. תחילה פנתה היא

יש באחר, נתנה עיניה שמא לחוש שיש שכיון תירצו שם ובתוס'
[מעין כזאת גדולה בסברא וכל מכל דבריה לעקור חכמים ביד כח

נשים"!]. "חמש לגבי שאמרו מה

ראשונים שנחלקו כיון עצמה, האשה לגבי לקולא מקום עוד יש
שהאיסור או לכהן להנשא לה האוסר האשה על זונה איסור יש אם
צ נדרים ורשב"א בתוס' המובא אליעזר ר' להרב הכהן. על רק הוא
האשה אבל לכהונה, לפסולה להנשא שלא עליה שמוזהר הוא הבעל ב
בו. אסורה אינה לדבריה, נאמין אם גם כן ואם עליו. מוזהרת אינה
מוזהר שהוא מקום שבכל ב פד מיבמות עליו מקשה שם תוס' אמנם

מוזהרת. היא ג"כ
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שקודם לו אמרה שאשתו בבעל דן קסט סי יו"ט בעונג והנה
בעיניו חשודה שאינה אומר והבעל זונות, בבית היתה לו, שנישאה
להוציאה חייב אינו הבעל כי פסק ואעפ"כ לדבריה, ומאמין כמשקרת

התקנה: משום

בתוס' גם והוא פסק, ט קעח סי' העזר אבן בשו"ע הרמ"א דהנה
בזמן זינתה, שהיא לבעלה שאמרה שאשה שם, ורשב"א ב צ נדרים
נאמן אינו הבעל כרחה, בעל לגרש שלא גרשום רבינו חרם שיש הזה
נתן עיניו שמא שחוששים עד, לדברי שמאמין או שמאמינה לומר
אלא עוד ולא מאמינה, אינו שבאמת אע"פ שמאמינה ואומר באחרת
חדר"ג, לבטל בכך וגורם לה שמאמין שאומר מה על אותו שמנדים
לחשוד לנו יש למה ביהודה ונודע היש"ש דבריהם על תמהו וכבר
לו שנתנה זו והיא אני טמאה לומר שהתחילה זו שהיא כיון בבעל,

לה. מאמין אם פשע ומה שיניו, בין אצבע

חתיכה אנפשיה שווי משום או האשה, שנאמנת הסוברים יש אמנם
שמבזה שבמקום או לו, האסור דבר לאדם מאכילים ואין דאיסורא
כלל בדרך אומרים אין אם אף משועבדת, שהיא למרות נאמנת עצמה

משועבדת. שהיא במקום שאנח"ד

שאינה שמה ורשב"א תוס' לשיטת ראיות הביא שם יו"ט ובעונג
לפסול נבעלה אם אף כן ועל מילתא, למיגדר תקנה בגלל זו נאמנת,
דבר שעקרו מותרת מקום מכל קידושין, עקירת מהני שלא לה,
עי' התורה מן גם מותרת היא [ואז בכך, כח לחכמים שיש מהתורה
אנו שאין לעניין רק אלא נתקנה לא התקנה אולם שם], רשב"א
אם אבל לך, אסורה היא לך, נאמנת אשתך אם לו לומר צריכים
דרבנן מילתא "להוי שלא תקנה, עשו לא שמאמין מעצמו אומר הבעל
עוקרין ואנן לדבריה, שמאמין אומר והוא שזינתה אומרת שהיא כחוכא
תיקנו לא באמת, לה מאמין אם ממ"נ וא"כ להתירה". מהתורה דבר
אינו ובאמת שמשקר חוששים אנו אם וגם אמת, שאינו שנראה בדבר
ויוציאה, חכמים, בתקנת ליה ניחא שלא הרי לגרשה, ורוצה מאמינה
אבל פשעה, כשהיא ליה", ניחא "לא סברא שאומרים בד"א אבל
התקנה שאז חדר"ג, תקנת אחר פשעה, שלא שנאנסה כהן באשת
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כן ועל לה, ניחא לו, ניחא לא אם אף כן ועל לטובתה, גם היתה
אף הנשואין קודם לה לפסול ונבעלה שזינתה אומרת היא אם גם
ועשו מהתורה דבר שעקרו מותרת, היא עדיין לדבריה, מאמין שהבעל
הנדון במקרה והרי פושעת, אינה שהיא עוד כל לטובתה, גם תקנה
לפסול שהנבעלת ידעה לא שהרי לו, שנשאת בעת פשעה לא היא
מבעלה. עצמה להפקיע פשעה לא שזנתה ובעת לכהונה, אסורה לה

אלא כלפיה, שעבוד לו שיש בגלל לא רמ"א שפסק מה וא"כ
מהתורה, דבר שעקרו בעלה, תחת להשאר זכאית שהיא חכמים שתיקנו

גמור. התר והוא

סי' המיוחסות הרשב"א בשו"ת דומה דבר מצאנו כי לציין ויש
בטענה אלא לגרש יכול אינו שהבעל במקום שהיה בנידונו שכתב קלג
גם אזי המלכות!), וחוק תקנה מקום באותו היתה (כך דין בית וע"פ
שלא כדי זה וכל לו, היא טמאה שאמר אע"פ להתיר, יש בשאנח"ד

בכך! רגילים ישראל ובני ישראל בנות יהיו

כל אשי רב "אמר ב: פט בגיטין שאמרו מה להביא יש זה ומעין
דבתר קלא כל אשי וא"ר הוא. קלא לאו דינא בבי איתחזק דלא קלא

ה ליה, חיישינן לא חביבאנישואין רב ליה. חיישינן אירוסין דבתר א
חיישינן לא והלכתא ליה. חיישינן לא נמי אירוסין דבתר אפילו אמר
תתגנה שלא גט הימנו צריכה ואינה ליה חיישינן "לא וברש"י: ליה",

זה". על

וכפי לדבר, ורגלים "בסיס" לו שיש בקול מדובר הרי ולכאורה
שיהו כדי אלא הברה, קול ששמעו לא עולא אמר ע"א: שם שאמרו
פלונית ואומרים ויוצאין נכנסין אדם ובני מוצעות, ומטות דולקות נרות
שיקרא מספיק זה [ואין אקדשה, לא ודלמא מתקדשת, היום. מתקדשת
סי' העזר אבן בשו"ע נפסק וכן היום. נתקדשה פלונית אימא קול]

א. מו

תורה איסור לספק חז"ל חששו לא כיצד הדברים, הם כך ואם
זה"? על תתגנה "שלא בגלל רק איש, אשת של
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צריכין שאין מקום "וכל קול: בענין ד מו העזר אבן רמ"א ועי'
שיוציאו לרשעים יד יתן שלא כדי כלל, בקול להחמיר אין להחמיר,

ממון מהן להוציא או לעגנן ישראל בנות על הרשב"א)קולות בשם ".(ב"י

על תתגנה שלא כדי ואפילו בעלה, תחת אשה להעמיד שכדי הרי
דאורייתא! איש אשת בספק חז"ל הקלו לכאורה, בעלה,

ה. סי' ח"ב אהע"ז סופר חתם שו"ת ועי'

להאמין. צריך שאינו הבעל את ללמד לנו יש ב)

לדעת מנדים שלכך כתב ל סי' ג העזר אבן חלק משה באגרות
מוכרח הבעל שאין לפי שזנתה, לאשתו שמאמין האומר את הרמ"א
שחז"ל שיודע "כשאומר דאיסורא חתיכה אנפשיה שווי ואין להאמין,
חז"ל כדברי שלא סבור הוא אבל לו ומותרת נאמנת שאינה אמרו
אומר אני זה כשר דבר כאומר שהוא לו, ואסורה נאמנת שהיא אלא
פשוט וגם עליו. להאסר חד"א שויא בזה שאין אסור, דבר שהוא
כל אצל דעתו בטלה בעלמא אמרינן דאם דעתו בטלה בזה שאיכא
באומדנא שהכופר חז"ל, דעת אצל דעתו בטלה שאמרינן כ"ש אדם
כשאומר עליו שנאסרה דמה לומר ומוכרחין אפיקורס. בדין הוא שלהם
כיעור עניני דראה שאומר באופן דוקא הוא מאמינה, שהוא הבעל
אם שגם מאמינה", שלכן לדבר רגלים מהם לו שאית דברים ושאר
שאדם הימים, כל יהיה שכך ודאי זה אין משקרת, שאינה כמי מכירה
מותך, יום עד בעצמך תאמין אל הלל אמר וכבר להשתנות, עלול
תרי", "כבי של הגדולה באומדנה להאמין לו אין לה מאמין אם וגם
בדבריה, ספק להטיל לפחות הבעל רשאי מוחלטת, ודאות אין עוד וכל
הכרח זה אין מקודם אותה שהכיר מה כי לדעת שעליו וכאמור

בעתיד. גם כך שתהיה

ראה דבר, בכל לה מאמין אם רק להועיל צריכה הנאמנות כאמור,
מסתבר שהדבר בגלל מאמין אם מספיק שלא דלהלן, הרשב"א תשובת
כשנים. דבר בכל לו נאמן אם כך א סו קידושין המאירי כתב וכן לו,
מאמינה היה ואם שכתב הרמב"ם מ"לשון שם משה באגרות דייק וכן
וסומך הדברים דבהוספת להוציאה, חייב ה"ז דבריה על דעתו וסומך
דוקא שהוא להורות הוא לכאורה, למותר שהוא דבריה על דעתו
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אף דוקא בזה לה שמאמין מחמת ולא דבריה על תמיד כשסומך
ומהרי"ק". כהרמ"א שהוא כלום אינו שזה טעמים מאיזה

חיים חפץ עי' בזה ואילך)כיוצא שכד פסחים(עמ' שאמרו מה על
אם מספיק שאין כשנים, עליו נאמן אם רכילות קבלת שהתירו ב קיג
צריך אלא המספר, של חסידתו בגלל או הסתברות בגלל לו מאמין
ואינו אופן בשום משקר שאינו ההוא האיש טבע את היטב שיכיר
בעדות רק לו מאמין אם אבל דברים, בשאר גם עליו וסומך מגזם

מספיק. זה אין תרי, כבי זו

מאמין. אם גם דרבנן רק הוא האיסור ג)

מאיש לה "כשקנא שכתב: קלג סי' מיוחסות הרשב"א תשובת עי'
ואפ"ה העד, לדברי הוא מאמין לכאורה ודאי טומאה, עד ואיכא ידוע
מאמין בין אחד בעד תורה חלקה שלא דאוריתא, עליו נאסרת אינה
אע"פ הוא חידוש סתירה לאחר טומאה עד ואפילו מאמין... אין בין
ליה אמר כי אלא ונסתרה, לה שקנא אחר הוא מאמין שלכאורה
לאפוקה חייב א"נ קאמר נוקפו לבו יהא שלא כדי אפקה, זיל שמואל

שמים...". ידי לצאת בבא

זה ראה מה העבירות על חשוד שהוא זה הרשב"א: כתב עוד
בו לגרש עילה עליה שמצא מחמת אלא דאינו סהדי אנן להאמינו,

האשה. חשד מחמת או

להנשא איסור יש לכהונה לפסולה אם ראשונים נחלקו כאמור
ב. צ נדרים מתוס' לעיל שהובא וכפי לכהן,

כהן שאינו להעיד אחד עד נאמן אין שוב לכהן, מה זמן שהוחזק כיון ד)

מהר"י שו"ת בשם הביא לד אות ז סעיף ג סי' הפוסקים באוצר
הזה האיש של ממקומו אדם בא ואח"כ ככהן שהוחזק שמי הכהן

שאביו שיודע איןואמר לכהן, רב זמן שהתחזק כיון כהן. היה לא
ואין עדים, כשני הוי שהתחזק, שלאחר להכחישו, נאמן אחד עד

עשה. מצות לקיים רוצה שהוא כיון לדוכן לעלות למונעו
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אמר אמי, דרבי לקמיה דאתא "ההוא אמרו: ב נד בגיטין והנה
אמר לשמן, כתבתים לא שלו אזכרות לפלוני, שכתבתי תורה ספר ליה
אתה נאמן ליה אמר לוקח, ביד ליה אמר מי, ביד תורה ספר ליה

תורה". ספר להפסיד נאמן אתה ואי שכרך, להפסיד

היה לא מעולם העד לדברי והלא ז פרק ו שמעתתא השב והקשה
בחזקת לפנינו שהוחזק "בס"ת ותירץ הוחזק, וכיצד כשר הס"ת
הוחזק מש"ה לשמו, ספריהם כותבים הסופרים שכל כיון כשרות,

מחזקה". להוציא נאמן אחד עד אין מש"ה כשרות, בחזקת הס"ת

ע"פ והביא ט, ואות א אות ה סי' א חלק האחיעזר בזה דן וכבר
לפני שזינתה קול בגלל לבעלה אשה שלפסול א פט גיטין סוגיה
וצריך אחד עד מספיק שאין שבערווה דבר בכלל זה הרי נשואיה,

עדים. שני לזה

בזה. שציין מה יא סי' העזר אבן ז חלק אומר יביע שו"ת ועי'

וא"כ ככהנים, שנים מספר הוחזקו הילדים שלפנינו, בנדון זה לפי
את מהדוכן להוריד נאמנת אינה אחד, עד כעדות האם דברי אם גם

הוחזקו. שכבר בניה

מועילהה) לא אחר, ממישהו ידע ע"פ בנויה האשה של כשעדותה

אנפשיה. שווי של נאמנות

שהיא מי שאותו יודעים אנו אין שלפנינו במקרה הרי עוד נראה
חיים, אנו מפיה אלא גוי, היה (לדבריה) לו שנבעלה לנו אומרת
עצמו, ממנו או מאחרים ששמעה ודאי זאת. לדעת לה מנין ובודאי
חתיכה אנפשיה שווי דין אין שוב עצמה, שלה בידיעה שחסר וכיון
כשהיא בין לחלק שיש "ואפשר מו סי' בסוף ב"י שכתב כפי דאיסורא,
חייא ר' חשש לא וע"כ אחרים". בשם כן לכשאומרת מודה עצמה
אם לה שאמרה לבעלה שאמרה ב יב קידושין יהודית של במעשה

קטנה. בהיותה נתקדשה שהיא

שויא אמרינן דלא הט"ו ט' פרק אישות המלך בשער כתב וכבר
כגון בודאי עצמה על בטוענת דוקא אלא דאיסורא חתיכה אנפשיה
במעשה כן ועל לו, שנתקדשה בנפשה לה דקים קדשתני האומרת
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אומרת שהאמא וסבורה אמה מפי אלא ידעה לא שהיא דקידושין,
דיבור פי על אלא בודאי, בגוה לה קים לא איהי מקום "דמכל אמת,
דאיסורא". חתיכה אנפשיה שויא אמרינן לא גוונא כהאי וכל אמה,

שכתב ד אות יא סי' העזר אבן ז חלק אומר יביע שו"ת ועי'
חייא רבי חשש "ולא שלו הנידון לגבי המלך שער דברי שהביא אחר

כלל". בזה להחמיר צריך אין נפש בעל שגם אלמא כלל, לדבריה

תוספות עי' לפסול, שנבעלה תולים אנו זנות בעילת בסתם אמנם
בעילה דסתם אומר יצחק "ורבינו בעולה: ד"ה א פט דף גיטין
לנתין בעולה בחזקת היא והרי לכהונה פסולה ממי ידוע שאין דזנות
דאין דכתובות בפ"ק כדאמרינן לדבריה ראיה שתביא עד ולממזר

ומזנה". בודקת אשה

נבעלתי. לפסול במפורש אומרת עצמה היא אם שכן כל כן ואם

דאיסורא", חתיכה אנפשיה "שויא ממכח בא אינו זה שאיסור אלא
שמקור וכיון מדרבנן, כודאי מספק לחוש לנו שיש הדין מן אלא

וצ"ע. בעלה. על נאסרת שאינה לומר לנו יש ספק, מחמת הדין

דסתם ר"י שמפרש "דנהי הנ"ל: לתוס' שם גיטין יהושע פני ועי'
ע"כ נבעלתי לכשר אמרה דלא היכא לכהונה אוסרה דזנות בעילה
דספיקא דנהי כשירה ודאי דמדאורייתא מדרבנן אלא אסורה דאינה
לכהונה..., היתר בחזקת לה מוקמינן הכא מ"מ לחומרא דאורייתא
כלל לקלא חיישינן לא א"כ דרבנן איסור חשש אלא כאן דאין וכיון
שמא אמת שהקול ואת"ל אמת הקול אין שמא ספיקי תרי דהאיכא
יש שאז אצלה, פסולים שרוב בעיר היא כן אם אלא נבעלה". לכשר

פסולה. היא שמדאורייתא לומר

ולכן הספק מחמת אלא האיסור שאין כתב שם רע"א בחי' וכן
ספיקא. לספק אותו מצרפים

לה שהיה ביהודית במעשה ב יב, בקידושין מצינו דומה סוגיא
קיבל שאביה מאמה ששמעה בעלה חייא לר' ואמרה לידה צער

קטנה. כשהיא קידושין
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אומרת שהאשה אמורים שהדברים הסוגיא פירשו ראשונים וכמה
לאמה. ִשמאמינה

באבנא שקידש גברא דההוא א יב קידושין בסוגיא אמרו עוד
אמרו ושם פרוטה, שוה שמא חיישינן דלא אמר חסדא ורב דכוחלא
הוה דקדשה יומא ההוא "והא אמה בשם זאת אמרה שהאשה שאף

אבתרא". לה דאסרת כמינך כל לאו לה אמר פרוטה שוה

בגלל ולא ודאי טוענת שהיא אף אמורים הדברים ראשונים לכמה
פרוטה. שוה שהיה אמה

אית הוה דקדיש שעתא דבההיא ידענא ליה אמר הגירסא: וברי"ד
אבתרא. לה דאסרת כמינך כל לאו לה אמר פרוטה, שוה ביה

אני יודעת ואמרה במפורש כתב לו א הלכה פ"א שם ובריא"ז
לשנישבשעה מקודשת והיא הואיל שו"פ בהן היה הראשון שקדשני

יב קדושין ובריטב"א עליו, עצמה לאסור נאמנת אינה ודאי, קידושי
שוה היה בו שנתקדשה שהדבר האם לדברי הודתה שהבת פי' א

נאמנת. לא ואעפ"כ פרוטה,

שהיא מאמו ששמע מי בנידון יט סי' ח"ד אהע"ז משה אגרות ועי'
מבעלה גירושין בלא לאביו נישאת שאמה אמה אחות מדודתה שמעה
אמו דברי אין בעצמה, שיודעת תאמר אמו אם שאף שפסק הקודם,
אם שאף מהסבתא לשאול צורך ואין ובנותיה, בניה לאסור כלום
פקפוק. בלא לקהל להנשא ומותרת כלום, אינו בעל לה שהיה תאמר

נראים שהדברים שאף ללמוד ניתן יב שמסוגיא כ בסי' כתב ושם
לידה צער לה היה (שלא עצמה, האם אילו וגם האם, כדברי אמת
לה, להאמין אין בתה), של לידה לצער קודם אף אומרת היתה
קטן, איסור מחשש אף שמתרחקים חייא כר' נפש, לבעלי ואפילו

לחוש. להם אין

לבעל. בהודעה איסור חשש יש ו)

אחד בנידון שדן לה סי' או"ח ח"א חיים דברי בשו"ת והנה
שמשום שהאריך ואחר איש, אשת 3על שבא הרב לפני שהתוודה
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איסור הנידון כאשר ואפי' לבעל, להודיע חייב אינו הבריות כבוד
אם אחד לאותו שספק שכיון ביהודה, הנודע כדעת ושלא נמשך,
סוטה שאיסור גם ומה להודיעו, חייב אין מספק הבעל, לו יאמין
הנדון [ובודאי עי"ש, כדאוריתא שדינו אף בתורה, מפורש אינו לבעל
דן ושוב מסוטה], בתורה יותר מפורש אינו לגוי, שנבעלה שלפנינו
ומסקנתו, זינתה ממי שתאמר בלא לבעלה להודיע האשה צריכה האם
תקנת לבטל שגרם על מנדין קעח סי' רמ"א דעת ולפי מאחר
שמצוה כיון עבירה לו יגרמו דלמא להודיע, שלא נכון "וא"כ רגמ"ה:
כמה נוהגין וכן להודיע, צריך אין לפע"ד לכן להאמין, שלא עליו

הדור...". גדולי

אם באיסור תכשילו שמא לבעלה, להודיע זו אשה על אין זה לפי
לה! יאמין

נשים. בסתם החשש ז)

מזנות, הם כיום לצערנו סטודנטיות נשים הסתם שמן החשש ולגבי
רלה סי' העזר אבן המהרשד"ם דברי את לצרף יש לכאורה זה לגבי

ב אינם היחס, כתב להם שאין זמננו שכהני ודאי.ועוד כהנים חזקת
שכתב: יא סימן אה"ע - ז חלק אומר יביע שו"ת ועי'

הגאון כתב וכן המהרשד"ם... שכתב מה לסניף לצרף יש "וכן
וקציעה מור בספר קכח)יעב"ץ כיון(סימן הם ספק כהני זמנינו שכהני ,

חלק יעב"ץ שאילת שו"ת בספרו עוד כתב וכן היחס. כתב להם שאין
קנה)א' אפרים(סימן בית בשו"ת כתב וכן ו). סימן חיים אורח ,(חלק

שכתב וכמו חזקה, מכהני יותר הם גרועים זמנינו של שהכהנים
קמא בבא שלמה של בים לה)מהרש"ל סימן ה' סיוע(פרק ויש ע"ש. .

חסידים בספר שכתב ממה לדבריהם תרל)גדול סימן נרדמים מקיצי .(הוצאת
זה על החולקים האחרונים רוב דברי הבאנו אחר שבמקום ואף ע"ש.
לסמוך יש מיהא לסניף מקום מכל חזקתם, על הכהנים ומעמידים

הנ"ל..." הספקות כל בצירוף הנ"ל על להקל

הבאות בימינו חילוניות נשים לגבי הבא בסימן עוד בזה ועיין
לכהן. להנשא
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יבח) סימן ד אה"ע חלק משה אגרות בשו"ת מצאתי אולם
לכהן עצמו המחזיק עבריינים "בן היה: שלפניו והנידון בזה, שהחמיר
מותר בנו אם שנולד קודם עכו"ם עם שזינתה במסל"ת אמו והעידה
ואמו שאביו רעפארמער ממשפחת שהוא אחד בדבר הנה בגיורת".
מדייטשלאנד כשנגלה שבנו התורה, כל על ומומרין עבריינים היו
אביו אבי שזקנו באשר לכהן, עצמו והחזיק תשובה לבעל נעשה
ועל לכהן, והחזיקוהו לקעניגסבערג סמוך קטנה בעיר בביהכ"נ התפלל
מתאר ושם כהן" שהיה סימן שהוא ידים ציור עשו שלו המצבה

מנאפים. היו ששניהם

בנה עם בטעלעפאן דברתי "והנה בסוף: כתב בענין שהאריך ואחר
ראשון לתורה שנקרא בכהונה עצמו והחזיק תשובה בעל שנעשה
ואמר משקרת, שמא אמו לדברי לחוש יש אם ושאלתיו כפיו, ונושא
משקרת אינה לעולם תורה, שומרת שאינה שאף אמו את מכיר שהוא
כפיו מלישא להפסיק וצריך מכהונה הוא נפסל וא"כ אמת, דבריה וכל
לישא רשאי ובנו חלל, הוא כי כהן, במקום לתורה אותו יקראו ולא
אם הגיורת לישא רשאי שלכן חלל הוא כי לכהונה פסולות נשים

תורה". שומרת והיא כדין נתגיירה

להתיר היה והנדון מנאפים בזוג משה האגרות של הנדון אמנם
מקום ומכל בעלה, מתחת אשה להוציא ולא להנשא עיון.לה צריך

לגבי אבל בעלה, מתחת לצאת צריכה אינה האשה ולכאורה
צ"ע. הבנים

לכהן להנשא חברה עם שבאה חילונית באשה לדון יש זה ואגב
הספק ומקום נאמנת. היא אם נבעלתי, זה) חבר (לפני לכשר ואומרת
זה, בדבר חשודה שהיא במקום שכן וכל בדבר נוגעת שהיא כיון
טהורה, שהיא לשבויה המעיד כהן שבויה: לעניין ג ז סי' שו"ע ועיין
ד ס"ק פת"ש גם שם ועיין בה, נתן עיניו שמא ישאנה לא זה הרי

לעצמו. מעיד אדם שאין לעניין
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ג סימן

ושניהם בהריון שהיא רווקה לשאת המבקש כהן
ממנו שהולד מודים

דין פסק

f"za meyx dia`y za /odkl zxzen m`d ,epinia zipelig

.odkl `ypdl d`ae ixkpk

/dpedkl zad oic dn ieb a` /zipeliga odkl zexyk zwfg

yygd /oi`eyp xzd iabl carick aygp dy`d ly oeixd m`d

.dgtynd lr frl `ivep ixd xingp m`y

זנתה כך איתו שזנתה כשם שמא לחוש לנו יש האם לדון יש
להניח ויש חילונית שהיא וכיון הוא, גוי אחר אותו ושמא מאחרים,
מקום אין א"כ כשרות, מבחינת נבעלת היא למי לה איכפת לא כי

ומזנה. בודקת אשה לגביה לומר

סי'א) ח"א תשובות בקובץ שליט"א אלישיב הגרי"ש דן כבר
מעמידים ידועות, שאינן שמשפחות דבריו ותוכן דומה, בנושא קמז
כהן, לגבי חולקים שיש והגם לכהן, להנשא ואף כשרות בחזקת אותן
וחזו"א להחמיר, לא שהמנהג טו סי' שלמה" לך "האלף כתב כבר
אין "אם א': כד כתובות תוס' ע"פ כתב כד אות א סי' אבהע"ז
גוים, במשפחה שנתערבו בזמנינו החשש ולגבי חוששין", אין ערעור,
זמנינו כוהני לגבי רלה סי' המהרשד"ם דעת את לצרף יש זה לענין

ודאי. כוהני אינם הם שאף

ו סי' ב"ש שלדעת הרי נאמנותה, לא)ולגבי של(ס"ק שנאמנותה
זה טעם כן אם ומזנה, בודקת משום היא נבעלתי למי לומר אשה

לכתוב בחידושיו החת"ס שכתב וכפי בחילונית, שייך יבאינו ות
לזנות לנו" היא "לחרפה נחשב דאין המחיצות, שנפרצו אלו שבדורות
סי' מאיר הבית ובהם אחרונים לכמה אמנם ערלה, לו אשר איש עם
אם כן ועל כשרות, חזקת משום היא האשה של נאמנותה יג' ו',

שפסולה. ודאי גוים, ורוב שנבעלה לנו ודאי
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קושית בישוב כתב ז סי' ג חלק העזר אבן משה באגרות אמנם
ולתלות הולד את להכשיר נאמנת האשה למה נב ס"ק ד סי' הב"ש
שאומרות הנשים לגבי אבל רוב, נגד נאמנת שאינה שאף והוכיח בגוי,
נגד דבריה אין כן ואם נכון, זה אין שאכן רוב אין לגוי שנבעלו
ניחא "ויהיה פסולים ברוב גם נבעלתי לכשר לומר נאמנת ולכן רוב,
הולד, להכשיר פסולין ברוב גם נבעלתי לכשר לומר שנאמנת מה לפ"ז
כשרות חזקת לה שיש כשרה בפנויה דוקא דהוא לומר נצטרך ולא
חזקת איכא דג"כ נתעברה מהארוס כשאומרת שעיברה בארוסה וכן
פסולין רוב ואיכא לכהונה נפסלה שכבר באשה אפילו אלא כשרות,
וממילא הרוב נחלש שבדבורה משום כשר, הולד יהיה נמי לקהל

נאמנת". ממזר ספק דעל נאמנת

הכהן)ב) המבקש בפני (שלא המבקשת הודתה שלפנינו בנידון
רוסים ערבים גוים שעם וטענה יהודים, גברים לשלשה שנבעלה
משפחה היא אמה שמשפחת כיון הולכת, היתה לא בזה וכיוצא

גוים. עם יחסים מקיום הנזהרים מרוקאית

[כשיטת כשרות חזקת משום האשה שנאמנת הטעם אם תלוי, זה לפי
אם אף אבל שלפנינו, במקרה גם קיימת עדיין זו נאמנות מאיר], הבית
שכתב וכפי ומזנה, בודקת מזננה שכל משום הנאמנות של הטעם
של ענין הוא זה שכל לצרף ויש ולהקל, לתלות מקום יש הב"ש,
תהיה ודאי אחר ולישראל שיניה, בין המבקשת של כריסה שהרי דיעבד,

להתירה. שיש ודאי כן ועל לילד, שנתיים וימלאו שתלד עד אסורה

גרג) הוא שאביה אמרה הרי האשה לדון, שיש נוסף ספק
במשרד הדין בית שעשה בבירור נולדה, שהיא לפני עוד שנתגייר
אינו האב כנכרי, רשום אלא כיהודי רשום אינו שאביה נתברר הפנים

תינוקת. היתה המבקשת כאשר נתגרשו המבקשת הורי כאן,

מצהיר היה והוא לפנינו, להביאו יכולים היינו אם אף כי להעיר יש
שכבר אחר בתו את לפסול נאמן אב אותו היה לא עדיין נכרי, שהוא
את לפסול אתה נאמן א: מז ביבמות הגמ' וכפי יהודיה, הוחזקה

זרעך. את לפסול נאמן אתה ואי עצמך
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שכ שעדות פעמים אבל מחייבת, אינה עדותו יכולהאמנם זו
לבירור. לעזור

מה גוי, באמת הוא האשה שאבי נתברר אם הדין מה נחזי, ועתה
הבת. דין

וכו') מצרי (עמוני, מאלו אחד ה ד', בשו"ע היא פסוקה הלכה
ושם לכהונה, שפגום אלא לקהל כשר הולד ישראל בת על שבא
אשת בין פנויה בין ישראל בת על שבאו ועבד עכו"ם יט: סעיף

לכהונה. ופגום כשר הולד איש

המגיד והרב הרי"ף בזה חולקים יש ומיהו כתב ג' ס"ק ובח"מ
תצא לא לכהן הבת נשאת ואם ספק אלא הוי דלא הרמב"ן בשם

חלל. ספק והולד

דהם סובר והרמב"ם מסופק, הרי"ף כי כתב ב ס"ק ד ובב"ש
ולפסק מאלמנה, מק"ו לכהונה שפגומים כתב שהרא"ש אלא כשרים,
ורמב"ן. לרי"ף וכן כשר, לרמב"ם דהא מוציאים אין בדיעבד הלכה

הוא וספק ספק שהדבר כיון תמה, למלך שהמשנה הביא ובפ"ת
שכשיש המלך משער והביא מספק, יוציא לא למה דאורייתא בדין
מוציאים אין הלכה, כמי כשהספק אבל לגרש, כופים במציאות ספק

כרחו. בעל לגרש אותו כופים האם הסוגיא וכל כרחו, בעל

בית תורה: איסור ספק שלפנינו בנדון אין פוסקים לכמה והנה
משבעה הוא האב אם רק הוא מהתורה האיסור ד' סי' ריש כתב מאיר
צא סי' בשו"ת הרע"א בזה כיוצא גויים; משאר הוא אם ולא אומות
גוי; האב אם ולא עבד הוא כשהאב רק הוא מהתורה שהאיסור כתב
איש באשת רק הוא מהתורה שהאיסור כתב ג' סי' אור בעמודי

דרבנן. שהוא מפאנו רמ"ע דעת וכן בפנויה, ולא לגוי שנבעלה

לכתחילה: אפילו איסור שאין מודה להרי"ף שאף הסוברים יש ובנוסף

גם לכהן להנשא לה מותר שלרי"ף דעות כמה הביאו באוצה"פ
הביא יוסף ובברכי הרמב"ם, בדעת כן הסוברים יש וכן לכתחילה,

פגום. ולא כשר שהולד הסוברים פוסקים עוד
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וספק פסול. או פגום כשר, אם להלכה ספק דבר: של סיכומו
דרבנן. או תורה באיסור הוא הספק האם

שהריד) גוי, שהאב ודאי בגדר זה אין שלפנינו הנדון והנה
לדבריה והרי עצמה, האשה היתה נתגייר, שהאב ואמר שאסר הפה
כדמו"י), כבר נישא שלה (ואח השנים כל כיהודיה מוחזקת היתה היא
הוכחה אינו כידוע שהוא הפנים, משרד ממחשב ראיה להביא לנו ואין

ראי רק אלא אבהע"זגמורה ח"ט אומר יביע בשו"ת ואכן לכאורה, ה
גוי. הוא האב אם ספק שיש במקום התיר ז' סי'

ששמעתיה) וכפי דיעבד, של מקרה הוא שלפנינו המקרה כאמור
שהיתה באשה אצלו, שהיתה בעובדה אלמליח יצחק ר' מהרה"ג
(בלא לכהן להנשא שמותרת שליט"א יוסף הגר"ע לו ופסק בהריון
מעזו" "עדת בספר ראיתי וכן בהריון, שהיא בגלל נוספים) ספקות

כלאב. להרה"ג ד' לסי'

ייצאו) הרי דבריה, נקבל אם עדותה, שע"פ כיון לצרף יש עוד
במקום נאמנת אינה היא שכך, וכיון אמה, ועל אביה על לעז בזה
יו"ד ברע"א צויין תורה, שערי בספר שכתב וכשם לעז, לצאת שעלול
לדבריו כן ואם כזה, שאינו וטען כיהודי שהוחזק מי לענין רסח, סי'
יש אעפ"כ ברית, דם ויטיף שיטבול עד בקהל לבוא יכול אינו הוא
יאסר ד"ב הטפת שבלא [אף ברית, דם מלהטיף ממנו למנוע לנו
יעשה שאם משום הטעם שם וכתב אנפשיה!] שווי בגלל בקהל לבוא

משפחתו. על לעז מוציא הוא הרי ברית דם הטפת

בעלמא. לצירוף אלא זה שאין כמובן

אין כאשר כגון ללעז חוששים אנו תמיד שלא לציין ראוי ומאידך
העזר אבן ערוך שולחן ועיין דרבנן. איסור או דיו מבוסס החשש
לא בו, להנשא מדבריהם אלא פסול שאינה גט "כל א: קנ סימן
והולד תצא, לא נבעלה, לא אפי' נשאת, ואם לכתחלה, בו תנשא

בעלה". תחת יושבת והיא אחר, גט לה וכותבין כשר

אב"ד שאנן, שלמה חיים
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ד סימן

לה להנשא ומבקש גוי מאב שנולדה מי עם כיום שחי כהן
מדעתו לצאת עלול להנשא להם יאפשרו לא ואם כדמו"י

lwdl epl yi dnk cr /dpedkl zil`xyi m`e ixkp ly za oic

drx zeaxzl `vi `ly yygn

עובדי יט סעיף ד סימן העזר אבן ערוך בשולחן כנפסק היא הלכה
הולד איש, אשת בין פנויה בין ישראל, בת על באו אם ועבד כוכבים

לכהונה. ופגום כשר,

מסופק הרי"ף - שפגום אלא ב ס"ק ד סימן שמואל הבית וכתב
הרא"ש אלא כשרים דהם כתב והרמב"ם לכהונה פגומים הם אם בזה
פגום שבנה האלמנה על הבא כ"ג מק"ו לכהונה פגומים דהם כתב
שנתגיירו קודם מאלו א' בא אם ק"ו בכל שוה איסור שאין אע"פ

פ שהולד ישראל בת לכאורהעל נראה הלכה ולפסק לכהונה. גום
להרי"ף וכן כשר לרמב"ם דהא לכהן נשאת אם מוציאים אין בדיעבד

מוציאין. אין ורמב"ן

שאינו מאיר מהבית שהביא יא אות ד סי' הפוסקים אוצר ועיין
ואילו אומות, משבעה הוא האב אם רק אלא מהתורה לכהונה פגום
עבד הוא האב אם אלא מהתורה פגום אינו צא סי' בשו"ת לרע"א

ישראל. בת על הבא מגוי לא אבל

אריה לב שו"ת כשאבי(גרוסנס)ועי' שלפניו בנדון שכתב ג סי' ח"א
להתיר וכתב ישראל, בת על שבא מגוי שנולד מי של בן היה הכלה
מותרת פט"ו ביאה איסורי לרמב"ם ספיקא, ספק מחמת להנשא להם
הוא האיסור ראשונים להרבה מספק, אסורה ולרמב"ן לרי"ף לגמרי

מדרבנן. רק הוא שהאיסור אפשר וכן בן, על ולא בת על

שהיה בנדון כתב ט סימן העזר אבן - ז חלק אומר יביע ובשו"ת
כהן. באמת הוא להנשא העומד אם ספק גם
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הלכה ושמא כהן, אינו שמא להקל, ספיקא ספק בנ"ד יש וכתב:
הבית מרן וכמ"ש לכהונה, פגומה הבת שאין שסובר הרמב"ם כדעת

אה"ע ד)יוסף לקידושין(ר"ס בחידושיו הריטב"א וכ"כ הרמב"ם. בדעת
ב) יוסף.(סז הנימוקי הסכים וכן לכהונה. אף כשרה שהבת רבו, בשם

בדבר. מסופק הרי"ף אך האחרונים, גדולי דעת שכן כתב והמאירי
יוסף יט)ובברכי ס"ק ד בתשובה(סי' והרמ"א יוסף שהנימוקי (סי'כתב,

וצ"לסט) לכהונה... כשרה שהבת הרי"ף שדעת כתבו, זאב, בנימין והרב ,
ומעתה הרי"ף. בדברי אחרת נוסחא היתה ודעמיה יוסף הנימוקי שלפני
שהוא ואת"ל כלל, כהן איננו הבחור שמא להקל, ספיקא ספק יש בנ"ד

הש"ע שמרן ואע"פ כלל. פגומה אינה הבחורה שמא סעיףכהן ד' (בסימן

יז) סעיף ז' ובסימן יט, וסעיף לכהונה.ה פגומה שהבת הרא"ש כדעת פסק
מרן. דעת נגד אף ספיקא ספק דעבדינן האחרונים הסכמת ידועה

בתשובה מפאנו הרמ"ע כתב: קכד)ושוב הדין(סי' שמעיקר שכתב, ,
הלכתא אפסיקא דהכי בנשואה, בין בפנויה בין לכהונה אפי' כשר הולד
ורק כשר, הולד ישראל בת על הבא ועבד שנכרי כריב"ל בגמרא

שלמה של ים בספר מהרש"ל וכ"כ פגום... הולד פרקמדרבנן (יבמות

לח) סי' בתשובההחולץ רעק"א הגאון במישור הוכיח וכן צא),... ,(סי'
ומצאתי בעלמא. אסמכתא אלא אינו שבגמ' וחומר שהקל צ"ל שבע"כ

אברהם ויען בשו"ת ריוח אברהם רבי עט)להגאון סי' ומסקנתו(חאה"ע ,
בדיעבד אבל לכתחלה, לענין אלא לכהונה פגומה שהיא אמרו שלא
אלא אינו האיסור שכל רעק"א הגאון מ"ש לפי ובפרט תצא, לא
דהוה אזכור... וזכור וסיים, ולקולא... דרבנן ספיקא הו"ל וא"כ מדרבנן
לגוי, שנבעלה מישראלית שנולדה בתולה בערכאות שנשא בכהן עובדא
וקידושין בחופה לכהן להנשא להתירה דאתרא מרא הרה"ג והורה
בארץ הרבנים ראש ראשנו עטרת ורבנו מורנו ידו על והסכים כדמו"י,
זצוק"ל. המרפ"א, פאניזיל, מאיר רפאל כמהר"ר הדור מופת ישראל
אפשר אי הצרפתים הערכאות ידי שעל שהנישואין לפי שטעמם וצ"ל
הדבר ונחשב זל"ז, יחדיו קשורים הם ותמיד מזה, זה להפרידם
ארנברג הגר"י כתב וכיו"ב כדמו"י... להנשא להם התירו ולכן כדיעבד,

ח"ג יהושע דבר ח)בשו"ת סי' להתיר(חאה"ע יש גדול צורך שבמקום
אומר. היביע דברי כאן עד כדמו"י, בחו"ק להנשא להם
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כו: סימן ג חלק אחיעזר בשו"ת כתב דהנה לדון שיש ונראה

אזרחיים בנשואין - ציווילי בדרך לישראל שניסת "בנכרית
רומעכ"ת וצידד להתגייר ורצונה מעכת"ר לפני באה וכעת באמריקא,
בדין כשר ב"ד לגירות יקבלוה לא אם כי להקל באפשרי אולי שי'
שם יהי' לא והגירות רעפארמער, של לב"ד תלך מצות וקבלת טבילה
נוטה שי' פאזען מהר"י הדיין הרה"ג שדעת לפני הציע גם כדת,
תשמור לא שתתגייר אחרי וגם אישות לשם שהיא לפי בדבר להחמיר

לזה". להזדקק מהנכון ואין ישראל, דיני

להלכה כ"פ "ולדינא נטען]: חשש [לענין כתב ולבסוף והאריך
מהדו"ת ומשיב שואל ובתשו' חאה"ע צאנז מוהר"ח הגאון בשו"ת
חיים דברי ובשו"ת יעוי"ש, הרשב"א שאסר כמו לכנוס דאסורה ח"ג
עבירות לידי ליתי דלא כדי לחוש שיש דבאופן לצדד לבסוף מסיק
מוחין אין תצא לא דבדיעבד בכה"ג ובפרט קל, איסור מתירין חמורות

לכתחלה". להתיר לא אך בדבר

דן ושם לו סי' סוף ב חלק העזר אבן בשו"ת הוא חיים והדברי
רוצה כיום והיא ילדים ממנה לו והיה נכריה על שבא נטען בנדון
עברות לידי ליתי דלא כדי "דבכה"ג לבסוף: כתב לו, ולהנשא להתגייר
יוציא לא דבדיעבד כזה באיסור עכ"פ קל... איסור לו מתירין חמורות
הסכמת אחרי רק בפשוט זה להתיר ח"ו אך בידו. מחינן דלא וכנ"ל

מסביב". דבמדינתכם רבנים

נישאת אם שבדיעבד לכהונה, פגום דין לדמות יש האם והשאלה
שנקבל ונניח השואל, דברי כפי חשש, יש כאשר נטען. לדין תצא לא
שכיום גם ומה הנפש, בבריאות יפגע ההתר מתן שאי כאמת, דבריו
להפחית הנראה כפי יגרום רק וההתר ביחד, חיים הכי בלאו הם

כיום. בו נמצאים שהם האיסור

ג ס"ק ד סי' תשובה בפתחי הובא למלך משנה ע"פ לדון ויש
ניתן שלא כיון מידו, אותה מוציאים אין רק פגומה שנשא שכהן
עליו מוטל הדין מן אבל מעושה, גט מחמת כרחו בעל להוציא
האחיעזר. מדברי להקל ללמוד לנו אין כן ואם בדיעבד, גם להחמיר



לה להנשא ומבקש גוי מאב שנולדה מי עם כיום שחי כגכהן

לאדם אומרים וכי "וא"ת כופין: ד"ה ב מא גיטין תוספות ועיין
את דכפו חורין בת וחציה שפחה וחציה חברך... שיזכה כדי חטא
שהיתה כיון פושעים, דהם אע"ג הפקר, מנהג בה דנהגו משום רבה
לדון יש זה ולפי כאונסים". חשיבי לזנות ומשדלתן אחריהם מחזרת

כאנוסים. להחשיבם יש שלפנינו בנדון גם האם

להשיא אין למלך משנה ע"פ מאידך להקל רבות סברות שלפנינו הרי
מדאורייתא. פוסלים ויש ראשונים שנחלקו במקום לכתחילה אותם
אומר מי לדון יש לכאורה רעה, לתרבות תצא שמא החשש ולגבי
רמ"א פסק כבר והלא להתיר יש למה ועוד היום, מאשר יותר שתקלקל
לנו ואין אותו מנדים נידוי שחייב שמי א שלד יו"ד ערוך בשולחך
שהביא כד ס"ק יג ב"ש ועיין רעה. לתרבות יצא זה בגלל שמא לחוש
ולא בית לחורבן לחוש לנו "אין מינקת: איסור לגבי הריב"ש בשם

טעמים". הני מפני דרבנן תקנתא עקרינן דלא בחירתה, לקלקול

שיש המקרה, לפי מקום בכל הוא רעה לתרבות שהחשש ונראה
וכיוצא, במקוה תטבול שהאשה אפשר תנשא שאם שאפשר מקרים
המקרה לפי מסור והכל תטבול, שלא הוא ודאי נישואין בלא אבל
ימצאו נתיר לא שאם לנו שברור המקרה לפי לשקול יש וכמו הנדון.

וד"ל. לציבור נזק ויגרם שיתיר מי להם

יצא לשמא דין בקיום לחוש לנו אין הדין מן שהרי השאלה ולגבי
למחלוקת כניסה לבין נידוי חייב בין לחלק שיש אפשר רעה, לתרבות
הרמ"א לדברי המקור שהוא קלח פסקים הדשן בתרומת ועיין ראשונים.
רעה לתרבות יצא לשמא חששו עלי במאיס למה שנשאל הנ"ל יו"ד
באותה תורה דברי עוברים אנו "שאין הרמב"ם טעם שע"פ והשיב
בדעתו דגמר סהדי דאנן אני, רוצה שיאמר עד אותו דכופין כיון כפייה,
אנו שאין כתב בדווקא ואולי חכמים". דברי לשמוע כדי ברצון לגרש

דרבנן חשש שיש אף דהיינו תורה, דברי על כוונתעוברים אולי וזה .
שג. זאב בנימין לשו"ת שציין ועי"ש לעיל, שהובא חיים הדברי

בחשש שהאריך ד קמד סימן ג חלק מלכיאל דברי שו"ת בזה ועיין
וכתב: רעה לתרבות יצא שמא
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כל ח"ו לעשות נבוא כאלה. בסברות לדון באו אם באמת "אבל
שעושה יאמר עבירה דבר לעשות הרוצה וכל כהפקר. התורה איסורי
לעשותה. עליו מתגבר שיצרו שמרגיש ממנה מחמורה להנצל כדי זאת
מתגבר שיצרו שמי י"ז במו"ק ממאמרם היתר לו ימצא זה וכעין
שלבו מה ויעשה אותו מכירים שאין למקום וילך שחורים ילבש עליו
ירא ת"ח וכל ע"א. ט"ז חגיגה תו' וע' בזה מ"ש בתו' ויעו"ש חפץ
כתבו כבר דהא זה. אל זה קרב ולא זו לסברא מקום שאין יראה ד'
פשע כשלא רק איסור התירו שלא דוכתי ובכמה ד' דף בשבת התו'
שום לו מתירין אין איסור לאיזה א"ע הכניס בפשיעה אם אבל בזה
שמחזרת דכיון ובכ"מ שם בשבת התו' כתבו דשפחה ובהך דבר.
הותר לא שהותר במקום דאף ועוד כאנוסים. הוי לזנות א"ע וממציאה
אבל חמור... מאיסור חבירו להציל כדי קל איסור לעשות לאחרים רק
חמור איסור על יעבור שלא כדי נפשו תאות למלא לחוטא להתיר

עוד. שם ועיין לו". להתיר אין בודאי מזה

ה סימן

קווקז יוצאי אצל חדר"ג התר

דין פסק

sekl leki befd ipaa cg` oi`yk /micxtqk mpic fweew icedi

hbd z` lawl dpken dpi`yk /hba zaiig enir xebl ipyd z`

dnwp oevx llba

שנה. כארבעים לפני בקווקז נישאו ומינה ירמיה א' הזוג

הברית בארצות גרה האשה שנים, מספר פרודים הזוג בני כיום
כיום האשה להתגרש, רוצה הבעל כיום בישראל. גר הבעל ואילו
הבעל להתגרש". ברצונה אין שעברה הצער "שבגלל ואומרת: מסרבת

מגוריה. למקום לאשתו גט שלח

והזמינה גט לה כתב שהבעל לאשה הודיע בארה"ב הדין בית
הגט. את ולקבל לבוא
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נשואין, להתר בקשה הבעל הגיש גט לקבל האשה סירוב לאור
הגיבה לא והאשה נשואין. היתר מבקש שהבעל לה הודיע הדין בית

יותר.

דלקמן: מהסיבות היתר להוציא הדין לבית שיש לנו נראה

לכתובא. הוא המקובל והנוהג כספרדים, נחשבים קווקז יהודי
עליהם חל לא לכאורה וא"כ אשכנזי, ולא ספרדי, נוסח שלהם בגט

כהן דעת שו"ת גם ועי' יו"ד)החדר"ג. "לפי(עניני שכתב: פה סימן
מרן ובתר הם, נחשבים ספרד כבני והמחוזים מקוקז אחינו השערתי,

טהרה. הלכות לענין שם הנידון - גרירין". הב"י

מהרי"ד שו"ת בשם כתבו עד ס"ק א סי' הפוסקים באוצר אמנם
ידוע שאין שכיון מספק, עליהם להחמיר שיש קווקז, בני לגבי שכתב
במקום להקל בשו"ע רמ"א ולשון ומאחר עליהם, רגמ"ה גזר שלא
הגזירה נתפשטה שלא לנו ידוע שלא כיון וא"כ נתפשטה, שלא שידוע
להחמיר. לנו יש הגזירה, שנתפשטה ג"כ לנו ידוע שאין אף בקווקז,

חדר"ג שבדיני גם [ומה מספק אלא החומרה שאין כיון אמנם
בכל תקנתו נתפשטה "ולא השו"ע לשון והרמ"א: מרן נחלקו עצמו
וא"כ הנזכר, רמ"א על חולק שהמחבר נראה לכאורה הארצות",
להם יש גט, לענין וכנ"ל הלכותיהם בשאר כמחבר הנוהגים הקווקזים

בזה]. כמותו לפסוק

הבעלב. הדין שמן שבמקום כותב נו סי' ח"ב יואב החלקת
יכולה האשה אין גם אבל למקומו, לבוא אשתו את לכפות יכול אינו
מקום מכל מורדת, דין לה שאין אף למקומה, לבוא בעלה את לכפות
אשה לישא יכול הבעל שאין כיון זאת כל גט, לקבל האשה חייבת
"וכל עבירה. הרהורי לו גורם וגם פו"ר מלקיים ממנו מונע וזה אחרת
מחוייב הבעל דאין כיון עכ"פ אבל חברו, את לכוף יכול אינו אחד
יכול שאינו כיון פטורין, גט ממנו לקבל מחוייבת א"כ במקומה, לגור
אף עברה, הרהור מחמת וגם בפו"ר מחויב והוא אחרת אשה לישא
הבעל על אין חדר"ג איסור גם עכ"פ מורדת, שם עליה אין דהיא

ופשוט". ברור וזה במקומה עמה לדור מחוייב הבעל שאין כל
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לבוא בעלה את לכפות יכולה האשה שאין שלפנינו שבמקרה ברור
העזר באבן כמבואר לחו"ל ישראל מארץ מוציאין אין שודאי לחו"ל,

מגוריהם. מקום היתה ישראל שארץ וכ"ש עה סי'

יכול אינו הבעל הבעל, למקום לבוא מסרבת האשה שלפנינו בנידון
אפשרות לביה"ד ואין מאחר לארץ, לבוא האשה את פיזית לכפות

כך. על וסמכות

והמלכות, התראות נעשו ולא מאחר מורדת דין לאשה אין אם ואף
אפשרות שיש כיון מורדת, כדין האשה את לדון הוחלט לא גם ועוד

מורדת. דין לה ואין אמת, - בעלה כלפי וטרוניותיה שטענתה

אם חדר"ג מתירים מורדת דין כשאין גם יואב לחלקת כאמור הרי
יחדיו. לחיות יכולים אינם

בפד"רג. 221)ובנוסף, ועמ' 220 עמ' ט חלק ועי' 111-113 עמ' ז (כרך

אלישיב הגרי"ש ויבלחט"א ז"ל וזולטי ניסים רבותינו הגאונים ע"י
דומה מקרה על דנו ב, חלק תשובות בקובץ כיום ונדפסה שליט"א
או לשובו מצפה שהיא כוונה מתוך לא להתגרש רוצה אינה שהאשה
להחזיק רצונה מפני אלא נעוריה מבעל להיפרד יכולה שאינה משום
וכתבו: הרבה", כך כל סבלתי גט רוצה לא "אני ערובה, כבני בו,
- האשה לרצון בניגוד לגרש לא - ז"ל רגמ"ה תקנת אם לדון "ויש
שהיא כוונה מתוך לא להתגרש רוצה שאינה זה כעין מקרה גם כוללת
אלא נעוריה, מבעל להיפרד יכולה שאינה מטעם או לשובו מצפה
זה כגון על שלא מסתברא ערובה. כבבני בו להחזיק שרצונה מפני

ז"ל". רגמ"ה תיקן

אין שעברה הצער "שבגלל לביה"ד שהאשה אמרה הרי שלנו ובנדון
את שבקשה הראשונה היא האשה הנתון כפי אבל להתגרש", ברצונה
נקמנות. מתוך זה הרי הגט לקבל שמסרבת מה וכל להתגרש, ורצונה הגט

"מ"מ בכה"ג: רגמ"ה תיקן לא אכן אם שאף העלו ששם אלא
לא ואם גווני, בכל להתיר הדבר יפרוץ הנ"ל באופן להתיר נבוא אם
- זל"ש: ק"כ, סי' אה"ע במוהרשד"ם מ"ש עיין הא. קיימא לא הא
בעליהן על המורדות על המוהרי"ק... כ' שהרי האומר יאמר ואם
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הכרעתם היתה דכך דעתי ולפי אחרת אשה ליקח הבעלים שיוכלו
במורדת יותר ואם פרוץ הדור כי להחליט... רצה לא אכן מסכמת,
שהיא יאמר תבשילו לו הקדיח ואפי' מורדת, בשאינה להתיר יבא
שכיח דלא מלתא ומ"מ... עכ"ל... אחרת באשה עיניו יתן כי מורדת
אפי' בעלמא במורדת מתירין היינו אם ובודאי רבנן בי' גזרו לא
הקדיחה ואפי' מורדת בלתי יתירו מורדת יתירו ואם טובא שכיחי
אית קלא זה ודבר שנים... לארבע קרוב שיש במורדת אבל תבשילו,

אחרים". יטעו שמא לחוש ואין מאד עד גדול לי'

אהע"ז מהרשד"ם שו"ת ולפי שנים, כמה עברו שלפנינו ובמקרה
שמתירים שכיחא, דלא מילתא זה הרי שנים ארבע שעברה כל קכ
כן שפסק אף שליט"א שהגריש"א שנראה אלא הכל. לדברי חדר"ג
נאמר אם "ואף כתב: שבהמשך משום למעשה, כן פסק לא להלכה
גווני, בכל להחמיר יש בע"כ לגרש לא ז"ל רגמ"ה חרם חומר דמשום
משמונה יותר להמתין לא [שפסק ז"ל, כהגרח"פ לכת נרחיק ולא
להשליש לבעל בכה"ג לאפשר יש דעכ"פ לדון יש מ"מ חדשים] עשר
מהחיובים עי"כ ולהיפטר - ביה"ד יקבע אשר סכום - וכתובה גט

אשתו". כלפי בעל על המוטלים

על רק ולא המהרשד"ם על גם להסתמך רצה שלא נראה לכאורה
פלאג'י. הגר"ח

ירמיהד. לבעל להתיר נראה הנ"ל, הצירופים כל לאור אמנם
רבנים במאה צורך ואין חדר"ג, איסור עליו ואין אשה לשאת א'

ש נפסק וכבר ובמיוחדמאחר למ"ר, הדין מעיקר צריך אין במורדת
ובהשלשת ההיתר להתנות יש אבל וכנ"ל, קווקזי ממוצא הוא שהזוג
יתברר באם לאשה שינתנו בש"ח כסף ק"ג שוי בסך כתובה עיקר
התחייבות בכל לעמוד וערבויות התחייבות ובהשלשת לה שמגיע

כן. הדין בית יקבע באם לאשה שיגיעו ממוניות

דהיינו יום 40 בעוד תחול ההיתר תחולת דמילתא": ו"לרוחא
פסק על להגיב האשה ביד סיפק שיהיה כדי וזאת תשן, אייר יג

זה. דין

תשן ניסן שאנן.ב ש. ח. הרב
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ו סימן

ממנו שנתעברה למי חודש כ"ד בתוך נשואין

דין פסק

אורית כ' המבקשת:

לזה, זה נישואין היתר לבקשת לביה"ד עתרו והמבקש המבקשת
שני לה נולדו אלו ומנישואין נשואה היתה המבקשת שנתברר כפי
בן כיום שהוא השלישי בנה את ילדה לדבריה מכן לאחר ילדים
לדבריה שמעון נישואין, ללא פ' שמעון בשם מאדם חודשים שבעה

ארוכה. לתקופה השפוט אסיר הוא

אדם אותו עם קבוע קשר לה שהיה תחילה הכחישה המבקשת
מכן לאחר אולם השמים, כיפת תחת אישות יחסי קיום מאשר יותר
להינשא ועמדו חודשים מספר עמו וחיה גרה היתה היא כי נתברר

רשמי. באופן

החלו המבקש, לדברי הנ"ל השלישי בהריון היותה בזמן עוד
חודש בהריון נמצאת המבקשת וכיום עמו המבקשת של קשרים

הדין. בית כבר שקבע וכפי המבקש מן השלישי

בהיותו עוד האינטימיים) (קשריו האישות קשרי את החל עצמו המבקש
מאשתו. התגרש לפנינו המונחת הבקשה הגשת לפני כשבועיים נשוי,

נוסף. בן (עוד) יש למבקש

חברו, מינקת ובראשונה בראש לפנינו הניצבת ההלכתית הבעיה
להינשא אסורה היא דין וע"פ חודשים, שבעה בגיל בן ולמבקשת מאחר
הרי מאידך אבל הזה. הבן בגלל חודש כ"ד לוולד מלאות עד למבקש
והרי בנה, את להניק שתמשיך כדי הוא חבירו, מינקת של האיסור כל
תצטרך היא שיולד הוולד את וגם אחר, מאיש בהריון כבר זו אשה
ובודאי להנשא, רוצה היא דבריהם לפי ממנו שהוולד איש ולאותו להניק,

בהריון. והיא מאחר חדשים, השבעה בן בנה את כיום מניקה אינה
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יהושע, הפני חמור: איסור הוא חברו מינקת איסור הקדמה, ונקדים
ונעשה בעו"ה הדבר "נשתרבב כותב: כ ס"ק י"ג אהע"ז בפ"ת הובא
נעשה וכבר חכמים, תקנת בטלה שכמעט עד הוראה קלי ע"י היתר
שניסת לאחר בדיעבד אף לאסור דורנו גדולי והסכימו בימינו מעשה
חודש, כ"ד לאחר וישאנה בגט שיוציא עד הבעל ולנדות כך ע"י
ט"ו לאחר התרתי בקושי ועוני... במיתה ונענשו עברו והפתאים
פסק מינקת, אצל (הולד אחרים" טעמים דאיכא היכא ודוקא חודש...

ע"ש). האם, חלב

בדבר נקל שלא הזוג בני טובת גם החמור האיסור שמלבד הרי
שבדבר. הסכנה בגלל ולו

והמבקש מאחר בעיגון, מדובר אין שלפנינו במקרה כי נוסיף עוד
"עונה" ביטול גם אין ולצערנו זמן, בעוד להינשא יכולים והמבקשת
מינקת: איסור לגבי הריב"ש בשם שהביא כד ס"ק ב"ש ועיין לבעל.
תקנתא עקרינן דלא בחירתה, לקלקול ולא בית לחורבן לחוש לנו "אין
ביהודה נודע בשם ל ס"ק יג פ"ת גם ועי' טעמים". הני מפני דרבנן

המשודך. של ורביה פריה קיום משום להתיר שאין לה תנינא

מרן לדעת אולם מזנה. באשה ומדובר מאחר להקל, הצדדים והנה
אבל מקילים, שיש הביא שהרמ"א ואף במזנה, להקל אין יא סעיף יג
י"ג סי' הפוסקים אוצר ועיין אשכנזים, באינם הוא שלפנינו הנדון

רמ"א. כדעת להקל שאין דעות שהביא פ"א אות

שבעלה כדי לזנות כדי "מופקרת באשה הפוסקים שהקלו הטעם וכן
זה. במקרה ששייך לביה"ד נראה לא משמרה", יהיה

היא שהמבקשת שכיון דדים", "צימוק משום להקל לדון יש אמנם
יעקב שבות שו"ת כתב וכבר "ארסי". שחלבה ודאי הרי מעוברת, כבר
בתשובת מבואר דהא בפשיטות "להתיר שנראה קטז: סימן ג חלק
דמותרת ארסיי שחלבה באשה להתיר וס"ו וס"ה ס"ד סי' צבי חכם
כן ע"י מעוברת נעשה שהיא שלפנינו דבנדון כיון וא"כ להנשא...
וגם ראשון לולד סכנה שהוא מזה גדול ארסיי לך ואין חלבה נעכר
אולם מיד" לינשא מותרת זה מטעם א"כ לכל ומפורסים כידוע לשני
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דא"כ בזו איסור חשש ויש שזינתה לעצמה גרמה "שהיא מאחר
תוך מניקתה ימי תוך בעלה שימות אלמנה דכל חכמים תקנת תתבטל
שתנשא כדי אותו ותשא הימנו שתתעבר כדי אחד עם תזנה שנים שני
דא היתרא נמצא שלא חדש דבר שהוא "וכיון מניקתה", ימי תוך

עי יצטרף הוא מב"ד שנים עוד יסכימו שאם נ"ל ע"כ מם.בפירוש..,
בשם יח ס"ק אמצע בפ"ת שהביא מה ועיין כא. ס"ק בפ"ת והובא

כד. סי' ביהודה נודע

התנה כ"ד סי' קמא העזר אבן ביהודה הנודע עקא דא אולם
שכתב וכפי עיבורה, ימי בתוך חודש הכ"ד יגמרו אם בדוקא ההיתר
צ"ג אות י"ג הפוסקים באוצר הובא ל', סי' שיק המהר"ם בדעתו
ס"ק בפ"ת כמבואר דעתו על לסמוך רצה לא יעקב השבות ואף ב',
ט"ו בן יהיה הבן יגמר שהעיבור שבעת הוא אצלנו [והנדון יח
שתינשא כדי ותתעבר תזנה אשה לשמא גם חשש עצמו והוא חודש],
הנו"ב ע"פ להתיר שכתבו מי שם הביאו אמנם חודש, כ"ד בתוך

משנה. פחות אפילו

עצמה קשרה כבר מהפנוי עיבורה בימי עוד שלפנינו ובנדון
למבקש.

במינקת להקל שדן י"ג סי' העזר אבן ח"ז אומר יביע שו"ת ועי'
ששם אלא תורה, לבן להינשא עומדת ואח"כ שזינתה נפש חולת
באגרות שלפנינו. בנדון אינו וזה האם את מכיר אינו שהוולד הנידון
להניק משועבדת אינה אם להתיר דן ל"ב סי' ח"א העזר אבן משה
ותאכיל תטפל אחרת שאשה בערכאות התחייבות שהיתה זונה, שהיא
כמה ממנו שנתעברה מי עם שזינתה להניק, התחילה שלא הוולד, את
בנידון סיבות אותם כל אין אמנם גברים, כמה עם דידן ובנדון פעמים,
שבמקום ח' סי' ב' חלק העזר אבן משה אגרות שו"ת ועיין שלפנינו.
ללכת יש בזה פלוג", "לא משום אסור רק אלא לתינוק תועלת שאין

המקל. אחר מחלוקת בכל

חודש. י"ב בתוך גם שהתיר מקרים שיש נ' סי' ד' חלק שם ועי'

הדין. בית של מהנימוקים חלק הוא לעיל האמור
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ומאידך עגון, לפנינו ואין ומאחר הענין חומר מחמת האמור לאור
המבקשת כי - הדין בית פוסק ביה"ד, עיני לנגד הצדדים טובת
דהיינו א', לבן חודש ט"ו מלאות לאחר רק למבקש להינשא רשאית

חודשים. שמונה בעוד

להתיר האם ויחליט שנית הדין בית ידון הדין משורת לפנים אולם
דהיינו א', לבן חודש י"ב מלאות ביום לכן קודם עוד להנשא לה

יתבקש. באם חודשים חמשה בעוד

שאנן שלמה חיים

ז סימן

זינתה כבר והמתגרשת רב, זמן לאחר שנמצאה בגט טעות
במקרה חדשים שלשה והמתנת לו, להנשא ורוצה אחר זהעם

zerh llba zipya ozipy hb xg`l dpgad jxevl dpznd

/"qpe`" mewnae dpgada zlrez oi`yk /dgiky dpi`y

xzei xeng xeqi`d m`d ,enr xeqi`a dige lreal dxeq`d

`zelif mewna zewtqa xzei lwdl yi m`d /enr `ypiz m`

oic ziay jk awr "dqp`p" m` mb zxq`p m`d /oic ziac

/lreal qpe` oick `ed m`d lral qpe` oic /hbd z` exiykd

df dxwna /opaxcn e` dxezdn dxeq` m`d ,dxq`py dqep`

epi` lrady iptn ;lral dk oia dxeq`y iptn :lreal dxq`p

z` lqet zyxbznd ia`a zerh m`d /xzen xne` oicn /rcei

?carica hbd

תקופה לפני ניתן שכבר בגט טעות גילה הדין שבית היה מעשה
ששמו שייכתב שבמקום המתגרשת אבי בשם היתה הטעות ארוכה,
לאחר שנים מספר עתה רק נתגלה הדבר יצחק, שמו נכתב "ציון"
כחודש, בעוד להינשא עומדת האשה נשוי, כיום הבעל ניתן, שהגט
ביה"ד הזמנות. ושלחו אולם שכרו לה להינשא והמיועד היא וכבר
לצדדים ועשה והמתגרשת המגרש את הזמין הטעות את כשגילה מיד

נוסף. גט
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שלפנינו: השאלות

מיוםא. הבחנה חדשי שלשת להמתין המתגרשת צריכה האם
תדחה. שנקבעה החתונה כן ואם הגט. סידור

ולצערנוב. אישות, יחסי קיימו כבר לה והמיועד האשה באם
נאסרה היא האם כן. שעשו לנו היה שברור לומר ואפשר סביר
לבעל שנאסרת "סוטה" משום עמו שהיתה אחד אותו על
אנוסה בגדר שהיתה כיון לו, מותרת היא שמא או ולבועל.
הטעות על לדעת לה היה שלא לפי איש, אשת איסור לגבי

לבועל. מותרת היא כן ועל הדין בית של

חדשים שלשה המתנת לגבי א)

יג סי' העזר אבן עי' להקל, נראה הראשונה, השאלה לגבי והנה
מפני אחר גט והצריכוה הגט על פיסול קול ויצא שנתגרשה אשה ט:
צריכה שאינה וי"א השני מהגט חדשים ג' להמתין שצריכה י"א הלעז,
הראשונה. לסברא לחוש ויש רמ"א: וכתב הראשון, מהגט אלא למנות

הראשון. מהגט אלא להמתין צריכה "אינה מחוקק: החלקת וביאר
גט הצריכו בעלמא קול מחמת רק כדין, היה הראשון שהגט דוקא
מן מונין ודאי הדין, מן בטל היה שהגט היכא אבל חומרא, מחמת

וזה שהיההשני, בגט קיז סי' בתשובה שכתב לובלין כמהר"ם שלא
הראשון". הגט על הדחק בשעת לסמוך הדין מן בטל

הגט מתן מיום חדשים שלשה להמתין המתגרשת צריכה זה ולפי
בטל. היה הראשון הגט שלכאורה כיון השני

כז סי' ח"א אהע"ז החת"ס תשובת הביא י ס"ק בפ"ת אולם
אין לוי, שאינו למי לוי בגט שנכתב כמו שכיחה, שאינה שבטעות

להמתין. צריך

האי כי דטעות לובלין להר"מ "ס"ל שם: סופר חתם שו"ת ועיין
בקידושין, החליפו כמו שכיחא לא הוה לוי שאיננו במקום לוי לכתוב
בהדיא נזכר שלא מה מלבנו לבדות שלא דהחמיר... להר"י ונהי
שאין לוי, שאינו במקום לוי בגט בהחליף להקל דאין הה"נ בש"ס,
לעז משום שנפסל בגט דמקיל לר"ת מ"מ מלבנו, קולא לבדות לנו
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שיטה צירף ע"כ כנ"ל, שכיחא דלא גדול בטעות בנפסל שנקל מכ"ש
כתיבה". משעת דמונים הרי"ף שיטת עם זו

גמור. פסול אינו המתגרשת אבי בשם שטעות להלן נראה עוד

איןב) שלפנינו שבנדון בעלמא, לצירוף רק וכמובן לצרף ויש
כדי שבאה "הבחנה" בגלל הנישואין במניעת ותועלת מקום כאן
כפי ולצערנו, מאחר אחרון, של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין
בעיית את נפתור לא כן ואם ביחד, חיים כבר הם לעיל שנכתב
לענשה לה שנתיר התר כל ואדרבה הנשואין, מניעת ידי על ההבחנה
כאשה שעתה להניח, שיש גם ומה מהאיסור, להקל התר הוא כדמו"י

כדין. במקוה ותטבול תלך היא נשואה

הזוג שבני במקום הבחנה איסור להתיר שאין ספק אין והנה
יג סי' הפוסקים אוצר עי' ביחד, חיים הכי בלאו לענשה המבקשים
תועלת אין האשה שלגבי שאף דוד חנה קרית ספר בשם ג אות
ועיין חכמים. תקנת לבטל שלא יועיל לאחרים מקום מכל בהבחנה,
להתיר שאין מינקת איסור לעניין ח ואות ז אות פב בס"ק גם שם
בנידון מקום מכל באיסור. חיים כיום שהם הטענה מחמת לענשה להם
הגירושין מיום שהרי הבחנה, איסור שיתירו חשש אין שלפנינו
גם אמרו פלוג" ש"לא לנו ומנין שנים, כמה עליה עברו הראשון

איסור. מניעת ויש בהבחנה תועלת שאין נוסף: צירוף כשיש

מאג) גיטין התוספות סברת ע"פ לצרף אפשר האם לדון ויש
חבירך... שיזכה כדי חטא לאדם אומרים וכי "וא"ת כופין: ד"ה ב
לחשיכה סמוך שהדביק דפשע משום הכי אמרינן התם דדוקא וי"ל
את דכפו חורין בת וחציה שפחה וחציה לא... פשע דלא הכא אבל
שהיתה כיון פושעים, דהם אע"ג הפקר, מנהג בה דנהגו משום רבה

חשיבי לזנות ומשדלתן אחריהם אשהכאונסיםמחזרת לגבי כאן אף ."
איסור על לעבור באה ולא בגט, חשש כל שאין שסברה כיון זו
וכן וכו', נדה איסור על לצערנו עוברת כנראה אמנם במזיד, הבחנה
אולי מלהינשא נעכבם אם מקום מכל כיום, עמה שחי גבר אותו לגבי

הנזכר. לתוס' דמיון יש
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מאחר להינשא רשאים כלל הם האם השניה, השאלה לגבי והנה
שהיא מי על נאסרה הרי פסול הגט ואם ביחד חיים הם הנראה וכפי

כיום עמו חייה

הזוג. לבני ההלכה פי על והתועלת הטוב מה ד)

מה לדון לנו יש להנשא, למבקשים התר בדבר לדון בואנו טרם והנה
ויחיו כיום שהם כפי שישארו לזה, זה אסורים אכן הם אם יותר עדיף
יש היכן אחרות: ובמילים מישראל, אחד ככל ינשאו או לנישואין מחוץ

נשואין. אחר במצבם או כיום, הנוכחי במצבם גדול: יותר איסור

כיון להנשא, להם ולהתיר להקל יש ראשון במושכל לכאורה והנה
את נקטין לא עליהם נאסור אם וגם ביחד, חיים הם הכי שבלאו
נישואין מבלי באיסור שיאכלנו ועד היום, שרוים הם שבו האיסור
סבירות יש נשואה תהיה היא שאם גם ומה נשואין, עם בהיתר יאכלנו
כן. לעשות מתביישת נשואה אינה היא עוד וכל במקוה, תטבול שהיא

איסור יגרם לבועל, אותה נאסור שאנו במקרה האם לדון שיש אלא
נשואין. ע"י שלא מאשר נשואין ע"י יותר חמור

אותה, ישא אם לאחר, שנשאת אחר גרושתו מחזיר לגבי דהנה
נשואין שע"י סתם, זנות ביאת עליה יבוא אם מאשר יותר חמור האיסור
בנישואין שלא בביאה ואילו לוקה עליו, האסורה גרושתו ונשא עבר אם
שאחזו מי פ' גיטין גבורים שלטי ועיין בלאו. עובר אלא לוקה אינו

א-ב) לה אין(נדפס לאחר, שנשאת לאחר גרושתו על בא אם שכך שכיון
ב. שם ופ"ת א קמט היטב בבאר והובא בביאה, שקדשה חוששים

משום הוא בועלה על שנאסרה שהחשש כיון שלפנינו בנדון כן אם
אניאיס מה ב: יא יבמות עי' גרושתו, מחזיר מדין שנלמד סוטה ור

גירושין הלכות וברמב"ם שנבעלה, סוטה לרבות הוטמאה אחרי מקיים
בעלה תחת שזינת אשה שכל זה לאו "ובכלל כתב: יד הלכה יא פרק
והרי הוטמאה אשר אחרי שנאמר עליה ולוקה בעלה על נאסרה
שמ"ש רבינו דברי שתירץ מי "ויש שם: משנה כסף גם ועי' נטמאה",
בא כך ואחר והחזירה כשגירשה דוקא היינו עליה שלוקה רבינו כאן
נושא אם חמור יותר האיסור גרושתו במחזיר כמו כן ואם עליה".
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איסור מדין נלמד לבועל איסור ולכאורה כן. סוטה באיסור אף אותה,
שאסורה כשם ונטמאה" "ונטמאה ב כז סוטה עי' סוטה, דהינו לבעל,
מדין ואינו עצמו, בפני איסור שזה אפשר או לבועל, אסורה כך לבעל

זה. בכל וצ"ב גרושתו, מחזיר

כו סי' העזר אבן לב חקרי בשו"ת מצאתי א)ושוב נה - ד נז (דף

שכן וכיון נאמרו, אחד בלאו סוטתו ומחזיר גרושתו מחזיר שכתב
דבעל אמרינן חמור איסור ועבד קל איסור איניש שביק דלא מטעם
עובר אינו דזנות בביאה סוטתו דמחזיר נשואין, לשם ולא זנות, לשם

קידושין. בלא בלאו

דין. דבית זילותא במקום בספקות יותר להקל יש האם ה)

דרבנן איסור רק הוא שלפנינו בנדון החשש באם לדון עוד יש
להלן, שיובאו ספקות או מחלוקת במקום האם להלן, שיובא וכפי
נמנע שאם ברור שהרי דין. דבית זילותא למנוע כדי להקל מותר
ויהיה גדול רעש יקום החתונה לפני ימים מספר הנישואין את מהם

הדין. בית של טעות בגלל נגרם שהכל במיוחד נורא, השם חלול

ספק אין איש אשת ספק אפילו לשאלת נוגע הדבר כאשר כמובן
נעשה כך ואכן איש, אשת לספק נגרום ולא להתבזות הדין בית שעל
להלן שנראה כפי אם אף עצמו, הנוסף הגט הצרכת לגבי זה במקרה

ומחלוקות. קולות" "לחפש מקום יש

תלוי אלהים קללת "כי כג: כא פרק דברים רשב"ם לציין וכדאי
קרובים או הדיינין את לקלל רגילין התלוי את אדם בני כשרואין -
הוא מועטת עבירה על שפעמים לפי אדם בני שאר או הרוג של
שרגילין לפי תקלל, לא [אלהים] אמר והקב"ה מקושש, כמו נהרג
ההוא", ביום תקברנו קבר אלא נבלתו תלין לא ולכך לקללם אדם בני
בלשון צודקים שאינם אפילו שאנשים למנוע מצווים שאנו הרי

הדין. בית על ילעזו המעטה

דומה זה ואין דין, דבית לזילותא לחוש לנו שיש לכאורה ונראה
לזילותא חיישינן אם שנחלקו א לב בתרא ובבא ב כו כתובות לסוגיות
קודם, היו שלא חדשים עדים באו שם שבנדון משום דינא, דבי
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ועיין הדין. בית של גמור טעות שם היה ולא קודמיהם את והכחישו
שם בתרא בבא סופר)מאירי בהוצ' 180 שלהם(עמ' לזילות חוששים "ואין :

מתברר". הדבר שאין מצד אלא הוא, פשיעותם מחמת שלא כלל,

לחוש יש הדין בית של הפשיעה מחמת באה הזילותא שאם הרי
דין. דבית לזילותא יותר

ירח בו שנכתב בגט, טעות לענין דן רלג סי' ח"א הדשן התרומת
זילותא שיש במקום בדיעבד להקל שיש כתב זה ועל אחד, ביו"ד איר

כד: ס"ק קכו סי' מחוקק וחלקת יוסף בבית והובא דין, דבית

ובו יו"ד, בחד הגט נותן אם דאפי' נראה ת"ה בעל לשון "זה
גוונא האי וכי יודין, בשני אחר וליתן לכתוב דיש הטעות, נודע ביום
ויצא הנתינה אחר ימים כמה עברו אם אבל לב"ד, כ"כ לעז הוי לא
הוי אחר גט ולכתוב למיהדר בעי הוי ואי האשה על מגורשת שם

בדיעבד". להכשיר יש ולכך לב"ד, זילותא

כמו ימים, כמה מאשר יותר ארוכה תקופה הוא שלפנינו הנידון
ואם לאחר, להינשא האשה כבר עמדה לא הדשן תרומת בנידון כן
שהאיסור כיון הנזכרים, הדשן תרומת דברי את לצרף מקום יש כן

הנשואין. את ממנה למנוע שלא כדי ברור, אינו קיים אם

"בדיעבד כא: ס"ק תקסו סימן ברורה במשנה דומה בדבר ועיין
התענה שלא אירע אונס איזה ומחמת ת"ח איש והוא קראוהו אם
השם חלול יהיה שלא כדי התענה שלא להם לומר לו וצר בת"צ

ויעלה". המקילין על הדחק בשעת לסמוך שיוכל נראה בדבר

בעירו מנהיג "רב צו: סי' ח"ג הלוי שבט בשו"ת כתב בזה וכיוצא
שלא ע"י הספירה לספור העומר ספירת של הימים באחד ששכח
לספור רגיל הוא כי הימים בשאר יעשה מה ונשאלתי בביהכ"נ, התפלל
הדחק במקום בעניותי יספור. לא אם ובזיון התורה כבוד ואיכא ברבים
מצוה יום דכל תפ"ט בסי' הראשונים דעת על לסמוך אפשר כזה

בברכה". ימים בשאר ויספור בפ"ע

על מותר באם דידן, בנדון להקל ודאי יש האמור פי על לכאורה
דין. דבית זילותא משום גם בדיעבד, דין פי
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הגטו) את הכשירו דין שבית כך עקב "נאנסה" אם גם נאסרת האם

בטעות ב"ד לה שהורו או להנשא אנסוה פסק: יז סוס"י הרמ"א
הראשון לבעלה ומותרת כאנוסה הוי פיהם, על הרשב"א)ונשאת .(תשובת

ולא זנות בדרך שעשתה [ומה ב"ד לה הורו שלפנינו הנדון והנה
להתיר. מקום יש שכך וכיון להלן] עי' נשואין דרך

על תמהו וב"ש הט"ז דהנה ועיקר, כלל פשוט הדבר אין אולם
ע"פ להנשא לה התירו ב"ד אם שגם היא פסוקה הלכה שהרי רמ"א
שעשתה למרות אותה שקנסו הרי ומזה, מזה תצא עדים, שני עדות

דין. בית ע"פ

בדבר, מחלוקת שאכן סוברים ועוד הב"ש נאמרו: תירוצים וכמה
ודין הרשב"א, על חולק שהמהרי"ק כתב י ס"ק לא בסי' הב"ש
בית בשם צא עמ' ח כרך אוצה"פ עי' אולם מוכרח". "אינו הרשב"א
כרשב"א, הלכה אופן ובכל כרשב"א, שלא פוסק הב"ש שאין דוד
חיים דברי ארזים, עצי סא, סי' ח"א יעקב שבות כרשב"א פסקו וכן

אהובה. ובני

כל של הגדול ב"ד אם רק נאמרו הרשב"א דברי הברכ"י ולדעת
נחשבת היא אז שרק פיו, על ועשתה לה שהורה זה הוא ישראל

מצאנז חיים הדברי אמנם שם)כאנוסה, הפוסקים באוצר וסובר(הובא חולק
ביותר. הגדול דוקא שלאו

קיד אלף סי' הרדב"ז מ)ובשו"ת בגט(ח"ד שהיה תנאי בנידון דן
שכיון דן והרדב"ז התורה", בעלי מן אחד פי "על האשה ונשאה

וקידושין גיטין בטיב ידע לא שהתיר קיג)שהחכם אלף סי' ע"כ(ועי"ש ,
כי [שידעה] כיון החכם זה על לסמוך לה היה שלא לבעלה, אסורה
נקרא לא ממנו גדול שאין במדינה שיש ב"ד "ואפי' ממנו: גדול יש
נוגע זה אין אמנם אחר", במקום ממנו גדול שיש אפשר שכבר אונס,

בדבר. ספק כלל שיש ידעה לא שהאשה כיון שלפנינו לנדון

בתשובת המשולש בחוט הוא וכן קלא סוס"י תנינא ביהודה נודע
יג סי' ב)הגר"ח טור לד "טעות(דף לבין טעות הוראת בין מחלק

בשם 180 עמ' ח כרך באוצה"פ דומה סברא הובא וכן במוחש",



ז סימן / העזר אבן / במשפט עיונים לח

מחלק עוד ועוד. יעקב, ושבות כנה"ג, בשם צא עמ' ושם יעקב, ברית
המורה אם לבין מומחים ב"ד היו המתירים אם בין ביהודה הנודע

מומחה. שאינו מי היה

שם הפוסקים באוצר הובא הנ"ל מוולוזין לגר"ח המשולש בחוט
זה גירש יאמרו לשני תינשא שאם חששו עדים שבשני כתב צ עמ'
לשני, נשאת אם לבעל אסורה כן ועל גרושתו מחזיר ונמצא זה ונשא
זה ונשא זה גירש שיאמרו חשש אין הוראה פי על זינתה אם אבל

שלפנינו. לנידון עניין זה אין וא"כ מהנישואין, החזירה והבעל

טעות בגדר הוא שלפנינו המקרה האם לדון לנו יש כן ואם
בדין. טעות בגדר או פוסקים להרבה התר אין שאז "במוחש",

דין, בית של הוראה בטעות רק לא הפוסקים שדנו מצינו והנה
שזה ונשאת, האשה והלכה שניתן טעות בו שהיה בגט גם אלא

שלפנינו: הנדון לכאורה

עדים שני ע"פ שנשאת שאשה כשם כתב יד פסקים הדשן בתרומת
כך למעבד, הו"ל מאי אומרים ואין נאסרת, בעלך, מת לה שאמרו
במקום גרשון בטעות בו שנכתב בגט למעבד הו"ל מאי אומרים אין

ומזה. מזה שתצא אותה קונסים גט באותו נשאת ואם גרשום,

והתירו שטעו בי"ד דין לדמות שאין כתב יז סוס"י מאיר ובבית
טעות לדין כאנוסה, נחשבת שאז בהלכה, שטעו בגלל להנשא לאשה
נשאר היה שהגט שנהגו שבזמן שכיון והטעם כאנוסה, אינה שזו בגט,
שהגט היום גם כך כאנוסה, להחשיבה לנו היה לא המתגרשת, ביד
הזה בזמן גם משתנה אינו שהדין בדבר, חילקו שלא בידה, אינו
בבית נשאר הגט אלא אצלה שישאר גט מקבלת האשה שאין שהנוהג

בהערה)הדין. 182 עמ' ח כרך מאוצה"פ הוספה .(ע"פ

מטעם לידיה גירושין תעודת מקבלת שהאשה היום אולי כך ואם
להנשא, רשאית את לה אומרים דין בית כאילו זה הרי הדין, בית
אין בטעות, להבחין ויכלה ב"ד מעשה לידיה מקבלת גם שהאשה אף
שלא גם ומה גירושין. תעודת בידיה שיש כיון חשיבות מייחסת היא
קעד בתרא בבא עי' דין, בית בפני מגרשים היו שפעם כלל ברור



רב זמן לאחר שנמצאה בגט לטטעות

בפתחי שהובא מה בכל ועי' מגרש, דינא בבי דמגרש כל אטו ב:
למתן דין בבית הדין מעיקר צורך שאין ח אות הגט סדר תשובה
לנו מנין אבל תקנו, זה ועל שדייקא עליה סמכו גם אז כן ועל גט.
תדייק, שהאשה דין, בית דרך הנוהג כפי היום שניתן בגט שתקנו
שהיה לומר יש ופחות שלה בשם ולא אביה בשם שהטעות עוד ומה

לב. לשים לה

כאנוסה: נחשבת שהאשה מטעם להקל מקום יש לסיכום,

שמהרי"ק סוברים יש אמנם כאנוסה, נחשבת לכאורה לרשב"א
הרבה כרשב"א; לעיל שהוזכרו לפוסקים הלכה מקום מכל חולק,
טעות לבין בעלה שמת לה שפסקו כמו במוחש טעות בין מחלקים
על חולקים בטעם בהלכה; כטעות שזה נוטה אצלנו זה לפי בהלכה,
זה טעם יותר, גדול אצל לברר לה שהיה משום אומרים יש רשב"א
שבא בעל לגבי אלא החמירו לא מוולוזין לגר"ח שלפנינו; בנדון אינו
הדשן לתרומת גם דידן; בנדון אינו וזה שנשאת, לאחר להחזיר
יודה. דין בבית ניתן שהגט שבימינו שי"ל אפשר בגט, בטעות שהחמיר

הבדלז) יש האונס: למרות להחמיר סברות יש אעפ"כ אמנם
להינשא אלא התירו לא דין בית לבועל; להתיר לבין לבעל להתיר בין

לזנות. ולא

בית באונס שהתיר מהרשב"א ראיה להביא שאין לדון יש בנוסף
שנראה שאף העלה רו סי' רע"א בשו"ת שהרי שלפנינו, למקרה דין,
שדוקא נראה רמ"א מלשון אבל לבועל, גם שמותרת הרשב"א מלשון
אינם הרשב"א שדברי רמ"א שראה שכיון ואפשר מותרת, לבעל
מוציאים אין שמספק כרשב"א פסק הבעל לגבי ע"כ מוסכמים,
על כחולקים פסק כלכתחילה הוי הבועל לגבי משא"כ מחזקתה,
דברי הביא קעה ס"ק יז סי' ובפ"ת מספק. מחמירים וע"כ הרשב"א,
הרשב"א שדברי הסוברים (שהביא קעד בס"ק למש"כ וציין הגרע"א

הפוכה] סברה מוולוזין מהגר"ח שהבאנו לעיל [עי' מוסכמים).

לה התירו לא שבי"ד כיון אותה לאסור שיש לטעון אין אמנם,
עשתה שלא כמי נחשבת שזנתה כיון וזו לזנות, ולא להינשא אלא

אמרו שכזו וסברה דין. בית דעת ב)על פז לינשא(יבמות ב"ד הורוה :
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מסקנת שהרי להנשא, אלא התירוה שלא בקרבן חייבת וקלקלה והלכה
יוחנן ר' וקלקלה, מאי זינתה: אם מחייבים שלא יוחנן כר' הסוגיא
לא, זינתה אבל הדיוט, לכהן וחלוצה גרושה גדול לכהן אלמנה אמר

פנויה דשויתון הוא אתון דאמרה א)מ"ט צב .(שם,

מדרבנן או מהתורה אסורה האם שנאסרה, אנוסה ח)

שבית במקום גם לבועל להנשא אסורה האשה אם שגם ברור והנה
שהאשה כיון דאורייתא, איסור האיסור אין מקום מכל טעו, דין
אינו איסורה כל כן ועל בשוגג, אלא במזיד מעשה עשו לא והבועל

ה"כ פכ"ד אישות אהובה בני בספר כתב וכן דרבנן, קנס (דףאלא

ד) קצא.עט, סי' ח"א תשובות בקובץ שליט"א הגריש"א וכ"כ

לבעל אסורה כשאינה לבועל איסור ט)

מפני לבעל; כה בין שאסורה מפני לבועל: נאסרה זה במקרה האם
יודע. אינו שהבעל

בועל כדין זה בועל נחשב באם לדון יש לנו, שנוצרו ספקות מלבד
הבועל עם שמעשיה כיון מחמתו. נאסרת שאינה סוברים שיש שני
הכי בלאו אסורה היא לבעלה עליו: תאסר שהיא לבעלה גרמו לא
ממעשיה. יודע אינו שהבעל בגלל אשתו; אינה והיא שניתן הגט בגלל

גם כאשר שני לבועל אשה נאסרת אם הפוסקים מחלוקת ונבאר,
ראשון, בועל בגלל לבעלה כה בין אסורה היתה כבר שעשה, מה בלאו
מה סי' ריש ח"ד העזר אבן משה ובאגרות יא. סי' ריש פ"ת עי'
גם מקום ומכל במזיד מאשר בשוגג שני בבועל להקל ויש כתב:
להקל שם ומסקנתו האחרונים רבותינו דמחלוקת ספקא זה דין במזיד
שרוצה מי אותו דומה אולי לדון יש שלפנינו, בנדון א"כ צירוף. כשיש
על כן ואם מהתורה, כשר היה שהגט כיון שני", ל"בועל לו להנשא
גם ומה "חבר", אותו ביאת בלא גם הכי, בלאו אסורה היא בעלה
גרושה, כבר שהיא שסבר בגלל "באונס", עשה זה בנדון שהבועל
לאוסרה לנו ואין בגט, נכתב מה לבדוק צריך היה לא בודאי והוא
אינה היא שאף לומר ויש שני, בועל מסתם זה דין קל כן ואם עליו,
והנהגות תשובות ועיין דומה. דבר הנ"ל משה אגרות ועי' בו, נאסרת
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שלא בנט מרדכי ר' לגאון המור הר מספר שהביא תי סי' ג חלק
האשה. לגבי ולא האיש לגבי רק אלא ולבועל לבעל איסור מצאנו

באיסור אסורה היתה שהאשה ברור כאשר החדש בדבר לדון ויש
העבירה בגלל נאסר לא הבעל א"כ בנדתה, עליה בא והבועל נדה,
בגלל נאסרת אלא איסור], חל איסור אין [שהרי עמה הבועל שעשה
אוכלת אינה הכי בלאו וזו לתרומה, או לבעלה שנטמאה טומאה

הנ"ל. אג"מ ועי' לבעלה מותרת ואינה בתרומה

על נאסרת אשה שאין הסוברים דעת את להוסיף נראה לצירוף,
שלא א ט כתובות רש"ש וכשיטת עדים, שיש כן אם אלא בועלה

ידע, לא שאוריה כיון דוד על ח"אנאסרה קמא ומשיב שואל וכ"כ
רסב סע"ב)סי' קא זה.(דף דין על החולקים שרבים אף ועוד,

סברא לצרף שכתב ח סי' אהע"ז ח"ט אומר יביע שו"ת בזה ועי'
"ועכ"פ וכתב: עליו, והחולקים כרש"ש עוד הסוברים הביא ושם זו.

יצאנו". לא ספק מידי

כתב קצ"א סי' ח"א שליט"א להגריש"א תשובות בקובץ אמנם
ידע; שהבעל במקום ומשיב השואל ואת הרש"ש את לצרף שאין
ידע לא הבועל ואף ידע, שהבעל ידוע אין שלפנינו במקרה אמנם

איש). (אשת איסור שנעשה

מותר אומר מדין י)

באישּה מעילה שאין במקום כי לצרף יש ה)עוד שניתן(במפיק כיון ,
מותרת את "והרי הגט בעת לה אמר הוא והרי המגרש בהסכמת גט
צד ושגגה באישה, מעל כאן שאין ברור זו אמירה לאחר אדם", לכל
מעל שאין במקום ששוגגת המהרי"ק, סברת ע"פ וזאת בה, אונס
אנו אין אמנם כמהרי"ק, שפסק ג קעח רמ"א ועי' מותרת, באישה
לנו יש מקום מכל אבל לעיל, כאמור ב"ד של בטעות כן פוסקים

לצירוף. נוספת דעה

לגבי מותר באומר להחמיר יש יותר כי שם אומר יביע שו"ת ועיין
אומר יביע עי' בועל לגבי מאשר מעל, "בו" ומעלה בו שנאמר בעלה

הסימן. בסוף שם
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מותר, אומר בסתם להתיר אין כתב הנ"ל, קצא, סי' תשובות בקובץ
כאונס. הדבר שנחשב במקום אלא התירו ולא כמזיד, שהוא מפני

לזנות שמותר שטעתה שאשה קצב בסי' שם תשובות בקובץ ועי"ש
היתה הטעות לעיל הנזכר קצא ובסי' אסורה, ג"כ מבקש, הבעל באם

לבועל. התיר לא שם וגם אזרחיים גירושין ע"י

זצ"ל ולופז גולדשמידט ר"י הרה"ג ע"י ואילך 184 עמ' ח בפד"ר
עוד אישות חיי שחיו זוג בבני הנידון ושם שליט"א מיליצקי והרה"ג
שביה"ד שכיון סבורים היו כי היתה וטענתם גט קיבלה שהאשה לפני
מחלוקת הביאו ושם מותרת. היתה היא כבר לגירושין דין פסק הוציא
אומרת שלמהרי"ק מח סי' שאל חיים ע"פ וביארו ורשב"א מהרי"ק
רק אסורה לרשב"א ואילו באישה מעל בגלל דאורייתא אסורה מותר
שביארו כפי מוולוזין לגר"ח המשולש וחוט לדייק, לה שהיה מדרבנן
קרוב מותר שאומר משום מדאורייתא אסורה שלרשב"א סובר שם

הוא. למזיד

למהרי"ק בדין: שמחלוקת שהעלו 191-192 עמ' הנ"ל בפד"ר ועי'
תאסר ולרשב"א לבועל תאסר לא שגגו שניהם אם או מותר אומר
ממה להתיר מקום יש שלפנינו בנידון זה ולפי מותר, אומר בגלל
משום ולמהרי"ק דין, בית ע"פ אנוסה משום מותרת לרשב"א נפשך:

להתר. נוסף צירוף יש זה ולפי לבועל, מותרת אומר

בית מצינו אולם בדין. טעות גם נכלל מותר אומר בגדר כאמור
קעח בסי' ח)מאיר ס"ק שם בפ"ת שאין(הובא שסברה אשה לגבי שפסק

ונראה לבעלה. שמותרת להגמון, ונבעלה תבעל, ואל תיהרג דין
באונס, סוף כל סוף נעשה המעשה ההגמון אצל א) ברור: שהחילוק
אליה לבוא אפשר ואי לשאול, ממי לה היה לא האונס בזמן ב)

לשאול. עליה היה מותר אומרת כל אבל בטענה,

בדיעבד? הגט את פוסל המתגרשת באבי טעות האם יא)

אבי בשם טעות שהיה שלפנינו במקרה האם לדון, לנו יש עוד
רק או דאורייתא פסול גט הוא שניתן הגט האם האם המתגרשת,

בדיעבד. כשר אף או דרבנן פסול
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שמואל בן יוסף וכתב ששינה שמעון בן יוסף י: קכט שו"ע פסק
ודוקא כתב: שם וברמ"א תצא. לא נשאת אם שאומר מי ויש פסול,
ס"ק קכט מפ"ת ולכאורה תצא. הכי בלאו אבל השני בשם הוחזק אם
למ"ד דאפילו פשוט גט מספר שהביא דרבנן, הוא שהפסול נראה כז
בהם להחמיר שראוי דרבנן מפסולי שהוא מדרבנן, אלא אינו תצא,
אין חושש, השני הבעל ואין נשאת שאם פסק שרע"א ושם שתצא,
ב. פ"י גירושין למלך משנה בהגהת כתב וכן להוציא. אותו כופים

גם שהקל הגרשוני, עבודת בשם הביא כא ס"ק שם בפ"ת והנה
לגבי ושם ד"ה א פ גיטין תוס' ע"פ וזאת האשה, אבי שם בשנוי
נכתב ואינו בגט, לכתוב שא"צ שדבר שכתבו בה, שנולד עיר שם
אביהם ששם והראיה כשר, בו שינה אם בלבד, לסימן אלא בגט

עצמם. ע"פ כותבים

עה"ג, על שחלק כמי שם, בפ"ת שהובא צדק צמח שו"ת גם
בגט אלא כן כתב לא מקום מכל האב, בשם בטעה והחמיר
שאמר כיון להקל, יש שליח ע"י שלא שנמסר בגט אבל שליחות
מי רואים אנו והרי ממני, מגורשת את הרי מסירה עדי בפני לה

המתגרשת. ומי המגרש

יותר ע"כ שליחות, גט של מקרה שאינו שלפנינו בנידון כן, אם
להקל. מקום יש

מס הביא שם אלאובפ"ת כעה"ג, להקל שכתב יצחק תולדות '
דבריו. דחה שבפ"ת

שהשואל הביא ושם בזה בהרחבה ג סי' גט מערכת חמד שדי ועי'
בדעת מחלוקת שם והביא כעה"ג, להקל, כתב סו סי' ח"א ומשיב
אות ושם הגט, את פסלו הפוסקים שכל האריך ושם העיטור, בעל
הביא ומ"מ דרבנן, או דאורייתא הוא הפסול אם מחלוקת הביא ב

דרבנן. רק אלא אינו שהפסול פוסקים הרבה

ושם ז"ל ברלין חיים להג"ר חיים נשמת שו"ת נדפס ולאחרונה
מדרבנן אלא אינו בגט האבות שם פיסול כל והעיקר כתב: קנט בסי'
מגדולי ז"ל העיטור בעל רבינו הם כדאים ובדרבנן לעז, חשש משום
הדחק בשעת ז"ל האחרונים מגדולי הגרשוני עבודת ובעל הראשונים
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כדעת א כ דגיטין מסוגיא מוכח דלפענ"ד גם ומה כזה, עיגון ומקום
כדעת התוס' בעל ר"י דגם להוכיח ונ"ל ברורה, ראיה ז"ל... העיטור

מוולוזין. הגר"ח בד' עוד ועי"ש העיטור,

דבר: של לאחרסיכומו עמו שחיה למי המתגרשת את לאסור אין
בכל נוספות; סיבות וכן אנוסה שהיא כיון פסול, הגט אם גם הגט
במקום להקל מקום יש בכה"ג מדרבנן; פסול ספק אלא אינו אופן
ויש מדרבנן אלא פסול אינו פוסקים להרבה הגט דין; דבית זילותא
באם המתגרשת אבי בפסול יותר שמקלים ויש אותו, המכשירים אף

שליחות. גט ואינו מסירה בעדי לידה מידו נמסר הגט

ח סימן

ניתן האם מבעלה, גט שקבלה לפני לאחר שנישאה אשה
ממזרות התר בעניין ועוד בגוי, הולד את לתלות

zewtq zeyrl `le mixfnn xzid oecpdyk mb zexidf hewpl yi

/mdia`k meid cr xkeny in icli md miclidy dwfg /lad ly

xy`k xiki iabl /dzxcbd - xzeia dvext /zcgeina aex oicn

dy`y driaw /xeqi` i`eypa xiki /el dxeq`y in mr "ieyp"

/hb ;zniewn dpi`y daezk ;dz`ced jnq lr d`eyp dzid

.`wtq wtqe ieba dilz

כדין, נתגרשה שלא אשה "שנשא" באדם לפנינו שבא מעשה
זהות בתעודת עדיין ורשומים נרשמו הילדים ילדים, ממנה והוליד
הזמן כל הוחזקו הילדים האשה, אותה את שנשא האב של כבנים
כאביהם, אותו מחזיקים שהם להניח יש היום ועד האב, של כבנים
הילדים, שנולדו אחר רב זמן "הראשון" מבעלה גט קיבלה האשה
הראשון, מן האם גרושי של דין" בית מ"מעשה העתק קיבל הדין בית

הראשון. עם האם של הכתובה העתק וכן

ממזרים. הילדים לכאורה כן אם

הספק את ממזרות, התרת לצורך לספק לצרף ניתן האם השאלה,
כן ואם בזנות, נולדו והילדים מאחרים זינתה גם הילדים אם שאולי



מבעלה גט שקבלה לפני לאחר שנישאה מהאשה

שאין ואף ממזרים, הבנים אין ושוב גוי הוא והאב מגוי זינתה אולי
זו אשה לגבי הרי גוי, עם זינתה שהיא אשה בסתם לחשוש לנו
בה, לחשוד מקום יש נשואה, בעודה ו"נישאה" הלכה נפש שבשאט
איש אשת של כרת באיסור וזלזלה כדין שלא "נישאה" כבר שהרי
זלזלה גם אולי עמו גרה שהיא פלוני אותו עם באיסור שזלזלה וכשם

אחר. עם באיסור

הראשון, מבעלה התגרשה שלא שמה טוענת האשה כי לציין יש
בארגנטינה התגוררה שהיא מפני זה ארוכה, תקופה לאחר רק אלא
וגירושין גיטין לערוך תקופה באותה התירו שלא קתולית ארץ שהיא

באזרחי. אפילו

רוב כי וגם מחזקה, גדול לנו מה וכי לשאלה מקום אין לכאורה
כאן יש וגם הבעל, אחר הלך בעילות רוב שאמרו וכמו כאן, יש

"יכיר". גם

ספק ספיקא", "ספק מחמת להתיר שרצה מי והיה מאחר אולם
גוים, הם שאף בעיר שהיו אורחים מרוב שמא ספק ועוד הנזכר
שבעיר האורחים רוב וגם גוים שרובה בעיר גרו הזוג שבני כיוון
מותרים הבנים הרי ישראל דת שמרה לא שהאם וכיון גוים, הם
וידוע שמוחזק ממי נולדו הילדים שמא אבל ספיקא!!! ספק מחמת
אצלו נחשב לא רבות, שנים בקביעות עמו גרה שאמם וממי כאביהם

לספק!!! אפילו

חברי כל לידיעת הובאו שלא ממזרים, עוד התיר אלו ומנימוקים
הדין. בית

ספקות, ספק כמה עוד לצרף שאפשר הרי זה, הגיון לפי נלך [אם
אינו הראשונים הזוג מבני אחד שמא החזקה: על סומכים אין אם
יהודים, היו לא הראשון עם בפניהם שנתקדשה העדים שמא יהודי,
כדין קידש לא שמא הקדושין, בעת שוטה, או קטן היה הבעל שמא

נטויה]. והיד וכו', וכו'

שהאשה אמנם שאף אחר, מכיוון היתר למצוא אחד אותו רצה עוד
בקביעות גרה עת ובאותה הראשון עם נשואה שהיתה בפנינו הודתה
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נשואה היתה שהיא להאמין חייבים אנו אין שהתגרשה, בלא השני עם
לראשון נישואיה של כתובה שטר שהביאה למרות זאת הראשון, עם
הראשון, מבעלה גירושיה של דין בית מעשה לפנינו שהובא ולמרות

הילדים שנולדו אחר ארוכה מהשני),(תקופה כנשואה שהוחזקה ואחר
העדים חתימת מכירים אנו שאין כיון מתיר אותו טוען מקום מכל
וממילא לראשון, נשואה בחזקת היא אין עדיין הכתובה, על החתומים

מהשני! נולדו אם גם בניה את להתיר אפשר

עכביש, קורי הם הנ"ל הטענות וכל ממש דבריו בכל אין לדעתי
כפי אחרת סיבה בגלל התר בס"ד זה במקרה מצאנו עניין של (לגופו
הפוסקים נגד "יכיר" בדיני חידושים שחידש מאחר וכן להלן). שיבואר
וכו' שטרות בדיני חידש וכן הרמ"א נגד וכן הראשונים רבותינו ומהם
על להלן, שיבואר וכפי ממש, בו שאין התר להמציא כדי זאת וכל

להלן. שיובא וכפי הארכתי כן

שאנו שהילדים ספק אין הילדים, של האב הוא מי קביעת לגבי
והן חזקה מדין הן יודעים אנו זה דבר השני, ילדי הם אודותם דנים

"יכיר". מדין והן רוב מדין

חזקה

הוא השני וש"הבעל" השני כילדי היום עד מוחזקים היו הילדים
אביהם הוא השני שהבעל זהות בתעודת רשומים הם וכן אביהם,
הילדים מצד הן האם מצד הן טענה נטענה לא היום עד בניו. ואלו
אותם הזמין הדין בית עשרים, כבני בוגרים הם שהילדים לציין [יש
הם שבפניו החששות מה להם והודיע בפיהם מה לשמוע אישית
להופיע] שלא בחרו הילדים אולם מוזמנים, הם מה ולשם עומדים

השני. ילדי הילדים שאין השני", "הבעל מצד והן

ודאי כבנו שכרוך ומי החזקה, על ושורפים סוקלים אם לכאורה
ק"ו מקומות, ובכמה בחולין כמבואר נפשות, דיני לגבי גם בנו הוא
שאין נפשות דיני לגבי אם ומה חזקה, פי על ממזר להכריז שאפשר
החזקה, על סומכים מקום מכל שבקלים, קל ספק כשיש אפילו הורגים
תאמר לא ואם מדרבנן, נאסר ממזר ספק שאפילו ממזרות לגבי ק"ו
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שלמה, שנה סוהר בבית והנואפת הנואף חיו כן אם אלא ממזר אין כן
דורות ארבע עד יהודי היה הראשון שהבעל בירר דין כשבית וגם
וגם שיכור היה לא בשעתו שקידש שהמקדש בירר וגם יותר) (אולי

וכו'. וכו' קטן שוטה היה שלא בעדים בירר

אלו, בתנאים אלא חללה ודאי ולא חלל ודאי לעולם אין כן וכמו
כך. הדבר שאין ברור והלא

קכ סימן ד חלק רדב"ז שו"ת קצ)ועיין ירושה(אלף בעניין שדן
כבנו, שהוחזק בן לה ונולד בזנות אלמנה משרתת על שבא מי בנדון
כתב זה ועל הירושה, כל את תבעה מנישואין בועל אותו ובת
אשר הספק אחר לחטט אני צריך זה דבר פשיטות "ומרוב הרדב"ז:
שנבעלה כיון להו, מיבעיא קא דהכי ובודאי השאלה, בעל נסתפק
לאחרים, עצמה הפקירה לזה עצמה שהפקירה כמו אמרינן זנות בעילת
מידי ומוציא ספק אתי לא ספק, הבן וזה יורשת ודאי שהבת וכיון
מכמה כלום אינו השאלה, בעל שנסתפק הספק הוא זה ואם ודאי.
משרתת שהיתה כיון ותו זה. ספק סילקה החזקה שהרי חדא טעמי.
הנראה כפי כי ותו היו. וכאן נמצאו כאן אמרינן ראובן של בביתו

מדיבורו". עדיפא דחזקה מאחרים... חשודה היתה לא מהשאלה

היה שלפניו הנדון עו סי' ח"א העזר אבן חת"ס בשו"ת גם ועי'
וטען אביו, - פלוני אותו אחות ונשא פלוני של כבנו שהוחזק במי
רק הוא וכי אביו היה לא פלוני שאותו לפי אביו, אחות זו אין כי
מלפני עוד שלו בשם בן היה שלאמו עדים והביא שלו חורג בן
של חזקה להגדיר שם שכתב כאביו, שהוחזק מי עם שלה הנישואין
אך כן, שהוא מעולם ראינו שלא "דבר פלוני: של בנו שהוא בן
מורכב ובנה באה ואשה כך שהוא הנהוג מצד אותו מחזיקין העולם
לשכנותי' אמרה לא ומעולם בנה המגדלת אשה כדרך וגידלו כתפה על
סוקלין וע"ז בנה שהוא עלמא כולי והחזיקו אחרת אשה בן שהוא

רב". זמן הבריות והאמנת סברת על

שגדלוהו שנה לשלשים קרוב שהוא דידן שבנדון הוא פשוט "לפ"ז
עמו נהג רק חורגו שהוא מעולם אדם הרגיש ולא ממש בנו בחזקת
שכל לעיל כתבתי וכבר אחרי' בנים לו שיש ובשגם הבנים מנהג



ח סימן / העזר אבן / במשפט עיונים מח

שהי' ספק בלי א"כ כבנו, החורג להחזיק דרך אין בנים לו שיש
של מאחותו להפרישו שראוי ומכ"ש כזו, חזקה על הורגין הסנהדרין
שנותני' אחר אמתלה] נתן שהאב [ואף דודתו. בחזקת שהיא לאביו זה
בהם לחזור האמתלא מועיל אי לדון יש לדבריהם אמתלא האבות
דסוקלין הא וכ"ש ה"ה א"כ מועיל אמתלא אין בנו... שאינו ולומר
לא רב זמן דעל לומר החליטו לכן אמתלא... מועיל ואין ושורפים
כמ"ש יום שלשי' שהוא רב זמן בגדר החמירו ועוד אמתלא, יועיל

ריא"ז...". בשם הנ"ל מש"ג ונסתייעה שמואל ובית י"ט סי' בט"ז

הכחשה גם אין יום, משלשים יותר רב זמן היה שלפנינו בנדון
ועל השניה, והאשה מהאב יחיד בן אינו זה ובן האב, מצד ואמתלה

אימוץ. טענת לטעון מקום אין גם כן

סימןוא צט כלל הרא"ש משו"ת ללמוד ניתן חזקה היא מה כך, גב
שטר שהוציא בראובן דן שם ט, אות קיא סי' חו"מ בב"י והובא ח,
החוב, זמן לאחר משמעון נקנה לוי של שהבית וטוען שמעון, על חוב
שמעון שנתחייב שאחר עדים, לו שיש כיון ראובן, עם "הדין והשיב:
היו בתים שאותן העולם אומרים שהיו בעיר פרסום היה החוב, זה
ותדע, שטרות. כמה פוסל נמצאת כן, תאמר לא שאם שמעון, של
החזקות על סוקלין אמרו: שהרי מועיל, הפרסום מקום בכל שהרי
שמעון, בחזקת מוחזקים שהיו כיון זה, בנדון גם החזקות, על ושורפין

חזקה. יוצר שהפרסום הרי מועלת". החזקה

בעוד כי "יכיר", נאמנות על עדיפה "חזקה" נאמנות כי נציין עוד
סוקלים אין האב נאמנות ע"פ ושורפים, סוקלים חזקה פי שעל

ב. סג קדושין כרב פוסקים שאנו לפי ושורפים,

אפילו או אחרת, מאשה ילדים היו זה לאיש אילו לסייג יש אמנם
כבנו, הנדון הבן את מחזיק היה ולא אחרת, באשה לתלות אפשר
אינה והיא גדלתן, היא שמא אחריה, כרוכים שהם ממה ראיה אין אזי
קכו סי' י חלק יצחק מנחת שו"ת ועי' אלו, לילדים חורגת אם אלא

בקידושין כמבואר ראי', אין אחרי' כרוכין "ואפי' כתב: שוב (ס"גד"ה

להביאע"ב) וא"צ האשה על ראי' מביא הים במדינת נשאתי אשה ,
ראי' מביא נשים בשתי אבל אחת, באשה בד"א וכו', הבנים על ראי'
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ר"ה בר רבא אמר הקטנים, ועל הגדולים על הבנים ועל האשה על
אשה "שאמר אחת באשה ד"ה וברש"י וכו', אחרי' בכרוכין וכולן
זו של בני' ואלו האחת ומתה היו נשים שתי אמר אבל נשאתי אחת
הגדולים על בני' שהם הבנים ועל מיוחסת שהיא עלי' ראי' מביא
וגדלתן" היו חברתה של בני' דשמא אחרי', כרוכים ואפי' הקטנים ועל

הרמב"ם וכ"פ ה"ז)עכ"ל, פ"כ א"ב גדלה(הל' שהיא שבדיננו ואפשר ,
אמירת ובלי וכו' זה בבית ויוצאים נכנסים וכולם הילדים ששת כל
השני מבעלה שהיא האם אמירת ורק ממזרת, ספק רק היא האם
אמנם נאמנת". אינה האם וע"ז ממזר, ודאי הנידונית הבת את עושה
וכפי האמיתית, אמם שזו יודו והילדים במידה יעמוד לא זה התר גם

להלן. שנבאר

בעלה עם קשר לאשה והיה במידה קולא לחפש מקום יש עוד
מדברי מעתיק ואני השני, עם קשריה את שהחלה אחר גם הראשון
משפחות על בזמננו צ"ע "ובכלל הנזכר: מנח"י בשו"ת השואל
ילדיהם, על חזקה להם יש אם הנכרים בין שדרים בעריות פרוצות
שהרבה ועוד אמא, אבא לאבותם וקורים זה לבית שנכנסים אף
כאלה שאלות לנו והי' המצוי, מיעוט והוא ילדיהם מאמצים משפחות
מאומץ, זה שבן נתברר ואח"כ לתורה ועלו לישיבות שהלכו בנערים
בין שדרים או לידה, משעת והאם המשפחה את שידעינן לא אם
הנ"ל), על (נוסף וא"כ וצ"ע, הוכחה אין המשפחה שם וגם ישראלים,
לאחר שנים, ארבעה במשך הראשון בעלה אצלה שביקר בנד"ד
לדון מקום יש ביחידות, בבית עמה ושהה השני לבעלה שנשאה

כבש"ס עמה הראשון בעלה פייס שמא ס"ס, מטעם כ"טלהתירה (גיטין

ע"ב) ע"ו ובדף רובאע"ב כי נבעלה מעכו"ם ושמא וכו' ממנו היא והבת
עכת"ד". עכו"ם הם מהעיר דרובא

כי יתברר אם אבל לאסור, יש האב שהחזיק חזקה מדין דבר סוף
לא האב אם וכן הראשון, עם קשר לה היה שמא ספק מקום יש

להתיר. לדון מקום יש כבנו, ילדיו את מחזיק היה

לענין שחוששים רוב, בפרק להלן המובא לרמב"ם גם כי נציין עוד
שלא אמורים דברים במה אחר, עם זינתה שמא במיוחדת גם יבום
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מה ועי' וכיוצא, ברית לו עשה ידוע שלא כגון האב ע"י הוחזק
אחר "אבל רסה סימן יו"ד - א חלק יעלה יהודה שו"ת שכתב
לבנו, הוחזק עי"ז האב על הבן כמצות ולפדותו למולו ונכנס שילדה
יום ל' והוחזקה בת ובילדה ליבום, גם ומעשיו דבורו אהני ודאי
יבמה היתר לענין ומכ"ש זו, חזקה ע"י סוקלין אפילו הרי לבתו,

דמהני...". לשוק

רוב

הקדמה: אחרתחילה ביאות רוב הנידון במקרה להלן שנראה כפי
הולד כן ואם ואשה, כבעל עמו וגרה לו מיוחדת שהיא מי הבועל
קידושין יהושע הפני דברי את לציין חשוב אבל הרוב, בגלל בנו ודאי

א עג שם)דף במנח"י גם נראה(הובא היה מרבוותא דמסתפינא "לולי :
ליכא תו יבא ספק הא יבא לא ודאי ממזר קרא דגלי דלבתר לי
ממזר, ספק מיקרי דאפ"ה פסולין, רוב או כשירין רוב בין לחלק
כודאי, למשווייה חזקה ובתר רובא בתר אזלינן התורה דבכל דאע"ג
ודאי ה' קהל מיקרי דלא משמע קהל ספק ולענין הכא... שאני אפ"ה

ב ודאיאלא שהוא לומר שייך לא ומיעוט ברוב משא"כ גמור, ודאי
מצוי". שהדבר כיון מהמיעוט שהוא ואפשר גליא שמיא דקמי ה', קהל
לנו שאין ביאות, לרוב מעלמא פירש של רוב בין חילוק יש זה ולפי

בעלמא. לתלות

לבית בואה ותחילת לשני, מיוחדת הילדים אם כי חולק אין
לא היא לפנינו [וכשבאה השני", "מבעלה גירושין לשם היתה הדין
מעולם נטענה לא לו], כנשואה נחשבת היא שאין דעתה על העלתה
שהיא הדין לבית ידוע היה ולא אחרים, גברים לה שהיו טענה

מאחרים. דיימא

הבעל, אחר ביאות רוב הוא הכלל הרי לו, שמיוחדת מי לגבי
בשו"ע כמבואר עמו, מיוחדת שהיא מי כל אלא "בעל" דווקא ולאו
אינה לו מיוחדת היתה ואפילו וילדה.... שנתעברה פנויה כו ד סי'
עליה שבא לו, "במיוחדת כה: ס"ק ח"מ שם וכתב עליו", נאמנת
הרב על לתמוה יש וא"כ דידיה... ביאות ברוב תלינן פעמים הרבה
סוגיית על מיוסדים דבריהם אשר אלו האחרונים דברי שהשמיט
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מי על דידיה בתר שדינן דלא (דפסק הרמב"ם דברי וגם התלמוד,
לפרש אפשר ספק) אלא הולד אין ממזר שהוא ואף עליו מודה שהוא
דיימא דכי דוקא קמא דללישנא מבואר וא"כ מעלמא,... בדדיימ' דוקא
מעלמא דדיימא אע"ג בתרא וללישנא שדינן, דידיה בתר לאו מעלמא
ב"ש פוסק וכך ועוד...". שדינן, דידיה בתר מיניה גם דדיימא כיון
[בכוונת הבין בח"מ - לו "מיוחדת לאחר: חוששים שאין מב ס"ק שם
חיישינן ומ"מ לדברי' מודה כשהוא דאיירי עליו] תמה כן ועל הרמ"א,
קנ"ו, בסי' כמ"ש חיישינן, לא בכה"ג כי וליתא אחר, עם זנתה שמא

מודה". אינו אם על קאי אלא

עם שזינה "מי כתב: ט סעיף קנו סימן העזר אבן ערוך ובשולחן
הוא, ממני העובר זה ואמר ונתעברה, איש, אשת בין פנויה בין אשה,
היו (ואם מתיבמת. ולא וחולצת ספק, זה הרי לו, מודה היא ואפי'

פוטר) ממנו, הוא שודאי האסורים, בבית כיצד)חבושין פרק וי"א(מרדכי .
כתב: טו ס"ק שם שמואל ובבית לו". המיוחדת אחרת בזונה אפילו
לאיסור דאורייתא איסור בין לחלק דס"ל יפה עולים המחבר "דברי
חיישינן במיוחדת אפי' הנ"י ולדעת חיישינן,... א"ד איכא וכאן דרבנן,
אם וא"י עליה שבא כל והרא"ש ולרשב"א אחר, עם ג"כ זנתה שמא
באיסור אפי' אחר עליה בא שמא חיישינן לא אחר עליה בא
שמא חיישי' לא מעלמא דיימי ולא עלי' בא אם ולהמגיד דאורייתא,

אחר". עלי' בא

לקחה שאם כתב כג, ס"ק בפ"ת הובא לג, סי' ביהודה ובנודע
בו. בעילות רוב תולים לביתו

הבועל ששם שלו, בנדון הנו"ב שהעלה החשש אין שלפנינו בנידון
אותה. לישא כשרוצה שם שהד"א כיון נוגע שהוא משום נאמן אינו

במיוחדת. הן דרגות שכמה להלן וראה

ביותר פרוצה

עם קבוע באופן הגרה איש אשת כי לחדש שרצה מי היה והנה
דינה כך, כל תורה בדיני ומזלזלת כבעלה, אותו וחושבת אחר גבר
הבעל. אחר בעילות רוב דין אומרים אין שבזו ביותר, פרוצה כדין
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נחלקו נשואה, שהיא הגם ביותר, פרוצה שהיא אשה הדברים, ונבאר
טו: סעיף ד סימן העזר אבן עיין לבניה, חוששים האם הפוסקים,
מרננים והכל בעלה, תחת מזנה שהיתה קול עליה שיצא איש "אשת
תולים בעילות שרוב ממזרים, הם שמא לבניה חוששין אין אחריה,

לבנים". אף חוששין ביותר, פרוצה היא ואם בבעל...

עיין ביותר, פרוצה כדין עריות באיסורי מזלזלת דין שאין אלא
דלא כיון ממזר, חשש "היינו שכתב: כו ס"ק ד סימן שמואל בית
ל"ז סי' מהרא"י בפסקי הוא וכן מהבעל, בעילות רוב לומר בה שייך
רוב דאמרינן ה"ג בשם כתב פי"ב הרא"ש מיהו בפרש"י, משמע וכן
פט"ו הגמיי' וכ"כ ביותר פרוצה היא אם אפילו מהבעל בעילות
היתה שם: רמ"א כתב עוד בזה". עליו חולקים לא ה"ג על והחולקים
נשואין, לאחר פרוצה היתה ולא ארוסה או פנויה כשהיתה פרוצה

מנאפתאע"פ כשרים.שראוה בניה אחת, פעם

לה אכפת שלא אשה לגבי ביותר" "פרוצה דין אמרו שלא הרי
אשה לגבי אמרו הבעל אחר בעילות רוב דין שהרי התורה, מאיסורי
שהיא ראוה אם ואפילו בעלה, תחת מזנה שהיא קול עליה שיצא
לאחד שמיוחדת מי לגבי ביותר פרוצה דין שאמרו מצינו ולא מנאפת,
"פרוצה", סתם ולא ביותר" "פרוצה אלא אמרו ולא באיסור, אפילו
במיוחד לתלות יכולים שאין משום שהוא הדבר ברור ביותר ופרוצה
פחות לא אחרים עם ומזנה שהולכת רואים אנו שהרי בבעל, או לה
במחלוקת זה ואף הולד, ממי לדעת אפשר ואי בעלה, עם מאשר
המולידות, ביאות רוב אחר או מספריות ביאות רוב אחר הולכים האם
על עלה לא איסורים מלעבור לה אכפת שלא אשה שזו בגלל אבל

לה. במיוחד או בבעלה הולד נתלה שלא הדעת

מ באשה אף איסוריוהרי בכל מזלזלת שהיא ספק שאין ומרת,
מסוים, לאדם מיוחדת היא אם מאחרים, שזנתה תולים אין תורה,
כמבואר לו, מיוחדת שהיא במי אלא שתלד הולד את תולים ואין
אשתו בהן, וחזרו ואשתו הוא שהמיר ישראל יא: ז סי' בשו"ע ונפסק
ואם כהן, בעלה ואפילו תחתיו, זינתה שמא חיישינן ולא לו, מותרת
מקילים ויש ישראל, אפילו לבעלה אסורה לחוד, המירה אשתו
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זינתה, שמא חיישינן דלא אשתו(רמ"א)ואומרים כתב כט ובב"ש
פעמים כמה דנתיחדה אע"ג נשייהו, מפקרי לא דעכו"ם לו, מותרת

שזינתה. עדים איכא כאילו הוי לבדה המירה אבל עכו"ם, עם

כתב לגוי ונשאת שהמירה איש אשת לגבי כג ס"ק ד סי' ובפ"ת
הולך חשוד ישראל אם ואפילו מישראל גם זינתה שמא לחוש שאין
בקביעות הדר ואיש הבעל, אחר ביאות ורוב משמרה, בעלה לביתה,
עוד ועי"ש אחריו, מתייחסים בניו ישראל, ואחד נכרי אחד אשתו עם
אין הלכה שע"פ ספק אין נמצאת. היא בו המקום אחר שהולכים

כבעל. נחשב הגוי "בעלה"

אשה לגבי אמרו הבעל אחר ביאות רוב שהרי פשוטים והדברים
לזנתה בפרהסיה זינתה אם בין חילקו ולא מזנה, שהיא לנו שברור

בצנעא.

ביאות רוב דין שאין חדשה הלכה לחדש שבא מי פנים כל ועל
ההוכחה. עליו גלי, בריש אפילו לו, מיוחדת שהיא במי

הראשון, מבעלה התגרשה לא שהאשה מה שלפנינו בנידון גם ומה
ברירה, חוסר משום אלא בהלכה זלזול בגלל היה לא לדבריה,
שבאותה קתולית, ארץ שהיא בארגנטינה גרה שהיתה כיון לטענתה,

באזרחי. אפילו וגירושין גיטין לערוך התירו לא תקופה

הוה אי "ואפי' כתב: הנ"ל קכ סימן ד חלק רדב"ז ובשו"ת
הבית בעל אצל בעילות רוב אמרינן לאחר שנבעלה בודאי ידעינן

אצלו". שהיא

שבנו לקבוע נאמן שהאב יכיר דין הרי להלן שיובא כפי גם ומה
הם והאשה" "הבעל כאשר הראשונים רוב לדעת נאמר ממזר, הוא
חששו ולא בהם. תופסין קדושין ואין כריתות באיסור לזה זה אסורים
הוא והולד מאחרים, זנתה גם שמא כריתות חייבי היא שהאם כיון

ממזר. ספק

אסורה שהיא למי "נשואה" האשה כאשר ביאות רוב לענין והנה
ונביא סז סי' ציון שיבת בשו"ת בהרחבה דן כרת באיסור עליו

דבריו: מקצת
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בנים שני לה אשר אלמנה אחת אשה שנעשה. מכוער במעשה
נתעברה, בעלה שמאחי ואומרת בעלה מיתת אחר לזנונים הרה מבעלה
ונשא הלך ואח"כ הרה היא וממנו עליה שבא לדבריה מודה והוא
האסורים אחיו אשת שהיא ידעו שלא במקום וקידושין בחופה אותה
להחזיק אם מעלמא דיימא שלא יען מעלתו כבוד ושאל לזה, זה

מ"ב. ס"ק ד' בסי' הב"ש הכרעת כפי ודאי לממזר הזה הולד

בנ"י דהא מוכרחים הב"ש דברי אין ולכאורה בזה לעיין יש הנה
אחר עם גם זינתה שמא חיישינן בפלגש דאפי' מביא אלמנה בס"פ
שמא דחושש הרמב"ם דלדעת כתב יבמות ממסכת בפ"ב המרדכי וכן
יש דאם יבמות במס' המתני' לאוקמי צריכין אחרים עם גם זינתה
חבושים שהיו דמיירי היבום מן אביו אשת את פוטר מקום מכל בן לו
בכה"ג דאפי' להמרדכי דס"ל א"ו במרדכי,... ע"ש האסורין בבית
הטור דהנה בזה צ"ע לענ"ד אך אחר,... עם גם זינתה שמא חוששין
דחייש להרמב"ם דאף בתשובה הרא"ש אביו בשם כתב קנ"ו בסימן

לו. במיוחדת מודה אחרים עם גם זינתה שמא

להיות דוקא צריכא אם לו, מיוחדת מקרי איזה לחקור יש והנה
דהרא"ש הטור לשון משמע וכן לפילגש, לו והיא עמה דר והוא בביתו
סעיף קנ"ו בסימן הרמ"א מלשון אמנם בביתו, שהיתה מיירי בתשובה
מלשון לו, המיוחדת אחרת בזונה אפי' וי"א שכתב משמע בהג"ה ט'
ולא אצלה רגיל שהיה בעלמא כזונה לו מיוחדת שהיתה משמע זה
שבין בפלוגתא והנה זה. ספק לברר יש אם אנן ונחזי מעלמא, דיימא
מהל' בפ"ג ה"ה כתב בתשובה והרשב"א בתשובה והרא"ש הרמב"ם
שממנו מודים והיא והוא מעלמא דיימא לא אפי' דלהרמב"ם יבום
עם זינתה כך זה עם שזינתה כשם דחיישינן נאמנים אינן נתעברה
לא תר"י סימן בתשובה ולהרשב"א פ"ב סי' בתשובה ולהרא"ש אחר.

דאורייתא.... באיסור אפי' אחר עם שזינתה חיישינן

בביתו עמו תמיד היא אשר פלגש בין לחלק הנ"י לדעת וצ"ל
וגם בביתו לה מצוי שהוא כיון המתניתין מיירי דבזה ואשתו כבעל

אחרים עם תזנה שלא קצת אותה משמר נ"זהוא דף סוטה במסכת (ועיין

אבלע"א) כריתות מחייבי ממזר הוא שבנו לומר דנאמן ר"י סובר בזה
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דאינו הנ"י סובר בזה תמיד בבית עמו ואינה כפלגש לו שהיתה היכא
ובתשובת אחר, עם זינתה כך זה עם שזינתה כשם וחיישינן נאמן
בביתו עמו שהיא לו מיוחדת בין לחלק ג"כ כתב הנ"ל השני חוט

מוכח". הדבר ולדברי היטב, ע"ש סתם פלגש ובין

בזה יחיד הנ"י הוי לו במיוחדת פנים כל "על כותב: מקום ומכל
כי ויען חוששין, ג"כ לו במיוחדת אם דעתו נתבאר לא דמהרמב"ם
הרמב"ם, על והרא"ש הרשב"א חולקים ג"כ לו מיוחדת באינה אף
דיימא דלא היכא וכתב מכריע יבום מהל' בפ"ג המגיד הרב וגם
מיניה דיימא שהיתה הזה בנדון א"כ ע"ש, שדינן דידיה בתר מעלמא
אחרים עם גם שזינתה אמרינן ולא ודאי ממזר הולד הוי מעלמא ולא
לא ערוך ובשולחן שותים, אנו מימיהם אשר הפוסקים רוב לשיטת
גם חושש ט' סעיף קנ"ו בסימן בהג"ה שמור"ם ואף בזה, הכריע
דעת והביא יבמות דמסכת ב' בפרק והמרדכי יוסף הנמוקי לדעת
ודבריו מהיבום, פוטר לו מיוחדת דבזונה אומרים יש בשם הרא"ש
הרועים שלשת אשר והה"מ והרא"ש הרשב"א לדעת חש דלא תמוהין
הנ"י דעת וא"כ אחר, עם שזינתה חיישינן דלא אחת בשיטה קיימי
שאין גם וכתב האלה", הפוסקים גדולי נגד מועטים המה והמרדכי

המרדכי. מדברי ראיה

כשרים דעלמא שרובא מאחר להקל מעלתו שמצדד "ומה וסיים:
בזה הנה ממזר. ספק הולד ואין מאחר דנתעברה ברוב תלינן א"כ לה
דיימא והיתה בעלה לאחי שנבעלה לדבר רגלים ויש מודים ששניהם
רובא בתר דאזלינן לומר שייך לא בזה מעלמא, דיימא ולא מיניה
הרמב"ם שבין בפלוגתא תליא זה דדבר כתבתי וכבר דעלמא,...
שמא חיישינן דלהרמב"ם הוא פלוגתתן טעם ולדעתי הנ"ל, והרא"ש
גם שזינתה אמרינן זינתה שהיא וראינו הואיל אחרים עם גם זינתה
לזה נבעלה דבודאי כיון ס"ל ולהרא"ש ולהרשב"א דעלמא, רובא עם
עם זינתה אם וספק זה עם שזינתה ודאי זה הוי א"כ לה שהודה

ודאי... מידי מוציא ספק ואין אחרים,

הולד להחזיק מכרעת הדעת שיותר לפענ"ד פיסקא דהך וסיומא
מותר הוא אם לשאול אלי ויבא כשיגדל אם ואף ודאי לממזר הזה

לו". להתיר כך כל נחפז אהיה לא בשפחה או בממזרת
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הגדרתה - מיוחדת

נאמרו דרגות כמה כי להלן ומהמובא המקובץ מכל ונראה
במיוחדת:

לו מיוחדת אחרת; על גם שבא ידוע לא אבל עליה שבא ידוע
כבעל בביתו עמו תמיד היא אשר פלגש או: לביתו, שהכניסה בביתו
העיר אנשי אצל כשנתאמת או: בנו, שהוא מודה כשגם ואשתו;

בנו. שהוא

תשובות בקובץ ונדפסה שליט"א אלישיב להגרי"ש בתשובה [עי'
להלן] מהמובא שהביא ב סי' שאול ובמשפטי קלח סי' ח"א

וכןא. תרי סי' בשו"ת הרשב"א - עליה שבא שידוע מיוחדת
וספק עליה שבא הודה או עליה שבא שידוע שכל סוברים הרא"ש
איסור לענין גם נאמן בני, אמר או עליה, בא אחר גם אם לנו
שבא יודעים שאנו שכיון וחליצה, מיבום האשה את לפטור דאוריתא

דידיה. בתר שדינן עליה, בא אחר אם וספק עליה

על תמה ושם א סי' בסוף פב כלל הרא"ש כתב בזה כיוצא
כתב מקום ומכל מיבום, פוטר מיוחדת ולד שאין שפסק הרמב"ם
[הנדון מחליצה, פטורה בביתו לו מיוחדת היתה אם לרמב"ם שאף
אלא הרמב"ם החמיר ולא בנו!] למילת בא לא אף שהאב ברא"ש
בכלל הרא"ש כתב עוד איש", דאשת דומיא "פנויה אקראי של בזנות
כדי גם בנו הוולד כהן הוא אם הרי מודה, הוא שאם טז סי' לב

המזבח. גבי על לשמש

שבא פיו בהודאת נתברר אם יח: סי' ח"ב התשב"ץ כתב וכן
ולא ליה, שדינן דבתריה ברור דבר מעלמא דיימא שלא כיון עליה,
כתב וכן לאחרים, נפשה אפקרא להאי דאפקרא היכי כי אמרינן

האחרונים". מגדולי עליו "חלקו יבום לענין שכתב ומה הרמב"ם

הרשב"א תשובת שהביא אחר רלג סי' העזר אבן מהרשד"ם ובשו"ת
שיש שאפילו מסכימים אחד פה הנביאים שכל "הרי כתב: והרא"ש
אם יבום לענין ואפילו דבר, לכל בנו הוא בזנות, מאשה בן לאדם

מאחר". חשודה היא אין
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ס"ק ד סי' וח"מ להלן, שיובא רדב"ז עי' פוסקים, עוד פסקו וכן
באיסור לחומרא לחוש שיש הביא שם ב"ש אבל לעיל, שהובא כה

ועוד. דאורייתא,

מהבית והביא פוסקים עוד שהביא ס"ק קנו סי' תשובה פתחי ועיין
במקום מקום ומכל במיוחדת, אף הרמב"ם לדעת לחוש שיש אפרים

להקל. אפשר עגון

לו. במיוחדת אף מחמיר יוסף הנמוקי לעיל כאמור והנה

מיוחדתב. כשאינה דברנו עתה עד והנה - בביתו לו מיוחדת
שבזה כתב הרא"ש כאמור בביתו, לו במיוחדת הדין ומה בביתו, לו
איסור ספק במקום גם באחר לתלות שאין מודה הרמב"ם גם

דאורייתא.

קץ אלף בסי' גרה(הנ"ל)הרדב"ז האשה שאם ספק שאין כתב
ורוב מדיבורו עדיפה שהיא חזקה משום הן לאחר, חוששים אין עמו

אומ הרמב"םבעילות ואף עמו, נמצאת שהיא הבית בעל אצל רים
ורק חזקה שאין במקום ואקראי, בזנות אלא יבום לענין חשש לא
בו שתולים מודה הרמב"ם אף בביתו, לו במיוחדת אבל להחמיר,

מיבום. לפטור גם

חילוק: כתב לג סימן אה"ע - תנינא מהדורה ביהודה נודע ובשו"ת
גם שנבעלה הרמב"ם חייש לא דכה"ג הרא"ש כתב לא "לדעתי
מסתמא לו מיוחדת שהיתה כיון דמ"מ אלא חייש, דשפיר לאחרים
לאחרים גם נבעלה ואפי' לביתו, לקחה לזה שהרי בתמידות אותה בעל
לקחה לא אם אבל לו, שיחדה בזה בעילות רוב שתולין בזה אמרינן
נימא לא אם להרמב"ם מהני לא לפלגש, לו שיחדה אף אולי לביתו
לאחר שנבעלה תולין אין ואז מותרת שפלגש הרמב"ם דמודה

כג. ס"ק קנו פ"ת בזה עוד ועיין באיסור".

שכתב ציון השיבת מדברי לעיל הבאנו כבר לדעתו אף אמנם
עמו תמיד היא אשר פלגש בין לחלק יש הנ"י "לדעת נוסף: חילוק
בביתו לה מצוי שהוא כיון המתניתין מיירי דבזה ואשתו כבעל בביתו
ר"י סובר בזה אחרים, עם תזנה שלא קצת אותה משמר הוא וגם
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לו שהיתה היכא אבל כריתות, מחייבי ממזר הוא שבנו לומר דנאמן
וחיישינן נאמן דאינו הנ"י סובר בזה תמיד בבית עמו ואינה כפלגש
מתשובת שם הביא עוד אחר", עם זינתה כך זה עם שזינתה כשם
ובין בביתו עמו שהיא לו מיוחדת בין לחלק ג"כ ש"כתב השני חוט

סתם". פלגש

איש. והחזון דבר המשיב מדברי יכיר לענין להלן ועיין

"לא שכתב: כו, סימן שונים עניינים יעקב, חלקת שו"ת גם ועיין
וכדומה, אשתו אחות נשא אביו למשל אם אטו - קושיתו כלל הבנתי
בזה לומר שייך לא האם בן, להם ונולד ואשתו איש כדרך יחד וגרו
הרי להתעקש, שירצה ומי - מסברא גם וזה הבעל, אחר בעילות רוב
כריתות מחייבי הנולד דממזר א' כ"ב ביבמות מפורשת משנה לן
דמחייבינן הרי וכדאוקמא האב, של קללתו ועל מכתו על חייב ומב"ד

רובא". בתר דאזלינן משום מיתה להבן

לב סי' ח"א אהע"ז סופר כתב תשובותובשו"ת קובץ ע"י ג"כ (וצוין

להםהנ"ל) יש אם "מיוחדת": הגדיר מאיר, הבית והנה לסוד"ה קרוב
שמה עוד וכתב מזה", זה יזיזו בלתי "תדיר דוקא ולאו בבית, חדר
שם, קנו ב"ש גם עי' האסורים, בבית ששניהם כגון בפוסקים שהוכר
וכיוצא, מייחוד להם שבאה תאוה בגלל שזינו במי אמורים הדברים
לומר לנו יש בזה שנכשלה לה גרמה התאוה שאם אומרים שבזה
אחד, עם לגור מיוחדת שהיא מי אבל תאוה, בגלל באחר, שנכשלה

באחר. לתלות לנו ואין ממנו שזינתה אומרים ודאי

אלא בעילות רוב אומרים שאין אנוסה, מדין שלמד מי היה והנה
הוא וטעות הנזכר, לחת"ס וציין הסוהר, בבית חבושים כששניהם
וברור מקרה, של דבר שהוא לאנוסה, רק מתייחס החת"ס בידו,
החת"ס שכתב וכפי בעילות, רוב להיות יכול אין אונס של שבמקרה
מאנוסתו בתו אכתי הבעל אחר בעילות "דרוב ארזים: עצי בשם הנזכר
להם נתרצית או מאחרים גם האם נאנסה דלמא לי' משכחת היכי

בעילות". רוב שייך לא והכא

רובא בתר "דאזלי' חזקה: בצירוף אומרים בעילות שרוב כתב ושם
כל עם במקרה, שהיא הנואף ממיעוט ולא הבעל אחר בעילות ורוב
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הנואף ובעילת זה, בעלה של בעילותיו רוב עדים ראו אם תינח זה
בעילות רוב הזה הבעל שבעל לנו יעיד מאן אך נגדו, מיעוט הם
בעל הוא: כך חזקה צ"ל אע"כ בשנה, א' או כלל בעיל לא דלמא
הוחזק וע"כ לחופה נכנסה למה וכלה ובמצוה בהיתר אשתו עם הדר
הורגין". זה ועל במקרה בעל והנואף בעילות כמה בזמנו שבעל
אבל ד"ה לט סי' תשובות קובץ חת"ס בשו"ת גם כתב בזה וכיוצא
כדרך מתנהגים אשתו עם שהבעל המנהג מחזקת "זו שכתב: נתחלף
כמה בעל שהבעל אמיץ, בנין נבנה הלז המנהג חזקת ועל הארץ, כל
נואף". של יחידית בעילת נגד בעילות רוב מזה עושין ושוב בעילות

אומרים במקרה ואינו ומקובל טבעי באופן שהוא דבר שכל הרי
בעל דווקא שלאו הנ"ל כפי וברור הבעל, אחר בעילות רוב בו

כדמו"י. הנשוי

איסור בנשואי "יכיר" לגבי ג.

אסורה שהיא אשה עם "נשוי" הבעל כאשר "יכיר", דין יש האם
בה? לו תופסים קדושין ואין לו

כאביו שהוחזק ב"מי נאמר יכיר דין פסק כט ד, כגוןהרמ"א

בהורים דוקא אינו "הוחזק", כי ברורים הדברים לו", הנשואה באשתו
ביותר, השכיחה הדוגמה שהוא בנישואין כמו שהוחזק אלא נשואים
וכפי ברורים. הדברים שם ואף הדשן, תרומת הוא הרמ"א דברי מקור

נשואים. שאינם כריתות חייבי זוג בבני נאמר יכיר להלן שנראה

- לארוסה הכוונה ש"הוחזק" מתיר אותו שטען איןומה ודאי
שחר. לזה

בני כאשר יכיר מדין נאמן האב אין כי שטען מי היה כי נעיר
באשת כמו תופסים הקדושין שאין במקום וכגון נשואים, אינם הזוג
אוקימתא להעמיד החליט דבריו את להעמיד כדי כן ועל ועריות, איש
כגון... כאביו "מוחזק שאמר הרמ"א שדברי הדשן תרומת ע"פ כביכול
גרים היו אם אבל ארוסה! אלא נשואה שאינה אשה כלפי נאמרו "

מהקשרם. דברים שהוציא ובודאי יכיר, דין אין ואשה כבעל ביחד
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היה שלא אדם על שאומרת אשה האם רסז סי' בתה"ד הנדון
הילד אב איני משיב אדם ואותו הילד אבי שהוא כאב מעולם מוחזק
לקבוע שנאמן יכיר, דין נאמר בזה גם האם אביו, הוא פלוני אלא
מפסול, נולד הילד אם דהיינו הילד, של אביו הוא מי וגם בנו שאינו
שטען פלוני אותו כאשר הבן, פדיון לענין היתה שנשאל והשאלה
לדבריו, וראיות הוכחות "ונותן נכרי היה האשה ע"י הנטען האדם
הרבה ואדרבא ברורות, אומדנות אינן אבל נתעברה שמנכרי הוא שכן
אדם אותו נאמן האם היתה והשאלה לדבריה", מאמינים אדם בני
כהן, בת היא שהאם למרות שאז נכרי, הוא העובר שאבי יכיר, מדין
כך ועל בפדיון), חייבת מנכרי שילדה כהן (בת בפדיון הילד חייב
בארוס שאמרו וכמו בנו, שאינו לו מאמינים שודאי תה"ד השיב
שהיא כיון והוסיף, ממזר, הוולד בנו, שאינו הארוס אמר שאם וארוסה
כשהוא הולד היה ממנו כי לומר נאמנת שאינה ברור אשתו, היתה לא
אבל בנו, שאינו לגבי רק הוא לו שמאמינים מה כל אולם מכחישה,
על אדם שנאמן ואף גוי, הוא הולד שאבי לומר נאמן אדם אותו אין
"ומסתמא וארוסתו מאשתו כשנולד הוא בני, אינו לומר הבנים בין בן
וממזר ממנו אינו אומר כשהוא ואז אבתריה" דלשדיה הוא דמילתא
שהוא אומרת שהאם בגלל ורק אביו, בחזקת כשאינו אבל נאמן, הוא

נכרי. הוא וכי הילד אבי הוא מי לומר נאמן יהיה לא ממנו,

דברי בגלל הדשן מתרומת הוא שהמקור ברמ"א שצויין מה כן אם
"מי רמ"א פסק כן ועל אבתריה", דלשדיה דמילתא "מסתמא תה"ד

בנשואהכגוןכאביוהוחזקש או בארוסה דין זה אין כן ואם נשואה",
ונשואה האב, שהוא אומרת שהאם בגלל ולא כאב, שהוחזק במי אלא
הרמ"א שדברי שכותב ומי ביותר, השכיחות הדוגמאות הן ארוסה או

אחריו. לבדוק יש בדיוק נכתבו לא

כן אם אלא יכיר בנאמנות נאמן האב שאין לציין חשוב כך, אגב
הרמב"ם לדעת ואף האב, של בנו שהוא הוחזק הנידון קצה"חהבן (עי'

ב) ס"ק רעו ידסי' סי' ח"ד דבר משיב בשו"ת הגריש"אכתב ע"י (צוין

שם) שהואשליט"א הוחזק באם אלא בנו את לפסול נאמן האב דאין :
מפנויה, זה בני שאמר אב וע"כ שם, בזההקמת ויש העולם, בעיני בנו
נאמן אינו כן", גם אחר עם שזינתה שאפשר סבורים "שהעולם כיון
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העזר אבן איש בחזון הרמב"ם בדעת כתב בזה וכיוצא יבום. לענין
שאינו מי על שנאמן יב רעו שנפסק ומה ז, ואות ו אות א סי'

ירושה. לענין רק נאמר כבנו, מוחזק

שהרי האב, של כבנו הבן הוחזק שלפנינו שבמקרה ספק אין
נשואים לבין כדמו"י שנשוי מי בין להבחין יודעים לא "העולם"

באזרחי. רק

כל אחר עם שזינתה לחוש אין שודאי הוסיף ז אות בחזו"א ושם
כדעת היא הרמב"ם דעת וגם מעלמא, דיימא ולא נבעלה שודאי

הרא"ש.

לכאורהד. איסור; בנשואי "יכיר" דין נאמר האם ענין, של לגופו
שהוא במי יכיר דין כל פירשו ראשונים כמה שהרי שכן, ברור הדבר

כריתות: לחייבי "נשוי" שהיה טוען

שנולד הוא, ממזר זה בני "האומר כתב: ב עח קדושין רש"י
והלכה יכיר מדין נאמן יהודה ר' אמר זה ולענין כריתות", מחייבי
בשם לקדושין הערות ספר [ועיין כט, ד סי' שו"ע עי' כמותו, נפסקה

כריתות]. חייבי שהיא מאשתו שנולד בנו שליט"א: הגריש"א

קכח בתרא בבא רי"ד תוספות בראשונים הובאו אלו רש"י דברי
אות ח פרק שם בתרא בבא רמה יד שם, קדושין פרץ ר' תוס' ב,

יב. ס"ק רעט סי' בסמ"ע הובא וכן קיד,

כריתות מחייבי לו שנולד הוא ממזר שם: קדושין רי"ד ובפסקי
שבמעיה העובר על אומרים והאם האב שניהם ואפילו נאמן אינו
ובפסקי נאמן. אומר יהודה ר' נאמן, אינו כריתות מחייבי לנו שנולד
זה בני לומר האב "נאמן כתב: יד א הלכה ד פרק קדושין ריא"ז
עכשיו", עד בה הכרתי ולא אצלי ערוה היתה שאשתי הוא ממזר

גבורים בשלטי א)והובא לב רשע(דף עצמו משים שאינו משום ודן ,
שו שהיה שאומר מזופירש יבמות והמאירי ידע, שלא שתולים או גג

במזיד עליה שבא אומר אם גם שנאמן מפרש ב עח וקדושין א
לגבי כל רשע, עצמו משים אדם שאין ואע"פ מהאיסור, שידע למרות
בה מפרשים ויש לאחרים, יכירנו יכיר דכתיב הימניה, רחמנא בריה
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וא"ת ב: קכז ב"ב ריטב"א גם ועי' עליה. בא שבשוגג כשאומר דוקא
כגון י"ל חלוצה, או גרושה שנשא רשע עצמו לשום נאמן היאך
נאמן שאינו ואולי נאמן, שיהא הכתוב גזרת א"נ הייתי שוגג שאמר

דיבוריה. דפלגינן עצמו על

הנ"ל סופר חתם א)ובשו"ת הריא"ז(אה"ע "דעת כתב: עו סימן
אלא בני אינו זה בנו על לומר התורה האמינו דלא גבורים בשלטי
סי' המכריע בספר הריא"ז של זקנו דעת הוא וכן בני זה נכרי על
שלמה ור' מיגאש וריא"ן ורמב"ם רש"י דעת שכן שם וכ' ס"ד
בזה ורשב"ם רש"י ובביאר כן משמע לא שלפנינו וברש"י הספרדי
רוצה ממזר זה דבני ז"ל דעתו שם וביאר אחר במקום הארכתי כבר
מהרש"ל להלכה הסכים וכן הוא בנו ולעולם מאחותו לו שנולד לומר
האומר אמר ולא בני זה המשנה מלשון כן ודקדק דקדושין ביש"ש
סז, סי' ב חלק העזר אבן חת"ס בשו"ת כתב וכן ממזר...", בנו על
חכמים לדעת ב עח בקדושין שאמרו ממה לכך הוכחה הביא [ושם
יתכן, הדבר וכיצד ממנו", טפי לה "קים שהיא ביכיר נאמנות שאין
זינתה בכלל אם יודע ואינו כריתות מחייבי אחת בנשא כרחך ועל
שיודעת זו היא ורק כשר, הולד מהם זינתה אם זה שבמקרה מאחרים,

לאו]. אם ודאי ממזר הולד אם

יכיר שדין הרמב"ם שדעת כתבו קלג אות ד סי' הפוסקים ובאוצר
היא שאם משה פני ובשם כריתות, מחייבי היא שהאם כשאומר נאמר
זינתה שמא שחוששים ממזר, ספק הולד השו"ע לדעת כריתות מחייבי

מאחרים. גם

את כי מהפסוק שנלמד כתבו כשם ד"ה א עד קידושין ובתוספות
לקדושין יו"ט ובתוספת בנשואיה, שנואה שהיינו יכיר, השנואה בן
הוא שסברא תופסים, קדושין שאין למקום גם נלמד שמכאן ח פ"ד
התיו"ט. בדברי שדן מה שם לקדושין המקנה ס' ועי' לחלק, שאין

אף מנכרית זה בני לומר נאמן שהאב מכך להוכיח ניתן כן כמו
חו"מ ושו"ע א מז יבמות רמב"ן עי' עמה, תופסים קדושין שאין
תופסין קדושין שאין אף משפחה, זה בני לומר נאמן וכן ד. רעט
אבן מהרשד"ם שו"ת ועי' ה"ו, ד פרק נחלות רמב"ם עי' בה, לו
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הסוגיה שפירש קטז סי' מפאנו רמ"ע שו"ת ועיין רלג. סי' העזר
כשהיא אמורים שהדברים מהשפחה, בן לו שיש מי א: כב ביבמות

לו. מיוחדת

שאומר מי לענין יכיר דין שפירשו הראשונים שאר לגבי גם והנה
שאינו כשאומר שפסקו "דכיון סז סי' ציון שיבת שו"ת כתב בני, אינו
שנולד כשאומר הך להביא צריכין אינן שוב ממזר לעשותו נאמן בנו
בנו שאינו אומר אם דמה ק"ו מכח ידענו דזה כריתות, מחייבי לו
דנאמן", פשיטא ממזר והוא בנו שהוא כשאומר מכ"ש נאמן ממזר והוא
מאשתי זה בני אומר אם ק"ו מדין שנאמן הם מודים שלדבריו הרי
שנאמן ר"י דאמר דמה לומר סברא דיש ושם: כריתות. חייבי שהיא
לו שנולד רק בנו שהוא שאומר היינו ממזר שהוא בנו על לומר אדם

תחתיו. זינתה ואשתו ממנו שאינו כשאומר לא אבל כריתות מחייבי

רשע, עצמו משים אדם שאין משום נאמן שאין הטענה לגבי והנה
שכתב: לעיל הנזכרת ציון שיבת בתשובת עי'

דלא ולהרא"ש להרשב"א ס"ל לא כאן דעד ולומר לחלק "ואין
עלי' שבא שמודה זה בתר הולד ושדינן אחר עם שזינתה חיישינן
לו אסורה שהיא דידן בנדון אבל ביניהם, ערוה איסור דליכא היכא
רשע, עצמו משים אדם דאין נאמנים, אינן אחיו, אשת ערות באיסור
שייך לא לזה, זה נישאו דהא אח אשת מאיסור ידעו שלא דכיון ז"א
דס"ל האי על הריא"ז כתב וכן רשע, עצמו משים אדם אין לומר
כיון דנאמן כריתות מחייבי ממזר זה בני לומר האב דנאמן לר"י
סהדי שאנן כיון ועוד היה שוגג דשמא בזה רשע עצמו עושה שאינו
הודאתו בלא רשע שהוא חזינן הרי מזיד הוא אף לזה זה שנישאו
שהוא לומר נאמן רשע הוא שעתה וכיון הנשואין קודם עליה שבא

הנשואין". קודם גם עליה שבא למפרע רשע

הנשואין בעת ידעו שלא אפשר או לנ"ל. דומה ודאי שלפנינו ובמקרה
אח, אשת מאיסור ידעו שלא ציון שיבת של בנדון כמו האיסור, את
זה שנישאו סהדי שאנן אותם, מכירים שאין במקום להנשא שהלכו אף
קודם עליה שבא הודאתו בלא רשע שהוא חזינן הרי מזיד הוא אף לזה

למפרע. רשע שהוא לומר נאמן רשע הוא שעתה וכיון הנשואין
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דבריה. גט; כתובה; הודאתה; סמך על נשואה היתה שאשה קביעה

חזקה. על לנו ידוע כשאין הגרוש,

עתה עד לנוהנה יש אבל מהשני, הוא שהוולד לנו מנין דברנו
חיים אנו אין והלא לראשון נשואה כלל היתה שהיא לנו שמנין לדון

לילדיה. הנוגע פסול לגבי מפיה

דברים: מכמה יודעים אנו הראשון לבעל נישואיה על עלא)והנה
הודאתה; בפנינו;ב)סמך שהציגה כתובה שטר מעשהג)ע"פ ע"פ

הקודם; מבעלה לה שהיו גירושין של וקייםד)ב"ד חי עצמו הבעל
הוא היכן יודעת היא שאין בתחילה, ואמרה שהערימה כמו (לא
של טלפון לנו ונתנה ידעה כבר היא השניה בפעם בסין, הוא וכנראה
אלו. בנישואין הודה הבעל חמו, בן הרב ע"י לנו שנמסר וכפי הבעל),

מה בשו"ע נפסק וכבר גמור, שטר כדין דינו כתובה, שטר לגבי
בשוק, כתובה שטר "הוחזק נ,ב מקידושין והוא לכתובה", "חוששין ג
פשיטא, חיישינן, כתובה כתבו והדר דמקדשי באתרא אשי רב אמר
כתובה שטר לפנינו שאם הלכה א"כ ספרא", שכיח דלא צריכה לא
הובא רמז דף ח"ב הלכות פסקי ועיין מקודשת, אשה שאותה חוששים
אף כתובה, כותבים ואח"כ מקדשים הרוב שאם שם הפוסקים באוצר
סי' ריש י חלק יצחק מנחת שו"ת גם ועי' תצא. לאחר נשאת אם
ידענו לא ד"ת עפ"י הראשונים נשואין "שהי' דבריו: בתוך שכתב קכו

כתובה". ולא עדים לא כאן אין כי ממנה, רק

שטר, דין לה אין קיום בלא כתובה כי לחדש ב"ד חבר בא והנה
טו, ס"ק כח לתומים טז)ומציין שטר(צ"ל: קודם, נכונים. לא דבריו ,

כבר עלקויםהכתובה מקוים היה לא אילו ואף עצמה, האשה ע"י
הרמב"ם, את לישב כתב התומים אלו, דברים נאמרו לא בתומים ידה,
הסוברים פוסקים ושאר הש"ך מקושיות דרבנן, הם ששטרות הסובר
הוא ששטר בחז"ל מקומות בכמה מצינו שכן דאורייתא, הוא ששטר
על סומכים לא דין שבית אחד תירוץ התומים פירש וע"כ דאורייתא,
מהתורה, זה כל המעשה, גוף על שיעידו עדים על רק אלא שטר,
חתימת יש אם אבל לראיה, גם שטר על שסומכים ממונות לדיני פרט
גם מועיל שלפנינו, הנידון כפי מודה, הוא כאשר או המתחייב ידי
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לא התומים מקום ומכל שטרות, קיום תיקנו וחכמים מדאורייתא,
זמן כל שטר מועיל שמהתורה השני, בתירוצו ומסקנתו בזה, נשאר
אז העדים, נפטרו אם ורק לקיימו, אפשרות ויש בעולם, עדים שיש
הרמב"ם לשיטת רק הוא זה כל וכאמור מדרבנן, רק מועיל השטר
שאר כדעת אינו ברמב"ם שלו הביאור [וגם הפוסקים. לרוב ולא
עצמו התומים וכאמור שם, ועוד ונתה"מ בארוכה ש"ך ראה המפרשים

כן]. אינה מסקנתו

בשטר "כתוב ד: מב הרמ"א מדברי להתר טוען אותו הביא והנה
מקוים, השטר שאין זמן כל בו חתומים ועדיו פלונית קידש פלוני
לפנינו שהציגה כתובה ששטר למד ומכאן לקידושין", חוששים אין

לו! לחוש לנו אין קוים, שלא כיון האשה

כתובה לשטר הרמ"א דברי בין הדמיון מה מהקשרם, דברים הוציא
שנמצא במקרה הוא ברמ"א שהובא הנדון דין, בית מעשה ולשטר
מכחישה אשה ואותה נשואה, כביכול שהיא אשה על בו שנכתב שטר
טו, ס"ק וב"ש יא, ס"ק שם ח"מ עיין מזויף, שהשטר ואומרת זאת
טוען מהצדדים אחד אם מהתורה קיום צריך מרדכי להגהות שאז
ובב"ש השטר. את שקיימה זו היא האשה שלפנינו בנדון אבל מזויף,
טענת בדבר הנוגע כשטוען גם לחשוש שמחמיר הש"ך בשם הובא
שם הנדון הרי וגם להקל, אין קיום צריך אין שמהתורה כיון מזויף,
שם בח"מ הובא הרשב"א, ולדעת להכתב, ניתן שלא ראיה בשטר
לקדושין, חוששים המתקדשת מדעת שנעשה בשטר נכתב אם י ס"ק
ויש שניהם מדעת נכתבת כתובה ואילו חוששים. אין מרדכי ולהגהות

גמור. שטר דין לה

עוד כל בידו כתובה שטר אפילו שיבוא זוג כל דיין, אותו ולדברי
להינשא האשה מותרת תהיה ח"ו הכתובה, על קיום לנו יהיה לא

גט! בלא לשוק

ספקא. וספק בגוי תליה ו.

כה"ג "שתולים פסק יצחק העין כי בדבריו להחזיק כדי טען עוד
תרי דאיכא "דהיכא פסק: יצחק והעין אחרים", ספקות בלי גם בגוי

נוספים". ספקות בלי גם להתיר בהכי סגי גוים רובי
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מהקשרם. הדברים הוצאו כאן אף נכון, זה אין

לנידון קשר זה אין אבל רובי תרי של בהלכה מושג שיש ודאי
שלפנינו.

קטטה ביניהם שהיו זוג בבני הוא יצחק העין בו שדן הנדון
נסעה רב זמן ואחר אחרות, במדינות וגרו רבות שנים מזה זה ונפרדו
מבעלה, שהוא וטענה בן ילדה שנה וכעבור הבעל למקום האשה

כ ואמר הכחיש וע"פוהבעל אחר, מאיש כ"א ממנו אינו הוולד י
מהאינו חיבה מכתבי היו וגם יהודים, מזרע אינו הוולד דעתו אומדן
להכשיר המסייעים רוב שני שיש יצחק העין דן כך ועל אליה, יהודי
כיון ממנו] שאינו ידה על הנטען טענת נקבל אם [גם הולד, את
בעיר האורחים ורוב אחד, רוב הרי נכרים, שרובם בעיר גרה שהאשה

נכרים. הם

באופן גרה האשה שלפנינו: לנדון דמיון התחלת גם אין כן אם
שהולד היום עד טוען ה"בעל" נפרדות, במדינות ולא בעלה, עם קבוע
הבעל הרי בגוי, לתלות סיבה לנו אין ממנו, שאינו מכחיש ולא ממנו

לגוי. האשה בין חיבה מכתבי אין וגם מהגוי שהולד טוען אינו

הוא הרוב כך: להתחיל יש רובי בתרי נתחיל אם כן ואם
מהמיעוט הוא אולי להתחיל ולא ממזר, והולד כבעלה מהמוחזק

הגוים! של רוב) (לא

ה ספקא"ולגבי שכזה,"ספק ספיקא ספק מעולם ראינו לא שחידש,
נולדה שהיא מהסבירות לחלוטין מתעלמים אנו הזה הספק לצורך הרי
את מצרפים לא ואף ואשה, כבעל השנים כל עמו גרה שהאם ממי
שמא לא אבל לעיר, שהגיע מאורח או מגוי שמא אלא לספק! זה
שדנים בפוסקים שהוזכר מה וכל עמו! חיה שהיא ממי באמת היא

בו. לתלות שאפשר ברור שהוא מי כשאין הוא רובי", "תרי

מאורח שמא כמו שקול ספק זה אין הרי מגוי, בה נחשוד אם ואף
שהוא מסתבר יותר כאשר ספקא, לספק מצטרף שכזה ספק ואין הוא,

כאן?! יש ספיקא ספק ואיזה עמו גרה שהיא לכל שידוע ממי
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בת"ז כאביהם שרשום שמי ונטען אותם נתיר כיצד עוד
כפי הרי אביהם, אינו "שהומצא" ספיקא הספק בגלל ובמסמכים,
אנו ואיך לאביהם, כאביהם המוחזק את מחזיקים הילדים הנראה
איסור בכם אין אביכם, זה שאין לנו שנראה שכיון להם נפסוק
בת"ז רשום וכך אבינו, כן זה ויצעקו יעמדו הם והלא ממזרות?
ויטענו יבואו אכן אם פרט כמובן דעתנו, על שעמדנו מיום שלנו
(הם אותם, להזמין לנו יש כן ואם אביהם, זה אם ספק לנו שיש

להופיע). רצו לא אבל הוזמנו,

"ויש שכתב: ויש ד"ה י סימן ח"א אה"ע סופר חתם שו"ת ועיין
ישראל, כבן עצמו והחזיק לאמו האמין דוד זה אם לפקפק קצת
וא"כ הוא, שממנו אומרת שהאם אבי' בשם בתורה שיקרא ואפשר
כלאים לו אומר כע"א וה"ל ישראל, בן שהוא לאמו האמין כבר הרי
רמב"ם כמ"ש עליו, לוקין ושוב לו, והאמין זו, אשה זונה אלו, פירו'
שהאמין נהי י"ל דנזיר, מירושלמי עדות ובה' שגגות ובה' נזירות בהל'

ממזר". שהוא לא אבל ישראל בן שהוא

אביו, אינו שהוא בנימוק זה במקרה גם להשתמש אין כי למדנו
שאימם הודאה הבנים בהודאת אין היותר ולכל האמינו, כבר כיון

מהראשון. התגרשה שלא הודאה או לכן קודם נשואה היתה

ויש ספיקא, הספק בגלל הולד את להתיר מקום אין דבר סוף
כבנו הוחזק כבנו, בו הכיר שני ש"הבעל" הנזכר, כל מטעם לאסור
בקביעות עמו גרה שאמו במי תולים אנו בעילות רוב השני, של
ואף זה, בעל של כבן עצמו החזיק הוא אף עצמו הבן ואשה, כבעל
משטר למדים אנו הראשון עם האם נשואי ועל במסמכים, כך נרשם

ידה. על שקוים הכתובה

האשה שנשואי ונתברר מאחר הילדים, את התיר הדין בית למעשה
ועוד. מצוות, שומר שאינו רב ע"י נשואים היו הראשון עם

עם שגרה אחרי גם אצלו היא או אצלה בא ראשון שמא [וכן
לעיל]. שכתבנו במה עי' אשתו, כבת גידלם והשני השני,
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ט סימן

בקהל לבוא ולד הכשרת

ze`ia aex xtqn xg` mikled /dly cled lr m`d zepn`p

m`d ,ynn ea oi`y rinwa ycwn /zecilend ze`ia xg` e`

itlk zepn`p dfa oi` ,dycwzpy zxne` m`dyk /zycewn

wtqdyk /dixaca zn` yi m`d xewgl mb epl oi` /dicli

.iwezyk `le iteq` oick cled oic m`d iabl `le cled iabl

טיבו מה לדון ועלינו בהריון, הנמצאת 19 כבת הינה המבקשת
בקהל. לבוא הוא כשר האם זה, עובר של

שעבד ערבי עם יום כל יחסים מקיימת היתה היא המבקשת לדברי
יותר בתדירות אמנם אמה, בעל עם יחסים קיימה ובנוסף במלון, עמה
האם יודעת אינה המבקשת כן על בשבוע, פעמים עד פעם נמוכה,

אמה. מבעל או הערבי מן הוא שבמעיה הולד

הולד אם הרי נכרי, הוא הולד אבי אם ספק: לנו יש כך אם
היא היותר לכל בת, תהיה הוולד ואם חשש, כל אין בן, הוא שיוולד
הוא הולד אבי אם אבל בקהל, דיעבד מותרת אבל לכהונה" "פגומה

ממזר. הוא הולד הרי הולד, אם של אמה בעל

הגרה אמה את וכן בפנינו, שהופיעה המבקשת את חקר הדין בית
ה אם כי נתברר החקירה מתוך הטלפון, באמצעות לאבאילת מבקשת

היתה האם המעשה: היה כך אלא ברבנות, הנוכחי "לבעלה" נישאה
עד ואשה, כבעל באילת אחד בבית גבר עם וחיה בתחילה מתגוררת
עושים הם טוב שלא להם ואמרו ברסלב חסידי אליהם באו אחד שיום
האם כדמו"י, להתקדש להם והציעו נשואין, בלא ואשה כבעל שחיים
קידש לא הבעל טבעת, להם היה לא ולדבריה ומאחר הסכימו, והגבר
קידושין לצורך לה נתן טבעת במקום אלא כמקובל, בטבעת אותה
את "הרי לה אמר הקמיע לה שנתן ובעת מהחסידים, שקיבל קמיע
בן, לה שיהיה לה "הבטיחו" החסידים ידוע), לא (יותר מקודשת"
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מקודשת אני לנו: אומרת האשה "נחמן", כיום הנקרא בן נולד ואכן
הכל. הבינה האשה אם לנו ספק לקמיע, או בקמיע,

צ". "נחמן נכתב בקמיע האם דברי לפי

האם אל שנית התקשר ביה"ד הסיפור, את שמע הדין שבית לאחר
טעות של קמיע והוא ממש זה בקמיע אין "בירור", שאחר לה והודיע

חשובים. רבנים שביררו כפי

טהרה. הלכות שמרה לא האם

באמצעי השתמשה לא לדבריה בעבר, הפלה עשתה כבר המבקשת
אמה. בעל עם ולא הערבי עם היחסים קיום בעת לא מניעה

מי יש וגם לאמצו, שמוכן מי יש ככשר, יתברר הולד אם
עד בתשובה, חזרה של בתהליך שהתחילה העלובה, באם שיטפל

ולאחריה. ללידה

עי' בעיר פסול שיש שידוע כיון הוולד את להכשיר אין לכאורה
לקרוב הדין הוא אלא פסול אדם דוקא ולאו מ"ג, וס"ק לט ד, ב"ש
השלחן בערוך כמבואר ממנו חשודה היא אם ובמיוחד לה, הפסול
ספק הוא דהולד נבדקה לא ואמו שילדה דפנויה שנתבאר "זה לד: ד,
שזינתה חוששין אין ולמה בעיר... ממזרים כשיש דוקא זהו ממזר,
יש מהם חשודה כשהיא אמנם ממזר... מהם שהולד קרוביה עם
באוצר ועיין הזונים", אצל הלכה שהיא להסתפק יש אם בזה, לחשוש

ועוד. מאיר, בית בשם צז ס"ק הפוסקים

כתב והטעם עוברה, להכשיר נאמנת שנתעברה פנויה נחזי: ועתה
ממזר ספק הולד היה דיבורה דבלא "משום לט ד, בב"ש הובא הר"ן
דהא להכשיר נאמנת הכי משום בקהל לבוא מדאוריתא וכשר
כנפסק להכשיר האשה נאמנת ביותר בפרוצה ואף כשר". מדאוריתא

טו. ד, ברמ"א

רשאים כן ועל ממזר, כספק דינו הולד דבריה לולי שלפנינו במקרה
העובדות. בסיפור לה להאמין אנו
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לכהונה (פרט כשר, המבקשת שבמעי שהולד נראה העיון לאחר
פגום). הוא הולד כהונה שלגבי בת, הוא הולד באם

לדבר: טעמים וכמה

אישא. אשת של ולד כן ועל ביאות, רוב אחר שהלך הוא כלל
בסוטה כמבואר בבעל ותולים בעילות רוב אחר שהלכו כשר, שזנתה
אחר נלך אם שלפנינו ובנידון טו. ד העזר אבן שו"ע ונפסק א כז
רוב תולים שאנו ומה ממזר. ואינו מהערבי הוא הולד ביאות רוב
עי' ביאות, רוב שממנו חזקה מדין הוא שכך משום בבעל ביאות
פעם שבעל שאפשר אף א' ד"ה עו סי' ח"א העזר אבן חת"ס שו"ת
רוב אחר ללכת שיש אחרונים שכתבו ואף ממנו. יותר והנואף בשנה
אגרות עי' ביאות, מספר של ביאות רוב אחר ולא המולידות ביאות
אינה לתאוה שהיא שמזנה שמסתבר ט, סי' ח"ג העזר אבן משה
ועי' ממנו, שתתעבר רוצה לא המנאף וכן מהמנאף להתעבר רוצה
שיוולד שבנה כדי נזהרת שהאשה משום זה כל ,107 עמ' ח"ג פד"ר
לא נזהרה לא לדבריה שלפנינו בנדון אבל פגום, או ממזר יהיה לא
ביאות. מספר רוב אחרי ללכת לנו יש כן על זה, עם ולא זה עם

כבעלב. נחשב האם עם החי גבר אותו אין כי לצרף, יש עוד
אם עמה, חי שהוא האשה ומבת ממנו הנולד הוולד ואין אמה

ממזר. נולד,

לכאורה הרי כן היה ואם המבקשת, אם "מבעל" הוא הולד אם גם
הולד מקום מכל ממנו, וילדה אשתו בת על הבא כדין ממזר הולד
שספק לפי בעל, אותו אשת אכן היא המבקשת שאם ברור שאין כשר,
והאמינה חשבה שהאם כיון מקודשת, בכלל המבקשת אם האם לנו
שפסק ג ס"ק לא ב"ש ועי' ממש, לקדושיה שקבלה בקמיע שיש
והרי כלל", מקודשת אינה זיוף בו "וכשיש קדושין: טבעת לגבי
ובמיוחד זיוף, אלא ואינו ממש זה בקמיע שאין יודעים, אנו האמת
הטוען יטען אם ואף ממש. בקמיע שאין רבנים ע"י לה שנאמר
"עובר והוא אחרים, בו לרמות שיכולים כיון פרוטה שווה שהקמיע
האמיתי שוויו ע"פ חפץ שדנים ט ס"ק רז נתה"מ כתב כבר לסוחר",
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מזיק לגבי הנדון ושם (עי"ש, בו לרמות היה שיכול מה ע"פ ולא
מזיק). מדין מזויפים שטרות שהזיק מי מחייבים אין כן ועל

שמים שכלפי הנאה, באיסורי המקדש למומר זה דין לדמות ויש
לו יש הרי אלו זוג לבני אבל שוויות, כל לזה אין הדין פי ועל
במומר, אף קדושין קדושיו אין ואעפ"כ מומרים, שהם כיון שוויות

העונ כתב הנהנהכן במומר שאף ומיהו, ד"ה נט סי' טוב יום ג
קדושיו אין בפסח חמץ כגון הנאה באיסורי קידש אם הנאה, מאיסורי
שיש הרי גביה", דמים חשיב לא מהם ונהנה שעובר "דאף קדושין,

לאו. אם פרוטה שווה בעצמותו החפץ האם לראות לנו

שנשאת אשה דהיינו שומא", "צריכה פוסקים אנו שלהלכה גם ומה
כן, שאינו ונתברר הרבה שווה שקבלה שטבעת שסברה משום
סעיף לא סימן העזר אבן ערוך שולחן וכנפסק לקדושין, חוששים
טועים ופעמים בשומתן בקיאין שאין בדבר קדשה שאם "י"א ב:
ואם הגה: בהם,... וכיוצא ומרגליות טובות אבנים כגון הרבה, בהם
נחושת, של ונמצא טבעת, בסתם או אבן, בו שיש בטבעת קדשה
שם שמואל הבית וכתב חיישינן...". בכך, לקדש דרך שאין אע"פ
משום - קידושין ספק ה"ז אבן בו שיש בטבע' קדשה "ואם ג ס"ק
מי יש לדעת או זיוף, בו וכשיש דעתה, סמכה לא פוסקים לכמה
טובות באבנים דהא כלל, מקודשת אינה בסמוך, שהביא שאומר
רצונה ואין גדול סך ששוה דסבור' אמרי' בסתם אותה כשמקדש
של שהוא סבור' דהיתה בכה"ג מכ"ש א"כ גדול בסך אלא להתקדש
של והאמירה זהב". של כשהוא אלא להתקדש רצונה ואין זהב
יש וא"כ שווה, הקמיע אם ספק לפחות לה עושה בודאי הרבנים

קידושין. ספק אלא כאן שאין לומר מקום

לא כמקובל: שלא שנעשו כיון אלו בקידושין ריעותא יש כן כמו
כתובה. בלא בטבעת,

זנות", ביאת בעילתו עושה אדם ש"אין שכיון לחשוש גם ואין
שאנו וכדרך בביאה, האשה לאם "הבעל" קדשה שמא לחוש יש הרי
זה, חשש אין שלפנינו שבנדון לפי אזרחיים, בנשואים כיום חוששים
אם רק אלא חששו ולא לקדושין, שחושש מי אין ופנויה שבפנוי
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של הקדושין אחרי שמא לחוש ואין אזרחיים, אפילו "נשואים" עשו
כבר שהיא "בעל" אותו סובר שהרי בביאה, קידשה גם הקמיע
פיינשטין הגר"מ של הידועה וכסברתו שנית, יקדשה ולמה מקודשת,
גם הבעל קדשה רפורמי של קדושין שאחר לחשוש שאין זצ"ל,
ביאת בעילתו עושה אדם "אין משום חוששים אין ועוד זאת בביאה,
איסור מעצמו ימנע לפחות הקידושין ידי שעל במקום אלא זנות",
אישות, לשם יבעל אם הרי אדרבא, שלנו בנדון אבל שהוא, כל
הקדושין ידי שעל הוא גורם הרי הבת, עם חי שהוא נתון זמן ובאותו
ובתה", "אשה דין, בית מיתת שעונשו ביותר חמור באיסור יעבור
כיוצא שבכל ב, ס"ק קמט בפ"ת המובא גבורים שלטי כתב וכבר
האריך וכבר זנות, ביאת בעילתו עושה אדם אין אומרים אין בזה
עם הוא שהבועל אפילו אמורים שהדברים טז-יז סי' משפט בעזר
מתרומת גם שם והביא יותר, חמור מה בהלכה מבין ואינו הארץ
היה ואם כבר, נשוי האיש להתיר צד לומר "יש רט: סי' הדשן
בעילת ואדרבא גרשום... רבינו בחרם פוגע היה שבעל, זו מקדש
חמירי קל איסור לפעמים גרשום... דרבנו חרם לענין עדיפא זנות

חמור". מאיסור לאינשי

אותהג. נשא לא האשה, אם ש"בעל" כיון האמור, לכל ובנוסף
האם לא ואף הבת אין הקדושין, על ידועים עדים לנו ואין ברבנות,
לאשה דומה הדבר למה הא לוולד, הנוגע לגבי נישאתי, לומר נאמנת

בקרובותיה מותר שהוא קדשתני ב)האומרת מה, היא(שו"ע שאין ,
מגזירת בנו על הנאמן אב ואפילו אחרים, על לאסור בדבריה נאמנת

נפסק "יכיר", משום כט)הכתוב ד, לבנו(שו"ע יש אם נאמן, שאינו
בנו. על גם נאמן אינו ושוב נאמנות, לו אין שעליהם בנים,

הקידושין, להם שסדרו אלו הם מי לבדוק עלינו מוטל תאמר ושמא
טו ס"ק מב ב"ש עי' כן הדבר קול(בסופו)אין הוציא ואם שכתב:

מותרת, הרחיקו לא מהעיר ויצאו עדים, לו שיש ואומר אותה שקידש
היום [העדים] דיבואו אומר אם אפילו לדבריו, חוששים ולא [להינשא]
משודכת היא אם ואפילו עדיו, הם ופלוני פלוני אומר אפילו מחר, או

הדינים. לחקירת מסור הכל מיהו בדבריו... משגיחין לא שלו,
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מהאומר כן למד הוא ואף קכג סי' ריב"ש שו"ת הוא הב"ש ומקור
ואומר עדיו שמייחד למרות לדבריו חוששים שאין קדשתיך, לאשה

ופלוני. פלוני בפני

בעדים גם איש, אשת בחשש גם לבדוק מוטל שאין למדנו הרי
"רגלים כשיש וגם יום, באותו הענין שיתברר יתכן אם גם ידועים,
למובא מקום אין שלפנינו (ובנדון שלו". משודכת "שהיתה לדבר"

שם) עיין יעקב, שב בשם טז בפ"ת שם

לענין קעד, סי' ב חלק העזר אבן סופר חתם בשו"ת כתב וכן
מבית שיצא באחד הנדון ושם עדים, אחר לחקור לנו שאין ממזרות,
על מוטל האם ונשאל ממזר, וילדה זנתה שאשתו קול ויצא הסוהר

עדים, אחר לחקור דין לחקורבית חיוב דין בית על "שאין והשיב:
ודרשת ושעת נאמר שם שרק הנידחת מעיר ראיה והביא עדים", אחר
נזקקים: דין בית אין בעלמא קול על מקומות בשאר אבל היטב,

זה". לן מנא לבעלה אשה לאסור העדים את לחקור "אבל

האשה,ד. ולא הולד הוא שלפנינו הנדון לעיל, האמור לכל חוץ
היא לישראל ברור: שלה דין הלכתית, שאלה כל אין האשה לגבי כי
הרוב, אחר ללכת לנו שיש הרי שכך, וכיון אסורה, היא ולכהן כשרה
ס"ק ד, תשובה בפתחי הובא ז, סי' העזר אבן ביהודה הנודע דהנה
כשר, הוא בו שטיפלו בגופו הוכחה שיש אסופי כל למה הקשה מא
פסול שבשתוקי ומסקנתו "שתוקי", פסול משום עדיין לחוש יש והלא
יש ועליה עליה, גם לדון וצריכים אמו היא מי יודעים שאנו לפי
פסולים, והוולד היא לכן הבועל, אל היא הלכה שמא "קבוע", חשש
שבזה "פירש", בגדר היא והוולד הוולד, רק הוא הנדון "אסופי" אבל

הרוב. אחר בו הולכים

וכל האם, של דינה מה ספק לנו אין שלפנינו בנדון שכך וכיון
בכל כמו הוולד להכשיר לנו יש שכך וכיון הוולד, על הוא הספק
הוא בו טיפלו אדרבה אלא הפקירוהו שלא לנו ניכר שאם אסופי,

ד. סוס"י העזר אבן בשו"ע וכנפסק כשר
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דין פסק

.039121355 מ"ז מ' א' המבקשת לפנינו הופיעה

פוסקים: אנו והבירור הדיון לאחר בהריון, הינה המבקשת

חשש. כל בלא בקהל לבוא כשר שבמעיה הוולד

לכהונה. בירור צריכה בת אותה בת, יהיה שיוולד הוולד אם כי נעיר,

התשס"ג סיון ג היום החתום, על באנו זה ועל

הרבשלמהחייםהרב הרביצחקשאנן קורלנדסקיזלמןזילברשטיין

נתניה ברקאב"ד בני אלחנן, רמת חולוןרב כולל ראש

שליט"א. הגריש"א מרן הסכמת את קיבל זה פס"ד נ"ב,

י סימן

ממזרות חשש

ceai` /yi` zy` mr igd a`k wfgend ly "xiki" zepn`p

dzpif `idy cleed lib itl d`xp xy`k m`d ly zexyk zwfg

m`d /zexfnn wtq zeyrl m`d zepn`p /diyexib mxh cer

cled oic dne ,xerik yiyk mirhewnle drayl zclei mixne`

zegkedd odne df oiprl xerik zxcbd dn /xerik yiyk

yiyk xewgle winrdl yi m`d /qxe`n xak oecpdyk /xerikl

dgtyn /wtq oiicr xi`yi xexiadyke ,zexfnn lr dreny

zexfnn oiprl m`d /dzexyk lr xewgl xzen m`d ,drnhpy

.lread `ed eia`y oin`n oadyk /aexd xg` mikled

שנפרדה קול יצא זמן לאחר לפלוני, נשואה שהייתה באשה מעשה
יותר מאוחר ואושפז, נפש במחלת חלה פלוני אותו גט, בלא מבעלה
כסלו יח חודשים כ7 לאחר אלמוני, של חברה שהיא קול האשה על יצא
טבת בט' שבועות מספר כעבור מהראשון. גט קיבלה 24/11/83 תשד"מ

לאלמוני. רפורמיים בנשואים נישאה אשה אותה 15/12/83 תשד"מ
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שנה אותה הנדון, הילד את ילדה 15/5/84 תשד"מ אייר יג ביום
אדר, שבט, [טבת, מלאים חודשים חמשה ילדה א"כ מעוברת הייתה
מהראשון. גירושיה אחר מאייר, וחלק מכסלו חלק ועוד ניסן] אדר-ב,

לאסור: הסברות

עם הייתה לא שהאם לנו ידוע כאביו; השני אל מתייחס הוולד
אין מהשני; דיימא זמן באותו משנה; למעלה הראשון - פלוני בעלה
לברר לנו יש כאשר גרים, ושיפורא ויותר לחמשה שילדה לתלות לנו

למקוטעין. לז' או לט' ילדה אכן האם

להתיר הסברות

לא לפנינו, לבדו בא היה הולד אילו לפנינו, שחוט" "שור אין
מהראשון ספק אותו: מכשירים והיינו אסופי או שתוקי חשש עליו היה
הייתה האם אם בין הגרושין, לאחר מהשני ספק הגירושין קודם

מהשני. אומרת הייתה האם אם ובין מהראשון אומרת

נולד ושהוא בנו, הוא שהבן הנוכחי האשה לבעל להאמין לנו אין
הוא אכן אם איש. אשת האם בהיות עוד הנישואין שקודם מביאה
[ולגבי טוען, הוא שכך כך על עדות אין לפנינו כי נציין כן. אומר

להלן]. עיין לברר ב"ד על מוטל האם השאלה

איש אשת עם החי כאב המוחזק של "יכיר" נאמנות

האב כט: ד הרמ"א לשון "יכיר": מדין אב של נאמנותו לגבי
נשואה. באשתו כגון אביו בחזקת שהוא במי היינו בנו על נאמן
נשואה אינה אם גם לרבות שבא נראה "כגון" שלשון אף ולכאורה

ל"אב" אין שלפנינו במקרה מקום, מכל לאב. וכדין נאמנותכדת
שהוולד עת שבאותה כיון חודשים: לתשעה נולד הנדון האם להעיד
נשואה"; "כגון בגדר הייתה לא והאם לאם, נשוי היה לא השני נולד
לפחות נסמכת חודשים ט' לענין טענה כל כי נאמן שאינו נוספת סיבה
ד בפ"ת כמובא הסתברות על יכיר דין ואין הסתברות, על רק כיום
אבל אביו, שהוא לקבוע אלא נאמר לא יכיר הגרע"א; בשם לז ס"ק
בנו, נולד חודשים כמה בן לומר שנאמן לענין יכיר דין נאמר לא
להקטין לנו יש חידוש, אלא אינו ש"יכיר שכיון ביכיר, והכלל
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בנים" בני כבר לו יש אם ולא בניו על נאמן אמרינן ולכן החידוש,
כג. סי' ח"ד העזר אבן משה באגרות שכתב כפי

בנו שהנדון ואמר ביחד האשה עם גר הנוכחי הבעל אכן אם והנה
כלל והרא"ש תרי סי' הרשב"א שלדעת הרי א"כ כן, אומרת היא ואף
שם שו"ע בדעת טו ס"ק קנו ב"ש ועיין בו. רק לתלות לנו יש פב
זה ואמר ונתעברה, איש, אשת בין פנויה בין אשה, עם שזינה "מי
ולא וחולצת ספק, זה הרי לו, מודה היא ואפי' הוא, ממני העובר
בזונה אפילו וי"א פוטר האסורים בבית חבושים היו ואם מתיבמת.
דס"ל יפה עולים המחבר "דברי ב"ש: וכתב לו". המיוחדת אחרת
חיישינן,... א"ד איכא וכאן דרבנן, לאיסור דאורייתא איסור בין לחלק
ולרשב"א אחר, עם ג"כ זנתה שמא חיישינן במיוחדת אפי' הנ"י ולדעת
בא שמא חיישינן לא אחר עליה בא אם וא"י עליה שבא כל והרא"ש
דיימי ולא עלי' בא אם ולהמגיד דאורייתא, באיסור אפי' אחר עליה
אבן תנינא ביהודה ובנודע אחר". עלי' בא שמא חיישי' לא מעלמא
אם אבל בו. בעילות רוב תולים לביתו לקחה שאם כתב לג סי' העזר
חוששים ואין לרמב"ם מותרת לפילגש, שיחדה אף לביתו לקחה לא

בזה. האריך סז סי' ציון שיבת ובשו"ת באיסור. לאחר שנבעלה

נו"ב ע"פ בזה, להקל בהרחבה דן קמא ח"א תשובות ובקובץ
שתולים חליצה לעניין רק כתבו והרשב"א שהרא"ש שביאר כז תנינא
לנו שיש גמורים בחופשים להקל דן עוד מגו, לו שיש כיון בו רק

הרוב. כשהם בגוי לתלות זה ובנדון באחרים, גם לתלות

התחלת לאחר רק אלא מיניה שדיימא לנו ידוע אין שלפנינו בנדון
אלא הים במדינת היה לא תקופה באותה הבעל חודשים; תשעה

פרודים. היו הם לדבריה רק מקום, באותו

חדשים לט' נולד שבנו אמר אב בנדון האריך הנ"ל משה באגרות
נאמן שהאב הכתוב גזרת הוא שיכיר והוכיח איש, אשת אמו בעוד
אמת שאומר אפשר עוד כל בד"כ נאמן שאינו אדם הוא אם אפילו
בעילות, רוב נגד וגם האם של כשרות חזקת נגד גם נאמן כן ועל
יש אם נאמן שאינו אמרו זה ומטעם חידושו, אלא לנו שאין אלא
הוא שהחידוש שכיון למעט, פסוק שאין אף בנים, בני כבר לו
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אינו [וזה הבן, לבן ולא לבן רק נאמנותו שתתחלק אפשר אי נאמנות,
"סובר משנה, מהמגיד שם שהביא וכפי לירושה בנוגע יכיר לעניין
דלענין יוחסין, לענין מיכיר עדיף כח הוא נחלות לענין דיכיר הרמב"ם
יכולין שנהיה ברורה להיות שייכת הנאמנות שתהיה צריך יוחסין
אף ברור דבר אומר הוא אך אם נחלות ולענין דבריו, לכל להאמין
לו כמאמינים לדון צריכין דבריו כל על לו מאמינים אין שאנחנו
בנו"]. שאינו שאומר למי להוריש ולא בנו שהוא שאומר למי ולהוריש

הא זו "בעובדא שלפנינו: לנידון גם הנוגע עוד מדבריו ונעתיק
היתה שכבר אחר לרשותו שבא ידוע שהרי בנו שהוא מוחזק היה לא
נתחזק אם ואף לאב, שמגדלו מצד אינשי שיחזיקוהו וא"א מעוברת
מאחר למוחזק זה להחשיב אין נשאה אימתי להם ידוע שלא מי אצל

נשאה". מתי מהעיר אינשי להרבה זה דידוע

שהיא הוולד גיל לפי נראה כאשר האם של כשרות חזקת איבוד

גירושיה טרם עוד זינתה

הנה מיניה, דיימא שהיתה "ומה הנ"ל: משה באגרות כתב עוד
במכתב הוזכר לא אבל לזנות חשודה אשה שהיתה פשוט מיניה דיימא
דרק כתר"ה בלשון מפורש אדרבה והרי לזנות חשודה שהיתה כתר"ה
הקול, יצא זה ע"י גירושיה אחרי חדשים לז' קרוב הבן שנולד ע"י
שנים שלש עברו והרי כשרות, בחזקת לעלמא דהיתה משמע וא"כ
קצת ראיה שהוא נתעברה ולא הגירושין עד בערכאות שנפרדו מיום
הרי במוך בשימוש זינתה ואם זינתה, שלא להריון שראויה באשה
אלא במוך, משמשת היתה נמי הגירושין שקודם האחרונים בימים
הדיימא וכל לזנות, חשודה היתה לא א"א שהיתה השנים דבג' משמע
לא גם ואולי וכדומה, עמו לילך בחברתו נמצאת שהיתה רק הוא
מחשיבות לא שבעוה"ר גלויים במקומות אלא עמה מתייחד אותו ראו
גם אותה שראוה עדים ימצאו אם ואף בזמננו, כלל לפריצות זה
י"ג דף בכתובות היחוד על אוסרין אין רב אמר הא עמו, מתייחדת
אינו הבעל אמירת מצד ולכן ע"ז, דפליג מאן דלית ומשמע ע"א
שאמר במה כלום שאינו וכ"ש ב"ד, לפני אומר היה אם אף כלום

הו הבן שזה הבן שנולד אחר עודלקרובו ממנו שנתעברה שלו א
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לקרובו זה שאמר דמסתבר לו, שאמר אמת היה אם אף הגירושין לפני
והשיבו זנונים בן לה ויש מזנה אשה שנשא מה על שהוכיחו מחמת
ז' ערך רק שנולד מה על יחוש ולא בנו והוא המזנה היה שהוא
קודם גם עליה שבא מחמת מעוברת היתה כבר כי מהגירושין חדשים
רשע, עצמו עושה אדם דאין כלום אינו ודאי כן היה ואם הגירושין,
איסור על עבר דהא רשע הוא הגירושין אחר עמה זינה שאפילו דאף
בלאו מדאורייתא הוא ה"ד אישות פ"א דלרמב"ם פנויה ואיסור נדה
חזקת נגד הוא הא וגם א"נ, ודאי דחמור א"א על ודאי מ"מ דקדשה,
חזקת לה אית מ"מ לכהונה, ופסולה גרושה שהיא ואף שלה, כשרות
שנשאה זה לבעלה כשרות חזקת וגם ממנו שנתגרשה לבעלה כשרות
שנתגרשה קודם בעלה אם לו אסורה הרי הבועל הוא שאם עתה,
לו לשאול לא ואף הבעל את לחקור צורך אין ולכן לגרשה... וצריך
שויא מצד חד"א... אנפשיה שויא מדין רק מדינא נאמן שאינו כיון
עצמו על רק הוא דחד"א הבן, לגבי נאמן יהיה לא חד"א אנפשיה

ממנו. לשאול טעם שום אין שא"כ

זו שאשה ידוע אין הרי לנו שלפנינו, לנדון ללמוד ניתן זה, לפי
שהיא זה נוסף, להריון נכנסה לא מבעלה שנפרדה מאז לזנות, חשודה
היה אם ואף בימינו לפריצות נחשב אינו השני בעלה של חברה הייתה
ב"ד, בפני לט' נתעברה שממנו אמר לא אדם אותו יחוד, על עדות
וטהרה, מצוות שומרת אינה שהיא אפילו כשרות, חזקת הייתה לאשה
הנוכחי הבעל ממנו, שנתגרשה בעלה לגבי כשרות חזקת לה יש כן כמו

נולד. מתי לקבוע נאמנות מצינו שלא גם ומה נאמן. אינו

נוסף ספק לנו יש כן ואם גויים, שהרוב במקום בחו"ל גרה האשה
ממזר. ואינו כשר הוא כן ואם עליה שבא גוי הנדון אבי שמא להקל

לגריש"א קמא סי' ח"א תשובות בקובץ דן דומה בנדון והנה
בגוי תולים אם הפוסקים שמחלוקת שאף כתב ושם שליט"א,
נב, ס"ק ד סי' בב"ש כמובא זו, טענה לפנינו טענה לא כשהאשה
שאין הטעם כי ביהודי, כמו בגוי תולים לכ"ע שכזה במקרה מ"מ
לו תשמע כי מאד שרחוק ט סי' העזר אבן החת"ס כ' בגוי תולים
נמנעה שלא אלו בריות אצל משא"כ לגוי, להבעל לה היא חרפה כי
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המבדילה המחיצה נהרס אצלה איש, אשת בהיותה זר אצל מלהיות
בלא כן אם ביהודי. כמו בגוי לתלות שיש ופשוט לעמים, ישראל בין

כשר. היה הוולד ושלה שלו אמירה כל

הוא, בני אומר אם גם השני נפטר, לפנינו- אינו הראשון הבעל
עוד והורתו ממני זה בני כי לי מסתבר לומר נאמן שיהיה מצאנו לא
נאמן ואינו הסתברות על נאמן אינו כי נשואה, הייתה שאשתי בזמן

עמו. נשואה הייתה שלא התקופה על

שהיא וזה שהאשה ליה דפשיטא 150- 140 עמ' א פד"ר ועיין
שהאשה כיון מהם, הוולד לומר נאמנים אינם בקביעות עמו גרה
והרשב"א, הרא"ש מדברי הביא לא אולם נשואה, זמן באותו הייתה

לעיל. ומהמובא

כבר בעלה עם גרה לא ושהאשה נפרדו הזוג שבני ידיעה אין לנו
ומה נאמנת, אינה הדין מן היא מפיה. רק אלא הגט לפני כשנה
בא שלא ראיה זו אין נפש, לחולי בבי"ח נמצא שהבעל ידוע שהיה
גם כי לצערנו, ידוע, כפי פעם, מידי יחסים קיימו כי ואפשר עליה,

יחסים. מקיימים זוג בני שם

יב"ח, לאחר נולד לעניין עני מנחת בשם ג ס"ק קנח פ"ת ועיין
באופן נדוד, הרחיק כשהבעל רק ובה"ג הרמב"ם נחלקו לא כאן שעד
ע"פ אפשר אם אבל ממנו, העובר שיהיה אפשר אי הטבע שע"פ
כאן ואין כשרות, מחזקת והולד האשה מפקינן שלא ודאי הטבע
חקר לא ובנ"ד מה"א פט"ז במשל"מ מבואר ושכן ממזר, ספק אפילו

וכו'. נדוד הרחיק כמה העד את המורה

ממזרות ספק לעשות האם נאמנות

שהביא אחר הנ"ל, משה באגרות כתב כבר האם, נאמנות ולענין
על כלל נאמנת האם שאין לדינא ברור מג: ס"ק ד והב"ש מהרי"ו
לשבעה שנולד ומה ממזר. ספק בדין להולד לשוויי לא אף בניה
לפסול דאין עליו פסול שום עושה אינו ילדן לט' שהרוב אף חדשים
חשודה היתה דלא חזינן זה נגד וגם כשרות, מחזקת ולהוציא זה ברוב
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כל נתעברה לא וגם כיעור מעניני כלום עליה שמענו מדלא בזנות
בקהל. לבא הבן את להכשיר שיש סובר אני גם ולכן שנים, הג'

ספק אפילו יוצרת אינה שאף נאמנה, אינה שאשה במקום ומצינו
"חזקתן שרק נשים חמש לגבי דאורייתא. איסורי לגבי כשהנדון גם
גירושין מהלכות פי"ג למלך המשנה נסתפק כבר זו", את זו שונאות
מהן אחת העידה אם כד, ס"ק יז סי' אבה"ע בפ"ת הובא טז, דין
לקולא, גם גמורה איש אשת בחזקת עדיין האשה האם הבעל, שמת
אשה שקידש למי דנ"מ וכתב בעדותה, ממש יש שמא חוששים ולא
שם ובפ"ת בקרובותיה, יאסר אם נשים מחמש אחת עליה שהעידו זו

רמ שלדעת -הביא בנה שמת העידה שחמותה הכלה ממשיכה ב"ם
מיתה. באיסור שהיא אף בתרומה גם לאכול בעלה

כיעור, כשיש ולמקוטעים לשבעה יולדת אומרים האם

כיעור כשיש הולד דין ומה

וילדה סיון, סוף מבעלה שנתעברה "אשה כתב: יד סעיף ד סימן הרמ"א
לבנה חיישינן לא חדשים חמשה רק ביניהן שאין אע"פ כסליו, תחילת

ז' בן ליה והוה גורמים דהחדשים לכן, קודם מעוברת שהיתה ".לומר

ולכאורה כיעור. במקום אשתהי אומרים שלא כתב שם הרמ"א והנה
אלא "אישתהי", לטעון לנו אין זה ולפי כיעור, יש שלפנינו בנדון אף
האשה לגבי כשהנדון אלא זה דין אין לכיעור: תנאים מספר שמצינו
ולא גמור כיעור להיות חייב הכיעור כשרות; חזקת לה שאין עצמה
אפילו מהני ולא עדים שני ע"י לנו ידוע הכיעור פריצות; של התנהגות

בפניה. כיעור על שהעידו דוקא גמורה; זנות על המעיד אחד עד

בימינו הטענה נראה "אישתהי" טענת שלגבי בעוד נקדים עוד
בחודש נמצאת והיא ילדה שלא שאשה גם ומה מהמציאות, כרחוקה
וכו', קיסרי ניתוח שתעשה ברור עשר שנים חודש ובודאי עשר אחד
אינה היא חודשים חמישה אפילו או לששה יולדת טענת שלגבי הרי
יולדת 84 בשנת גם מומחה ע"י שבררנו כפי מהמציאות, רחוקה
לספור מתחילים שהם כיון 28 שבוע נקרא הרופאים (לגבי 26 בשבוע
אחוז, ל60 50 בין היה הוולד של ההשרדות סיכוי האחרונה) מהווסת
שנחלקו אלא .30% פחות קצת העיבור מיום 24 שבוע שלפנינו וכנדון
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זה, בשבוע מלידה בריאים שנשארו אותם אחוז מה מומחים שני
מרדכי ד"ר שניה, ולדעה פגועים נשארו מתוכם 80% אחת לדעה

בריאים. נשארו כולם זכרון, ע"פ שאמר הלפרין,

סי' העזר אבן בפ"ת גם הובא קכח, סי' בשו"ת הגרע"א כתב כבר
"ואף אישתהי דאמרינן דקיי"ל חודש יב קודם ילדה לענין לז, ס"ק ד
אבל עצמה, להתיר רק דזה י"ל מ"מ בכה"ג מקילין לא דבכיעור
בסי' שם הוא וכן גדול. כיעור היה שלו ובנדון דנאמנת, י"ל הולד

כשרות. בחזקת צורך אין הולד שלגבי קא

לכיעור ההוכחות ומהן זה לענין כיעור הגדרת מה

כתב: א לח לנדה רע"א בחידושי גם והוא קה סי' בקמא הגרע"א
דרך באשתהי דוקא היינו כיעור עם באשתהי הר"ם דמחמיר "דמה
ואף כלל, ריעותא מקרי לא דרגילות מה אבל ברגילות, שאינו זרות
להיות רגילות אפילו מקרי דאשתהי דאפשר לדידן וכ"ז מותר, בכיעור

קצת". אשתהי

כיעור". של גדולה בריעותא "דוקא צט סי' קמא רע"א ובשו"ת
בעלמא. פריצות לא גדול כיעור דבעינן כ' קד בסי' ושם

בכיעור מאיר והבית הגרע"א שנחלקו הביא טז וס"ק יד ובפ"ת
ליב"ח,אופל ממקוםוילדה מיוצאים פחות בכיעור להקל יש ומ"מ

שאפילו וסובר פקפק מאיר שהבית מחמת בו חזר והגרע"א אופל,
בכל להחמיר כתב ק ובסי' אסורה, ליב"ח וילדה איסור בדרך כיעור
ולא ממש כיעור שצריך כתב קב ובסי' העולם", בעיני כיעור "הנקרא

"זוטא". בכיעור הקל קו ובסי' דת. על עוברת מספיק

אפשר אם מסתפק טו, ס"ק ד בפ"ת הובא ק סי' בסוף והגרע"א
שהוי כיון הנדון בפני שלא עדים קיבלו כאשר קהל פסול לפסוק

נפשות. כדיני

וכפי עדים, שני ע"י הכיעור שהתברר בתנאי הוא הכיעור כי וברור
צדק צמח משו"ת ונעתיק בראשונים. העזר(לובאוויטש)שהובא אבן

מד: סימן
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בתר להלך מקילינן לא כיעור דברי עדים בה בשראו "ומיהו
והוא בהג"ה סי"ד ד' סימן רמ"א כמ"ש תוספאה דרבה כנדון המיעוט
תשובת בין לחלק וצריך כ"ה. סימן במיימוני מהר"מ מתשובת
שמעיד אף נאמן אינו וע"א אחד עד רק היה דשם הנ"ל הרשב"א
וסתירה. קינוי אחר לע"א דמי לא רובא ליה דמסייע ואע"ג זנות. על
לא תו כיעור דברי עדים שני שראו כיון דמהר"מ בנדון משא"כ

צ"ל או מיעוטא. בתר טפיאזלינן ושכיח עדיף ילדה דלשבעה מיעוט

תוספאה, דרבה בנדהממיעוטא התוספות ע"א)שהרי דלא(דל"ח ס"ל
חש דלא הוא קצת דשכיח ובמיעוט תוספאה כרבה כלל קיי"ל
בע"א דמהר"מ מיימוני בתשו' בהדיא ראיתי שוב אחד. לעד הרשב"א

בהדיא". ע"ש תוספאה כרבה מקיל היה דכיעור

שמועות ע"פ כשנודע

יבמות במרדכי הוא וכן כה, סימן נשים מיימוניות תשובות ועיין
קכב: רמז חליצה מצות פרק בהגהות

בכ"ה ממנה בעלה שנפרד שהעידו ובניו שאלתיאל רבי בעדות
בעדותן אין ממזר, אדומה פרה בפרשת הבאה לשנה וילדה באדר

דקר אחד עד אלא כאן דאין חדממש, אפילו אי הכא נינהו, ובים
שהיא כיון אפומיה בע"כ לאפוקה מצי לא תרי כבי מהימן מינייהו
כעובדא אישתהי אישתהויי ודילמא מעוברת, הניחה שבעלה אומרת

הערל בפרק תוספאה ב)דרבה ואכשרה(פ למדה"י בעלה שהלך באשה
השבועות חג בליל בביתה שהלך אחד עד דאיכא ואע"ג חדש. י"ב עד
מכוער דבר של אחד בעד וגפפוה, וחבקוה עמה ששחקו גוים ומצא
אותה ראה שלא א' בעד כ"ש וסתירה... קינוי אחר אלא מיתסרא לא
אפומיה לה אסרינן לא אגברא אפילו מכוער דבר בה ראה אלא מנאפת

תרי. כבי מהימן אי אפי'

ח"א העזר אבן סופר חתם בשו"ת גם להלכה הובאה זו ותשובה
ונסעה בגיד הבעל אצל שנמצא נקב בנדון יב בסי' ושם ה, סי'
"עדים "ואין ממש זנות על עדים שאין וכתב הנחשד עם למרחץ
יכול מי "כי ממזר", שוויה בקול וכי בעלמא, קלא רק מקובלים"
כל דליכא ומכ"ש נסיעתם בדרך בשדה שומר עמהם הי' שלא להעיד
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לית ע"כ עדים, אין ממש כרות היותו על שגם לעיל כמ"ש אלה
הבנים". לפסול דאין דיינא ולית דינא

ב"ד לפני העידו לא כן וכמו שהעידו עדים אין שלפנינו ובנדון
בעלמא. שמועות אלא

קול ששמעו לא עולא אמר לה, חוששין אין ממזרת א פט בגיטין
נכנסים אדם ובני מוצעות ומיטות דולקות נרות שיהיו כדי אלא הברה
אקדשה, לא ודלמא מתקדשת היום, מתקדשת פלונית ואומרים ויוצאים
ע"ב ושם אמתלה. זהו דבר אמרו לא היום, נתקדשה פלונית אימא

הוא. קלא לאו בב"ד איתחזק דלא קלא כל

טו ס"ק פ"ת בב"ד"; שהוחזק קול מזנה, "שם ל: ס"ק ו, וב"ש
אם ח סי' מחת"ס שם ובפ"ת בב"ד". שנתחזק "קול חת"ס בשם
מב מהב"ש שהבאנו מה להלן ועיין לחוש. אין גוים, ע"י יצא הקול

טו. ס"ק

מאורס כבר כשהנדון

מאורס, כבר שהנדון והיא לקולא נוספת סיבה יש שלפנינו בנדון
וקנסות בשידוכין נתקשרה שכבר "הכא שם, סופר, חתם כתב וכבר

איש". אשת כמו הוא בושה, וגדולה

וכשהבירור ממזרות, על שמועה כשיש ולחקור להעמיק יש האם

ספק עדיין ישאיר

להריון נכנסה שמא הספק צירוף לעניין כתב שם תשובות בקובץ
לא שבועות ושלשה חדשים לששה נולד והולד הגט, שקיבלה לאחר
גם ואף הנלודים כדרך נולד הילד כי הדברים נראים כי לי שמיע
הוכר הגט אחרי שבועות כמה שמסתמא הבועל ע"י לברור ניתן הדבר
יתכן לא ביוחסין מעלות עשו שחז"ל קהל לפסולי ובנוגע עוברה,

לבירור. הניתן את לברר ולא עין להעלים

וזאת נעשה, שכבר מהבירור יותר לברר לנו אין שלפנינו בנדון
לא הבירור ב. לברר; ניתן כי ברור כלל זה אין א. טעמים: מכמה
להמתין ולהצריך לעכב כדי שיצא "לקול" אין ג ספק; מכלל יוציא
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שלגביה ממזרות, לגבי ה לברר; בזה בכיוצא חובה אין ד לבירור;
זאת בכל שמא לחפש לטרוח לנו אין שנטמעה, משפחה דין נאמר

ממזר. הנדון

ברור לא לבירור ניתן ואם לבירור, ניתן כיום האם לי ברור לא
לברר, צורך שאין נראה שכן, וכיון ומוחלט. מושלם יהיה שהברור
ודאי אינו עדיין לז', נולד לא הנדון אכן כי יתברר אם שגם כיון
בהלכות הוא וכלל גויים. רוב ויש מאחר ספק עוד שיש כיון איסור,
אלא מוחלט בירור יברר לא הבירור אם לברר לנו שאין ספקא ספק
יש אחד בספק גם הדין שמן אע"פ אחד, לספק מס"ס לנו יוריד רק

להחמיר. לנו

ס"ק קי סימן דעה יורה בפ"ת הובא ביהודה הנודע פסק וכבר
הרשב"א דאף שכתב נ"ז וסי' מ"ג סי' חי"ד נו"ב בתשובת ע' לה:
ישאר ולא הספיקות שני לברר דיכול היכא דוקא היינו בירור דמצריך
רק לנו יבורר לא אכתי הבירור אחר אפי' אם אבל ספק, שום לנו
מחמת אסור יהיה דממילא רק לברר א"א השני והספק אחד ספק
מהסמ"ג הש"ך ראיית נדחה ובזה לברר צריך אין בזה דאורייתא, ספק
ע"ש. ע"ז סי' איגר עקיבא רבינו בתשובת וכ"כ הח"ד. וכ"כ ע"ש
הנ"ל סברא ג"כ שכתב שם לסמ"ג מהרש"ל בביאורי ראיתי שוב

ע"ש. פ"ד סימן יעקב בית בתשובת בקיצור דבריו והובא

פסק: טו ס"ק סוף מב סימן שמואל ובבית

מעיר ויצאו עדים לו דיש ואומר אותה שקידש קול הוציא "ואם
או היום דיבואו אומר אם אפילו לדבריו ול"ח מותרת הרחיקו ולא
משודכת היא אם ואפילו עידיו הם ופלוני פלוני אומר אם אפילו מחר
קול ומחמת ל'. סימן רמ"א בתשו' כמ"ש בדבריו משגיחין לא שלו
למעשה מיהו מ"ו, סימן לקמן כמ"ש מוחזק קול כשאינו חשש אין

הדיינים". לחקירת מסור הכל

ששוחרר באחד נשאל קעד סי' ח"ב העזר אבן חת"ס שו"ת ועיין
רשאים האם ודן ממזר, ילדה שאשתו קול ויצא סוהר ב"דמבית

חיוב ב"ד על "שאין והשיב עדים, אחר לחקור שלא עין להעלים
בא' תשמע כי הנדחת בעיר מדכתיב ראיה וקצת עדים אחר לחקור
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ודרישות חקירות חז"ל למדו ומזה היטב... וחקרת ודרשת שעריך
אנשי הברה... קול ששמעו דקרא פשטי' דהא מנ"ל ולכאורה דסהדי,
דכי לחז"ל פשוט כרחך על אלא ויחקרו... ידרשו וע"ז וגו' בליעל
אין בעלמא קול על אבל העדים, וחקרת ודרשת בעדים היינו תשמע
גדרי לגדור עבדו רבה דמצוה דפשיטא אע"ג נזקקין דין בית
זה". לן מנא לבעלה אשה לאסור העדים על לחקור אבל פרצותיהם...

כשרותה על לחקור מותר האם שנטמעה, משפחה

וחומר קל לכאורה בעלה, על אשה לאסור לענין לחקור אין כפי
נטמעה. שנטמעה, משפחה של ההלכה נאמרה שבו ממזרות לענין
להפרישה דאין נטמעה, שנטמעה משפחה א: עא קידושין רש"י ועיין
יניחום אלא נטמע לא מי נטמע מי מטמעיהם ספק ולברר ולהרחיקה

לבא. לעתיד כשרים והם ספק והם

שם הרי"ף על הר"ן א)אמנם שראוי(ל אפשר ומיהו כתבו: ועוד
בהם נדבקים היו שאם אע"פ בהם ידבקו שלא כדי לצנועין לגלותה
מוכן הזרע שאין מפני אבל כלל איסור שם היה לא ידיעה בלא
משפחות על אלא שכינתו משרה הקב"ה שאין ולטהרה לקדושה
בגמ' דגרסינן והיינו לצנועין לגלותן הדבר כשר שבישראל מיוחסות
אותם מוסרין חכמים אבל לגלותה רצו ולא שם היתה אחרת עוד תנא

שם. יהושע פני ועיין בשבוע. אחת פעם לתלמידיהם

ממזר דספק "מנ"ל ב: אות יח העזר אבן נזר אבני בשו"ת וכתב
שנטמעה משפחה בגמ' מדאמרינן דידי חילא בחו"ל, ערלה לספק דומה
אינו פסולו בבירור שיודע מי דאפי' הר"ן מדברי ופירש"י... נטמעה,
ישראל וכל ועשה בקום תורה איסור לעבור יניחום ואיך לגלות, רשאי
איסור, כאן אין יודע שאינו דמי ודאי אלא מה"ת... לזה זה ערבים
ספק תורה מדהתירה והיינו בספיקן, יניחום באומרו רש"י שרמז וזהו
יותר מותר הוא ממזר דספק החת"ס וכ"כ ד-ה: אות ושם ממזר".
אפי' מותר שוב בחו"ל ערלה לספק שדומה דכיון בחו"ל. ערלה מספק
ב. אות קכח סי' חו"מ בחלק בזה שהשיב מה ועיין לאיסור. ברוב

ט סי' ח"ד העזר אבן משה אגרות גם עיין נטמעה היתר ובטעם
וכמו שעובר, יודע אינו עוד כל ממזר איסור שאין שאפשר בהרחבה
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שאשה ט ס"ק ב הב"ש דברי ומיישב שבת. לענין מחשבת במלאכת
חייבת. אינה אשה כן ועל לכוהנים רק שהבדיקה בבדיקה, חייבת אינה

בפסולו היודע ואף גמור, היתר הדבר א סי' יו"ד מהרי"ט ולדעת
בחו"ל ערלה כספק זה והרי לגלותו, ורשאי חייב אינו חבירו של
מיוחדת הלכה שזו ארזים עצי עיין סוברים ויש להאכילו. שמותר

חכמים. שקיבלו קהל בפסולי

גמורים עדים אין שאם כתב לב אות א העזר אבן איש ובחזון
ולבדוק לחקור לנו אסור עדים, אחר ולחקור לחפש שאפשר אע"פ
כדי ייחוס בודקים כיצד תמה כן ועל הדבר. נשתקע שעכשיו כיון

הלא הם, פסולים כי יתברר אם והרי ולמזבח, לסנהדרין אסורלעלות

שנטמעה, משפחה אחרי שימצאולחקור בידוע אלא נאסר שלא ותירץ
י"ל ועוד "ודוחק, פסול, שימצאו לחוש אין הסתם מן אבל פסולים
מלהניחן לגמרי, שיופסלו רחוק חשש שיש אף וליחסן לבודקן דמוטב
לגלות רשאי אין במשפחה פסול היודע בחכם משא"כ מיוחסין, בלתי

פסולן". אחר ולחזר

כשרה ישא שנטמע שממזר בכך תקלה יש אם דן לד אות שם אמנם
שאף לומר וצריך תקלה, שאין נראה יוסף ובית מהרי"ט שע"פ וכתב
איסור עליהם לחדש להשתדל ב"ד "חייבים הספק בגלל שמותר
המסופק". לאסור רצון ואין בטמיעתן רצון שאין ממזרים, שהם ולהודיע

אלישיב הגרי"ש בשם שהובא תש"ס רסו - רסה "מוריה" ועיין
בבא לרש"ש וציין רקמות, בדיקת ע"פ ממזרות לברר שאין שליט"א
ע"פ אבהות קביעת לענין לעיל שכתבתי במה ועיין ב. נח בתרא

רפואיות. בדיקות

הרוב אחר הולכים ממזרות לענין האם

מאחר ילדה שהאשה רוב כשיש צא סי' ח"ב תשב"ץ בתשובת ועיין
להחמיר מקום יש בעלה שלגבי שאף לז' מבעלה שילדה ומיעוט לט'
החמירו אם ואף הולד. את לפסול לנו אין בה, חושד הבעל אם
הולד לעשות הרוב בכח אין ודאי, בחיוב לחייב קרבן חיוב לעניין
שאין במים ולא בנפל הרוב אחר הולכים שאין שמצינו וכמו ממזר.
חששו ולא הבעל אחר הלכו בעילות ברוב וכן ובגוסס, סוף להם
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ביותר פרוצה דין יש שלאשה בנדונו פסק למעשה אמנם למעוט.
בממזרת. אותו ושנתיר ממזר שהוא עליו שנכריז ולא לבניה "שחוששין

ביוח מעלה משום ישאלא ואם הוא פגום שמא לו לחוש יש אם סין
ממזר דספק דכיון עליה מעכבינן לא לעצמו לחוש ירצה שלא מי

ממזר". בספק עליו להכריז אין מעלה משום אלא תורה דבר אינו

שמצד "כיון מקרבן הוכיח ז סי' ח"ג העזר אבן משה באגרות והנה
מצד הרי חטאת לחייבו ודאי דהוא רבא אמר ילדן לט' נשים רוב
בענינו חידש זה פי ועל להאמינה", ואין ממזר ודאי גם הוא זה רוב
עי"ש. רוב אין בזה שוב מנכרי או ילדתי לז' אומרת האשה שאם שם
לדמות שאין דחה והתשבץ הנ"ל, בתשב"ץ הובאה מקרבן ראייתו והנה

ממזרות. לענין לרוב קרבן לעניין רוב

הבועל הוא שאביו מאמין כשהבן

יש כן אם אלא להתיר שאין תנאי התנה הנ"ל תשובות בקובץ
וטוען עומד אם אבל השני של בנו אינו הוא שמא ספק הנדון לבן
דאיסורא. חתיכה אנפשיה שווי הרי לאמו, ומאמין השני של בנו שהוא
אם כמובן, זה, כל אבל להאמין, שלא ללמדו אפשר מקום ומכל

בליבו. ספק עדיין נשאר מכן לאחר

קיא סי' הגרשוני עבודת בשו"ת מצינו דומה דבר כי להעיר יש
נבעלתי לכשר האם אמרה לידה ובשעת בת שילדה בפנויה דן שם
מחייבי מאחד נתעברה כי האם טענה להינשא עמדה הבת כאשר אולם
הבת אם "אמנם שסיים אלא להתירה, ודן ממזרה, והבת כריתות
עוד שכל למדנו הרי עיון". צריך הדבר תרי, כבי לאם בלבה מאמינה

לחשוש. לה אין ספק לבת יש

"ויש שכתב: ויש, ד"ה י סימן ח"א אה"ע סופר חתם שו"ת ועיין
ישראל, כבן עצמו והחזיק לאמו האמין דוד זה אם לפקפק קצת
וא"כ הוא, שממנו אומרת שהאם אבי' בשם בתורה שיקרא ואפשר
כלאים לו אומר כע"א וה"ל ישראל, בן שהוא לאמו האמין כבר הרי
רמב"ם כמ"ש עליו, לוקין ושוב לו, והאמין זו, אשה זונה אלו, פירו'
שהאמין נהי י"ל דנזיר, מירושלמי עדות ובה' שגגות ובה' נזירות בהל'

ממזר". שהוא לא אבל ישראל בן שהוא
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אחר גם הראשון, בעלה עם קשר לאשה והיה במידה כי נוסיף
מדברי מעתיק ואני נוספת. קולא יש השני, עם קשריה את שהחלה
על בזמננו צ"ע "ובכלל קכו: סי' י חלק מנח"י בשו"ת השואל
על חזקה להם יש אם הנכרים בין שדרים בעריות פרוצות משפחות
ועוד אמא, אבא לאבותם וקורים זה לבית שנכנסים אף ילדיהם,
לנו והי' המצוי, מיעוט והוא ילדיהם מאמצים משפחות שהרבה
נתברר ואח"כ לתורה ועלו לישיבות שהלכו בנערים כאלה שאלות
לידה, משעת והאם המשפחה את שידעינן לא אם מאומץ, זה שבן
וא"כ וצ"ע, הוכחה אין המשפחה שם וגם ישראלים, בין שדרים או

הנ"ל) על שנים,(נוסף ארבעה במשך הראשון בעלה אצלה שביקר בנד"ד ,
מקום יש ביחידות, בבית עמה ושהה השני לבעלה שנשאה לאחר
כבש"ס עמה הראשון בעלה פייס שמא ס"ס, מטעם להתירה לדון

ע"ב) ע"ו ובדף ע"ב כ"ט נבעלה(גיטין מעכו"ם ושמא וכו' ממנו היא והבת
עכת"ד". עכו"ם הם מהעיר דרובא רובא כי

דבר: של סיכומו

הילד בכשרות ספק לנו היה לא הנוכחי ובעלה האם אמירת לולי
יכיר אין לשני לז'; שנולד בשני או לט' שנולד בראשון תולים והיינו
נולד הוולד הסתברות; ע"פ טוען אם וכן נשוי היה שלא תקופה לגבי
החידוש; להקטין לנו יש חידוש אלא אינו יכיר גוים; שרובם במקום
ויש לו שנתיחדה למי הולד שודאי במיוחדת אומרים אם מחלוקת
שבחופשים דן והגריש"א חליצה לעניין רק במיוחד שתולים אומרים
שכבר אחר רק השני לרשות בא הבן באחרים; לתלות גם יש גמורים
האשה סיפור אותו עד נישאה; זו מתי ידוע ודבר מעוברת, הייתה
שרצתה זה עם התייחדה לפעמים שהיא זה כשרות; בחזקת הייתה
לב"ד מחוץ הבועל של אמירה בימינו; לצערנו פריצות זה אין להנשא
כיום שמוחזק ממה יותר רשע עצמו לעשות נאמן אינו גם כלום, אינה
כיעור; על עדים שני לפנינו אין כשרות; חזקת לה יש כאשר במיוחד
בגוי; גם תולים גמורים חופשים אצל גמור; בכיעור אלא חוששים אין
שלא א"נ וע"כ ממזר ספק לעשות אפילו מהדין נאמנת אינה האשה
שהיה ואפשר נשאל ולא נפטר הראשון תקופה; באותה לראשון נבעלה
ולמקוטעים לז' שנולד תולים אנו רמ"א ע"פ ממנו; שהוא מודה
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במקום ספיקא ספק כללי ע"פ לברר לטרוח אין אחרת]; חזקה [כשאין
במקרה קיים לעולם אחד וספק אחד, ספק עדיין ישאיר שהבירור
לתשב"ץ, ממזרות; ספק אחר לברר אסור גם ואולי חיוב אין שלפנינו;
זה כל איסורים; לשאר המספיק רוב אותו אינו לממזרות הנוגע רוב
ללמדו ומותר אביו, באמת הוא כאביו המוחזק אם ספק לבן כשאין

ממזר. הוא באמת אם ספק לו יהיה שלפחות או בדבר, שיסתפק

סי' גם ח.עיין

יא סימן

ממזרות התר

דין פסק

מנת על בהריון כשהיא לביה"ד באה מ' ש' הגב' המבקשת אם
"הכרת וכן נישואין היתר וביקשה פלוני, עם להנשא לה שיתירו

הנזכר. מהגבר הוא שלדבריה שיוולד, לוולד אבהות"

בת כבר לה יש הנישואין להיתר הבקשה בעת סיפרה כן כמו
(נשואת ליאל ששמה התשס"ד בסיון ט"ו בתאריך מפלוני שנולדה

ליאל). הבת להלן התיק

יד' בתאריך הדין בבית התגרשה עצמה מ.) ש. (הגב' הבת אם
שאין הצהירו הצדדים הגירושין, בעת פר' ממר התשס"ד בכסלו

ילדים. להם

התשס"ד. בכסלו יד' בתאריך פ. ממר התגרשה ש.מ. הגב' ובכן

ליאל הבת נולדה התשס"ד בסיון ט"ו בתאריך חודשים מס' כעבור
פר'. משפחת דהיינו הגרוש, משפחת כשם נרשם משפחתה שם

מבעלה ולא מפלוני לה נולדה בתה כי הבת אם טוענת כיום
הנ"ל. פר' לשעבר

הגרוש. הנטען; - המבקש האשה את שמע הדין בית
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כברא. פלוני הנטען עם יחסים מקיימת היתה היא האשה לדברי
ביחד גרה כבר הגירושין לפני וחודשיים הגירושין, לפני חודשים מספר
חודשים שמונה או שנה חצי בעלה עם חיה לא היא לדבריה פלוני עם

הגט. קודם

הגט. בעת בהריון שהיא ידע לא הקודם בעלה לדבריה

וכשנודע הקודם, בעלה שם על ליאל הבת את רשם הפנים משרד
"על הנוהג שכך הסביר הפנים משרד "בהלם". לדבריה היתה היא לה

החשבונות". פי

אינו וכמובן שמו, על רשומה שהבת יודע אינו פ. הגרוש לטענתה,
מזונותיה. את בעבורה משלם

הרופא להריון שנקלטה ובעת להוליד היה יכול לא הגרוש לדעתה
להרות. מסוגלת אינה שהיא שחשבו כיון בהלם היה

אסורה. ליאל הבת כי לדבריה הדברים מסקנת

הםב. זמן כמה לשאלה בתשובה הנ"ל) (פלוני המשיב גירסת
סביר ביחד, גרו הם הגירושין לפני חודשים השיב: יחסים מקיימים
פ' מהגרוש פרודה היתה שהיא טוען הוא הזמן, ע"פ שלו שהבת לו
אני ההסתברות בגלל ביחד. לחיות התחילו שהם לפני שנה חצי כבר
כמו בודאות", אומר "אני הגיון", לא "זה ממני היא שהילדה בטוח
היה שהעובר בגלל אחת הפלה מהגרוש, הפלות לה שהיו אמר כן

התפתח. לא שהעובר בגלל שניה והפלה בלב, מום עם

להוליד. ראוי היה הגרוש כן אם

שהיהג. יודע האם אותו שאל הדין בית עצמו. פ' הגרוש גירסת
עד יחסים קיימו האם לשאלה בתשובה שמעתי, השיב: חבר? לאשתו
חודשים 4 כבר לא, ואופן פנים בשום בתחילה: השיב הגירושין להליך
חודשים, מארבעה פחות לא ממש פרודים היינו אנו הגירושין לפני
מוכן הוא חודשים שלשה לבית מחוץ גרה היא אמר: יותר מאוחר
היתה היא שמא ולשאלה יחסים, קיימו לא שעזבה שמאז להשבע
לאחר ביחד, שהיינו וסת קיבלה היא הגרוש: השיב הגט, בעת בהריון
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ואחד גברים עם מבלה היתה שהיא ענה כן כמו שכבנו, לא מכן
ערבי. היה עמו מבלה היתה שהיא מהגברים

חצאי שני ועוד מלאים חודשים חמשה נולדה ל. הבת לסיכום
אמה. גירושי לאחר וסיון כסלו חודשים

הם: אסורה שהבת הסברות

ואחר וסת לה שהיה טוען שהגרוש כיון מהנואף, היו ביאות רוב
עם גרה כבר היא הגט, לפני חודשיים לפחות עמה שכב לא הוסת

יחסים. קיימו לא הגירושין קודם שנה חצי האישה לדברי המנאף,

להיתר: הסברות

בנה.א. את לפסול נאמנת אינה האשה ההלכה פי על הנה

"יכיר".ב. בגדר אינו נאמן, אינו הנטען
בחזקת שהוא במי היינו בנו, על נאמן אב כט, ד, הרמ"א לשון
הרי "כגון", הרמ"א שכתב ואף נשואה. באשתו כגון אביו
הבת הוריית בעת האשה מ"מ בנשואה, דוקא לאו שהנאמנות

לאחר. נשואה כבר היתה
שהוא שמה שטען כיון לאסור, נאמן אינו הנטען האמור, מלבד

לפסול. המספיקה טענה זו ואין הסתברות פי על הוא יודע
מה ובגלל למבקשת להנשא רצונו בגלל בדבר נוגע הנטען
דיבוריה לאחזוקיה איניש ועביד כבתו ל. הבת את שהחזיק
לג. בחו"מ כנפסק מעשה, עשה כבר גם אם ובמיוחד לכ"ע,

י אם כמהגם בן לקבוע לאב "יכיר" אין בנטען, "יכיר" ש
תשעה. בן או שבעה בן הוולד נולד חודשים

כיוןג. ממזר, שהוולד ברור זה אין מהנטען, נולדה הבת אם גם
למקוטעין וילדה הגירושין אחר מיד עליה בא שהנטען שאפשר
למקוטע וכסלו אייר, ניסן, אדר, שבט, טבת, חודשים: חמשה

למקוטע. סיון וכן
רמ"א פסק יד)וכבר סעיף ד סוף(סי' מבעלה שנתעברה אשה

חמשה רק ביניהם שאין אע"פ כסלו תחילת וילדה סיון
לכן קודם מעוברת שהיתה לומר לבנה חיישינן לא חודשים,

חודשים). (שבעה ז' בן ליה והוה גורמים דהחודשים
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ד,ד. ב"ש עיין מהגרוש. הוולד שאכן אפשרות קיימת כן כמו
היתה ואח"כ נשואה שהיתה אשה בד"מ... "כתב שכתב: כז
ויצא הולידה, ואח"כ קול, אלא עדים היה ולא גרושה בחזקת

בהיתר". הדבר
הדבר? אפשר וכיצד

6 סיון אמצע עד כסלו מאמצע חודשים, ל-9.5 נולד הולד
הגרוש. לדברי יחסים קיימו שלא חודשים שלשה ועוד חודשים,
מרע"א יותר שהוא אף "אישתהי", אומרים עשירי ובחודש
בחודש להוליד הוא שרגילות מאחר כיעור בעידי אף ימים

יא)העשירי ד, את(ח"מ והשמיט יח ס"ק ד בב"ש הועתק וכן
הענין". לפי הכל "ומיהו הח"מ: דברי סןף

זצ"ל איגר הגר"ע כתב כבר הגרוש, שטען וסת טענת ולגבי
במעוברת דמים דהסילוק לז] ס"ק ד בפ"ת [הובא קכח סי'

עוברה. משהוכר רק הוא
עמה היה שלא לומר נאמן אינו שהבעל הגרע"א הוסיף ועוד
שאינו ברור דבר בהכרת רק הוא דנאמן דמה די"ל חודשים, ט'
או אישתהי, אם בנו שהוא אפשר לדבריו שאף בזה אבל בנו,

נאמן. אינו כך על לז', שנולד

הריה. הנראה, פי על ונלך לעדויות נתייחס לא אם והנה
מותרת. היא שכך וכיון המגרש, של כבתו רשומה הבת

שחוט שור "ואין ספק, לנו מתעורר היה לא האם דברי ולולי
לפנינו".

פיו. ועל האם של חולים קופת בפנקס לבדוק לנו שיש לומר ואין
חודשים. תשעה מעל או לשבעה הבת נולדה אם לבדוק נוכל זה
יתברר אם וגם מדויק, בהכרח אינו הרישום לכך: התשובה
בדיוק תשעה בין למשל: הספקות, ישארו עדיין הרישום לנו

וחצי. תשעה בן או
הספירה בדיוק אינה היא קופ"ח של החדשים [וספירת

לידה]. ירחי תשעה יודעי עם של המדוייקת
הבירור אם לברר לנו שאין ספיקא, ספק בהלכות הוא וכלל
אחד שבספק אע"פ אחד, לספק ספיקא, מספק לנו יוריד



ממזרות צגהתר

סי' יו"ד בפ"ת [הובא ביהודה הנודע שפסק וכפי מחמירים,
לה]. אות קי

שהריז. מגוי גם נבעלה שמא ספק לצרף לנו יש מקרה בכל
אם שמחלוקת ואף ערבי, חבר גם לה שהיה אומר הגרוש
כאן מ"מ נב. וס"ק בסופו, מג ס"ק ד ב"ש עיין בגוי, תולים
ערבי. חבר גם לאשתו שהיה הבעל ע"י טענה שהועלתה שאני,

משהח. אגרות ז)והנה סי' ח"ג שבעה(אבה"ע שילדה שהאשה פסק
אם הגט קודם הנטען עם חיה אם אפילו הגט לאחר חודשים
תטען, לא עוד כל אבל כשר, הולד לשבעה שילדה תטען
יולדות הנשים ורוב הרוב, אחר שהולכים לפי ודאי ממזר הוולד

מיבמות דבריו והוכיח חודשים, א)לתשעה לגבי(לז שאמרו
לראשון ספק שהוא ולד ונולד חודשים שלשה תוך שיבם מי
רוב משום מהראשון שילדה בודאות שתולים לשני, ספק
הוא זרעה להכשיר אשה נאמנות שכל וכיון לתשעה. יולדות
נב ס"ק ד' הב"ש הקשה זה ומטעם ספק, שיש במקום רק
ואם ודאי, ממזר הולד מנכרי, אמרה לא שאם שפסק הטור על
והאריך ספק. אין הרוב ע"פ והרי האשה, נאמנת למה כן
כמיעוט, התנהגה כי אומרת שהיא שבמקום והוכיח באג"מ
האומרות שגם רוב שאין רוב, אין שוב לנכרי, שנבעלה כגון
שתאמר שאשה למד ומכאן מישראל. והולד משקרות מנכרי
ילדנו שהאומרות רוב שאין הרוב, נגד זה אין לשבעה, ילדתי

נאמנת. שהיא התוצאה כן ועל לט', ילדו באמת לשבעה
דבר לומר נאמנת כשרות חזקת לה שיש שבמקום כתב עוד
עיין שם, ע"י בא שהולד לומר נאמנת ולכן רוב. נגד שהוא

קידושין בתוס' כמובא מאי)שם ד"ה .(עג
לעשות לענין אף ברוב שתולים לדבריו, ראיה להביא ויש
שפכה, לכרות רפואה יש אם שאף ג ס"ק ה סי' מהב"ש ממזר,
ועל שנתרפא, תלינן לא הוליד, שופכה ככרות הידוע אם מ"מ

ממזר. ודאי הולד כן

הוולד, את לפסול שבא דבר אומרת האשה שלפנינו בנידון והנה
כודאי הולד את לפסול האג"מ סברת לפי צריך כן ואם להתירו ולא
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כשרות חזקת יש לוולד לכאורה כן, הדבר שאין אלא ספק, מחמת ולא
חסרון, זה אין גידלו, שהשני ומה הראשון, ע"ש רשום שהוא כיון
לראשון. קודם נשואה היתה שהאם יודעים והכל הביאתו, שאמו כיון

הולד אם שגם שאפשר כיון הוולד, את לפסול רוב שאין גם ומה
אפשר מהראשון אם וגם לז' נולדה כשר, הולד מ"מ מהשני, הוא

חודשים. מתשעה למעלה שילדה

יצחק מנחת עיין עוד להוסיף יש קנא)והנה סי' שהביא(ח"ט
מהר"ש קיז)מתשובת סי' שמיני אשה(חלק עם שגר ממזר ספק לגבי

כשר, שהוא מאחר זינתה האשה שמא ספק לצרף דיש חו"ק, בלא
מאחר, זינתה שמא מחשש במיוחדת, חליצה לענין שמחמירים וכמו
לתלות ויש דרבנן הוא ממזר ספק מ"מ לחומרה, הד"א ששם ואף
נתגרשה שבאם וכתב בגוי, עכו"ם, ברוב לתלות שיכולים וכמו בכשר,
חזקת מגרע גרושה חזקת שנתגרשה, שאחר משום זה, ספק לצרף יש
שבנידון כיון כך, על סמך לא עצמו שמהר"ש אלא א"א, איסור

ספיקא. לספק מצטרף אינו ואז כבנותיו, החזיקם אביהם שלפניו

להקל. שיש ודאי אביה, ע"ש רשומה שהבת שלפנינו בנידון אולם

יצחק במנחת ועוד, שוב)זאת ד"ה קנו סי' כרוכים(ח"י שגם כתב
נשאתי אדם אמר שאם ב סג קידושין אמרו וכבר ראיה אינו אחריה
נאמן אינו השניה של בניה ואילו מתה, ואחת הים במדינת נשים שתי
וכיון צרתה, ילדי גדלה שהיא שאפשר משום אחריה, בכרוכים גם
השני, מבעלה שהילד האם ואמירת ספק היה הולד האם, אמירת שבלי

ודאי. ממזר הילד את לעשות נאמנת אינה

פסול יהיה שיודה מי האמיתית אמם שזו יודו הילדים אם ומ"מ
בקהל. לבוא

הרישום וע"פ הבעל, ע"ש רשום שהילד כיון שלפנינו בנידון וא"כ
יכולה אינה האם כשר. שהוא ספק לנו היה לא האם של אמירה בלא
אלא אומר אינו הראשון והבעל לספק, ולו לגרום אמירתה ידי על
ספק יהיה עצמה שלהבת להחמיר ראוי אמנם ולכתחילה יודע. שאינו
לבוא כשרה הינה ל. הבת פוסק: הדין בית לפיכך, הביולוגי. אביה מי

לעלמא. ומותרת בקהל,
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הנוכחית אשתו עם יחסים שקיים שהודה בבעל לפני בא מעשה
וגם מאומה ידע לא הראשון הבעל מבעלה, שהתגרשה קודם עוד
להם ונולד כדמו"י אותה נשא השואל כך אחר דבר, יודע אינו היום
הנוכחית אשתו בתשובה, חזר שהוא כיון חרדי במוסד לומד שהיום בן

ראש. כיסוי ללבוש והחלה מתקדמים בתשובה חזרה בשלבי ג"כ

ירחיק שודאי דבר אשתו, את לגרש חייב הוא האם בשאלתו ונפשו
לבסוף עלול הילד שגם לכך שיגרום וסביר בתשובה, מחזרה אותה

התורה. מדרך לסטות

אינוא) שהבעל שבמקום א ט כתובות הרש"ש דברי ידועים
הבועל הרי לו, להאמין חייב שאינו בפניו העיד אחד שעד או יודע,
לבועל, נאסרה לא לבעל נאסרה שלא שכיון לאשה, אותה לשאת מותר
שנאנסה ישראל מאשת זאת ולמד למעשה. להלכה לו נראה וכן

בעלה. על נאסרה שלא כיון לבועל שמותרת

דב) חלק סופר חתם שו"ת סופר החתם פסק בזה (אבןכיוצא

ב) צחהעזר סימן

בעלה שזה עין בטביעות בדקה שלא [שאשה לי מצאתי "ואון
איירי דבכהן שכתב נדרים שלהי רשב"א בחי' כאנוסה] נחשבת אינה
אלא נאסרת אשה שאין עצמו על להחמיר שרוצה ולמי בישראל א"נ
אונס, מיחשב דלא דס"ל מדבריו מבואר וסתיר', בקינוי או בעדים
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עצמו, על להחמיר ראוי שיהי' לומר אין אונס דמיחשב ס"ד דאי
היא וסתירה וקינוי עדים וליכא הואיל מ"מ אלא רצון, מיחשב אע"כ
התוס' ועמ"ש שזינתה יודעים והיא הוא אפי' התורה מן מותרת
רשב"א". כוונת זהו עצמו, על להחמיר ראוי ובזה ע"א, ט' כתובות

להאונסהאוג) מותרת א לה יבמות תוס' לדעת נשואה אשה נס
אפשר ולכאורה בעלה. על נאסרה שלא כיון מבעלה, שתצא אחר

הרש"ש. כסברת משם ללמוד

ביה כתיב דלא אע"ג בועל גבי "ומיהו א: לה דף יבמות תוספות
דלא הוא דסברא ישראל באשת לרצון אונס בין לחלק יש נתפשה לא

הבעל". על כשנאסרה אלא הבועל על נאסרה

צרת לה דמשכחת "וא"ת לפי: ד"ה ב ג דף שם תוספות גם ועיין
בנים בלא ומת אחרת אשה ולו לאחיו שנשאת בועל לענין צרה
לענין כמו בה טומאה נמי בועל דלענין הבועל מן צרתה דפוטרת
להחמיר לנו אין צרה צרת משכחת לא בעל דלגבי דכיון וי"ל בעל...

הבעל". דגבי מטומאה יותר בועל דגבי בטומאה

תנינאד) ומשיב עו)שואל סי' ג,(ח"ד חלק אומר יביע בשו"ת (הובא

ו) סימן העזר זונהאבן אחת לאשה שקרא באחד לידו שבא במעשה דן
שהוא השיב זונה, שהיא יודע מנין וכששאלוהו שביניהם. קטטה בתוך
ששיקר וטוען ונשאה, זה הלך בעלה מת כך ואחר עמה. זינה עצמו
דין בזה שייך דלא שנראה וכתב לבזותה. אלא נתכוון ולא בתחלה,
על שנאסרה מפני הוא לבועל האיסור כל שהרי חד"א, אנפשיה שוי
לאסרה, נאמן שאינו משום בעלה, על נאסרה לא שזו וכיון בעלה.
אינה כן על וסתירה, בקינוי או עדים ע"פ אלא נאסרת אשה שאין

והב"ש הח"מ כתבו זה ומטעם הבועל, על יא)אסורה היה(בסי' שאם
לבועל. אסורה כך לבעל שנאסרה כשם שייך דלא נאסרה, לא באונס

"לשיטתה) כתב: ג ס"ק יא סימן העזר אבן שמואל הבית אמנם
עליה ישראל בא אם הנ"ל, תוס' דברי ג"כ הביא וב"ח הנ"ל, תוס'
שם דאיתא דכתובות פ"ק מסוגי' ונלמד ולבועל, לבעל מותרת באונס
הוא אם ש"מ היה, אונס מפני לדוד שבע בת נאסרה לא מה מפני
עוד שם ואיתא ברצון, בא דהוא אע"ג לבועל אפילו מותרת אונס
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אונס י"ל לפ"ז לאשתו כותב היה כריתות גט אוריה מפני אחד תירוץ
תירוץ ס"ל תוס' וצ"ל ברצון. עליה בא דהוא כיון לבועל אסורה
מותרת שוגגת והיא מזיד ...הוא איתא, בירושלמי אבל עיקר, ראשון
אם בין לעולם אסורה לבועל נשמע לזה, אסורה גירש ואם לבעלה
מ"מ לבעלה, מותרת והיא במזיד עליה בא אם ובין בשוגג עליה בא
באונס עליה בא ישראל אם א"כ במזיד. היה אצלו כיון לו אסורה
עיקר בש"ס אחרון תירוץ דס"ל וצ"ל לבעלה. ומותרת לבועל אסור'
ואם כותב... שהיה כריתות גט מפני לדוד מותרת היתה אוריה אשת
הרא"ש מתשו' נשמע כן עדים דליכא אע"ג לו אסורה עליה בא באמת
דאמר דכתובות פ"ק הנ"ל מסוגיא ונלמד הב"י, שהביא כתוב ובמצאתי
בעת עדים היו דלא אע"ג תוס' ופי' לדוד אסרוה לא מה מפני שם

עליו". אסרוה לא ולמה עליה דבא ידע דוד מ"מ דוד עליה שבא

משום דרבנן או דאורייתא לב"ש לבועל האיסור האם לדון ויש
שהאיסור "לדינא" שמסקנתו א סי' העזר אבן יואב חלקת עי' קנס,
מחת"ס. לעיל ועיין שני]. ובועל אונס ביאת אצלו [והנידון מדרבנן רק

לבועל,ו) מותרת האשה וחת"ס שלרש"ש כיון לדון יש עוד
כיון האם דרבנן, הוא שהאיסור הנ"ל יואב החלקת דברי ובצירוף
חייב אין אולי לעיל, הנזכר החשש יש וגם נשאת בשכבר שמדובר

להוציאה.

במים כופים שאין שכשם עני מנחת בשם ח ס"ק טו סי' פ"ת עי'
הדין הוא מותר, שסברה ונשאת עברה אם בדיעבד סוף להם שאין
בשוגג עברה אם כופים שאין להלכה שאינה דעה שיש דרבנן באיסור
"שניה". איסור בסתם הד"א אין אמנם לגרש. אותו כופים אין ונשאת,

הנוכחיז) בעלה עם שזינתה בעת שהאשה כיוון לדון יש עוד
בגדר שהיא לצרף יש האם חילונית, והיתה מהראשון פרודה הייתה
סי' ברמ"א כמבואר אסורה באיסור מותר שאומרת ואף מותר. אומר
קולא, שיש פעמים בדין בטעתה גם מ"מ קסז, מהרי"ק ע"פ ג קעח
"או ברמ"א: נז סעיף יז ועי' המושל, עליה בגזר ח ס"ק קעח פ"ת עי'
שאין שברור ואף מותרת. פיהם", על ונשאת בטעות דין בית לה שהורו

וחמישי". "רביעי לצירוף לאצטרופי חזי שמא מ"מ ממש, דומה זה
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הילדים זנתה, או נאנסה שהאשה ידוע אם אף נשוי, זוג כלל בדרך
ועל מהבעל הן ביאות שרוב לפי הבעל, כבני הולכים.מוחזקים פיהן

טו) ד, העזר אבן שו"ע א כז .(סוטה

לחיוב נוגע הדבר האב, שהוא מכחיש הבעל כאשר מתעורר הספק
"ממזרות". ולקביעת ירושה מזונות,

לדון יש הבעל מאחרא.בהכחשת והוא אמירתו, עצם מצד
להלן וכמבואר בניו על להעיד נאמנות לאב נתנה כאשרב.שהתורה

לדבריו. הוכחות יש

רפואיות. בדיקות על המבוססות בהוכחות נדון אנו

בנוא) הוא מי לקבוע זכות לאב נתנה התורה האב, (קידושיןנאמנות

בכורי) בני זה לומר אדם נאמן ב: קכז וכ"ב ב אבןעח ערוך בשלחן נפסק וכן
מבניו אחד על או ממנו שאינו העובר על שאמר "האב כט: ד, העזר
כי מהכתוב זה דין מקור ודאי", ממזר והוא לפוסלו נאמן בנו שאינו

יכיר השנואה בן הבכור כא)את לאחרים.(דברים יכירנו - יכיר ודרשו

כבנו הילד הוחזק כבר אם ומהן: סייגים כמה יש יכיר שבדין אלא
זה בני אמר אפי' ומאידך, לפוסלו, נאמן האב אין שוב אביו, ע"פ
מדבריו, לחזור נאמן כן, אמר למה ואמתלה נימוק אח"כ נתן אם ממזר

נשואה אשתו בן כגון כבנו מוחזק היה אם אלא נאמן ד,אינו (רמ"א

כגוןכט) פנויה, בן לפסול בא אם אבל בנו, שהוא שהוחזק או ועוד.
קצה"ח עי' לפסול, נאמן אם הראשונים נחלקו ממזר, עצמו האב אם
לומר ואילו כבנו, להחזיקו נאמן הכל לדברי ירושה לגבי ב. ס"ק רעו
נאמן) שאינו כו, ד סי' מאיר בית דעת בזה (ואף נאמן, ודאי בני אינו

כדי אמר אם כגון האב, אמר נסיבות באיזו שתלוי מחיובלהפטראלא
או הפוסקים, רוב לדעת לחזור נאמן ובאמתלה אמתלה, זו מזונות,
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את ידיעתו ע"פ ולא אומדנות ע"פ הייתה שאמירתו שאומר כגון
כד. כרך יכיר ערך באנצ"ת במ"ש זה בכל ועי' הענין.

כן אם אלא נשוי, בהיותו אבהותו להכחיש יכול האב אין זה לאור
רשמו לא ברית, לו ערך שלא כגון כבנו, הולד את מעולם החזיק לא
רשאי אין שוב כבנו, החזיקו אם שהרי וכיוצא, שלו זהות בתעודת
אמו במעי שעודו עובר על יאמר אם תתעורר הבעיה אמנם לדחותו,
ממזר. יהיה והולד ממזונותיו יפטר לכאורה בזה ממנו, שאינו אשתו -

סופר החתם יכיר, יג)ולענין סי' ח"א העזר שהאמינה(אבן אף כ'
האב טען אם כן ועל גמורה, מעדות עדיפות לו נתנה לא לאב תורה
נאמן, אינו - הדעת אומד פי על זה הוא שבני יודע שהוא שמה
שכך שאומדים אלא ראו שלא דבר להעיד נאמנים העדים שאין כשם

המקרה. היה

מוכיחהב) כשלעצמה הבדיקה אם לדון יש רפואיות בדיקות
ניתן הרופאים בדיקת על האם ודאות, בה יש ואם גמורה, בודאות
או חז"ל בזמן שהיה הידע בין שינוי כשאין להלכה בנוגע לסמוך

וחזקה. יכיר כנגד אף האם כן ואם שינוי, כשיש גם האם

פעמים - חז"ל על המוסכמת - ודאית הוכחה כי לדעת יש תחילה
פח יבמות תוס' מקומות בכמה מצינו וכן עדים פני על אף שעדיפה
דלגבי ברגליו: הרוג ובא שמת אדם על שהעידו שנים בנדון כתב א
ב כח ובבכורות תצא, לא רב אומר היה לא לכל וידוע הנראה דבר
יבואו אם אף אזי מיתה לאחר משתנים שמומים הוא כלל שאם אמרו
בכתובות בזה כיוצא הם, שקרנים העדים נשתנה שלא ויעידו עדים
העידו אם שקרנים אלו עדים נינהו" שקרי סהדי "הנך אמרו א טז
דר' במעשה א כה השנה ראש גם ויעוין חז"ל, ע"פ המוסכם נגד

יהושע. ור' גמליאל

ו: סי' א חלק חו"מ במשפט עיונים בספר בזה שהארכנו מה ועי'

חז"ל שקבעו כלל נגד מעידים עדים שאם למדנו או(ב,ג)"הרי
(עדים ההיפך מכיר הציבור שכל דבר או חז"ל שקבעו אומדנא נגד

שקרנים). בחזקת הם אלו
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רק להעיד לעדים נאמנות שאין הוא שהטעם לכאורה שנראה אף והנה
מהרשב"א. כן נראה אין חכמים, שקבעו אומדנה לסתור באה עדותם אם

חיותא ליה מסרי יומא דכל רעיא "ההוא כתב: ה,א ב"מ הרשב"א
לאורכי לגמ' ליה למה לי תמיה סהדי, בלא ליה מסרי יומא ההוא בסהדי
דהוה וי"ל בסהדי... ליה מסרי יומא כל אי מינה נפקא ומאי האי, כולי
ליה דחשדי משום בסהדי אלא ליה מסרי לא יומא דכל דכיון ס"ד

ד מפקיד קטעין סהדיוהשתא ואנן טענתיה, ריעא סהדי, בלא ליה אפקיד
גביה אפקיד סהדידלא אתו אשתליאפי' דלמא מינייהו, תרתי דאכל

הנישאת כל אי אמרו מזו וגדולה האי... טעין דקא הני ולא הוו ואחריני
ומשום נינהו, שקרי סהדי קול לה ואין הואיל זו קול לה יש בתולה
דאתו כיון בסהדי ליה מסרי הוו יומא שכל אע"פ זירא ר' אמר הכי

במילתא". מספקינן לא מינייהו תרתי דאכל ואמרי סהדי

קול, לה יש בתולה הנשאת כל ואי כתב: ב טז כתובות וברשב"א
יצאתה שאילו כלומר, נינהו, שקרי שהדי הוי מאי עדים אתו כי
אלו אלא זוכר אדם שאין וכיון בדבר, יודעים היו רבים בהינומא

בהינומא". מעולם יצאתה דלא נינהו, שקרי שהדי בלבד,

מסתבר, דבר נגד מעידים שהעדים שכל מדבריו משמע ולכאורה
נאמנים". אינם הם שוב חז"ל, ע"פ כמסתבר שנקבע דבר שאינו אף

דומה: ענין הבאנו ט סי' ושם

הראב"ד בשו"ת הוא וכן נו, סי' לראב"ד דעים תמים בשו"ת
בעל הודאת משום מחייב היה שחמיו הראב"ד הביא יט, סי' (קאפח)
אם שאף פרעתי, לא כאומר לויתי לא האומר כל שאמרו וכמו דין,
הראב"ד וכתב דמי, עדים כמאה דין בעל הודאת שפרע, עדים הביא
טענות' אחר לילך לנו "שאין לו שטען עד לחמיו היה יכול שלא
לי מכר לא אחיך זה שטען ומה לאמיתו, אמת דין להוציא אלא
בידו היתה שגגה אלא דינו, להודות נתכוון שלא סהדי אנן כלום,
משגגה כי יראו אם בב"ד תלוי הדבר ולכן טענתו, לחזק סבור והיה
לחזק אלא נתכוון שלא בכך טוען והוא שטען מה טען ומפתיות
ביניהם ויפשרו הדבר שיתקנו אלא הדין, מיצוי אחר ילכו שלא טענתו,

בידו". הקרקע להעמיד
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לקבועג) כדי שבדקו בדיקות שתי מצאנו ז"ל חכמינו בדברי
המקרה רשב"ם] לפי' ולא הרא"ש, שו"ת [לפי' א נח בב"ב אבהות:
שהוא טען אחד וכל עשרה ובאו לבנו, ירושה שיתנו צוה שאחד
מהם אחד אולם אביהם, קבר שיחבטו להם בנאה ר' וצוה הבן,
מספר המובא הוא שני מעשה הזוכה, שהוא בנאה ר' ופסק סירב,
אדונו בית על שהשתלט בעבד סעדיה, ברב מעשה [רלב] חסידים
המת מאב עצם ליטול סעדיה רב צוה בנו שהוא להוכיח וכדי
הדם בו שנבלע וזה עבד של דם ובספל בן של דם בספל ולהשימו
שו"ת מדברי ממון. לגבי בדיקות על שסמכו הרי לכאורה הבן. הוא
למנוע כדי קביעה אלא מוחלטת הוכחה כאן שאין נראה קז הרא"ש

פתוח. דין מהשארת

סעיף יב סימן חו"מ ערוך בשולחן להלכה נפסקה הרא"ש ותשובת
יכול הדבר שאין במקום הפשרה, כעין דין לעשות לדיין כח "יש ה:
גמר". בלי ידו מתחת חלוק הדין להוציא רשאי ואינו להתברר.
לעשותו הדיין "ויכול כתב: ו ס"ק שם חידושים המשפט ובנתיבות
הנתבע". בדברי רמאות צד מכיר כשהדיין וזה דין, בעל של כרחו בעל

של בבדיקה בנאה ר' בדק שלכך שם בתרא בבא רש''ש ועיין
ידי דעל משום חסידים, בספר המוזכרת בבדיקה בדק ולא הסתברות,
שיוודע רצה לא בנאה ור' ממזרים, שהם יתגלה חסידים דספר בדיקה
הודעת רק אינו הקבר, חביטת של שלו, נסיון אבל ידו, על פסולם
לקבוע כדי דיה חסידים ס' של שבדיקה הרי אחיו! על יתר צניעתו
שיכולה שבימינו רקמות בדיקת שכן כל זה לפי ולכאורה ממזרות,

ממזרות. לקבוע

זו? הלכה ע"פ לפסוק לנו יש והאם

חוברתד) באסיא הובאו זה [בנושא בדיקות סוגי שני קיימות
חשובים, מאמרים כמה הלפרין] והרב דיכובסקי הרב פרימר מד"ר לה

ובדיקת דם בדיקת אחרים: למאמרים דנ"א,HLAוציונים ואח"כ
על המבוססת דם דםA,B,Oבדיקת בעלי הוריו ששני אדם למשל ,

Aדם לו שיהיה יתכן סתירהBלא קימת לכאורה דם בדיקת לגבי .
נדה במס' שהרי לעיל, א)לנזכר באדם(לא, שותפין "ג' בברייתא אמרו
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מזרעת ואמו עצמות... שממנו לובן מזריע אביו ואמו, אביו הקב"ה
ובשר עור שממנו הלכה:ודםאודם לענין הובאה זו וברייתא ,..."

מחשש השלישי את למול אין מילה, מחמת אחיו שני שמתו מי הדין
האב מן באחים גם נאמר זה דין האם ומחלוקת (המופליה?), סכנה
כיון האב מן שאחים זו ברייתא ע"פ האגודה דעת האם, מן שאינם
ח"א יו"ד משה [באגרות שלישי למול רשאי באב תלוי אינו שהדם

הנ"ל]. בברייתא שונה שגירסתם לפי החולקים דעת פירש קנד סי'

אמרו ויש דם. בדיקת על לסמוך שאין שלמדו יש זו מברייתא
הצבע את הנותן ההמוגלובין הדם גוף בין יש חילוק סתירה: שאין
על לכאורה החולקת בעדויות משנה יש כן כמו הדם, לתאי האדום

לעני פירשוה יש זו, חוב'ברייתא "אסיא" דעות סיכום [עי' אחר ן
.[50-44 עמ' לה

בדיקת שהוא שני בדיקה כךHLAסוג על מבוססת הבדיקה ,
ובאחד הדם מכדוריות כלל בדרך הרקמות מאחת שבודקים
זה צופן גנטי, צופן בו שיש אתר שם יש (6 (מס' הכרומוזומים
לזהוי (הניתן אנטיגן 2 יש מהאתרים אחד בכל אתרים לכמה מתחלק
אנטיגנים כ180 מתוך מהאם, ואחד מהאב אחד שלו) הנוגדן בעזרת

מליארד. לאלף מגיעה האתרים בכל האפשרות

אנוה) האם ספק, ללא ברור כדבר כיום לנו הידוע דבר ולגבי
הבאנו שכבר למה נציין ממון, להוציא זו ידיעה סמך על רשאים

עקרות: לקבוע נאמנות בענין

אינה שאשה משום נאמנת שאשה מקומות בכמה שאמרו "מה
ספק, ללא הוא הדבר וכי לשקר, דרכה אין או בעלה, בפני מעיזה
תוך פורע אדם אין חזקה כשאמרו וכי כך? על להשבע ניתן וכי
שפורע בעולם אדם אין וכי ממון, מוציאים זו חזקה סמך ועל זמנו,
ז"ל חכמינו שקבעו אלא זמנם, תוך שפורעים שיש וודאי הזמן, תוך
לכפות, אפשר עולם של וטבעו דרכו ועל עולם, של דרכו הוא שכן

הכלל. מן יוצאים שיש אף מהכלל ליוצא חששו ולא

שבעלה אשה ובטענת כופים, שנים עשר שלאחר היא הלכה כן כמו
לעת ילדים רוצה אני חוטרא", "בעינא טוענת אם כחץ יורה אינו
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וכן תלד, לא יותר זו שאשה להשבע אפשר וכי כופים, זקנותי,
תלד, לא הסתם מן שנים עשר שלאחר אלא, משקרת, אינה שהאשה
כודאי לקבוע אבל נאמנותה, את מחזקת שנים עשר של השהיה וכן
עשר אחר מאחר ילדה אם הדין מה הפוסקים דנו והרי לנו, מנין
מה לגבי הדבר וכן מהראשון, כתובתה ותובעת הראשון של שנים
בפני מעיזה אינה שאשה משום נאמנת שאשה מקומות בכמה שאמרו
להשבע ניתן וכי ספק, ללא הוא הדבר וכי לשקר, דרכה אין או בעלה,

הכלל. מן יוצאים שיש אף מהכלל ליוצא חששו ולא כך? על

חז"ל, שקבעו חזקות לענין שאמרו כשם כי נראה, לכך וההסבר
ולכאורה ממון, מוציאים זו חזקה ומכח זמנו, תוך פורע אדם אין כגון
אין לבד רוב על והרי רוב, של ענין רק כאן שאין כיון תמוה הדבר
אלו שבחזקות שכיון אלא החזקות, על סמכו וכיצד ממון, מוציאים
וכבר רוב, מסתם אלו חזקות עדיפות כן על סברא, מתוך בא הרוב
הבאה חזקה "שכל תשובה: ד"ה כז סי' אבה"ע מהרי"ט בשו"ת כתב

כעדים חשובה הסתברות בתוךמכח פורע אדם דאין חזקה "אבל :
ועדיף פרע... שלא סהדי דאנן כעדים דחשיב סברא מכח באה זמנו
קרוב כח בסי' שם כתב בזה וכיוצא פרע", שלא סהדי דאנן מחוב
אף רז. סי' ח"א הדשן בתרומת כתב בזה וכיוצא ואיכא ד"ה לסוף

הרוב. אחר בא הולכים העקרות, לחזקת הסבר שיש כיון כאן

בנוגע קביעה לקבוע רופאים נאמנות ובדבר שם: הבאנו כבר וכן
קעג, סי' יו"ד סופר חתם שו"ת ועי' רבים, בזה דשו כבר להלכה,
האמינו שלא שאף ל, ס"ק קפז סי' יו"ד תשובה בפתחי להלכה והובא
ועי' טבע, הוא שכן שמעיד מה על האמינו הרי ידוע גוף על לרופא
אה"ע חת"ס ובשו"ת ועוד, יג סי' ח"א מהרש"ם בשו"ת בהרחבה
וקביעת כפיה, לענין הנדון ושם הרופאים נאמנים טבע שעל סא ח"ב

טבע. של ענין הוא לכ"ע נמוך זירעונים במספר להוליד יכולת

על אולם "מסמכים", ללא ידיעתם סמך על בנאמנותם זה וכל
מלכיאל דברי שו"ת עי' בדיקה, ע"י הבא בדבר הרופאים נאמנות
י פד"ר גם ועי' נאמנים. הם עלמא לכולי שבזה שכתב קז סי' ח"ד
ומקובל "נהוג ודיכובסקי: אזולאי צימבליסט הרה"ג ע"י 244 עמ'
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נסמוך מי ועל הרופאים קביעת על אלו בענינים לסמוך הדין בתי בכל
34 עמ' א בפד"ר כתבו וכן הרופאים", על לא אם עקרות בעניני

זצ"ל. כצס והרה"ג מנחם בן הרה"ג כץ ר"ר הרה"ג ע"י

קד, תשובה כהן עזרת ושו"ת עט סי' כהן דעת בשו"ת גם ועי'
נאמנות לבין חוש ע"פ הבנויה נאמנות בין הבדל שיש שמסקנתו

תיאוריה. ע"פ הבנויה

חז"ל בזמן ידוע שהיה המדע הידע בין סתירה כשיש שדנו [יש
שם ג ה, סי' דעה יורה איש חזון דברי את נציין כיום, שידוע לידע
מום בהן שיש חז"ל שקבעו בהמות הן שכידוע טריפות, בענין דן
יכולות מהטריפות שחלק ידוע וכיום משנה יותר לחיות יכולות שאין
רוח ע"פ הטריפות לקבוע לחכמים שנמסר איש החזון ופירש לחיות,

תורה אלפים בב' ידועים שהיו ואותם ב)קדשם ט ע"ז מזמן(עי' שהם
הטריפות הן הוראה סוף שהם אשי ורב רבינא ימי עד תורה מתן

מהם]. שמבריאים ידוע שכיום אע"פ תורה שצותה

הסבר על המבוססת אומדנה היא רקמות בבדיקת שלפנינו האומדנה
ההסבר אמנם "לראותם", שניתן ממצאים יכוליםועל והממצאים

הוא שכך להעיד הם נאמנים כאמור אולם מקצוע, בעלי רק לראותם
אחרים. מקצוע בעלי ע"י לבירור ניתן והדבר הטבע,

הרה"ג של המקיף מאמרו את ראיתי הדברים רוב שכתבתי אחרי
אלא טעם. ובטוב בהרחבה זה נושא שהקיף ט הדין בשורת לרר ר"י
סי' המשפט נתיבות דברי את גם הביא שם שונה. בדרך הלך שהוא
וכן ממון להוציא ניתן העולם לכל דמוכח באומדנה שרק ב ס"ק טו
אין ההשתדלות אחר ש"אם ד אות טו שם השלחן מערוך הביא
דמוכח באומדנא לו נראה הדין אם רמאותו, לברר הדיין ביכולת

מומחה". דיין הוא אם יחייבנו לתובע, חייב שהנתבע

לכל. ידועה רקמות בדיקת של זו אומדנה שאין שטען אלא

רקמות בדיקת שיש יודע העולם" "כל כיום גם כך, זה אין לכאורה
מתים שמזהים שומעים הכל היום שהרי ביותר, טובה הוכחה ושהיא
מזהה המשטרה דנ"א, בדיקות ע"פ אבהות מזהים דנ"א, בדיקות ע"פ
מקצוע. לבעלי נושא שזה יודעים שהכל אלא דנ"א, בדיקות ע"פ חשודים
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רופאים ודאי שאז לחששות, רק לא רופאים על סומכים ואנו
בהרבה גם אלא הכיפורים, ויום בשבת נפש פקוח דיני והראיה נאמנים
עקרות, כגון: כידוע לקולא גם עליהם, סומכים שאנו רופאים בדיקות

ועוד. כשרות, לענין מומחים בדיקות וכן נדה, דכה, פצוע

לעיל שהובאה האב בעצם הבן דם בדיקת שלרש''ש לעיל ועיין
ממזרות. לקבוע כדי דיה גאון סעדיה מרב

בבדיקותו) דנו סורוצקין והגר"י וילנסקי הגר"י שלזינגר הגר"מ
אבהות לענין 346-352)דם עמ' ה כרך אבהותו(פד"ר שהכחיש אב בנדון

לענין היתה והשאלה האב שהוא אפשר שאי בידו סייעה הדם ובדיקת
ספקות: כמה לפנינו דעתם: וסיכום ממזרות ולענין מזונות

שישא. כיון הולד את לפסול אפשר אם לנו ספק "יכיר" מדין
את מכחישה האשה כשאין רק נאמר שיכיר הסוברים פוסקים
ועוד, בני, זה חיובי באופן כשטוען רק סוברים ויש הבעל

לפנינו. ספק הרי

אםב. לנו וספק ממזר, הולד אין ישראל בת על הבא גוי כידוע
ב אירע המקרה הגוי, מן בא יהודיםהולד (רמלה) מעורבת עיר

רק הם שהגוים בעיר כך על להסמך שקשה אלא וערבים,
כן ועל בעריות יותר כפרוצים הגוים נחשיב אם אלא מיעוט

בהם. יותר לתלות יש

"נוגע",ג. כשהוא גם לפסול נאמן האב אם הפוסקים מחלוקת
מזונות. מחיוב לפוטרו כדי בני אינו האב טען שלפנינו ובמקרה

הואד. שכך או ראו שכך מעידים אם רק היא הרופאים נאמנות
כזו "תוצאה תיאוריה על לא אבל אדם בני רוב אצל הנוהג

על היא נאמנותם כן ואם וכך", כך עובדה על רובמראה

אחוזים. במאת קביעה על ולא

בעילותה. "רוב כאביו המוחזק בן הוא שהבן קובע הרוב זה לעומת
האב אחר בנים רוב בין "התנגשות" כשיש כן ועל הבעל" אחר

ספק. והדבר "רוב" נגד כ"רוב" זה הרי בדיקות תוצאות ובין

חזקתו. מכח הספק, את להכריע ניתן צדקת, בחזקת האם אם
נאנסה. האם שמא להכריע, יכולה אינה זו שחזקה יתכן אך צדקת,
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המסקנה: דבריםומכאן בכמה שדומה ממזרות, מחייבים, אין ממון
החלטה. לקבוע רוצה הדין בית אין נפשות, לדיני

הראתה ובדיקה בתו, על אבהותו שהכחיש באב דנו נוסף בפד"ר
שהמוחזק זה לפי קבע הרופא לאם, רק השוים אנטיגנים לה שיש
רק שוה הבת כיצד הסבר לו היה לא אבל האמיתי, האב אינו כאב
דיכובסקי ר"ש הרה"ג כותב לה חוב' באסיא שנתפרסם בפס"ד לאם,
רוב כגון התנהגות רוב ע"פ טבעי רוב להעדיף יש הרמב"ן ע"פ

בדיקת לדעתו הבעל, אחר קבעHLAביאות האב אם אף מועילה
הבדיקה שע"פ לפי בנו, שזה שהוחזק החזקה כנגד ואף בני זהו
ספק היא הבת שלפ"ז להעיר [יש יסודה, בטעות זו שחזקה מתברר
אלא נוספים] לספקות זקוקים כן ועל ודאי, מממזר חמור שדינו ממזר
מקבל הולד הידוע ולפי מאחר דופן יוצא הוא הנדון והמקרה מאחר
וקשה לאם רק שוה היתה עליה שדנו הבת ואילו ומהאב מהאם בשוה

כן ועל ביותר, נדיר שזה לאם בדיוק מתאים גבר שנמצא במקרהלומר

הדיןזה לעיקר לחזור הבעל.יש אחר ביאות רוב -

בבדיקתז) שדוקא להעיר מדויקתHLAיש להיות האמורה ודנ"א
דם בדיקות ששתי ידוע הרי מעבדה, טעויות מיני לכל לחוש יש ביותר
מתאימות, אינן אנשים שני ידי על הנעשות דם ולחץ חום מדידות ואפי'

בדיקת במקרה האתרHLAבודאי ברור כרומוזומים בידוד הדורש
אחרים) אנטיגנים של הם (שמא הנוגדנים בבחירת דיוק אתר כל בדיקת
חיוביות תוצאות בין הבדל שיש ברור אמנם מדויקת. אינה והבדיקה
בטעות, לתלות כאמור שניתן שליליות לתוצאות בטעות לתלות שקשה
אחד". "עד ע"י נעשות הסתם מן הבדיקות כלל שבדרך הוא נוסף חסרון

בדיקת על להסתמך רצו שלא הראשון פס"ד את להבין יש כן ועל
ממזרות. קביעת לענין דם

חתימתו מספיקה אין לכאורה רקמות, בדיקת תוצאות קבלת לגבי
מקצוע בעל ע"י תיבחן שהתוצאה מראש להודיע ויש אחד, מקצוע בעל
אומנתו את ירע לא מקצוע בעל משום היא הנאמנות שכל כיון נוסף,
האומן יודע אם אבל משקר, שמא חוששים אין לגלוי דעבידא ובמילתא
לגלוי, דעבידא מילתא בגדר זה אין הרי נוספות, בדיקות יהיו שלא
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בנתיבות מט סי' חו"מ ועי' לכל, מסורה שאינה שכזו בבדיקה ובמיוחד
את והחלפתי טעיתי לומר יכול חכם תלמיד שלכך ב ס"ק המשפט
בודק, אינו חכם שתלמיד וסובר טועה שהעולם לפי בשמעון, ראובן
שהחליפו יתכן ואכן לגלוי, דעבידא מילתא דין לגביו אין שכך, וכיון
הוטעתי. לומר חכם התלמיד נאמן כן ועל בשמעון, ראובן את לפניו

בכמה כתבתי "כבר קא: סימן ב חלק מהרש"ם בשו"ת מצאתי ואכן
שפיעגעל מוטער מראה ע"י בודקים הגדולים שהרופאים דבזה"ז תשו'
זה רופאים ב' אם להאמין נוכל שפיר שם שיש מה בעיניהם ורואים
נאמן". עכו"ם דגם דעל"ג כמלתא דהוי בשוה מעידים זה בפני שלא

לגילוי דנ"א בדיקות בארץ לעשות ניתן לא כיום כי נציין עוד
מעשה היה וכבר בחו"ל, שעושים יש אולם חוק, הוראות עקב ממזרות
הייתה לא שהבדיקה ספק ללא ונתברר בלונדון בדיקה שעשו לפני

המעטה. בלשון מדוייקת

מצינוח) אחד מצד שונה, דין מצינו ממזרות, קביעת לגבי והנה
הנר "שיפוראקולות אומרים בתים", "בעלי הגיון נגד שהם לנו, אים

תולים ולפעמים "אישתהי", אומרים לידה, ירחי חישובי לגבי גרים"
"שם", ע"י בא שמא שתולים אמרו ואף חודש, יב עד בבעל הולד
שאפשר כל בזנות תולים שאין תמז: סי' באמצע הריב"ש כתב וכבר
ועוד בכשרות, חושדים שאין הרחוק הצד על אפילו בבעלה, לתלות
הנ"ל הדין בשורת והובא תתעבר, שלא כדי מתהפכת מזנה האשה

שליט"א. יוסף הגר"ע בשם

ארבע ובדיקת ואסופי שתוקי כגון ביחוסין חומרות מצינו מאידך
וכו'. אמהות

ספקות, שיש כיון לממזרות, הנוגע בכל רקמות בדיקת לגבי כן אם
נכון קרא לא המבחנה את הקורא שמא מבחנה, והחליפו טעו שמא
אלא אחוז במאה נכונה תמיד לא הבדיקה גם הרי התוצאות, את
לפסול הנוגע בכל לפסול שלא לתלות מקום יש א"כ ב99.7%,
גרועה זו בדיקה אין מזונות, כגון ממונות דיני לגבי אולם בממזרות.
אדם מאין גרע וכי הכל, לדברי שמחייבים הסתברות ע"י הבא מרוב

למשל? זמנו, תוך פורע
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אלישיב הגרי"ש בשם שהובא תש"ס רסו - רסה "מוריה" ועיין
בבא לרש"ש וציין רקמות, בדיקת ע"פ ממזרות לברר שאין שליט"א

ב. נח בתרא

ירושה לגבי רקמות; בדיקת ע"פ מזונות לחייב שניתן נראה כן ועל
ולגבי יורש, קביעת לצורך היא כשהבדיקה עדים בשני צורך יש

ודאי. לקביעת ולא ספק לקביעת תועיל הבדיקה ממזרות

(א) יד סימן

עגונה היתר

mewn /exkf ca` /aex :oicd on xizdl zexaqd /dyrnd xetiq

:zeiecr /ievn epi`y herinl miyyeg oi` /micr zeidl xyt` i`y

drenydyk /"izrny"l dxad lew oia miweligd /inipep` oetlh

.dxhyna inipt meyix /zny jk lr sqep mihxt zx`zn

נעלם רמלה מהעיר ז' שמעון שבעלה המספרת אשה לפנינו באה
.91 בשנת שנה, כ17 לפני

בבית ישב אף פעמים מספר בסמים, סוחר היה בעלה שנתברר כפי
אנשים של רב מספר שחקרה המשטרה בתיק עיון מתוך זה. בגלל סוהר
שמאחר מסקנה הגיעו שהם הרי החקירה, לצורך מהם כמה עצרה ואף
ברור סמים, עיסקי בגלל התחתון" "עולם אנשי עם מסוכסך היה שהנ"ל

היום. עד נמצאה לא גופתו אולם ידם, על נרצח שהוא להם

מודעינים" "מקורות מתוך גם לדבריה זו למסקנה הגיעה המשטרה
ויים.חס

קטנים. ילדים וארבעה הורים, אשה, לו היו העלמותו ביום לשמעון
ילדיו לבין בינו לא וכן לבינה בינו קטטה כל היתה לא האשה לדברי

מסוימת. תקופה בעלה הורי בבית לגור עברה אף האשה והוריו.

הודיעו בו אנונימי טלפון לדבריה האשה קיבלה העלמותו אחר יום
הטלפון. את וטרקו לעולם" בעלך את תיראי לא "יותר לה:
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אברך. כיום שהוא בנו את וכן הבעל אחי את הזמין הדין בית
וכל בעיר הייתה השמועה כי בנפרד, אחד כל העידו, הבעל אחי
כי לספר ידעו ואף ערבי ע"י נרצח אחיהם כי כך, על ידעה העיר
מספר לפני כי אמר אף הבן דרכים. בתאונת יותר מאוחר נהרג הרוצח
ששמו מסוים אדם לו אמר גדול, היה כבר הבן - שהוא בעת שנים,
זה ולצורך אדם, אותו עם לדבר ביקש הדין בית מת. אביו כי הרצל
התקשר אכן הבן הדין, בית בנוכחות אדם לאותו שיתקשר מהבן ביקש
כי הלה השיב מת, אבי כי בשעתו לי אמרת האם הבן שאל וכאשר
שמא לדבר מפחד הנ"ל כי הבין ביה"ד כך. על לדבר מוכן אינו
שתי או המשטרה עם יסתבך שמא או התחתון מהעולם לו יורע
והבן הבן עם שוב יותר מאוחר שוחח הדין בית יחד. גם הסיבות
אותו נחקור ואם הדין לבית יענה לא הנ"ל מבין שהוא שכפי השיב

הבן. את יסבך רק

וישבו בסמים שעסקו עבריינים עם קשר ליצור ניסה הדין בית
דבר. העלה לא והנסיון תקופה לאותה סמוך בכלא

הדין לבית האשה פנתה הבעל, העלמות אחר מיד בשעתו כי נציין
פס"ד הוציא ביה"ד ילדיה, בעבור למזונות דין פסק לקבל ע"מ
שהילדים כיום הלאומי. הביטוח דרך אותם גבתה והאשה למזונות
קיצבת לקבל כדי פטירה על פס"ד הדין מבית מבקשת היא בגרו
שנים ולדבריה אחרים גברים עם חיתה לא היא לדבריה שארים;
היתר לקבל עליה שלוחץ מה זה (ואולי - בתשובה חזרו מילדיה

דין?) מבית

העדויות: משום והן הדין מן הן להתיר לדון הסברות

משום והן נהרג שהבעל "רוב" שני שיש משום הן הדין, ע"פ
למיעוט חשש אלא כאן אין בידינו, אחד רוב אם ואף זכרו. שאבד
ועיין יצחק, מעין להלן עי' הדין, מן לו חוששים שאין מצוי שאינו

הא. ד"ה ב לו יבמות תוס'

ואחרא. סמים עברייני עם שמסוכסכים אותם רוב האומדנה ע"פ
שאותם נוסף רוב שיש אמורים הדברים ובודאי מתים, הם נעלמים כך
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הם אכן מתים, שהם מקיפה חקירה אחר למסקנה מגיעה שהמשטרה
סוף. להם שאין למים דומה ולכאורה מתים.

נ'. וסי' מט סי' אהע"ז יעקב חלקת בשו"ת דומה סברא ועיין

גםב. ומה שנה, 17-18 משך מזה גדול זכרו" "אבד לך אין
וכידוע עמם. בקטטה היה שלא ואשה ילדים ארבעה הורים לו כשהיו
אוצר ראה מותרת, אשתו אם זכרו שאבד במי עולם גדולי נחלקו
קפג סי' ח"א ומשיב והשואל ואילך, טו אות רס ס"ק יז הפוסקים
מורדון ר"א על לחולקים שאף כ' ועוד עח סי' החדש צדק צמח וכן
רס אות לב לסעיף אוצה"פ וראה סברתו, את לצרף יש מקום מכל
יש שאם שפסקו עולם גדולי של ארוכה רשימה ואילך יח אות

זכרו. שאבד מי את מתירים נוספות אומדנות

גםג. הרי וכו' טלפונים גדולה כה תקשורת שיש כיון כיום
סי' ח"ב המהרש"ם שכתב כפי בכך יודו מורדון ר"א על החולקים
החיפושים. למרות נמצא ולא אותו חיפשה שהמשטרה גם ומה קסח.

זמנו על כתב סה וסי' נח סי' א חלק העזר אבן סופר החת"ם
הים מן עולה הנתבע היה אילו וטלגרף, עיתונים כיום שיש שכיון
נאמרו הדברים אם העיתים. כותבי או אגרת ע"י לביתו מודיע היה
החתם שבזמן תקשורת להשוות אין כי שברור אנו, בזמננו ק"ו בזמנו

לימינו. שנה 170 כ לפני סופר

הב"חד. "דעת שהביא נ סימן העזר אבן יעקב חלקת שו"ת עיין
דבמקום העלו מחברים הרבה ועוד נ"ט ובחדשות וע"א ע' בתשו'
אומדנא על עגונות תקנות משום מתירים עדים להיות אפשר דאי
אחר נמצא שלא רש"י וכתב קול בת ע"פ שמשיאין מה לזה וסמך

עגונה". ותשב

עדים", להיות אפשר "דאי מקום הוא שלפנינו נידון אף ולכאורה
אומדנה. על לסמוך ויש

שני כשיש נוספים) מקומות בכמה (וכ"כ כב סי' ח"א יצחק ובעין
אם אולם איש. אשת איסור בחומר גם לכתחילה אף להקל יש רוב
הרי נוצר אחד שכשרוב לפי להתיר, אין ביחד נולדו לא הרוב שני
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השני רוב אין שוב נתבטל, רוב שאותו ואחר לחומרא, דינו נפסק
להצט יכול אחריו חידששבא עוד הראשון. לרוב ב)רף בענף (שם

בזה הרוב על לסמוך שלא בפירוש חז"ל שגזרו שמצינו במה שדוקא
להחמיר לנו אין להדיא, שגזרו מצינו כשלא אבל שמחמירים, הוא
וכפי ערוה, במקום אפילו הרוב על שסומכים ד"ת על ומעמידים
דגמר כיון ישראל של בב"ד [אבל א כט דף גיטין תוספות שכתבו
אחד שהיה בסנהדרין דאמר אע"ג - ליה קטלי מיקטל לקטלא דיניה
בסודרין, מניף הלה היה זכות לו מצאו בידו וסודרין סוס על רוכב
להתיר אין ומ"מ קח, ס"ק יז ב"ש פסק וכן שכיח]. לא מקום מכל
נוצרו שלא [אפילו רוב שני כשיש כן ועל מצוי, שאינו במיעוט אלא

להתיר. לנו יש חז"ל, בגזרת במפורש היה לא וגם ביחד]

מיעוט זה הרי חי עדיין הבעל כי שלחשוש ספק אין שלפנינו בנדון
להתיר. מקום שיש נראה כן ועל המעטה. בלשון מצוי שאינו

שנשמעו: העדויות בגלל להתיר לנו יש לעיל מהאמור חוץ

הבעל:ה. העלמות למחרת האשה שקבלה לטלפון להתייחס יש
שהרי אשה, לעדות הכשרה עדות כדין לעולם, אותו תראה לא שיותר
אשה. לעדות שמועיל קול, בת מפי מעד גרוע זה טלפון אין לכאורה

שתבעה בעת בשעתו האשה מפי נאמרה שהיא זו בעדות החסרון
מת לומר נאמנת שאינה כתובה שתבעה כמי זה הרי ואולי מזונות,
באותה לה היה ודחוף לה שמגיע מה לבקש שבאה כיון או - בעלי.
המשטרה עדיין זה, כל שסיפרה שבשעה גם ומה המזונות, שעה
סיפור ומספרת שחוזרת כיום גם ומה מקום, בכל בעלה את חיפשה

שארים. קצבת לצורך גם באה כיום שגם אף זה,

נפסק וכבר מספיקה, להיות צריכה לכאורה הבן עדות כן כמו
שאמר שהעד אמרנו כבר ה: סעיף יז סימן העזר אבן ערוך שולחן
הרי מעבד, ששמעה מאשה שמע אפי' פלוני, שמת שמעתי שליט"א
ממי אמר לא ואפי' וברמ"א: פיו. על ומשיאין אשה לעדות כשר זה
הראשון עד שמא חיישינן ולא כשר, ששמע, סתם אמר אלא שמע,

היה. פסול
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הבןו. כאמור הרי ה, אות לעיל שהוזכרה הטלפון עדות מלבד
האחים והנה עגונה. להתיר מספקת עדות וזו הרצל, מפי שמעתי העיד
רמלה העיר וכל נרצח שאחיהם שמעו כי בנפרד אחד כל העידו

כך. על יודעת

הברה קול יוצא רק הנזכרים בדרכים עד בא לא נאמר ג יז בשו"ע
נפסק כאמור ה בסעיף ואילו אשתו, את משיאים אין שמת בעיר
לכאורה אשה. לעדות כשר זה הרי פלוני, שמת שמעתי שאמר שהעד
הביאו מ אות ג סעיף הפוסקים באוצר לשמעתי, הברה קול בין מה
נהרג או שמת ששמע שיאמר מאחד שמע שלא מיקרי הברה "קול
הדברים עיקר כן אם פלוני, על שנשמע אומרים ששמע רק פלוני
זה נקרא ולכן המעשה עצם שמועה ולא שמועה קול רק מחזיקים
הברה "קול מהרח"ש כ' וכן עד מפי עד מסל"ת ולא הברה קול
הם מי נודע ולא נהרג או שמת קול יצא האנשים שאומרים היינו
שנאבד כגון לדבר רגלים יש שאם השרון חבצלת בשם ושם האומרים,
הברה בקול גם מבי"ט ולדעת הברה, קול זה אין שנים כמה זכרו
ששמע הוא הברה שקול אומרים ויש חודש, יב לאחר להתיר יש
אבל ודאי, בתורת אומרים שאינם משמע מת, פלוני שאומרים אומרים
הוא. שמת ודאי יודעים שמסתמא תולים אנו מת פלוני אומרים כאשר

לדבר רגלים יש חודש, מיב יותר שהוא ספק אין שלפנינו בנדון
להתיר. יש כן ועל שאומרים אומרים אין

לוז. שאמר אחר בשם המעיד או שמעתי המעיד עד והנה
לנו יש החכם לדעת והב"י, יוסף בבית המובא החכם נחלקו שמעתי
יוסף והבית העיר בני ושיחת הברה קול אלא שמע לא שמא לחוש
לג ס"ק יז בפ"ת המובא ע סי' העזר אבן בחת"ס הובא עליו, חלק

הנ"ל. יוסף בית על בהסתמך להתיר כתב ושם (השני),

שמת שיודע שמעכב בנימין המשאת את הביא ח ס"ק יז ובט"ז
הברה מקול שמא לחוש יש שמת מפלוני שמעתי רק אמר אם אבל
סברתו בשביל לעגן להשגיח דאין ונראה כתב: וע"ז שמע בעלמא
קול ששמע לפי כן אומר שמא נחוש תומו לפי מסיח בכל שא"כ
בזה ועיין בדיעבד. לחוש אין כן ועל יוסף הבית כתב וכן הברה

בהרחבה. נד אות ה סעיף יז סי' הפוסקים באוצר
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והרוצחח. ערבי ע"י שנרצח אומרים כאשר שלפנינו בנדון הנה
מקום יש עלמא לכולי שבזה דרכים, בתאונת יותר מאוחר נהרג עצמו
אמרו בעלמא מאומדנה שמא לחוש אין וגם הנ"ל: חת"ס ועיין להתיר,
בבאסלוב שמת אמרו היאך א"כ מה זמן העין מן ונעלם הואיל שמת

ברורה שמועה מתיראע"כ שהב"י ומכ"ש פקפוק בה שאין היא
ב נד ואות א נד אות שם הפוסקים באוצר דומה סברא ועי' להדיא.
אומר מהני ורדב"ז שלב"י שכיון דן שתחילה הכסף צל ספר בשם
גם ומה שנסתפק, כמבי"ט ולא כמותם לפסוק יש כן על סתם שמעתי
אם אלא נחלק ולא סתם שמעתי באומר מודה המבי"ט שאף שאפשר
שמת אמרו שאם הוסיף ושוב שמעתי. ממי יודע ואיני שמעתי אומר
שמועה שקול חוששים אין בזה כיוצא וכל דברים הוספת זו בקפוטקיא
בנדון כן ואם שם, הפוסקים באוצר בדבריו שדנו מה ועיין שמע,
מאוחר שנהרג ערבי - הרוצח היה מי פירטו עדים ששני שלפנינו

אומדנה. מחמת שנובעת שמועה של מהוספה יותר בזה יש יותר,

ששמע אחד בעדות ב] [קא קב סימן מהרלב"ח בשו"ת גם ועיין
מת: שפלוני מרבים

הלכתא והכי שפחה מפי עבד מפי אשה מפי עד מפי עד "משיאין
יפה יותר עד מפי עד עדות לך אין הפוסקים בכל חולק שום בלי
יחיד מפי העיד שלא די לא השני העד שהרי שלפנינו מעדות בעולם
גריגו ששמולאטו לו שאמרו וכשרי' רבים מפי שהעיד אלא ופסול
שהיתה מורה מאד יפה הוא ועדותם נהרג ממקנאשיא שהיא מארצו
מיימון רשע לאותו שקללו מי ידי ועל כך כל אצלם מבוררת הריגתו
מדה כנגד מדה בהריגה נדון שיהיה ההורגים הגוים בחברת שהיה
היה השני העד שעל בטענה דן [ושם מאד... אצלם המבורר כדבר
שאף עליה... בהגה"ה כתבת עוד מת] כיצד מהראשון לשאול מוטל
פלוני שמת ששמע שאמר במה מיד נאמן הוא הב' שהעד פי על
שמת ראה היאך לשאלו צריך פלוני שמת ראיתי שאמר הא' העד
פרק דריש מההוא הרב לה יליף דלדעתך זה על כתב וכבוד' וכו'
שכלך לחשו' לך שהיה כאח לך אומר הזה בדבר וכו' בכור יש
כן פירש לא שרש"י כיון ואולי... ובשמא כמספק כזה דבר ולכתוב

המרדכי..". לא וגם במקומו
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ס"קט. יז הפת"ש לדברי אותי הפנה שליט"א צימבליסט הגרח"ג
ערכאות בספרי הנכתב סמך על אשה להתיר שניתן חת"ס בשם נג
תשובה קיבל רק הספר באותו הישראל ראה לא ואפילו כמת הצבא
סמך על פטירה תעודת נותנים גם ששם לדון יש אמנם שאלה, פי על
פנימי במסמך הדברים כותבת המשטרה דידן בנדון אבל זה, מסמך
תפקידה. את בזה וסיימה שבידיה, והידיעות החומר ע"פ מסקנתה, שזו

שםי. באוצה"פ הובא משה פני פי על שם הכסף צל בספר
המעידים הם שנים כאשר הברה לקול חוששים אין כי כתב ג אות
שלפנינו בנדון והרי יב, אברהם זרע בשם שם הובא וכן ששמעו,

הזו. השמועה על עדים שלשה העידו

להנשא מותרת ואשתו מת ז' שמעון מר כי קובעים אנו כן על
דיתיצביין. גבר לכל כדמו"י

שליט"א; שטסמן שלמה הרה"ג חברי הצטרפו זה דין פסק למסקנת
שטרנבוך ר"מ הגאון וכבוד שליט"א; צימבליסט רח"ג הגאון כבוד

ונימוקיו. הדין פסק על שעברו החרדית, העדה ראב"ד שליט"א

(ב) יד סימן

החופה ביום אותה עזב שבעלה עגונה היתר
שנה כעשרים זה והתאסלם

zrc /lral hb iekif /dyn zexb`d zrc /dyrnd xetiq

zelwzn miwqetd yyg /oi`eypa zerh gwn oiprl mipexg`d

zeaeyz /oecpd dxwna d`xpde yygd /zerh gwn xzida

.qexb n"xbde jeapxhy n"xbd

1949 ילידת אשה לפנינו באה עגון. של קשה מקרה לפנינו
זו לאשה שנה. כ35 לפני באוסטריה לגור עברה אשר מטג'יקיסטן
ומספרת במקצועה. עו"ד היא חשוב, כלכלי ותפקיד משרה היתה
נפטרו הוריה מבוגרת, בחורה הייתה היא כבר שנה כעשרים שלפני
חרי דוד בשם בחור הכירה אז חולה, זמן באותו היה ואחיה



והתאסלם החופה ביום אותה עזב שבעלה עגונה קטוהיתר

של אביו אותה, שכנעו וחבריה איתה להתחתן ביקש הוא מאוסטריה
לדבריה מהול, הוא אם יודעת לא היא יהודיה, אימו אבל גוי דוד
והחליטה מספיק עליו ביררה לא יחסים, עמו קיימה לא מעולם
שכר החתן בפריס. אלא באוסטריה, נערכו לא הנישואין לו, להינשא
עליה נעל אלא לחדר, עימה בא לא החופה לאחר אולם במלון, חדר
למזכירות צלצלה היא שעה כעבור שם להמתין לה ואמר החדר את
החדר את שכר דוד כי לה אמרו עוד הדלת, את לה לפרוץ ובאו

עקבותיו. נעלמו ומאז וברח יום אותו של חצות עד רק

בעלה כי היום לה מתברר כן כמו התאסלם. כיום שבעלה לה נודע
מכות. מקבלת נהנה דהיינו מזוכיסט, היה

לו. נשאת הייתה לא שוטה שהוא יודעת הייתה אילו לדבריה,

בעלה. כתובת את יודעת אינה היא לדבריה,

והלה אייזנברג, הרב שהוא אוסטריה של הראשי לרב פנה ביה"ד
ידוע לה, לעזור ניסה הוא הזו האשה עם הסיפור לו ידוע כי אמר
היה זה ובגלל הנישואין לפני עוד נפש חולה היה הנ"ל הבעל כי לו
החופה את להם עושה הייתי לא אני שפוי, היה לפעמים מאושפז,
התאסלם, שהבעל לו ידוע מזה, ידעה לא האשה אותו, הכרתי כי
מוכן הוא אבל יהודיה, היא יודע שהוא כפי אמו גוי ודאי אביו
הבעל עם דיברו הנשואין אחר מיד בשעתו יהדותה, את שנית לבדוק
כסף לו וכשהציעו הגט, תמורת כספים הרבה אז דרש והוא גט על
הרב. של מטיפולו מרוצה הייתה לא האשה גט. לתת מוכן היה לא

הבעל של אמו לדבריו בפריס, אותם שחיתן הרב עם שוחח ביה"ד
הספרדים כמנהג הייתה החופה שבדק, משום ולא חזקה, ע"פ יהודיה

ייחוד. חדר היה ולא

הרב שהם שליחים שני אליו ושלח הבעל כתובת את בירר ביה"ד
בפריס, אותם שחיתן הרב שהוא ישראלוב, הרב וכן מישראל ארנטרוי
באוסטריה. כיום וגרים אמינוב, הרב עם יחד זו, באשה המטפל והוא

לו והבטיח גט על שיחתום מהבעל שביקש מספר ישראלוב הרב
למוסלמית, כיום נשוי הבעל כי נתברר אכן סירב, הבעל תשלום,
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עליהם ואיים ואסר אותם וגירש הרבנים עם לדבר רצה לא הבעל
לא הבעל הרבנים שני לדברי אותו. יטרידו ושלא אליו יבואו שלא
הרב לדברי גם מוזר. נראה הוא דיוק וליתר נורמאלי, כאדם נראה
התאסלם, הבעל כי החתונה לאחר כשבוע בוינא התפרסם ישראלוב
אשתו, לכן. קודם עוד היתה שההתאסלמות אפשרות שולל אינו הוא
ועל מוסלמי בלבוש הולכת הנוכחית, עימה, מתגורר שהוא האשה או

בערבית. דברים רשום ביתו דלת

עגונה והאשה ומאחר גט, לקבלת סיכוי כל ואין מאחר השאלה
שטות של מום הן שכזה ברור במום בכה"ג האם שנה, בעשרים זה
לה נתברר אח"כ האשה לדברי וכן אייזנברג, הרב כדברי ברורה
הנשואין מלפני עוד מאושפז שהיה מחמת הן מזוכיסט, הוא שבעלה
שזה שנה כעשרים ועזבה במלון אותה שסגר מה כולן, על והעולה
קידושין, לשם ולא עמה לשחק ביותר חמור שטות סוג על מראה
נתכוון לא שהבעל שברור משום והן ההתאסלמות, עצם זאת ומלבד
מוזר, נראה הקדושין בעת הבעל ישראלוב הרב לדברי נישואין. לשם

מתחתן. שהוא שידעו רצה לא הוא

נתכוון שלא מומר; היותו בצירוף טעות; מקח מדין לדון לנו יש
ביניהם בעדים ייחוד היה ולא מעולם לו נבעלה ושלא נישואין לשם

יהודיה. אינה אימו גם שמא מעולם;

כל אבל לה, ניחא דהו בכל אשה שאמרו מה משום הקושי והנה
שנראה כפי ופעמים כלום, לה אין כאן דהו, כל לה שיש בתנאי זה
שאינו אפילו פרנסה, לה שייתן משום לה ניחא שמא הפוסקים חששו

שלפנינו. בנידון קיים אינו זה גם אבל לבעול, יכול

בנשואין טעות מקח

מפורש אינו זה דין גט. לתת כפיתו לענין בבעל מומים ובנמצאו
לתת הבעל את וכופים טעות מקח דהוי כתב ב קנד ב"ש בשו"ע;
הב"ש על חולק שם מאיר הבית כן כמו החולק, הב"ח את ומביא גט
הביאו ושם בהרחבה, טז אות לב ס"ק לט סי' הפוסקים אוצר ועיין
בבעל שנמצאו מומים אין ולדבריהם שלמה יריעות ספר בשם עוד
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לומר שיש כיון מסתפק לד ח"א יצחק העין טעות. מקח עושים
לה. ניחא דהו בכל שאשה

ז"ל, הענקין להרב מא עמ' איברא מפירושא הביא הפוסקים באוצר
דהו בכל שאשה כיון הבעל מומי מחמת קדושין ביטול מצינו שלא
אי כי אסורה היא הרי בדבר, ספק שיש נאמר אם ואפילו לה, ניחא
ומי הקדושין, אחר נוצר שהספק כיון פנויה בחזקת להעמידה אפשר

מזה. ידעו שלא לומר יכול

שחין מוכה לפני שנפלה יבמה מעתה, אלא ב: קי דף קמא בבא
סהדי אנן התם עצמה, קדשה לא דהכי דאדעתא חליצה, בלא תיפוק
דו טן למיתב טב ר"ל דאמר לקיש, כריש דהו, בכל לה ניחא דמינח
שהוא לראשון להתקדש - לה ניחא דמינח רש"י ארמלו. מלמיתב
לא דהכי דאדעתא ובתוספות: תזקק. ימות שאם זה ספק על שלם
הנישואין מן דאי איירי האירוסין מן דבנפלה נראה - נפשה קדשה
מיתת אחר דמשום לבעלה נשואה שתהא כדי נפשה מקדשה ודאי
איירי האירוסין מן אלא נשואה מלהיות אנפשה מסקא לא בעלה
דבר שום מחבירו שקנה אדם וא"ת טובה. שום לה אין דמקדושין
בלוקח לאו דהתם וי"ל קנה לא דהכי דאדעתא המקח יבטל ונתקלקל
ליה אקנה ומוכר מוכר בדעת כן כמו אלא מילתא תליא לחודיה
היאך חושש אינו והוא קיימא בדידה דקדושין הכא אבל דהכי אדעתא

לאחיו. להתקדש דעתה

שלם שאינו זה הוא הראשון הבעל לרש"י שלפנינו, בנדון לכאורה
ודאי והיא קיימא, בדידה כאן לתוספות, זמן; לאחר ביבם מדובר ואין
חושש שהוא לומר א"א וגם ויברח, שיקדש ע"ד מתקדשת היתה לא
לא שכלל כיון תזנה שהיא שמצידו כיון לו, נשואה להיות דעתה מה

ממנה. לו אכפת

בביאור: הוסיף הרא"ש בשם שם מקובצת שיטה והנה

מעתה אםאלא כן אם וא"ת וכו'. שחין מוכה לפני שנפלה יבמה
לומר יש זבן. לא דהכי דאדעתא המקח יחזור ומתה בהמה אדם קנה
ידו על אדם יעכב ולא להתנות שיוכל מתנאי אלא הכא פריך דלא
האירוסין מן שחין מוכה לפני שעולה מיבמה וכן ואשם. מחטאת כמו
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שישאנה קודם ימות שאם אירוסין בשעת להתנות רוצה היתה דאם
היה לא שחין מוכה אחיו לפני תפול שלא כדי בטלין הקדושין שיהו
הנשואין מן אבל התנית, כאלו חשוב הילכך ידה, על מעכב הבעל
וכן זנות. בעילות בעילותיו לעשות לה שומע הבעל הוה לא ודאי
מקחו יתקלקל שאם להתנות בא הלוקח היה אם קונה שאדם מקח כל
כאלו ליה הוה לא הילכך לו שומע המוכר היה לא המקח שיחזור

ז"ל. הרא"ש התנה.

בעילות עימה בעילותיו שיהיו לו אכפת לא הבעל שלפנינו בנדון
בבעילות היום עוסק כולו ואדרבה עליה, בא לא שמעולם כיון זנות,
הקדושין בשעת מתנה היתה האשה אילו ועוד, זאת גויה. עם זנות
מתנגד היה אם כי מתנגד היה לא שהמקדש ודאי עימה, שיגור בתנאי

לו. מתקדשה הייתה לא שהיא ודאי

שהתחייב מי לגבי ה"א ו פרק ומתנה זכיה למלך במשנה כי נעיר,
הוא שהמבחן כתב אונס, בגלל בהתחייבותו לעמוד יכול אינו ואח"כ
שכנגד הצד האם זה, תנאי על ההתחייבות בשעת מתנה היה אילו

שם. הרא"ש בשיטת הם שם והדברים מסכים. היה

ובב"ק לה, ניחא דהו בכל שאשה כותב כג ס"ק סט איש החזון
דו, טן למיתב טב אמרינן שחין מוכה יבם לפני נפלה אפילו ב קי
שהנדון ונראה לה. ניחא אומרים לא למומר שרק המרדכי וביאר

עסקינן. במומר וגם ממומר פחות אינו שלפנינו

משה האגרות דעת

שו"ת ע"פ שלפנינו בנדון להקל ללמוד אפשר לכאורה והנה
משה: אגרות

שאין איש בענין עט: סימן א חלק העזר אבן משה אגרות בשו"ת
להתרפא תקנה לו ואין הקידושין מקודם זה והיה אנשים גבורת לו
הקידושין קודם גם זה שהיה ...ברור וברח לגרשה רצה לא והבעל
ממנו. פטורין גט להשיג וא"א מהעיר וברח לגרשה רצה לא ...והבעל
ראוי שאינו יודעת היתה דאם הקידושין בטול מצד להתירה יש אם
ובתראי קמאי בזה דשו וכבר לו. מתקדשת היתה לא ודאי לתשמיש
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לא אך להלכה להיתר שהעלו ויש לאיסור שהעלו ויש בתשובותיהם
מדרבנן. ואסורה מדאורייתא שמותרת שהעלו ויש מעשה לעשות רצו
בזה, לעיין נזדקקתי לתקנתה ששקדו עגונה ענין שהוא ומחמת
שנמצאת שאשה לסוברים ואף גט, צריכה שאינה ומסקנתו והאריך
כורחה בעל לגרשה שיכול באשה רק הוא מספק, גט צריכה איילונית
שבאיש במומים לא אבל לו, איכפת שלא מספק מקודשת כן על
מדרבנן גט צריכה אינה וכן ספק. אפילו אין שאז הרבה שמופסדת
ו"לכן שכיח. שאינו שבאיש במומים ולא שכיח בדבר אלא גזרו שלא
הקידושין לפני זה שהיה ונתברר לבעול יכול שאינו דידן בעובדא
מטעם להתירה ויש לעגנה אין אופן בשום גט ממנו להשיג וא"א

טעות". קידושי

אבן משה אגרות כתב שלפנינו, לנדון הדומה נוספת, ובתשובה
איזה עבור ואחרי לאחד שניסת האשה בדבר פ: סימן א חלק העזר
פטורין גט להשיג וא"א אביו בבית הוא ועתה ממנה נעלם שבועות
במחלת חולה שהוא משום אליו איש שום מניח אינו שאביו באשר
יוכלו שלא עד ביותר שיחלה אביו וחושש מאנשים שירא שטות

שנים. כי"ד זה עגונה והיא בבית להחזיקו

משנת כבר ממש משוגע שהוא קבעו שהרופאים בבעל שם הנדון
חמשה היה מא בשנת שהרי עליו ניכר היה תמיד שלא ואף לח
שאם וברור האשה, את נשא מכן לאחר ושלושים בצבא חודשים
והאשה לצבא, אותו מגייסים היו לא שטות סימני עליו ניכר היה
והיה לצבא התנדב ממנה שברח אחר וגם איתו, מתחתנת הייתה לא
ואף לכל וברור משוגע, היותו בגלל אותו שאישפזו עד כשנתיים שם
שהיה יודעת היתה מאומה,"דאם ידעה לא שהאשה במסמכים נכתב
כעדות משגע אז גם שהיה וכ"ש לו מתקדשת היתה לא משוגע
עגונה ענין שהוא ומחמת לו. מתקדשת היתה לא שודאי הרופאים
הוא ששוטה כתב ושם בזה..". לעיין נזדקקתי לתקנתה חז"ל ששקדו
לכוף לגרש, יכול אם ומהדין כלל, לאישות ראוי שאינו גדול מום
הדברים לגרש, כופים שאין ה קנד בסי' שאמרו ומה לגרש. אותו
שלא לראות לה ואפשר טבעו, מצד כעסן שהוא אלא בפקח אמורים
שעליו בשוטה לא אבל טרחא, בו יש שהדבר אף כעס, לכלל יבוא
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"וכיון ולפייסו. להיזהר שייך שאין נחש, עם דר אדם אין נאמר
שלכן עמו לדור א"א שהרי כלל לאישות ראוי שלא כזה מום שהוא
שטות, במחלת חולה שהיה ידעה שבלא מסתבר להוציא, כופין היו
שהיה נודע הנישואין ואחר לגמרי שנתרפא חשבה אך בידעה ואף
ביותר ונשתטה חזר המחלה אותה שמחמת לגמרי נתרפא ולא חולה

לדו יש הנישואין, אחר גמור משוגע טעותונעשה מקח דין בזה ן
בית עיין דו טן למיתב טב שאמרו מה ולגבי הקידושין". ולבטל
העלו וגם דו טן למיתב טב אמרינן במה "שהאריכו יצחק: ועין הלוי
בתשובה כבר בארתי אני אבל מדרבנן. לאסור לחוש אפשר שיש
מדרבנן אף ידעה בלא גט שא"צ לבעול יכול דאין במום אחת
א"א שאם דשוטה זה במום להורות יש וכן וברורים נכונים בדברים

טעות". קידושי מדין להתירה גט להשיג

ממושכת תקופה נראה שהבעל אף ההיתר, את הרחיב שכאן הרי
שלא הנישואין, מלפני עוד בו קיננה נפש מחלת אבל בנפשו, בריא
על לדון מקום יש גט, לקבל אפשרות כשאין האשה, מכך ידעה

טעות. מקח

ח"א בתשובה ביארתי כבר הנה כתב: נב סי' ד העזר אבן ובחלק
עט) סי' כזה(חאה"ע גדול שבמום ברורות ראיות מכח למעשה והורתי ,

שהוא כיון מדרבנן, אפילו גט צריכה אינה כלל, לבעול יכול שאינו
לגבי נוגע שהוא אע"פ ספק, כל ללא אמת דברי והם האישות. עיקר
אגרות גם ועיין כדמו"י. מבעלה גט להשיג יכולה כשאינה האשה,

במומר. פג סי' ד חלק העזר אבן משה

להתיר שפסק ז, סי' העזר אבן ז חלק אומר יביע שו"ת ועיין
הנ"ל. משה האגרות תשובה ע"פ השאר בין ממזר

מה על מה סימן ג חלק העזר אבן משה אגרות שו"ת כתב וכן
שיש ברורים דברים הם כי "ויראה ופ': עט סי' א בחלק שכתב

למעשה". כן להורות

משה אגרות בשו"ת כתב זכר במשכב שטוף שנמצא בעל ולענין
קיג: סימן ד חלק העזר אבן
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טעות מקח בעצם הוא גדול שבמום שמצינו כיון נ"ד לענין "אבל
מסתבר פ' וסימן ע"ט סימן ח"א חאה"ע באג"מ כדבארתי באשה גם
גדולה היותר התועבה שהוא זכור במשכב שטוף הוא דהבעל שזה
גנאי זה שיהיה וכ"ש המשפחה, לכל גנאי דבר והוא ביותר והמאוס
משכב תחת הזה המאוס במשכב יותר בוחר בעלה אם לאשתו ביותר
מתרצית היתה לא אשה ששום לן וברור טעות קידושי ודאי הוא אשתו
הלכה מזה כשנודעת תיכף ואם כזה, ובזוי ומאוס מנוול לאדם להנשא
מדין להתירה יש ממנו גט להשיג אפשר אי שאם מסתבר ממנו
מאי בכל להשתדל צריך גט להשיג אפשר אם אך טעות, קידושי
איזה שנזדמן אלא בזה שטוף אינו אם דהא כשר, גט להשיג דאפשר
אף טעות לקידושי זה להחשיב אין אולי יצרו שתקפו מצד פעם

גמור...". רשע שהוא

ביה"ד תשובת הביאו ג קיג עמ' יג כרך שם הפוסקים באוצר
סוף יחזקאל בחזון נדפסה וכיום זצ"ל, אברמסקי הרב ע"י לונדון
הדין מעיקר אנשים, גבורת היה לא לבעל כי נתברר שאם זבחים,
ח"ג אש משרידי הביאו בהערה א קיד עמ' גט.ושם צריכה אין
צריכה ואין טעות מקח זה הרי גבו"א חסר נמצא שאם לג סי'

גט.

לבעל גט זיכוי

משוגע, שהבעל שנתברר בנידון כט סי' אבן מלואי בשם שם,
והיא נדה, חופת והייתה ידעה לא וכנראה נעלם, החתונה אחר ותיכף
לכפות, שאפשר במקום אלא דו טן שאין ונראה נבעלה, לא עוד
שלא כיון פנויה בחזקת להעמידה ושיש קצר, לזמן נשאת ולפיכך

העיגון מכבלי הצלה מקום ויש גטנבעלה, לה הבעללזכות בשליחות
לו. הוא דזכות משום מדעתו שלא

כיון כך כל מפסידה שאינה במקום אומרים דו שטן כתב ושם
לפי דו טן בשביל תתעגן, זה שע"י במקום משא"כ לכופו, שניתן

לסבול. בכוחה שאין מה לסבול, תרצה לא שעה

מאוד דומה בנדון שכתב קלצקין לגר"א שם אבן במלואי ועיין
ולא הלך החתונה אחר ותכף לחופה שנכנסה אשה שלפנינו לנידון
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התנהג והמקדש נדה חופת שהיה כיון בתולה והיא עקבותיו נודע
שוטה עיתים שהיה ואפשר משונות ובכיות בתנועות המשוגעים כדרך
קידושי ושהיה מזה ידעה לא שהאשה לודאי וקרוב חלים ועיתים
מבוררת אמתלה לאשה שכשיש העיגון מכבלי להצלה מקום יש טעות:
האשה של בגרושין כלום מפסיד אינו דתו מעליה שעבודו להפקיע
מכשולים, לידי ושמביא בו שקשורה במה תועלת שום לו ושאין
דבעל דשליחותיה משום גט לה לכתוב לסופר לומר ב"ד ביד היכולת
מה כעין שיגרשנה, הבעל על חיוב מוטל דכה"ג ומשום קעבדו,
ואין שליחות, תורת צריך ואין שפחה חציו לגבי תוספות שאמרו
בספר וכמבואר שם והאריך עומדת, לגירושין דסתמא לשמה חסרון
ועי"ש מג, סי' וח"ב יא סי' ח"א ובחת"ס מקוזניץ, למגיד ישראל בית

שנשתטה]. לאשה גט זיכוי לענין דן [החת"ס עוד.

בשעת המשוגעים כדרך התנהג לא שלפניו שבנידון לומר וצריך
מזה. ידעה לא שהאשה לודאי קרוב כיצד כן דאם החופה,

בשולחן בשבילו, טוב שהדבר למי גט זיכוי בזה כיוצא ועיין
מומרת, אשתו ואם ה: סעיף קמ סימן גיטין הלכות העזר אבן ערוך

כ אחר ע"י גט לה שחזרהוזיכה אע"פ א', סעיף לעיל שנתבאר מו
אחר גט צריכה אינה כך, אחר מת"ה)בה לאשה(שם הדין והוא .

בזה מחמירין ויש אחר. ידי על גט לה מזכה בעלה, על הנאסרת
קמ"א) שורש .(מהרי"ק

שניתן אחרונים שכתבו חמץ, מכירת לענין מצינו דומה סברא
של ואף חמצם, את למכור חוששים שאינם אנשים של חמץ למכור
חמד שדי בזה עיין הפסח, לאחר יאסר שחמצן חוששים שאינם אלה
שלא לאדם זכין משום והלאה, ב אות ט סי' ומצה חמץ מערכת
כא. אות תמח לסי' תשובה פסקי בזה ועיין תופסת, והמכירה בפניו
וצווח עומד אפילו גמורה שבזכות כתב א כג קידושין והרשב"א
קודש מקראי בשם ושם כורחו, בעל אפילו לאדם זכין רוצה, שאינו
עומד אפילו חמצו שמוכרים ראיות ומעוד שמכאן עא סי' ח"א פסח

רוצה. שאינו וצווח
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בנשואין טעות מקח לענין האחרונים דעת

עמו שדרה בנדון הקידושין מלבטל חושש עו סי' ח"ד דבר משיב
אותה. פרנס שהוא מכך נהנתה שמא וכן שנים מספר

אחר עימו נהנתה שהיא לומר שאין שלפנינו, בנדון זה ולפי
טענת לטעון אפשר שנים, מספר עימו דרה לא ובודאי הנישואין

טעות. מקח

חוששיםא. אין סריס, שהוא נתברר שאם כתב רכא סי' יאיר חות
אסאד, מהר"י למעשה, ולא להלכה הם שדבריו כתב אמנם לקדושין,
רק יאיר החות פסק להלכה שגם דבריו ביאר שם, באוצה"פ הובא
בנדון יתרפא. שמא חמה בסריס ולא שיתרפא סיכוי שאין אדם בסריס
ידעה. לא האשה זה ואת "להתרפא" רוצה אינו שהוא מתברר שלפנינו

מספק,ב. להחמיר שיש כתב סריס לגבי א סי' ח"א תשב"ץ
– להתרפא שיכול או ידעה שמא או הנשואין אחר המום נולד שמא

הנשואין. בעת קיים היה כבר המום שלפנינו בנדון

כחמשג. וזה סריס שנמצא בעל בנדון פסק קא ח"א יעקב שבות
טעות, מקח משום זו אשה להתיר שאין וכתב נעלם, שהבעל שנים
דרך יכול אם דהו כל בכלל כי גט, לתת אותו לכפות שיכולים אף
שרוצה בגלל האשה בה חזרה שעתה לומר ויש ונישוק, וחיבוק אברים
כאן אין שלפנינו בנדון זו. עגונה להתיר אין כן ועל לידה, חוטרא

ונישוק. חיבוק גם

שמדוברד. ברור הרי לכוף, מותר שאם פוסק כד סי' יצחק עין
שמצינו ומה הקדושין, את לבטל גם אפשר גמור ובמום גמור, במום
הנשואין, אחר נולד כשהמום הוא גט, צריכה שאמרו מקומות בכמה
מדרבנן הוא שהגט לומר יש ועוד הנשואין. בעת היה כשכבר ולא
הדעת מהתורה, אבל לו. אכפת שלא מי יש שמא למיעוט שחששו
שאין מומים לגבי אלא דו טן אמרו ולא הקדושין שבטלו נותנת
ואפשר להקל אחד ספק מהני מדרבנן שהאיסור וכיון בגללם. כופים

ספק. שהוא יודה השבו"י שגם
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שלגביה. קלצקין לגר"א אליהו מדבר הביאו הפוסקים באוצר
שבמקום כתב פרידמן לגר"ד דוד יד ואילו ספק. הקדושין סריס נמצא
מי מצא ולא מאחר אבל הקדושין, בטלים ודאי שיתרפא, סיכוי שאין

קדושין. כספק להחמיר פסק לכן במפורש, כך שיאמר

רק דהו, בכל לה ניחא אמרו שלא כתב ג סי' ג חלק הלוי הבית
מוכה לפני ליבום שתיפול ספק שיש אף לשלם להתקדש לה שניחא
אומרים לא מום, בעל הוא שכבר ונתברר נתקדשה אם אבל שחין,
לה נוח שאשה כלל זה אין ולדבריו טעות. מקח והוי דו טן סברת
שאפשר הכוונה אלא להן, נוח שאין הרבה רואים אנו והרי דהו, בכל
לפי להתנות צריך מוכח שאינו וכיון מוכח, דבר זה ואין לה שנוח
שנתחדש דבר לגבי כגון תנאים בין לחלק שיש אלא התנאים, משפטי
צורך יש שלגביו שחין מוכה יבם לפני נפלה כגון יותר מאוחר
הקידושין בעצם טעות לגבי אבל שבלב, ודברים התנאים במשפטי
ובזה טעות, מקח זה הרי גדול, מום בעל שהוא ונודע נתקדשה כגון
מצינו ולא דמוכח, באומדנה לגביו צורך ואין תנאים לדיני באים אין
לדבריו גם מקום ומכל בזה. רש"י שיטת על שחולק מהראשונים למי

גט. בלא להתירה ואין מקודשת ספק דין לה יש

להתיר הלוי הבית דברי את צירף יט סי' ג חלק אחיעזר בשו"ת
חליצה. בלא ספיקא ספק משום

ולא עליהם שכופים שמומים ג קפו דף ח"א דוד ביד הובא וכן
מאחר ומ"מ בטלים. הקדושין מהם, שתדע באפשרותה היה ולא ידעה

נוספים. לספקות ומצטרף ספק ה"ז בראשונים נמצא לא והדבר

בשם וכן רצה. וברכת אב בנין בשם שם באוצה"פ הובא וכן
ס שהוא ידעה שלא מום לגבי שיוצאתהמהרש"ם עיניו בשתי ומא

גט. בלא

כתב: דלהלן סופר החתם שציין קל סימן א חלק תשב"ץ ובשו"ת
קול בהוצאת להטעותה כהוגן שלא עשה שודאי זה בנדון "וכ"ש
פוסק שמחמיר לחומרא משגיחין אין דודאי עני, והוא עשיר שהוא
בעלי לרז"ל מצינו מזו וגדולה זה. בכענין במיעוטו בטל שהוא אחד,
כהוגן שלא שעושה במי גמורים קדושין מבטלין שהיו התלמוד
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חזקת בפ' ע"ב)כדאמרי' הוו(מ"ח לא אמר אשי רב וקדש תליוה
כהוגן שלא עשה הוא טעמא ואמרינן זביני הוו דבזביני אע"ג קדושין
הנידון ושם לקדושין". רבנן ואפקעינהו כהוגן שלא לו עשו לפיכך

נוספים. צירופים גם שם שהיו אלא קדושין לביטול

רק להתיר שאין פסק כה סי' ב העזר אבן יצחק היכל ובשו"ת
רבותינו של התורה דעת שהכרעת הנראה "ואמנם חזקה: אומדנה ע"פ
האומדנא הרי שם אך זה, בדבר להמקילים יותר נוטה ז"ל האחרונים
בת שצעירה שהאומדנא שלפנינו בנדון כאן כן שאין מה מאד, גדולה
הנה ארבעים מגיל למעלה לגבר להינשא מתרצית לא עשרה - שש

כ"ת". שחשב כמו חזקה כ"כ לע"ד איננה

שאמר בעל בנדון קדושין. בביטול דן פב ח"א העזר אבן החת"ס
צורתא אפי' ונמצא גדול למדן שהוא אמר עני, ונמצא עשיר שהוא
האמנם זה: בענין וסיים טעות משום לדון וכתב יודע, אינו דשמעתתא
בענין נתחכם לידינו ולכשיבוא מעשה נעשה מדמין שאנו מפני לא

צ"ע)זה ע"כ זה נגד בהדיא מצאתי ק"ל רס"י ח"א בתשב"ץ .(כי

קיח עמ' באוצה"פ הובא סא, סי' ח"א ג מהדורה ומשיב בשואל
כבדה, אשמה בגלל סוהר בבית להיאסר נשפט שהמקדש כשנודע ג,
שם ובאוצה"פ לה. ניחא דהו בכל דאשה אומרים אין שבכה"ג כתב
והיא הנשים מסוחרי שהוא שנתברר במי חפץ אבני תשובת הובאה
ומה שכזו גדולה אומדנה בגלל גט בלא לפטור שיש מזה, ידעה לא

ידעה. שלא גם

הכהן מהר"י משו"ת שלפנינו לנידון הדומה תשובה הובאה ושם
שהוא נודע ואח"כ אחר בשם עצמו והציג שרימה באחד יג תנינא
וכיום ממון, מהם לסחוט כדי במרמה נשים לקדש ודרכו בליעל בן
והרי קידשה, לא כן שע"ד וברור אלו, עבירות בגלל סוהר בבית הוא
אשה קדש שאם ב ס"ק כח מב"ש והביא זהותו, הסתיר זה בגלל
שרימה כיון בגזילה.וגם להתקדש בדעתה היה שלא לומר יכולה בגזל
בתשובות שכתב וכפי מקודשת אינה כן, ואינו פלוני שהוא ואמר אותה
מתחת היתרים לחפש עלינו וחובה ג סי' אישות להלכות מיימוני
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יקרא למען בתה"ק ושורש יסוד להם יהיה אשר לרקיע ומעל האדמה
הזאת. האומללה לאשה דרור

טו 1-12)ובפד"ר שפירא,(עמ' אברהם ר' עבודי רס"ח הרה"ג ע"י
הנשואין שאחר בבעל הנדון כהן ור"י זה, דין פסק כתב שהוא שנראה
הוא ומאז רוח לחולי לבי"ח הוכנס חודש יא ולאחר נורמלי לא נראה
התחילה שהמחלה הרופאים ע"י ונקבע הדרדר, רק ומצבו מאושפז

ומסקנתו גט. לתת יכול אינו כיום והוא הנישואין קודם 12)עוד (עמ'

שלא גדול במום יותר מקפדה אשה גט; בלא יוצאת האו"ז שע"פ
עי"ש. שם לנידון הנוגע ועוד תתעגן;

טעות מקח בהיתר מתקלות הפוסקים חשש

להתיר ילמדו זה בגלל שמא האחרונים חששו גדול חשש ואמנם
אחרים במקומות גם

נדפסה והיום שם, הפוסקים באוצר הובאה ברלין, הגר"ח בתשובת
בפח שנפלה אשה בנדון קכח, וסי' קכו סי' חיים נשמת בשו"ת
מהר"ם תשובת והביא ר"ל", לקלון "למוכרם בליעל לבן והתקדשה
האירוסין ולאחר מעולם אותו ראתה שלא בחור עם שנתארסה במי
טעות, מקח היה וממכר מקח זה היה אילו ובודאי עוור שהוא נודע
אותו כופים הפחות לכל אלא גט בלא מהר"ם התירה לא ואעפ"כ
ברורה אומדנה שודאי א עב יבמות שקידש טומטום אמרו וכן לגרש.
וכן מספק. גט צריכה ואעפ"כ לטומטום מתקדשת הייתה לא שאשה
אלא להתקדש רצתה שלא באשה מ בתרא בבא שהובא מהמעשה
מצינו ולא קנתה שלא נפסק ולבסוף הבעל, נכסי כל תקבל א"כ
העזר אבן העזר אבן בחת"ס שמצינו ומה גט. צריכה אינה שהיא
שהוא סבורים שהיו סהדי "אנן להתיר צירף [שם פב, סי' ח"א
הוא ק"ל"] סימן סוף ח"א התשב"ץ שצירף כמו עני ונמצא עשיר
שאין לפי וביאה, קידושין אחר להתיר שאין ובודאי ביאה לפני

בנשואין. תנאי

שידעה אמורים הדברים שבטומטום בראיותיו, לדון ואפשר
חזון ע"פ הנ"ל ב"ב בנידון וכן וזכויות רכוש בגלל כגון והסכימה,
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בטלו שלא ברור אין וגם קידושין, בשעת התנתה שלא כיון שם, איש
אין בכפיה שאפשר כיון לומר יש הראיות שתי ולגבי הקידושין,

אופן. בכל בכפיה אפשר שאי במקום משא"כ קדושין. מבטלים

שהשבתי "מה זרוע: לאור שמחה ר' בתשובת תשסא סי' זרוע באור
צריכה היתה לא גט אפי' לענ"ד כי בעלמא דמילתא לרווחא לכוף
היו שלא אע"פ הן טעות קדושי שבבחור זה מום ידעה לא אם
אין עיגון, כאן שאין אמרת מהמום] ידעה אם [דן בתנאי... הקדושין
בעל בלא ימיה כל יושבת היתה קודם שמא כי מזה גדול עיגון לך

לסומא". נשאת שהיתה ממה

נערה בנדון כותב עז סי' קרימונא דפוס מהר"ם בשו"ת ואכן
נודע האירוסין ולאחר מעולם אותו ראתה ולא אחד לבחור שנתארסה
התנתה, שלא אף הן טעות קדושי ידעה לא שאם ופסק עור. שהוא
ידעה לא ואם בקדושין, שייך וממכר במקח ששייך טעות מקח וכל
אשה שאמרו ומה הקדושין, חלו לא וקבלה, סברה לומר מקום שאין
חכם אצל או ורפאו רופא אצל הלך "דוקא לה ניחא דהו בכל
לא מום קפידת דאיכא היכא כל נרפא שלא זמן כל אבל והתיר,
לכל אבל גט בלא להוציאה אומר איני זאת כל ועל הקידושין, חלו

כופין". הפחות

בדרך ללכת שאפשר במקום אלא כתב לא המהר"ם שאף ואפשר
זרוע האור שכתב וכפי לכוף. אפשרות שאין בנידון לא אבל כפיה,

דמילתא" לרווחא לכוף "שהשבתי

תשובת ע"פ עימו שהסכים מהרש"ם תשובת הביא שהם ובאבן
הנשואין לפני המסוכן חולי לו שהיה יבורר שאם הנ"ל זרוע האור

חליצה. בלא האשה את להתיר שניתן אח"כ ומת

החכמים אם מעתה אמור קכו, חיים נשמת ברלין, הגר"ח וכותב
עי' [אולם טעות קידושי להתיר כח בהם היה לא הש"ס בזמן שהיו
קידושין להפקיע כוחנו מה דיתמי יתמי אנחנו מתשב"ץ] שהבאנו במה
כיום, גם אקטואליים שהם דברים ומוסיף גט. ללא ובעילה ונישואין
לצמוח שיוכלו והפרצות הקלקולים לשער "ואין לשונו: את ונעתיק
למילתא, מילתא לדמות שיתחילו בעה"ר, הזה הפרוץ בדור מזה
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הצוררים ברשת שנתפשו כאלה לנערות אומדנה ע"פ יתירו מתחילה
שיברח דהכי דאדעתא טעות קידושי שהם רח"ל, לקלון להעמידם
כל יתירו ואח"כ נתקדשה, לא ים בלב כאניה ויניחם המקדש מהם
שמו ונאבד לאפריקה או לאמריקה הים, למדינת בעלה שהלך אשה
כעובדא גם יתירו ואח"כ נתקדשה, לא דהכי אדעתא הרי וזכרו,
ואח"כ וכך כך לנדוניה יבטיח אחד דאם דהחת"ס, או יאיר דהחות
לא דהכי שאדעתא יאמרו הבטחתו, לקיים לו ואין ידו שמטה יתברר
ח"ו ויתרבו גט, בלא הקדושין ויתירו טעות קידושי והוי נתקדשה

בישראל". ממזרים

עי' הדין, מעיקר שחזר לאחר [כנראה קכט, בסי' שם כתב וכן
תשובתי "ועל א]: קטז עמ' הפוסקים באוצר הובא נז סי' שהם באבן
אמנם אם כי עומד, אני ובמקומי לחדש, מה לי אין הראשונה,
הטעו וגם נפשה, קידשה לא דהכי דאדעתא מאוד גדולה האומדנא
קידושין להפקיע מאוד קשה אבל טעות, קידושי והוו בכוונה אותה
ושכיחי לנשייהו, דמעגני פריצי דשכיחי הללו בעתים אומדנא, ע"י
עגונה קידושי כל להפקיע אותם לאכוף רבנן דמצערי אפיקורי גם
דהכי דאדעתא כזו, אומדנא ע"י הנשואין אחרי מיד בה בגד שבעלה
כזו וחזקה גדולה אומדנא שכיחא דלא ...והגם נפשה, קידשה לא
יסתירו ושבכוונה הנשואין מלפני עוד כזה גדול מום בו שיהא שלפנינו
התירו ויאמרו הנושאים בין לחלק מפיס מי אבל הדבר, ממנה ויעלימו
מזה לצמוח ויוכלו אומדנא, ע"י קידושין להפקיע הדבר את פרושים
ומצאנו ח"ו מתחלל שמים שם ונמצא שבערוה, בדבר קלקולים כמה
סולדת נפשי היתה ע"כ ואשר בדבריכם, הזהרו חכמים אמרו וע"ז עון,

לבדה". זו אומדנא ע"י מלהתיר

הברית בארצות בימינו, נתקיימו ברלין הגר"ח של חששותיו לצערנו
למילתא מילתא דימו שכנראה אורתודוכסים, הנראים רבנים, שם שיש
לשוק איש אשת בכמויות מתירים פיה ועל משה האגרות מתשובת

קידשה. לא כן דעת שעל משום גט בלא

דברי את שהביא אחר פה, סימן העזר אבן יעקב חלקת בשו"ת
לפניו שהיה ובנידון מומר, שהוא לה גילה שלא בנדון דלעיל, החת"ס
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סדקית של כמחט פתח נפתח "אם כתב: שבת, שומרי אינם שניהם
משפחה בחיי גדול הירוס מזה לצמוח יוכל מומר, בקדושי
יהדות עול פורקי שבת מחללי וכמה כמה שיש בעוונ"ה, הישראלית,
ואם כעכו"ם, פוסקים להרבה שדינם שונות, ובדרגות שונים ממינים
הפוסקים, לרוב כמעט כמומר דינן הם גם מומר, בקדושי קצת ניקל
גדול חורבן מומר, בקדושי קולא העברים במחנה ישמע ...ואם

האישות...". בחיי יתקיים

מי לענין קעב סימן ד חלק הלוי שבט בשו"ת כתב בזה וכיוצא
מומר: הבעל כי אח"כ שנים מספר שנודע בגלל קידושין לבטל שרצה
לבטל דרך שימצא שבעמינו עול פורקי החילונים מצפים זה על "והרי
בנדונים קולא וכל חליצה, בלי יבום של וזיקה ח"ו, גט בלי אישות

ב ומכ"ש בידם, חרב ונותן הדת המהרסי מחזק מקוםכאלה שאין כזה
כלל". להקל

הנדון במקרה והנראה החשש

לחשש חששו לא ואחרים אברמסקי הגר"י משה, האגרות כאמור
[ואולי זו. עגונה על נחמיר כיצד בזה ימינו אחרוני מחלוקת ואם זה.
למדים שהכל הדור וגאוני עולם מגדולי הוא החשש להוסיף אפשר
"ילמדו" כבר היתרים שיחפשו שמי גם ומה כמוני, מקטנים ולא מהם

משה]. מהאגרות

הנ"ל סופר החתם שציין קל סימן א חלק תשב"ץ בשו"ת מאידך,
בהוצאת להטעותה כהוגן שלא עשה שודאי זה בנדון "וכ"ש כתב:
פוסק שמחמיר לחומרא משגיחין אין דודאי עני והוא עשיר שהוא קול
בעלי לרז"ל מצינו מזו וגדולה זה. בכענין במיעוטו בטל שהוא אחד
כהוגן שלא שעושה במי גמורים קדושין מבטלין שהיו התלמוד

חזקת בפ' ע"ב)כדאמרי' הוו(מ"ח לא אמר אשי רב וקדש תליוה
כהוגן שלא עשה הוא טעמא ואמרינן זביני הוו דבזביני אע"ג קדושין

לקדושין". רבנן ואפקעינהו כהוגן שלא לו עשו לפיכך

באפקיענהו, מדובר אין גם אבל אחד בפוסק מדובר אין אמנם
שמעולם נוספים: צירופים גם שיש כיון לחוש אין שלפנינו בנדון מ"מ

לבטללא יכולה שהאשה רק לא נבעלה; לא גם היא ביחד; חיו
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כי בבעל חסרון יש שגם אלא טעות, מקח משום ברורהקידושין
אחר בקדושין הולכים שאין ואף קידושין, לשם נתכוון לא שהבעל
וערוך ד ס"ק מב בהגר"א כמבואר חומרא, משום זה כל אומדנות,
אלא גט בלא תותר לא היא מומר; הבעל והלאה; ז סעיף השלחן
למעלה נמשך המקרה אבן; המלואי כדעת הבעל בעבור גט נזכה
הקדושין: בעת כבר שוטה היה שהבעל לומר מקום יש שנה. מעשרים

הקדושין, בשעת כבר שוטה היה שהבעל לצרף אפשר דידן בנדון
אשה בנדון מו סימן ג חלק העזר אבן משה האגרות תשובת לך והא
הוא אם האג"מ שלדעת שאף לשוטה אותה והשיאו אותה שרימו

לקידושיו: לחוש שאין שוטה אינו פיקח הוא קדושין לענין

תיכף דהרי אישות לענין גם שוטה שהוא ניכר מהנהגתו הרי "אבל
היא מה יודע שאינו ונמצא לאחרים שעושה כמו להכותה התחיל
היו שלא ונמצא לאשתו, דבעל החביבות עיקר בשעת אף לו, אשתו
נימא אם אף ועוד כתו"ג. דלא שכתבתי למאי אף קידושין קידושיו
נשתטה ותיכף הקידושין בשעת שפוי היה שמא קצת ספק שאיכא
נפרדה כשנודעה ותיכף מזה ידעה שלא גדול מום הוא נמי הפעם עוד
בתשובותי ובארתי אותם, שיפרידו המלכות לפני בקובלנא ובאת ממנו
הוא כאלו גדולין שבמומין ע"ט בסימן מזה ולעיל פ' בסימן שם
לסמוך ויש עיי"ש, דו טן למיתב טב ענין בה שיש לאשה אף טעות

גט". להשיג כשא"א למעשה ע"ז

אשתו את נעל הקדושין בעת כבר הבעל שלפנינו בנדון אף והרי
ספק אין מצוה, בעילת אפילו לקיים בלא וברח, ערב באותו שקידש
מה יודע שאינו "ונמצא משה: האגרות וכלשון שטות על מראה שזה

לו". אשתו היא

להנשא רשאית מיכיילוב מירה הגברת כי נראה האמור לאור
הגר"א כדעת הבעל בשם לה שיזכו גט שתקבל לאחר וזאת כדמו"י,
מטעם לנו שנמסרו העובדות שאכן בכך מותנה זה היתר אולם קלצקין,
עמנו שיסכימו נוסף ותנאי ואמיתיות; מדויקות שלמות הן המבקשת

שבדורינו. ההוראה מגדולי

תשע"א חשון



והתאסלם החופה ביום אותה עזב שבעלה עגונה קלאהיתר

שליט"א שטרנבוך ר"מ הגאון החרדיתתשובת העדה ראב"ד

והנהגות ותשובות וזמנים מועדים ספר ומחבר

שטרנבוך ר"מ הגדול הגאון מכבוד תשובת קיבלתי אלו דברים על
להלן: המובאים החרדית העדה ראב"ד שליט"א

תשע"א מרחשון לו' אור בעזה"י

שאנן שלמה חיים הרב ה"ה וכו' וכו' המפורסם הגאון הרב לכבוד
במשפט עיונים מח"ס שליט"א

כראוי, וש"ת אחדשה"ט

במעשה והבעל שנתקדשה האשה בנידון קונטרסו קבלתי אתמול
וסגר ביאה) יחוד (בלי לבד בעדה וסגר למלון אותה קרא טירוף
מקומו, נודע ועכשיו שנה, עשרים זה נמצא ולא וברח, הדלת עליה
כותב וכת"ר כעגונה ונשארה גט לתת רוצה ולא שהתאסלם ומתברר
כל בלי מקופיא הנלע"ד לו מעיר ואני זכיה, גט עם להתירה קונטרס

בלבד. ולהעיר אצלי, הפוסקים ספרי

העזר אבן הרמ"א לכאורה, אמרתי בקונטרסו שעיינתי לפני אמנם
אומדנא, על לסמוך החמורה איש באשת מתיר אינו הג"מ בשם מב
גמורה שאומדנא וטוען חולק ג ס"ק כב אבה"ע החזו"א כידוע אבל
והיינו להתיר, במק"א שילמדו רק מחמיר הרמ"א לדעתי אבל מועיל,
אפשר וכדומה, נואף או עור שהוא כגון דמוכח, באומדנא אפילו
עימו לגור בלי לבד להתקדש כאן אבל בדעתה, דהו בכל שהסכימה
לרמ"א גם וראוי אומדנא מכל עדיף לבד עגונה לעשותה רק כלל

נראה שלא ולאלהתיר, מיוחד שהמקרה באישות, פרצה מזה שיבוא
כעיקר כה"ג להתיר וראוי וכדומה שחוק לקידושי דמי ולא כלל, שכיח

אומדנא. דין

מוינה אייזנברג והרב נפש, חולה רשע שהוא מוכיחים מעשיו ועוד
אדרבה רק להיפך עדות ואין הנישואין, לפני נפש חולה שהוא מעיד
ולא לקידושין דעת לו שאין הדברים לקבל וראוי כן, מוכיחים מעשיו

דהשתא. בחזקה עכשיו מהו לברר וצריך חל
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יהודי, בחזקת הוא הרב לפי היינו יהודי, כאן שהבעל הדבר ובעיקר
להחזיק עלול כמוהו שרמאי וחקירה, דרישה וצריך ובירר, ביאר ולא
כשהוא אני יהודי לומר כה"ג נאמן ולא לרמות, שיוכל כיהודי עצמו

הוחזק. והיאך מי אצל נתברר ולא במעשיו, רמאי בחזקת

וכדעת לה שיזכו גט שתקבל דורש רק להתירה מסכים וכת"ר
שתחילתו וחומר קל שכל לזה, מתנגד ואני זצ"ל. קלצקין הגר"א
נשים מאות או עשרות בזה שיקילו דין, אינו להקל וסופו להחמיר
זה וכעין להתיר, ימהרו היתר בזה שיש ישמעו רבנים ואם עגונות,
נתפשט והיום אפקעינהו סניף עם ממזר התיר זצ"ל מבערזאן הגאון
הגר"א של זה היתר לפרסם ולא לשתוק וראוי ר"ל להיתר בארץ כאן

זצ"ל. קלצקין

מבואר כה"ג אותה, והטעה רמאי שהוא זה בנדון שלדעתי והאמת
שאין הפוסקים טענת ועיקר אפקעינהו דאמרינן קי, יבמות בגמ'
אפשר שהטעה, רמאי ממש, מקרה אותו כאן אבל כמוהו, להוסיף

זה. בנדון ודעת בפוסקים לעיין צריך אבל שאני, שבזה

להתיר נבהלו ישראל ארץ רבני זצ"ל קלצקין הרב היתר ולעיקר
גט, להם לתת אפשר ואי והתאסלמו בתימן שבעלים נשים בארבע
"שרידי ז"ל וינברג והרב דעתם, לשמוע לרבנים שלח ז"ל הרצוג והרב
בהסכמת אלא להתיר הסכים ולא באריכות קונטרס ע"ז כתב אש"

הסכימו. לא זוכר שאני ולפי ישראל, גדולי

דוקא, דין מבית היתר וצריך איש, אשת בחמורות שמדובר ונראה
טעמים ג' בצירוף לדון יכולים הם דעתי ולפי

אומדנא מכל ועדיף כה"ג לקידושין נתכוונה שלא אומדנא ראשית
כן, מוכיחים ומעשיו בדעתו שפוי היה שלא מרב עדות שיש ועוד –
יהדות ועוד כה"ג, התירו שחז"ל אפקעינהו נימא כאן אפשר ועוד

כמ"ש גמורה עדות לזה צריך ואצלו כראוי, נתבררה לא ובצירוףשלו

למק"א ילמדו ולא הטעמים וכדבריו.כל להתיר, שמקום נראה

בזה ונהנתי ספריו, מתנה לי ששלח תודה בברכת מסיים והנני
ומרוב בזה. שדנים האחרונים דברי ומביא ובשכל בטעם שהדברים



והתאסלם החופה ביום אותה עזב שבעלה עגונה קלגהיתר

להפיץ ויזכה יעזור וה' לו. ולהודות לאשר הספקתי לא טירדות
עין. כהרף ה' וישועת שמים לרחמי ונזכה מעיינותיו,

שטרנבוך משה

ונעיר,

בספרוא) באריכות נמצאת המוזכרת אש שרידי בעל תשובת כי
זצ"ל הרצוג הרב דברי ובתחילתה כה, סי' ח"ג אש שרידי

זה. בנדון

לתשובתב) כנראה הגאון כוונת ברמאות, בנהג אפקעינהו בענין
הרא"ש כתב ששם ג, עז בשו"ע שנפסקה ב לה הרא"ש
נהי כהוגן שלא שנעשה משום ב"ש פרק ביבמות "דגרסינן
קצת דברי על זה בנדון לסמוך יש מ"מ נפקיע, לא דקידושין

לגרשה". אותו דכופין דמורדת בדינא שפסקו רבותינו

הגיעג) וכבר מהנ"ל, הדיו יבש לא עוד הגט, מזכוי החשש לגבי
לראות לבעל מאפשרת ואינה בארה"ב גרה שהאשה תיק אלינו
לתת מוכן היה הבעל ביה"ד, לצווי בניגוד ארוכה תקופה ילדיו
האשה הלכה ילדיו, את לראות לו תאפשר אם גט לה
לזנונים הרה היא והיום גט, לה זיכו אשר בארה"ב ל"רבנים"

ממזר. להוליד ועומדת

הישיבות חניכי גאב"ד הסכמת להלן

דלעיל: הדין לפסק שליט"א גרוס מרדכי רבי הגאון מורינו

לחדש יום עשר שנים המאורות, בו שנכפלו יום דשמיא בסייעתא
עלמא. לבריאת תשע"א ה' מרחשון,

נהירין מאירים הבהירים דברים לעילא, הנכתב את בעיונא ראיתי
בישרא במינח תורה, של לאמיתה אמת דברי יושר בכתב צהירין,
דמשפטים ...סבא - למעשה תורה של כדת דדהבא אפתורא שמינא
חיים מוה"ר כש"ת, מקודש, ראב"ד המדינות... בכל הולך ...שמעו
ישראל באלפי והצעיר הדל והנני – בביגו"צ שליט"א שאנן שלמה

ופקפוק. חשש כל ללא להינשא דאיתתא לשריותא מצטרף

גרוס,באעה"ח ברקמרדכי בני מרכז ורב הישיבות חניכי אב"ד
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טו סימן

כדמו"י היו שהנשואין מאמירה חזרה

בנשואין נישאה שהיא והצהירה הדין לבית שבאה באשה הנדון
עגונה. כיום האשה להלן, שיובא כפי בה, חזרה מכן ולאחר דתיים

מי' חיכאלה הגב' תש"ס תשרי כד מיום ביה"ד פרוטוקול פי על
הכתובה ואת דתיים גם היו והנשואין 87 בשנת נישאה כי בדיון אמרה

ברוסיה. השאירה

הנ"ל אמרה תשס"א אדר ו' הדין בבית בדיון מכן לאחר כשנה
דתיים. היו ולא זקס - באזרחי רק היו הנשואין כי

ממוסקבה, שליחות גט סידור קבע הדין בית הדיון תוצאות לאור
הבעל כי במוסקבה ישראל שגרירות של אישור הנושא מכתב התקבל

נכתב. לא הגט אולם גט לתת שמוכן הקונסול סגן בפני חתם

קשר כל לילדים ולא לאשה אין שנים כשמונה נעלם הבעל מאז
עליו. דבר ידוע ולא עמו

האשה אמרה תשס"ט טבת יח וכן תשס"ט כסלו ד מיום בדיון
כדמו"י. ולא בזקס רק היו הנישואין כי

להינשא. היתר כיום מבקשת האשה

סבירות קיימת רייס וד"ר ארנטרוי הרב הדין בית חוקרי לדעת
כדמו"י. נישאה לא אכן המבקשת כי גבוהה

העברית. בשפה מתקשה המבקשת

להתיר הצדדים

הסבר ויש - כתיבתו בעת דייק לא בשעתו הפרוטוקול וכותב ייתכן
לכך.



כדמו"י היו שהנשואין מאמירה קלהחזרה

שיש ידעה שלא אף תשסא בשנת כבר מדבריה חזרה האשה
בנשואין גם כי סבור היה הדין שבית כיון משמעות, לחזרתה
והרי לפטור". מ"פטור היא החזרה כן ועל גט, להצריך יש אזרחיים
היו הנשואין כי הצהירה שהיא לאחר גם פעמיים גט סידור נקבע

בלבד. אזרחיים

עמה ששוחחו החוקרים ולדברי עברית דוברת אינה והאשה מאחר
דברי את לקבל יש אזרחיים, רק היו הנשואין כי נראה ברוסית

הנזכר. הפרוטוקול ע"פ ולהעדיפם החוקרים

לנו אין עדיין מקום מכל כ"אמתלה", האשה דברי את נקבל אם
מועילה אמתלה הוא הכלל כי דתיים. היו לא הנשואין כי הוכחה
כדי מועילה אינה אך שנאמרו, הראשונים הדברים את ולמחוק להוריד
לתוד"ה א קיח יבמות המהרש"א וכפי שנאמרו, הדברים את לשנות

משתיקה. עדיפה לא אמתלה שנותנת טעמא

לא הדין שמעיקר סביר דבר, אומרת הייתה לא אילו מקום מכל
החוקרים שלדברי כיון דתיים, בנשואין נשאת לשמא לחוש לנו היה
דתיים. נשואין לעשות נהוג היה לא האשה של מגוריה במקום הנ"ל
לעיל כאמור מינה נפקא לה היה שלא בזמן המאוחרת אמירתה וגם

חסרון. בה אין ועכ"פ אמת נראית

שו"ת עיין כדמו"י, נישואין היו שמא לחוש לנו אין ולכאורה
לגבי הנידון שם [אמנם מב סימן ד חלק העזר אבן משה אגרות
"הנה לחלק] נראה אין מקום מכל ממש, איש אשת ולא לכהן להתיר
ליכא הקאמוניסטן ממשלת תחת ברוסלאנד יחד שדרו שבאלו פשוט
שהיו הרוב דין מכח החזקה אלא התורה כדת שנישאו כלל חזקה
כופרים וגם ופושעים חוטאים שהיו שידוע ובפרט תורה קידושי בלא
לכלום". לחוש אין ולכן תורה לקידושי לבעול דעתם שאין בתורה

אליעזר ציץ ובשו"ת לא סי' העזר אבן מרדכי לבושי גם ועיין
נב. סי' טו חלק

שלא במקרה להקל מקום יש דאיסורא, חתיכה אנפשיה שווי לגבי
סי' העזר אבן חת"ס שו"ת עי' נאסרת היא דבריה ידי שעל ידעה
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נתן לא לאשה שהאמין בעת שאם כה, ס"ק קטו בפת"ש הובא עח
יודע היה שאם שאפשר נאסר. אינו עליו, תיאסר שהיא לבו אל

מאמין. היה לא עליו שתיאסר

יעקב השב ב)והנה ס"ק פ סי' החושן בקצות הובא ג' סי' אה"ע "דאם(ח"ב
קצה"ח אולם דאיסורא". חתיכא שויא שייך לא איסור דהוא ידע לא
כיון לחלק אין א"כ נאמנות מטעם דהוא ל"ד בסימן מ"ש לפי חולק:
ג' בס"ק שיבואר מה לפי ...אבל עדים. מאה כמו מקבלין דדבריו
לא בה שנתחייב ידע לא ואפילו לחלק אין א"כ מגו משום דאינו

חוזר: מצי

בדבר נסתפק באסאן שמהר"י הט"ו פ"ט אישות המלך שער ועי'
ש' מערכת שד"ח ועי' איסור, דין או נאמנות דין הוא שאחד"א אם
עיונים בספרי ועיין ועוד. טו אות קכט סי' לי אור שו"ת ב כלל
תמים משו"ת גם הבאתי ושם בהרחבה, ח סי' משפט חושן במשפט
אמת דין להוציא אלא טענות, אחר לילך לנו "שאין להראב"ד דעים
שלא סהדי אנן כלום, לי מכר לא אחיך זה שטען: ומה לאמיתו,
טענתו, לחזק סבור והיה בידו היתה שגגה אלא דינו, להודות נתכוון
שטען מה טען ומפתיות משגגה כי יראו אם בב"ד תלוי הדבר ולכן
מיצוי אחר ילכו שלא טענתו, לחזק אלא נתכוון שלא בכך טוען והוא

בידו". הקרקע להעמיד ביניהם ויפשרו הדבר שיתקנו אלא הדין,

דעים". ה"תמים לנידון דומה שלפנינו הנידון לכאורה

נעלם והבעל שמאחר זכרו", "אבד של הסברא את גם לצרף יש
אשתו בשלום דרש ולא עקבותיו נודעו לא שכזו ארוכה לתקופה

מת. שהוא לומר מקום שיש אפשר וילדיו,

דבר: של סיכומו

הראשונה לאמירה לחוש לנו אין כדמו"י, להנשא מותרת המבקשת
חתיכה אנפשיה שווי כאן אין טובה; היא שניתנה האמתלה שלה,
לצירוף מקום יש כדמו"י; לנישואים לחוש זה במקרה אין דאיסורא;

מת. כבר הבעל כי להניח שיש



גרושתו מחזיר התר לצורך קידושין עדי פסילת ע"י קדושין קלזביטול

טז סימן

לצורך קידושין עדי פסילת ע"י קדושין ביטול
(א) גרושתו מחזיר התר

דין פסק

פ'. ט' התובע:

מבקשת היא ובו פ' ט' המבקשת מטעם בקשה לפנינו הוגשה
שאם נאמר בו התשנ"ח בניסן ה' מיום הדין מפסק החלק את לבטל

הדין. בבית בירור תצטרך ר' למורי להנשא תרצה

והעדויות החומר פי ועל הדברים, את שבירר לאחר הדין בית
נשואה המבקשת בהיות עוד כי מתברר הרי בתיק, והנמצאים שנתקבלו
ביה"ד בפני כך על הודתה ואף קבוע, באופן גרה היתה היא א', לדוד
מה למרות וזאת ר', מורי עם אישות יחסי עמו שקיימה בליאון

בפנינו. זאת שהכחישה

הכחשתה. למרות היום, עמו גרה היא כן כמו

כיון ר' למורי להנשא האיסור לביטול מקום שהיה הסיבה
פסולי הם הקידושין שעידי הדין בית בפני גמורה עדות שנתקבלה
וכן אמה, אחות בעל היה אחד ועד אמה אח היה אחד עד עדות:

שבת. מחללי הם אלו עדים ששני לשעבר בעלה עדות נמסרה

או מדאורייתא פסולים האם קרובי אם מחלוקת שכידוע אלא
שם ולש"ך דרבנן פסולים הם א לג חו"מ וב"י רמ"א לדעת מדרבנן,

דאורייתא. פסולים

הרמב"ם. בכונת הרמ"א כדעת שהעיקר עו סי' אהע"ז תנינא נו"ב ועי'

או קרוב אחד "נמצא משום מדאורייתא לפסול מקום היה ומאידך
כתב ב מב, באבע"ז הרמ"א אולם זל"ז קרובים שהעדים בגלל פסול"
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או קרוב אחד נמצא ובדין פסול, או קרוב אחד בנמצא אף להחמיר
העזר אבן פ"ת עי' לכך, לחוש יש אם נחלקו קידושין לענין פסול

מהנו"ב. ט, ס"ק מב

ס"ק מב אהע"ז בפ"ת הובאו סופר, החתם דברי ידועים ועוד, זאת
אולם פסולים, היו שהוזמנו והעדים קידושין שסידר ברב ולהלן, יא
על השגיחו לא אלו אמנם בחופה, הרבה ואנשים רבנים עוד שם היו
שיש "כיון שניים קידושין אפילו צריך שאין וכתב כנהוג, הקידושין
מסדרי רבנים שם והיו לחופה שנכנסה כזו וברורה גמורה ידיעה
וכולנו סהדי אנן נשואה... בחזקת החופה מן ויצאו ומברכין קידושין
ע"פ מתקדשת בה וכיוצא זו שאשה פשוט הקידושין.. מסירת עדי

וכלה". חתן במזוטי שם העומדים כל עדות

מקל ערוך השולחן בעל שהמחבר כיון להקל, לדון שניתן ואף
אשכנזים. אינם והמבקשים אחד, בעד

אנשים הרבה שהיו כשידוע דן שהחת"ס להקל לדון יש כן כמו
מאידך אולם שלפנינו. לנידון לדמות לנו מנין אבל בקהל, תורה שומרי
וכפי טיבו על לנו ידוע שאין [אלא אדרי הרב רב, בקהל היו גיסא

פרוטוקול]. ראה האשה דברי

הדין בתי בפני העידו הם שהרי עדים שני היו לפחות כן כמו
שלפנינו. בנידון בצרפת,

ואילו סוטה, של דאורייתא באיסור להתיר לדון קשה אופן ובכל
נראה אין אבל להקל, להצטרף אולי היה עיגון במקום מדובר היה

וכנ"ל. הכחשות גם שהיו ובמיוחד שלפנינו בנידון

להתיר. מוצא הדין בית אין זאת לאור

נתקבלו וכן הגירושין נעשו שלפניו בצרפת הדין בית אם אמנם
ביום ניתן לכך. מתנגד הדין בית אין להתיר, לנכון ימצא העדויות,

תשנ"ט ניסן הבא.כ"ט סימן ועיין
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יז סימן

לצורך קידושין עדי פסילת ע"י קדושין ביטול
(ב) גרושתו מחזיר התר

,miax ipta eid oiyecwd la` ,mileqt oiyecw icir e`vnp

zecr zlaw /`xnegl miyyeg lkd ixacl la` ,zwelgn

ipta `ly zecr lawl ozip m`d /mdipta `ly micr leqtl

yiyk /eixed iyeciw z` e` ,eiyeciw z` leqtl mivexy in

xg`l wtq yiyk /diept zwfga dy`d m`d ,oiyecwa wtq

xy`k elqetl mi`ay in ipta `ly zecr /oi`eyp zepy xtqn

/dyly lk i"r oiyecw icr leqtl ozip m`d /xira `vnp `ed

ozip m`d ,xykk meik wfgen elqtl mivexy crd xy`k

xaery cr lk m`d /leqt did oiyeciwd zryay llba elqetl

/epinia zay illgn ,dleqt ezecr zay llgn lk e` mixeqi`

.oey`xd dlral zxzen m`d zerha dycwzdy dyexb

מבעלה שהתגרשה אשה הדין, מבתי באחד מעשה לאחרונה אירע
מהשני התגרשה מכן לאחר ילד לו וילדה אחר לאיש ונישאה והלכה
שהבטיח לדיין פנתה מהתורה, איסור שהוא לראשון, לחזור ורצתה
מתוך דיין אותו הראשון, לבעלה לחזור התר לה למצוא מראש לה
עשה שכזה, ל"היתר" יסכימו לא בתוכם והאב"ד שחבריו והבין שידע
קבלת ולצורך בחבריו, להיוועץ ובלא חבריו, את ליידע בלא בצנעא,
השני הבעל של קידושין "והפקיע" והלך גיטין עדי שני צירף עדות
מפוקפק בפסול השני הבעל של הקידושין מעדי אחד את "שפסל" ע"י
מתוך (כנראה, להביאו, היה וניתן זמין היה שהעד אף בפניו, שלא
הידוע וכפי אמת). כאינו יתברר העד של המפוקפק שהפסול חשש

מצוות. כשומר וידוע הכנסת בבית כחזן היום משמש העד

להלן, שיובא וכפי זה להיתר הלכתי בסיס כל שאין מלבד והנה
הדת מהרסי כל שאיפת שהוא קידושין, להפקיע ביותר חמור הדבר
את שעושים גם ומה עיגון, לצורך שלא גם ומה האחרונים, בדורות
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(כפי היתר מבטיחים שמראש פעמים ואיטלולא. לחוכא התורה
הפקעת נגד הדורות גדולי נלחמו וכמה מסוים!), במקרה ששמעתי

קידושין.

"היתר". אותו של לגופו נדון והנה

"פ דיין טעןאותו כך וע"י פסל, כיצד נדון ומיד קידושין, עד סל"
היו. ולא פקעו השני הבעל של והנישואין שהקידושין

מחלוקתא. הרי פסול, העד היה אילו גם טעה: גמורה טעות
פסקו ועוד פ"ת חת"ס יאיר, חוות הפוסקים וגדולי גדולה
לחומרה, אף עליהם לחזור צורך אין ואף תופסים שהקידושין
שהחולקים אומרים שיש גם ומה נגדם, ראש להקל יכול ומי
אלא להקל פסקו לא וסייעתם ומהרש"ך וויל מהר"י שהם
הם שאף שאמרו ויש נוספים, קידושין להצריך כדי להחמיר
הפסולים שעדות העדים את שמיחד הוא שהרב במקום מודים

לפסול. גורמת אינה

שלאב. הפוסקים במחלוקת היא העדים, בפני שלא עדות קבלת
קבלת שהתיר הרב את לנדות שראוי יוסף הבית ודעת הוכרעה,

קידושין. לפסול כדי דין בעל בפני שלא עדות

וכנראהג. השני הבעל בפני גם להיות צריכה הייתה עדות קבלת
פגום. עושים שאותו הילד בפני גם

ותרי",ד. "תרי כגון, הקידושין תפסו אם מחלוקת שקיימת במקום
ולא מדאורייתא, או מדרבנן תצא, נשאת האשה אם גם הלכה:

מקודשת. אינה בחזקת היא שמספק מתיר אותו שטעה כפי

שבמקוםה. הרי כנשואה, רב זמן הוחזקה כבר שהאשה במקום
נשואה. בחזקת היא קידושיה, תפסו אם הפוסקים מחלוקת

התירוו. לא דין בעל בפני שלא עדות קבלת שהתירו אותם גם
בעיר. נמצאים אותם לפסול שרוצים העדים אם

מומחים.ז. דיינים צריכים קידושין פסול לצורך עדות לקבלת

בעתח. רשע היה אם גם אזי בכשרות, מוחזק העד היום אם
הפוסקים. לדעת לחומרה לעדותו חוששים הקידושין, את שראה
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אתט. לפסול שבאו הפסול כל לי שהודע מה כפי הפסול; לעצם
הסתבר ואולי בשבת, טלביזיה ראה שהעד שהעידו משום העד
נוסע שראהו העיד אחר ועד בשב"ק, טלביזיה הדליק שגם
שיש נראה אין שכאלו עדויות סמך על נוהג, לא אבל בשבת
שאותו גם ומה בהם. עד היה שהנ"ל קידושין לפסול כדי בהם

הרב. בפני זה מעשה לעשות יעיז לא הדבר, נכון אם עד,

סמ"גי. ע"פ ב מב הרמ"א לדברי לחוש שיש ודאי לחומרא
נפסל היה אילו אם גם כן ועל לקידושין, חוששים אחד שבעד
מהם אחד טען לא והרי השני, לעדות לחוש לנו יש אחד, עד
לחוש יש ובזה בקידושין, הודו שניהם אלא להשטות, שנתכוון

שם. וב"ש בח"מ כמבואר לע"א

לבעלה.יא. לחזור מותרת אינה פסולים עדים היו אם גם

הדבר: חמור כאמור האמור, כל מלבד

נישואין.א. ביטול של חמור תקדים
תביעת הגיש בעל דוגמאות: מספר אתן שלג. כדור וזה
אולם בחו"ל, הנמצאת לאשתו גט לתת שמוכן והודיע גירושין
ממנו שגנבה דולר אלפים עשרת לו תחזיר שהאשה תבע
דין מבית מכתב קבלנו ובינתיים לדון, סירבה האשה לדבריו,
עדי את שפסלו ע"י להינשא, שהתירוה הברית בארצות
לנו מספר אמריקה בדרום קהילה של ידוע רב הקידושין!;
שם וביטל לארצו שבא מישראל רב על רוגשת שם שהקהילה
לאחר, שנשאת אחר לגרושה לחזור לאשה להתיר כדי קידושין

כסף?! תמורת האם

במחשך.ב. יחיד דיין ע"י שייעשה יתכן לא נישואין ביטול

עיגון.ג. במקרה אלא התירו לא שהתירו אותם גם

ופגםד. הקודם לבעל לאחרים: שחב במקום התירו לא הם וגם
הבעל. מאותו שנולד לילד

מחפשיםה. ואח"כ מותר שהדבר קובעים שמראש הדבר גם חמור
הסיבות. את
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עדים,א) ייחד אפילו הריב"ש: בשם ד מב אהע"ז רמ"א כתב
הוא עדים יחוד מנהג מקור להעיד. המעשה את שראו אחרים יכולים
רש"י לשיטת לחוש כדי כן שנהגו ו ומכות מג קידושין מריטב"א

העדיםשעד שאר עם ונצטרף בא שלא אף להעיד כיוון רק אם פסול
אחד נמצא מדין בטלה, כולם שעדות גורם הדבר בבי"ד, כשהעידו
ס"ק מב הפוסקים אוצר ועיין בפוסקים, והובא פסול, או קרוב מהם
יהיו הם רק כשרים עדים שהם שיוחדו העדים שרק קבעו כן ועל ל.

אחרים. ולא עדים

הוא שיוחד העד שדווקא יותר מאוחר נתברר אם הדין מה והנה
אחד שעד מתיר אותו שטען וכפי אחר פסול או משפחה, קרוב פסול
אבן סופר החתם דעת הפוסקים, לכאורה בזה נחלקו "פסול". היה
לחוש צורך אין שאף יא, ס"ק מב בפ"ת הובא ק, סי' ח"א העזר
שנכנסה וברורה גמורה ידיעה שיש שכיון שניים, קידושין ולהצריך
בחזקת מהחופה ויצאו ומברכים קידושין מסדרי רבנים שם והיו לחופה
עד ייחד שהרב ואף הקידושין. על כעדים הכל סהדי, אנן נשואה,
לא שהעדים כיון לרא"ש הן בטלה, כולה עדות אומרים אין פסול,
דעת ורי"ף לרמב"ם ואף למפרע, יפסלו לא וכשיעידו בבי"ד העידו
שייחד הייחוד ע"י יכול הרב ואין הכשרים, על החתן - הבעלים
רצון לבטל דפסולים כמינהו "כל הקידושין, את להפסיד לבטל
מהם אחד נמצא דין אין סהדי, אנן של עדות בכל כי ועוד הבעלים",

קדושין. כאן שהיו סהדי אנן קהל בפני ובנישואין פסול, או קרוב

שם, תשובה בפתחי הובא יט, סי' יאיר החות כתב בזה כיוצא
שנית לקדש להצריך להחמיר מקום יש קהל, בפני שנעשית שבחופה
הרחוק אין אם לחוש אין לרי"ף וכן לחוש, אין ורא"ש שלתוס' שאף
שהעד יודעים אינם שבקהל העדים שאר דהיינו הקרוב, בפסול יודע
יודעים שבקהל העדים שאר אין שלפנינו (ובנידון פסול, עד הוא
העיד לא אם גם לחוש מקום יש לרמב"ם מקום מכל העד) מפסול
הכריע שם ובפ"ת לתקן. שאפשר בדבר להחמיר ויש בבי"ד, עמו
שלנו (ובנדון הקרוב מפסול יודעים האחרים העדים אין שאם להלכה
הרי נוספים. קידושין להצריך להחמיר לחוש אין פשוט רשע), מפסול



גרושתו מחזיר התר לצורך קידושין עדי פסילת ע"י קדושין קמגביטול

גמורים כקידושין פסול עד בפני שנעשו לקידושין מתייחסים שאנו
לקולא. אף

מקרה לגבי דן ז סי' וויל המהר"י חולקים, לכאורה מצינו ואולם,
ואף קידושין הקידושין שאין ופסק פסולים, ונמצאו עדים שני שייחדו
וכן לה, סי' ברונא מהר"י בשו"ת גם והועתק עם. ברוב שהיו
פסולים שהזמנת וויל למהר"י הסכים הוא אף כה סי' ח"א המהרש"ך
הפסולים שאין גורמת כשרים שהזמנת כשם הכשרים, את פוסלת

מצטרפים.

ושם ד', אות ג סי' העזר אבן ח' חלק אומר יביע בשו"ת ועיין
מהרי"ו, לדברי כולם שהסכימו האחרונים גדולי כדברי והעיקר כתב:

תשובה ומפתחי מחת"ס הביא שלא להלן)ופלא מהמובא .(וכן

המהרי"ו דברי על לסמוך שאין כתב קא סי' ח"א המהריב"ל ואילו
יצחק במנחת גם בזה [ועי' יד ס"ק מב היטב בבאר גם והובא להקל,
בשם 96 עמ' מב לסי' הפוסקים אוצר ועיין ט.] אות סו סי' ח"ב
לשוק אותה התירו לא והמהרש"ך וויל המהר"י שאף שמואל נאמן
קידושין להצריך להחמיר כדי רק אלא להקל דבריהם על סמכו ולא
הביאו עוד יב], אות סו סי' ח"ד במנח"י כיוצ"ב סברא [ועי' שניים,

להלן)שם אמר(עיין לא מהרי"ו שאפילו יט סי' ח"ג אש מהשרידי
ייחד שהרב במקום לא אבל העדים, את ייחד כשהחתן אלא דברו
שם עוד ועיין הכשרים, העדים על רק סומכים שאז העדים, את

שיטות. כמה עוד שהביא

כהן חמור, עיגון מקרה בנדון כז סי' ח"א אחיעזר שו"ת ועיין
לאשה שנודע מיד כהן, שהוא הכחיש הקדושין ובעת גרושה קידש
שנים, חמש זה נעלם הבעל ואז להתגרש, ביקשה לו אסורה שהיא
סופר, כחתם ושלא וויל, המהר"י עם המסכימים פוסקים הרבה שהביא
קידושין ספק "והוי זו: היא ראשונים שמחלוקת מסקנתו מקום ומכל
רק קידושין שהיו לפניו שהיה המקרה שלגבי אלא התורה". מן
ספק לצרף שאפשר כתב לה, מותר שהוא אותה שהטעה כיון מדרבנן,

גדול. עיגון במקום הנ"ל
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לדעת ועכ"פ נפסלים, העדים שאר האם מחלוקת שלפנינו הרי
ומהרש"ך מהרי"ו שגם אומרים ויש נפסלים, לא פ"ת חו"י החת"ס
במקום רק אמר וויל שמהר"י אומרים ויש להקל, כתבו לא עצמם

הזמין, שהרב במקום ולא הזמין עי'שהחתן ח"ב יצחק" ב"עין גם (ועיין

תקלה) שתצא חשש במקום להקל שכתב אלא להחמיר שיש ה' אות כןסד ואם
זו מחלוקת סמך על ניתן שאין ובודאי ברורה, אינה המקלים דעת

גרושתו. מחזיר של דאורייתא איסור להתיר

עגון, במקום אף לחת"ס חשש עז סי' ח"א העזר אבן והאג"מ
"אנן שאין בגלל אלא התיר ולא רפורמים, אצל שנישאת מי לגבי
היו בכלל אם ספק ויש הקידושין כדיני נוהגים הם שאין כיון סהדי",

כדמו" כתבקידושין ואעפ"כ בקהל, כשרים לאנשים חשש לולי גם י
שלפנינו במקרה כשרים. היו לא הנוכחים כל מבין האם לברר שצריך

הקהל. בין מצות שומרי שהיו ספק היה לא

לבטל שאין שכתב קי סימן ב חלק מהרש"ם בשו"ת לו קדם וכבר
הפסולים: עדים ובגלל רפורמי רביי בגלל הקידושין את

שהי' וקרוביו האשה דברי דלפי דכיון למעניתו האריך רו"מ "והנה
העבירות כל על ועוברים שבת מחללי רשעים עדים הקידושין בעת

(רעפארמיע) מהמתחדשים הי' המסדר ממחלליוהרב הי' המקדש וגם
א"כ כמוהו רשעים חביריו את וקרא ביו"כ ואכל בפרהסיא ש"ק
כשרים איזו גם שם הי' אולי אם וגם פסולים הקידושין הי' מתחלה
בנמצאו שבקצה"ח וריטב"א רא"ה ולדעת הנתינה ראו לא אולי לעדות
נתכוונו לא כולן אם הש"ך ולשי' כולם עדות בטל פסולים קצת
א"א כשרים שם הי' שמא ספק אם והנה כולן עדות בטל לעדות
א"כ הקידושין לראות לעדים הוזמנו הכשרים רק דשמא מספק להקל
ע"י עדותן נתבטל לא ובכה"ג האנשים שאר ולא לעדים הם נתכוונו
הוא פסול הי' שהמסדר ואף א"א בספק להקל וא"א כנודע הפסולים

כת"ר ולדברי עד הםבמדינותאיננו הרבנים רוב אשר אשכנז
להתיר ח"ו אבל פנויות... בחזקת הנשואות הנשים כל יהי' המתחדשים
כת"ר לפמ"ש אך תשובות. בכמה כן כתבתי וכבר זה בשביל האשה
כלל כשרים עדים שם הי' שלא ברי אומרים וקרובי' האשה שבנ"ד
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פסול והא קידושין עד הוא מהטעמפיל החזן רוב ע"פ כי וגם
לעדות..."

שם: המובא כפי גמור עגון בענין אצלו והנדון

הרב ע"י שנעשו בקידושין לבעל שנשאת העלובה האשה "ע"ד
שלו העדים וגם (רעפארום) מהמתחדשים והוא מהממלכה הממונה
בפרהסיא שבת ומחללי מגולחים רק שם הי' וקרובי' האשה דברי ולפי
לתרבות הבעל יצא יחד דרים בהיותם ילדים ד' להם שנולדו ואחר
מהממלכה נתחייב רעים מעשים עוד עושה ובהיותו א"י ונעשה רעה
רק אליו לבא אותה מניח איננו ברשעתו אבל לסיביריען... לשלחו
נחלית האשה ולאשר כמוהו ויהיו ילדי' עם דת על שתעבור באופן
מסוכנת הוא בעל בלא לישב תתארך שאם הרופאים תעודת ובידה
ותעשה אליו ליסע מוכרחת תהי' אזי לאיש להנשא לה יתירו לא אם

ילדי'. עם הדת על להעביר כרצונו

יט סי' ח"ג אש שרידי שו"ת פח)ועי' סי' להצריך(ח"א לא שפסק
מחלל היה הקהל של הקדושין מעדי שאחד כשנודע שניים קדושין
נפסלת העדות אין וויל למהר"י וגם הנזכר, חת"ס ע"פ והוא שבת,
אותם, שייחד הוא הרב אם לא אבל אותם ייחד המקדש אם רק

עי"ש. ועוד

בנשואים דן ושם י אות סו סי' ח"ב במנח"י כתב וכיוצ"ב
רצה לא ואעפ"כ ממזרות וחשש ועגון רפורמי רביי ע"י שנערכו
ובודאי רבים, בצירופים אלא הקדושין ביטול של בהתר להשתמש
עיגון שאינו גרושתו מחזיר איסור להתיר הדעת על להעלות ח"ו

ממזרות. התרת ואינו

בפניוב) שלא אדם לפסול עדות קבלת

שלא הקדושין עדי פסילת על עדות נתקבלה שלפנינו במקרה
יעיזו לא בפניהם שמא במכוון, נעשה הדבר כי וחוששני בפניהם,
נגדם העדות שנתקבלה בזמן בעיר היו הקדושין עדי נגדם; להעיד
לא פנויה, כבועל לעשות רצו שאותו הבעל רחוקה; בדרך היו ולא
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לנשואין מחוץ כנולד לפוגמו בקשו שאותו הילד כן וכמו הוזמן
הוזמן. לא

שלא עדים לפסול מנת על עדות קבלת בדין להלן שנראה כפי
סמך על לפסוק אין שכך וכיון ואחרונים. ראשונים נחלקו בפניהם,
במקרה האם לדון עוד ויש להקל. כדי עדים בפני שלא עדות קבלת
העד שאם מודים שהכל או מחלוקת יש עדיין בעיר שהעדים זה
מודים, הכל והאם פסולה, שהעדות בעיר נמצא להעיד רוצים שעליו
יהיה אליו נוגע שהעניין ילד או בעל שאותו שמעכב החולקים, גם
והרי העדים? אותם ע"י שנתקדשו אותם לכל נוגע הענין ושמא נוכח.
בררנו. שלא - השמועה כפי חופות בהרבה להעיד רגילים אלו עדים

את ומכחישין בפניהם עדים מזימים לח: סי' חו"מ הטור כתב
שאין שהטעם פירש ברש"י יוסף בית וכתב בפניהם. שלא העדים
לעונשם, באים העדות שע"י משום בפניהם אלא העדים את מזימים
מחמת ולא בודאי מוכחשת היא המוזמת שכת רסו סי' הריב"ש וכתב
סי' סוף והש"ך שבתורה. עדות לכל הם ופסולים בטלה ועדותם ספק
לפוסלם יכולים שאין ברור נ"ל לריב"ש גם מקום ומכל כתב: לח
עצמם, להם נוגע הוא דשבועה בגזלנות, ואפילו בשבועה בפניהם שלא
בכך להם דמה לעדות משא"כ בפניו, שלא האדם את מחייבים ואין
לעדים שנוגע לשבועה לפוסלם באים אם אבל להעיד", שפסולים

אי ס"קעצמם, מו סי' חו"מ הש"ך מסקנת וכן בפניהם, שלא דנים ן
אלא בפניהם, עדים לפסול צריך שאין שם ראשונה כדעה שהעיקר קב
עליהם שחתמו השטרות וכל בגזלנות לפוסלם יכולים מתו אפילו
בפניהם, דוקא יהיה שהפיסול שמעכב הרא"ש כדעת שלא וזה פסולים,
בהרחבה אלו ראשונים דעת בביאור ועי' ותוס'. הר"ן כדעת אלא

פו. סי' ח"א העזר אבן באג"מ

שנאמר כפי בקדושין, כעד קבוע עוסק מהעדים אחד אם זה ולפי
ואף עצמו, לו נוגע הדבר הרי בררנו, לא אמנם שנפסל, העד על לנו

בפניו. שלא עדות קבלת מעכב בדיעבד גם הש"ך לדעת

ועי' בפניהם, שלא עדים פוסלים שאין פוסק לח התומים אמנם
זה ואגב הצדדים בענין העדות עיקר אם בין שחילק לח סי' נתה"מ
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היא העדות שעיקר לא אבל בפניו שלא מקבלים העדים לפסול גורם
רלב"ח דעת את נתה"מ הביא כב ס"ק מו בסי' ושם העדים, לפסול
בחידושים ושם בפניהם. שלא נפסלים העדים שאין הסמיכה בקונטרס

בפניהם. שיזימו עד לד"ה נפסלים לא עדויות שאר נגד נג

חכמי בשם מב, סי' העזר אבן קידושין עדי לגבי הב"י ואילו
להעיד צריכים קודמים עדים לפסול הבאים שעדים פסק טוליטולא,
לא "אם בטלה, הפוסלים עדות בפניהם העידו לא ואם בפניהם
שהורה ומי בטלה, הפוסלים עדות בפניהם, פיסולם עדות נתקבלה
לנדותו ראוי בפניהם, פיסולם עדות נתקבל שלא ידע אם להתירה

מיד..." בו יחזור לא אם ולהענישו ולקללו ולהחרימו

בשו"ת שכתב וכפי הרא"ש, בן ר"י משו"ת הם כנראה ודבריו
לפסול בידם הי' לא כשרים העדים אם "דגם קי: סי' ח"ב מהרש"ם
מ"כ בשם מ"ב סי' בא"ע הב"י כתב וכבר בפניהם, שלא העדים
פיסולם עדות נתקבלה לא אם מדאורייתא פס"ע העדים הי' אם דאפי'
לנדותו ראוי בכה"ג להתירה שהורה דמי וסיים כלום אינו בפניהם
הרא"ש בן ר"י בשו"ת זו תשו' מצאתי ואני בזה. עוד ע"ש ולהענישו

פ"ב". סי'

פב: סימן יהודה זכרון שו"ת - הרא"ש בן ר"י שו"ת לשון וזה

שהעידו שהעידו אלא העדות בגוף אותן הזימו לא הכא "אבל
שהם אמת הוא ואם שבת שחללו או שבועתם על שעברו עליהם
הי' שלא ומאחר שבתורה העדות לכל פסולין הם זו לעדות פסולין
שנתקבלה מאחר מעיקרא אחרונים של עדותם היא בטלה בפניהם
עדות ונשארה בפניו, אלא האדם את פוסלין שאין בפניהם שלא
חייב ובהתראה במזיד עלי' והבא גמורה א"א והיא קיימת הראשונים
עדים בפני העדות זו נתקבל שלא ידע אם להתירה שיורה ומי חנק,
לשורשו הן ולהענישו ולקללו ולהחרימו לנדותו הוא ראוי ע"ז והתירה
נקל לא בשבוי' הקילו דאם מיד... מדינו בו יחזור לא אם למות הן
הבע"ד בפני העדויות אותן נתקבלו שלא וברור ודאי שהוא כ"ש בא"א
ממונות דיני אפי' כי וחקירה דרישה צריכין היו כי ועוד העדים... פי'

לוין". בפני דלת נעילת מטעם לא אם וחקירה דרישה צריכים היו
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בפניו שלא עדות קבלת התירו שלא ה אות לח סי' תומים ועי'
אבל מחיוב, להפטר עושקו, מיד עשוק להציל כדי תקנה משום אלא
פשיטא פה היו העדים אילו "דודאי קדושין: לענין לפסול לא
והנתבע בשטרו לגבות שרוצה התובע כן ואם בפניהם, דוקא דמקבלים
מביא שהנתבע כמו הוי בגזלנותא, העדים את לפסול עדים מביא
ולכן דין, בעל בפני שלא עדות דמקבלין עצמו, את לפטור עדים
אפשר, שאי במקום חכמים דהתירו בע"ד בפני שלא עדות מקבלין
העשוק להציל מתקנה זהו דהא הנתבע,... לטובת בפניהם שלא לקבל
שייך שלא במקום זה ולפי בע"ד, בפני שלא לקבל חכמים ואמרו
ודאי קדושין לענין וכן כלל... התירו דלא נתבע של שובר לבטל כגון
לא כן וכמו בע"ד". בפני שלא עדות לקבל חכמים התירו לא בזו

לפנינו. מצוים כשהעדים

יב. סי' בתשובה הרמ"א סובר וכן

החמישי) ההיתר (בסתירת עב סי' קמא העזר אבן ביהודה ובנודע
כריב"ש הפוסקים להעניש שראוי העזר באבן יוסף כבית שהלכה כתב

יח. ס"ק יא בפ"ת הובא הרלנ"ח, וכפסק בזה

"צ"ע תמה: ושם נב סי' א' חלק העזר אבן משה" "אגרות ועיין
הביא ובאה"ע חולק בלא הריב"ש דעת הביא שבחו"מ הב"י בדעת
לא ולכאורה אהדדי", פליגי והא חולק בלא טוליטולא חכמי דעת
לחומרה, לחוש לנו ויש לחומרה הוא הנדון קידושין שלגבי כיון קשה,
המתיר, את לנדות שראוי וסובר הפוסלים עדות את הב"י פסל כן ועל

לעיל) שהובא שמואל" "הנאמן שכתב מספק(וכפי ממון, הוצאת לגבי ואילו ,
שם וכתב פסולים. שהם שהועד העדים על העדות את לקבל לנו יש
יח ס"ק יא סי' אה"ע בפ"ת והובא עב סי' אה"ע קמא בנו"ב "ועיין
וכהב"י בתשובה, כהרמ"א ופסק ידים בשתי הריב"ש דברי שדחה
עוד וכתב בפניהם", דוקא בעינן עדים דלפסול טוליטולא חכמי בשם

"ויש נב: סי' שם משה נכריעאגרות לא ודאי לדינא אך בזה להאריך
מקודשת", ספק היא וממילא פסולין ספק והוו לתרוייהו לחוש ויש
וכן לתוס' הרא"ש בין בדבר ראשונים מחלוקת הביא פו בסי' ושם

מקודשת. ספק שהיא פסק וע"כ בנתה"מ, שהובאו רלב"ח מדברי
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שם בפ"ת הובא אריה", "פני בשו"ת כתב יח)וכן שאם(מב,
הוא. כלום לא הקידושין, עדי בפני שלא עדות נתקבלה

עוד שהביא ב אות ח סי' אה"ע ח חלק אומר יביע שו"ת ועי'
על להעמיד שרצה אלא בדבר, שמחלוקת הסכים הוא ואף חולקים
אות שכתבנו במה להלן עי' תמוהים, ודבריו מחלוקת, במקום החזקה

ה. ואות ד

והילד.ג) הבעל בפני שלא עדות קבלת לענין

צריכים שאין לריב"ש, שאף כתב יא ג, פרק עדות למלך המשנה
שהם והאשה הבעל בפני להעיד צריך מקום מכל העדים, בפני להעיד
כשהזימו אם בשאלה נתבאר שלא לפי בזה מהסס "אני הדין: בעלי
דבר בהכחשת שהעידו מה וכן המקדש בפני היה הקדושין עדי כת
אליבא א"כ בפניו, היה לא שאם המקדש, בפני היה אם הקדושין
כלל, הכחשה כאן אין דין בעל בפני שלא עדות מקבלין דאין דמ"ד
הויא בפניהם שלא דהזמה דטעמא כתבו הסברא זאת הסוברים שהרי
והרי דין דבעל חוב אלא דעדים חוב הויא דלא משום הוא הכחשה

בפנינו". הוא

השאלה מתוך הנראה "כפי סח: סימן ראנ"ח בשו"ת כתב וכן
כן גם כן המזימים כשהזימוהו בב"ד המוזם העד היה שלא שכמו
לדעת אלא כלל מהני דלא נראה כן, הדבר ואם המקדש, שם היה לא

מקובלת". דבדיעבד בע"ד בפני שלא עדים בקבלת הסוברים

בפתחי וכן הנזכר, ביהודה בנודע הובאו למלך המשנה של ודבריו
העידו לא שלפנינו שבמקרה ברור יח. ס"ק יא העזר אבן תשובה
מחוץ להוציאו המתיר שרצה הילד בפני לא ובודאי הבעל בפני

לנשואין.

שאין מסברא דן פו סוס"י ח"א העזר אבן הנ"ל באג"מ אמנם
נראה המקדש בפני שלא שהעידו "ומצד המקדש: בפני לשמוע צריך
המקדש רק ולא לכו"ע נוגע א"א שהיא העדות שהרי כלום, שאינו

בכאן". אצלי אין האחרונים וספרי בזה, הבע"ד הוא
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ממנו שנולד הבן וכן הראשון הבעל כי נראה פניו על ולכאורה
שמא הולד, תקנת משום ב: כב גיטין למשל עי' בדבר, צד הם
וכתובה קידושין בלא ויאמרו שם: וברש"י לבנה. קודם גיטה יאמרו
מחוץ שילד הרי למשפחה. הוא ופגם הגירושין לאחר נתעברה
השני של הקדושין את נבטל אם והרי למשפחה. פגם הוא לנשואין
לנשואין מחוץ נולד מהשני שנולד שהילד קובעים אנו בזה הרי

אביו. ואת אותו ופוגמים

שהציעו לעניין שדן קכא סי' ד חלק מלכיאל דברי שו"ת ועיין
הכרח ויהיה פגומים הילדים יהיו כן אם וכתב: קידושין, לפסול תנאי
חשש עליהם יש שבמדינתם שהבנים ישראל תפוצות בכל לפרסם

גדול. בזיון וזה פגומים

פנויה.ד) בחזקת היא האם בקדושין, ספק כשיש

הראשונים העדים אם שמחלוקת שכיון מתיר אותו שטען מה
להעמיד יש כן על האחרונים, כעדות פסולים הם שמא או כשרים
ב: מז סי' שו"ע פסק וכבר נכון, זה אין פנויה!, בחזקת האשה את
ואם תנשא, לא נתקדשה,... לא אומרים ושנים נתקדשה אומרים "שנים
באשה הפוסקים מחלוקת לגבי רמ"א משו"ת שלמד ומה תצא"! נשאת
בזה ועיין היתר. בחזקת האשה ששם משום בעלה, על נאסרה אם

שם בפ"ת הובא אריה", "פני יח)בשו"ת .(מב,

שאלהה) נתעוררה נשואין של שנים מספר לאחר כאשר האם
פנויה. בחזקת להעמידה מקום יש האם הקדושין, בכשרות

כבר מוחזקת היא אם נתקדשה, אשה אם ספק לנו כשיש הנה
"תרי ספק, משום רק ולא נשואה, בחזקת להעמידה יש כנשואה,

תצא. נשאת ואם להנשא אסורה היא שכאמור ותרי"

והוחזקה קול שיצא מאז שלה פנויה חזקת איבדה האשה הרי
כנשואה. שנים מספר במשך

אשה מחייבים כיצד שהקשו ואפקעינהו ד"ה א לג גיטין תוס' ועיין
הנשואין, את חכמים יפקיעו שמא ספק התראת זו והלא מיתה, שזינתה

נשואה..." עכשיו שהיא אחזקתה דאוקימנן "ועוד ותירצו:
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פז: סימן מהרי"ק בשו"ת זאת כתב וכבר

אמה וגם עמה, ודר אחד לאיש שנתקדשה האשה אודות "ועל
י"ב ארוסתו היא שזו בחזקה החזיקה המקדש של אחותו היתה אשר
להשיגו יכלו ולא גט ממנו מבקשים והיו המיר ואח"כ ויותר, שנים
תמיד בעיגון ועמדה השעה נטרפה ושוב לשאול, מקשה היה כי

כ מקודשת הזהבחזקת המשוגע לפני שבאתה עד ימים, שנתיים מו
אלא נתקדשה שלא שאמרו קרובים עדות פי על גט בלא והתירה
באשו ועלה נשתבש כמה בזה גם לעדות. לה פסולים שהיו בפניהם
דכיון פשיטא דהא ית'. ה' בעיני [הרע] לעשות הגדיל כי צחנתו ותעל

הקול ארוךדיצא הוחזקהזמן וכן ארוסתו שהיתה הפסק בלי כך כל
מקודשת, בחזקת להחזיקה שיש בשאלה, כמבואר לעירה וחוץ בעירה
בתרא בפ' כדאמרינן בכה"ג מלקים היינו מלקות לענין ואפילו

פ)דקדושין פשוט(דף דבר הלא החזקות, על מלקין יוחנן רבי אמר
הוחזקה שהיא מזה גדול כן שהוא מחזיקין שאנו דבר לך שאין הוא
לאחר היינו החבילה שנתפרדה לאחר וגם ארוסתו, שהיא זמן כך כל
מה לפי ימים משנתיים יותר ונתעגנה ביה אגידא היא אכתי שהמיר
שיש היכא אלא חזקה מקרי דלא לומר דאין ופשיטא בשאלה. שנכתב
שאנו מכיון אלא האי כולי בעינן לא מ"מ המעיד... גמור מעשה עמה
הזה בנדון כיוצא פלוני... של אשתו שזו כלומר הוא שכן מוחזקין
ופשיטא ההוא,... לאיש נתארסה האשה שזו זמן כ"כ מוחזקים שהיו
מספק אוסרים אנו שהרי דמלקות מק"ו לאוסרה אלימתא חזקה דהויא
בשכינותיה נדה מהוחזקה גרע ולא פשוט... וזה מספק מלקין אנו ואין
נדותה בגדי לובש' אותה שראו כגון נדה... משום עליה לוקה שבעלה
בר ועוד אסור... בחזקת אותה מחזיקים אנו דהו כל דבמעשה הרי
שחוששין מקודשת שם לה מיצא גרע דלא פשיטא דין מן ובר דין מן
לא מ"מ הקדושין, לבטל אח"כ אמתלא קול שיצא ואע"ג לקדושין,
דאיכא הכא וכ"ש כ"ש ממש... הקדושין עם יצא שלא כיון מהני
כמינייהו כל דלאו אמתלא הוה לא חזקה דהוה דבעידנא דכיון למימר
שהוחזק בקול מיירי דהתם ואע"ג קדושין. חזקת לבטל דקרובים
שיתחזק צריך דלא פשיטא טובא חזקה דאיכא הכא אבל בב"ד...

וכו'". החזקות על דמלקין מההיא לעיל וכדהוכחתי בב"ד
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ספר לפסול שבא אחד עד לעניין ז פרק ו שמעתתא שב ועיין
כותבים סופרים שרוב כיון אלא יום, שלושים בעי לא "בס"ת תורה:
הם בודאי קידושין רוב זה ולפי רובא". ע"י הוחזק הו"ל לשמו

כמקודשת. הוחזקה ומימלא כשרים קידושין

נמצאו) הוא כאשר לפוסלו שבאים מי בפני שלא עדות קבלת
בעיר.

שכתב: עב סימן אה"ע קמא מהדורה ביהודה נודע שו"ת עיין
כבר בפניו שלא וקבלו בעיר הבעל שהיה דידן בנדון כאן "אבל
האחרונים ועדות מיחשב לא הכחשה דאפי' למלך משנה בשם כתבתי

הראשונים". עדות רק ונשאר לגמרי בטילה

אילו "דודאי לעיל: הובא ה אות לח בתומים כתב בזה וכיוצא
בפניהם". דוקא דמקבלים פשיטא פה היו העדים

הנמצא דין בעל בפני שלא עדים שקבלת הטעם כי לומר יש ואולי
העדים כי פניו על שנראה מפני עדות, כלל אינה בעיר, שעה באותה
ודומה שקרם, יתגלה פן לפוסלו שבאים מי בפני להעיד מפחדים
משנה בכסף וביאר מתנה, שאינה מוסתרת מתנה שנותן למי הדבר
רק הוא מתנה שכותב שמה שאפשר שהטעם ט פרק ריש זכיה

אמת. כאינה נראית "המוסתרת" העדות כאן אף להחניף,

שלשה.ז) כל ע"י קדושין עדי לפסול ניתן האם

שלפסול כתב יח, ס"ק מב אהע"ז בפ"ת הובא אריה, פני בשו"ת
בפחות נתקבל אם בדיעבד ואפילו מומחים שלשה "צריך קדושין עדי

הוא". כלום לאו משלשה

שהיו בזמן הגיטין, עדי שני את מתיר אותו צירף דידן ובנדון
אלא עמו לדון מהם ביקש ולא חו"מ, שלמדו דיינים שני הדין בבית
יחקרו האחרים הדין בית שחברי שפחד וכנראה מעשהו, בסתר עשה
שכזו עדות שקבלת נראה בכה"ג יפול, שתכנן ההיתר ואז העדים את

המעטה. בלשון גדול צ"ע דינה

ניתןח) האם ככשר, כיום מוחזק לפסלו שרוצים העד כאשר
פסול. היה הקדושין שבשעת בגלל לפוסלו
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שראה בעת רשע היה אם גם אזי בכשרות, מוחזק העד היום אם
בשו"ע הפוסקים: לדעת לחומרה לעדותו חוששים הקידושין, את
מכח דאורייתא עדות פסולי לפני "המקדש נפסק: ה מב העזר אבן
החלקת וכתב בתשובה", חזרו דילמא לקדושין חיישינן י"א רשעתן...
מודים והכל זה בדין מחלוקת שאין כב ס"ק והב"ש יז ס"ק מחוקק
תחילתו, על סופו הוכיח לומר יש אז לבסוף בתשובה חזר שאם
שלפנינו בנדון כן ואם בתשובה. הרהר הקדושין בשעת תיכף ושמא
נכונה היתה אילו אם אף וככשר, כחזן כיום מוחזק ש"נפסל" העד
ולא מספק לקדושין לחוש יש רשע, אז שהיה "העדים", עדות
ביהודה בנודע בזה כיוצא ועי' הכל. לדברי דאורייתא, איסור להתיר
תשובה ובפתחי נעתיק, ועתה ד"ה עב סי' קמא העזר אבן הנזכר

יא. סי' סוף

העד שעשה מעשה על להיות צריכה העדות קבלת כי ברור עוד
לאחריה. ולא העדות טרם

פסולה.ט) עדותו שבת מחלל כל או איסורים שעובר עד כל האם

הדעות לכל קדושין עד מדאורייתא לפסול כדי להלן שנראה כפי
קושר כן ועל גמור, אסור שהדבר ידע שהעובר תנאים: כמה צריכים
שבמעשה יודע אם רק סוברים יש נפסל; אינו למשל בשבת ומתיר
ועל דבר באותו חשוד אם רק סוברים יש לעדות; נפסל הוא שעושה
דין בית בפני עדות שרק סוברים יש אשה; לעדות כשר גזלן כן
מדאורייתא. עד לפסול ניתן אין הזה בזמן כן ועל פוסלת, מומחים
שהעבירה בכשרות; מוחזק אינו שכיום נוסף תנאי לעיל וכאמור
יותר מאוחר מעשה על עדות נתקבלה שאילו עד, שהיה לפני נעשתה

עד. שהיה בעת כשרות בחזקת להעמידו יש

שפסק שכמו יח ס"ק מב בפ"ת הובא צו סי' רע"א שו"ת עי'
שיש ידע שלא שתולים בשבת, ומתיר קושר שנמצא עד לענין שו"ע
שאנו "מוסר" לענין יב סי' רמ"א בשו"ת וכן מלאכה, איסור בזה
ממון, למסור שאסור ידע לא אבל נפשות למסור שאסור שידע תולים
הדין הוא לעדות, כשר וע"כ זאת, שעושים העיר ראשי שרואה כיון

יודע. שאינו תולים שאנו בתער מתגלח לגבי
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היה והנידון גט, על שחתמו עדים לענין דן כה סי' ח"ג באחיעזר
כמחללי הוחזקו והעדים חליצה, בלא להנשא למגורשת להתיר לענין
החזיק והשני בשבת פתוחה חנות החזיק אחד בפרהסיה: שבת
מלאכה לעשות חשודים אינם ושניהם בשבת, מרזח בית בשותפות
אין הרע"א עמם והסכים והב"ח שלסמ"ע כיון השואל ודן בשבת,
הוא שעושה האיסור שבמעשה יודע הוא אא"כ לעדות נפסל אדם
תורה, איסור על עובר אם נפסל לעולם שלנתה"מ אף לעדות, נפסל
שפתיחת האחיעזר סובר כן כמו העדים, ידעו שלא ודאי זה ואת
יעבור שלא ימלט שלא אלא דרבנן, איסור אלא אינה בשבת חנות
נפסל, שהוא שידע מעכב שאין לחשוש יש ואז דאורייתא, איסור על
וכתב: ברכב], נוהג שראוהו מי על לומר אפשר אי לכאורה זה [דבר

כן ככולם ורובם בכך דהורגלו כיון בזה לצדד שיש מה "אולם
וכיוצא ומתיר, כקושר והוי בשבת חנויות פתיחת איסור להו משמע לא
ידענא לא שבזמננו ישראל לפושעי כ"ג סי' ציון בנין בשו"ת כ' בזה
חלול שברובם עד לרוב הבהרת פשתה שבעו"ה אחרי בהו אידון מה
למזיד קרוב שרק מותר אומר דין להם יש לא אם כהיתר נעשה שבת
ואח"כ היום קדוש ומקדשים שבת תפלת שמתפללים בהם ויש הוא,
אשר בבניהם גם ומה וכו', ודרבנן דאורייתא במלאכות שבת מחללים
ממש שדומין שבת דיני שמעו ולא ידעו לא אשר תחתיהם קמו
נראה ומ"מ ע"כ... העכו"ם לבין שנשבו כתנוקות והם וכו' לצדוקין
דרבנן ולגבי בזה... להקל נראה מ"מ מדרבנן... דפסול נימא דאפי'
נפסל אינו דאורייתא באיסור דגם והב"ח הסמ"ע ע"ד דסמכי' י"ל
משמע דלא דכל האומרים ע"ד וכן עי"ז, שנפסל יודע שאינו כ"ז
בעי דרבנן דבפסולי האומרים וע"ד מדרבנן, אפי' נפסל אינו להו
היכא ואפי' דאיסורא במילתא עדות לענין אפי' גווני בכל הכרזה
יש עיגון במקום וע"כ מה"ת, שהיא עבירה מחמת מדרבנן דפסול
בשבת הפתוחה החנות שהמחזיק נתברר לא באמת ואם - להקל.
א"כ מיוחדים וממונים פועלים ע"ז יש שאולי דאורייתא מלאכה עושה
הנתיבות. כמש"כ הסמ"ע סברת בודאי בזה ושייך מדרבנן אלא זה אין
בדרבנן גם בפרהסיא שבת דבמחלל שי' הרב חתנו שפקפק ומה -
ד' בזה ול"ש במצות אחיך ול"ה ודעימי' הפמ"ג לשי' מומר הוי
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ז"א אחיו, דאינו משום אלא רשעות מטעם הפסול דאין כיון הסמ"ע
אינם כאלה שבת דמחללי סכ"ג ציון בנין מת' שהבאתי כמו בנ"ד
שליט"א, קאוונא הגאבד"ק ידידנו עם ביחד נמנה, והנני - מומרים.
כלל בדרך לדון ולא בנ"ד רק היא זו והוראה לשוק. זו אשה להתיר

דרבנן". באיסור אפילו בפרהסיא, שבת מחללי על

עדים פסילת סמך על גרושתו להחזיר להתיר ללמוד אין ובודאי
תורה. איסור על שעברו ברור שאינו בדבר

שם בפ"ת הובא אריה", "פני בשו"ת עוד בזה יח)ועי' שאפילו(מב,
אלא אינם בפניהם העידו לא אם העריות, על החשודים בעדים

לקדושין. חוששים דרבנן עדות ובפסולי חשודים

- יט ח"ג אש שרידי פח)ובשו"ת סי' כתב:(ח"א

שמחללי כ"ה, ציון בנין בשו"ת עטלינגר מהר"י הגאון דעת "לפי
סי' חו"מ הסמ"ע דעת לצרף ויש לעדות. פסולים אינם בזמננו שבת

נ"ז ס"ק ואףל"ד נפסלים הם שבכך יודעים אם רק נפסלים דהם
מסכים צ"ו סי' הגרע"א בשו"ת הנה עליו, חולק שם שבנתיבות
הוא פרנסה לשם שבת שמחללי המהרי"ק, דעת וידוע עי"ש. להסמ"ע
השיגו וכבר כן הדבר שאין אף והנה לגופה. צריכה שאינה מלאכה
כאומר והוא רמב] [עמוד כן שחושבים אנשים הרבה יש מ"מ עליו,
זה פרק מהש"ג שהביא פ"א סי' ח"א אהרן, זקן בשו"ת עי' מותר,...
שהוא לדבר אלא פסול אינו מדאורייתא לעדות שפסול מי שאף בורר,
גזלנים לפני קידש אם [לכן י"ט ס"ק מ"ב סי' בבי"ש ועי' בו. חשוד
כן משמע ולא חשודים אינם קידושין לעניין כי לקידושין חוששים
לחילול החשודים כי וברור, י"ד. ס"ק ובבא"ה הפוסקים] כל מדברי
שמה"ת עוד, כתב אהרן זקן ובתשו' א"א. לאיסורי חשודים אינם שבת
סי' בחו"מ הקצוה"ח דעת לפי דאורייתא, עדות פסולי היום ליכא
מתקנת אלא אינה בזה"ז עדות וקבלת מומחין ליכא שעכשיו ל"ד
עדות בפסולי שהמקדש דעות ויש כשרים. הם עדיין מה"ת וא"כ חז"ל

לקידושיו". חוששין דרבנן

סי' ח"ב יצחק במנחת לקדושין כשר האם גזלן פסול לענין ועיין
הנזהרים שבת שמחללי הנ"ל אהרן מזקן שהביא ואילך, ג אות סו
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מדברי בידו לסייע וכתב נאמנים, שבת, מחילול יותר שקר מעדות
מדרבנן, פסולו תורה איסור עבר אם אף בו התרו שלא שכל הרי"ף
בין לחלק שכ' אלא לקדושין, חוששים הלכה דרבנן בפסול והמקדש
לכופרים וידועים הציבור מדרכי שפירשו אותם לבין שבת מחלל

ומינים.

לאחריא) נתקדשה אם אפילו נפסק: י סי' ריש ערוך בשלחן
לא ואפילו רמ"א: וכתב לראשון, לחזור אסורה מת או וגירשה

בעלמא קול מכח רק ה)נתגרשה כלל שמואל(הרא"ש בית וכתב .
דמחזיר ויאמרו דמילתא להרווחה הגט היה אם יודע אינו דהשומע
הכרזה ישמע ולא מהגט דישמע איכא שמא יכריזו, תימא וכי גרושתו,

הרא"ש. תשובת -

לבעלה, ילד וילדה נישאה, שהמתגרשת ידעו אנשים הרבה ובודאי
שידע זה ומי הראשון, לבעלה חזרה שהיא יראו זמן כעבור ואילו

במחשך. נעשה "שההתר" ובמיוחד בוטלו, שנשואיה

נעיר: ולסיום

העזרא) אבן תשובה בפתחי הובא קכג, סי' רע"א בשו"ת כי
גדול עגון לך אין מקהל פסול לגבי כי כתב יג, ס"ק יז
על לומר אפשר שאי דבר עגון. במקום כמו להקל ויש מזה,

גרושתו. מחזיר

דיןב) פסק כך על כתב לעצמו, דין שעשה מתיר, אותו והנה
חבריו כאילו להבין ח"ו היה אפשר ומתוכם הבל, דברי מלא
שכתב: כפי מנימוקיו אחד ואצטט למעשה. התנגדו לא
ספק הא יבוא דלא הוא ודאי ממזר אמרי' שבממזר "וכשם
יוכל לא התורה דמן אמרינן ה"נ שרינן, ס"ס ובצירוף יבוא
הא יוכל דלא הוא ודאי הוטמאה הוטמאה, אשר וכו' בעלה

יוכל". ספק

בראשונים גם הרי מחז"ל?!! כאחד ח"ו להיות מתיימר הוא וכי
להלכה. שכאלו דרשות אין
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רפורמיים" ב"נשואין שנישאו למי בגט חיוב

xefgl dleki dyexbd oi` ,`xnegl elit` hb ozip xy`k

mixyk micr zegkepl yeygl oi` oicd on /oey`xd dlral

oick oiyecw eidy icdq op` mb oi` /minxetx oi`eyp qwh zra

lv` mi`yp mi`yipd lky mewna lwdl oi` jci`n /df qwha

ozp lrad m` mby xyt` /oebir mewna elit`e minxetix

.miaiign el` oiyecw oi` micr eid elit`e zrah dy`l

דין פסק

ברכה. איריס ח' המבקשת:

התגרש המבקש גרושים, הינם אורי ומ' ברכה איריס ח' המבקשים
.94 ב- והמבקשת 91 בשנת

עשה רפורמי שרבאיי בכך "נשואים" המבקשים ערכו התשנ"ז באב
המבקשים הטקס לאחר עוז, ניצני בקיבוץ רפורמי קידושין טקס להם

אחד. חודש במשך זוג כבני גרו

לדברי אחרת, אשה עם לו וחי המבקשת את עזב המבקש היום
נשואה. גם שהיא אחותה עם כיום חי המבקש המבקשת

ילדיה. אב גם שהוא הראשון לבעלה לחזור רוצה המבקשת

שאינם כאנשים נראו שניהם הקידושין", "עדי את הזמין הדין בית
נוסע השני בשבת, נוסעים שהם הצהירו שניהם ומצוות, תורה שומרים
עושה שהוא אמר מהם ואחד הארץ, בצפון הגרה אמו את לבקר
כעדים. והעדים הראביי חתומים ככתובה המתיימר שטר על קידוש.

שהו אמר אחד מקודשת.עד את הרי שאמר זוכר אינו א

אבל לאשה, הבעל של טבעת מסירת זוכר לא שהוא אמר שני עד
זוכר. לא והוסיף לבעל, האשה של טבעת מסירת זוכר הוא
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טבעות. לשני אחד נתנו שהם הודיעו הצדדים שני

שעשה השיב הבעל רפורמים, נשואין עשו למה הדין בית לשאלת
שאלה על ענתה האשה למהר, רצון מתוך וגם אידיאולוגיה מתוך כן
הלכה שלא האשה אמרה כן כמו למהר, רצון מתוך כך שעשתה זו

שהתחתנה. לאחר לא וגם למקווה הנישואין לפני

כנשואים. בת"ז נרשמו לא "הזוג" בני

כל משפחת שם הנישואין. לרשם ילכו שבעתיד חשבו לדבריהם
"הנישואין". לפני שהיה כפי נשאר הזוג מבני אחד

הדין בית ואם ילדיה, אבי הקודם לבעלה לחזור רוצה כיום האשה
י העזר אבן ערוך שולחן עיין עליו. תיאסר היא לכאורה גט יצריך
לראשון, לחזור אסורה מת, או וגירשה, לאחר נתקדשה אם "אבל א:
ס"ק מחוקק חלקת וכתב בעלמא". קול מכח רק נתגרשה לא ואפילו
הברה קול רק הקול היה ואפי' משני בין מראשון בין "כלומר א:
דהעולם להחזיר, אסורה נתגרשה אם מ"מ הדין, ע"פ גט צריכה שאין
דשמע איכא יכריזו וכ"ת דמלתא, לרוחא היה שהגט יודעים אינה

הרא"ש". כ"כ בהכרזה שמע ולא בגט

קול עליה יצא דינה יד: סימן לה כלל הרא"ש בשו"ת כתב וכך
הברה, קול שהיה אלא דין, בבית הקול הוחזק ולא שנתקדשה.
קרוביה, מדעת שלא וקדשה פלוני בא המרחץ, מן בצאתה שבלילה,
בדבר, היא כחשה שעה ובאותה עדים. מפי הזה הדבר נשמע ולא
גט. ליתן למקדש הכריחו דינה וקרובי מעולם, דברים היו לא ואמרה
לינשא ורוצה האחר, וגרשה ודאין, קידושין לאחר, נתקדשה ושוב
שלא כיון לו, מותרת היא אם הקידושין. קול עליו שיצא לראשון

לא. אי בעלמא, קול אלא הראשונים בקידושיו היה

כי בשש, צריך דין דלית אסורה. שהיא דפשיטא מילתא תשובה
דמילתא. לרוחא אלא היו לא שהגירושין יודע מה שנתגרשה, היודע
שמע ולא בגטה דשמע איכא גט, צריכה היתה שלא יכריזו תימא וכי

זצ"ל. יחיאל ה"ר בן אשר בהכרזה...
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לעלמא האשה ומותרת קידושין כאן אין כי האמור לאור ספק אין
לכהן. פרט כדמו"י,

עושים אנו אין אזרחיים, בנשואים גט לכתחילה מצריכים שאנו אף
רפורמים בנישואי מחמירים אינם המחמירים ואף דיעבד. במקום כן
"מסתבר כה: סימן ג חלק העזר אבן משה אגרות בשו"ת כמפורט
לענין זה דגרע שנים כמה בנישואיהן החזיקו אם אפילו לחוש שאין
שאינם אלו אף דאינשי רובא הא דבערכאות ערכאות, מנישואי זה
זה נעשה לא אשר ישראל בדיני נישואין שיש יודעים תורה שומרי
נישואין על סמך שלא לומר מקום יש שלכן הערכאות, בנישואי
בנישואין אבל קידושין, לשם ובעל בערכאות שנעשה הראשונים
קידושין דיני דזהו סוברין הרי לשם שהולכין אותן הא דרעפארמער
שהרי הראשונים, קידושין ע"ד הם הבעילות שכל ישראל, של ונישואין
קידושין לשם לבעול שיצטרך בקידושין חסרון שאיכא יודעין אין
ששוה סבורין שהיו בדבר בקידש כמו ממש בהם אין לכן חדשים,
בועל". קידושין ע"ד שאמרינן פרוטה שוה שצריך ידע שלא או פרוטה

ולא בישראל נמצאים הזוג שבני שלפנינו במקרה כגון ובמיוחד,
משום הוא כן עשו שלא ומה ברבנות, להינשא מניעה כל להם הייתה
גט לקבלת יצטרכו שלא כדי זאת שעשו וברור מסתבר בהפקר, שרצו
שם שינו שלא גם מה ביניהם, פירוד על יחליט מהם שאחד במקרה
גם זאת לעשות שיכלו אף כנשואים, להירשם ביקשו לא משפחתם,
וסוף וקפריסין, פרגוואי" "נישואי באמצעות כגון הרבנות דרך לא
שמצדו ואומר בעריות פרוץ שהמבקש תחילתו, על הוכיח המבקש

הגט. את לקבל חייב לא כלל

שהוא הראביי, ובודאי פסולים, עדים ודאי הם הקידושין של העדים
ובשעת עיקרים. עשרה בשלוש כופר והוא מאחר חילוני מסתם גרוע
פ"ת עי' פסול או קרוב מהם אחד נמצא בקידושין גם אומרים הדחק
האשה של רצונה הדחק שעת שלפנינו ולעניין רע"א, בשם ח מה,

לבעלה. לחזור

שגם כחת"ס להחמיר שיש כתב עז סי' ח"א העזר אבן האג"מ והנה
שומרי בקהל היו אם מקום מכל פסולים, היו הקידושין שעדי נמצא אם
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לנו היה לכאורה כן ואם עגון. במקום אף לקידושין לחוש יש מצוות,
מצוות. שומרי גם היו לחתונה המוזמנים קהל בתוך שמא לחוש

להתיר, יש רפורמים, אצל שנשאה מי האג"מ לדעת שאף אלא
נוהגים הרפורמים שאין לפי קידושין, שהיו סהדי" "אנן שאין כיון
שהרביי לפי כדמו"י קידושין היו בכלל אם ספק ויש הקידושין כדיני

האג"מ) לשון מועתק חושש(להלן אינו קידושין, בטיב כלל יודע "אינו
ודאי כדין, קידושין מעשה כלל עושין אין ורובם התורה לדיני כלל

י שיהיה לומר שייך לקידושיןאין לשם ויציאתם כניסתם להרואים דיעה
כמה יש דהא סהדי, אנן ע"י עדים להחשב כדין קידושין שם שהיו
טבעת כמו קידושין מעשה עשה אם אף הקידושין שפוסל דברים
אמירה רק היה ועתה בעלמא, למתנה מכבר לה שנתן טבעת או שלה
מהאיש קידושין מעשה כלל עשה שלא לחוש שיש ובפרט בעלמא,
ג"כ והיא הטבעות מחליפין שרק מהן הרבה שעושין כמו להאשה
שכל ידוע וגם הגוים, מדרכי שלמדו הבל דברי הרבה וכן אומרת,
שעשה האמת היה אם אף ולכן חדשים, אופנים מבדה מהם אחד
אינו התורה, כדין להאשה מהאיש ואמירה בנתינה קידושין מעשה

עדים...". כאן דאין משום כלום

שהן בטעותם סברו הא והם כלום היו לא שהקידושין "וכיון
קידושין דע"ד ואשתו, כאיש אח"כ שדרו מה כלום אינו קידושין,
סוף ברמ"א ואיפסיק ע"ג דף בכתובות כמפורש בועל הוא הראשונים
קידושין היו שלא יודע אחד אם שאף פשוט ולכן עיי"ש... ל"א סי'
לשם דבעיל סהדי אנן שוב ליכא יודעין, אין שהרבה דכיון יועיל, לא
כתב עוד יודע. אינו הוא שגם לחשוב לן דאפשר אחרי קידושין...
אומרים אין הכל לדברי המצוות, לכל מופקרים באנשים שכשהנדון

זנות. בעילת בעילתו עושה אדם שאין חזקה

נישואין עגון: מקום היה שלפניו שהנדון ולמרות שאעפ"כ אלא
גט שייתן בו הפצירו מופקר; הבעל בתולה; נשארה עדיין רפורמיים
על שהיו אלו "כל לברר שצריך כתב רב. הון לו לתת רצו וגם
המפורסמים לאלו פרט כשרים, עדים ע"י פיסולם ולברר החתונה"
היו שלא לכם שיתברר "ואחרי ע"ש, העיר, באותה שבתות למחללי
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לעלמא להתירה יש כדין הקידושין נתינת שראו כשרים עדים שם
כשרים". אנשים היו לא הנוכחים כל מבין האם

כה: סימן ג חלק העזר אבן משה באגרות גם כתב וכן

שאין ראבייס הרעפארמער ידי על שנעשו בקידושין שכתבתי "מה
מהן הרבה הרי כשרים, עדים שם שאין לבד כי כלל להם לחוש
טבעת, לה שנותן דאף כלל, קידושין מעשה עושין אין כולן ואולי
רק שהוא נתינתו על נתינתה ומוכיח טבעת, לו נותנת היא גם הרי
בלא היה הקידושין עשיית אבל ואשה, איש שנעשו על בעלמא מתנה
שנתינת שנימא זא"ז מקדשים שבזה ולא אינם, אולי דברים דאף כלום,
דברי הוא לקידושין נתנה שג"כ האשה ונתינת לקידושין היה הבעל
על דברים תשובת היתה אלא כלל מקדשים אינם הם דהא הבל,
שואל הוא ואותה הן ומשיב לאשה ליקחנה רוצה אם הראביי שאלת
אינם שזה הן, ומשיבה אשתו שתהיה או בעלה שיהיה רוצה היא אם
נותנים ואח"כ בהאישות, שרוצים דברים אלא קידושין של דברים אף
לא שזה הן, שהשיבו בדבריהם שנעשה האישות על הטבעות זל"ז
שילה הרב בזה [ועיין עדים. לפני זה נעשה היה אם אף כלום היה
משום יועילו לא למה שדן והלאה 254 עמ' ז כרך תחומין ז"ל רפאל

לקידושין]. שכוונתם ובגלל עניין באותו עסוקים

לכתחילה גט להצריך מקום יש זו סברא שליכא בערכאות "אבל
להתיר יש בזה גם עיגון במקום אבל שליט"א, הענקין הגרי"א לסברת
הרמ"א ובין המחבר בין אשר הריב"ש בשיטת בין לומר כדמוכח
ראביי רעפארמער ע"י הקידושין שהיו כיון דינא ולכן כוותיה. פוסקין
להחמיר מעלה גם ליכא בנים להם שיש והכא כלל, להחמיר צורך אין

עליהן...". ממזרות קול יצא שלא כדי

ועדי קונסרבטיבי ראביי אצל שנישאה אשה לגבי אחרת ובתשובה
לבועל, להינשא כיום ורוצה תחתיו זינתה והיא פסולים, היו הקידושין
שאולי להודע "צריך מו: סימן ד חלק העזר אבן משה אגרות פסק
הקידושין בשעת כשרים עדים שני בהקרואים שם נמצאים היו
עדים שם היו שלא לתלות יש זה להודע אפשר אי ואם והחופה...
זה להחשיב דאין הזה... לבועל להנשא להתירה לסמוך ויש כשרים,
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ראביי לפני דנישואין שלה פנויה חזקת נגד שהוא ובפרט ממש, לספק
בסי' כתב דומה ודבר כלל". ריעותא נחשב לא אולי קאנסערוואטיווי

נוספים. צירופים גם היו ששם אלא שם עח

לבטל שאין להחמיר כתב קי סימן ב חלק מהרש"ם בשו"ת והנה
פסולים: ועדים רפורמי רביי בגלל הקידושין את

שהי' וקרוביו האשה דברי דלפי דכיון למעניתו האריך רו"מ "והנה
העבירות כל על ועוברים שבת מחללי רשעים עדים הקידושין בעת
ממחללי הי' המקדש וגם (רעפארמיע) מהמתחדשים הי' המסדר והרב
א"כ כמוהו, רשעים חביריו את וקרא ביו"כ ואכל בפרהסיא ש"ק
כשרים איזו גם שם הי' אולי אם וגם פסולים, הקידושין הי' מתחלה
בנמצאו שבקצה"ח וריטב"א רא"ה ולדעת הנתינה, ראו לא אולי לעדות
נתכוונו לא כולן אם הש"ך ולשי' כולם, עדות בטל פסולים קצת
א"א כשרים, שם הי' שמא ספק אם והנה כולן, עדות בטל לעדות
א"כ הקידושין לראות לעדים הוזמנו הכשרים רק דשמא מספק, להקל

עד נתבטל לא ובכה"ג האנשים, שאר ולא לעדים הם ע"ינתכוונו ותן
הוא פסול הי' שהמסדר ואף א"א, בספק להקל וא"א כנודע הפסולים

כת"ר ולדברי עד. הםבמדינותאיננו הרבנים רוב אשר אשכנז
להתיר ח"ו אבל פנויות... בחזקת הנשואות הנשים כל יהי' המתחדשים
כת"ר לפמ"ש אך תשובות. בכמה כן כתבתי וכבר זה בשביל האשה
כלל כשרים עדים שם הי' שלא ברי אומרים וקרובי' האשה שבנ"ד
לעדות פסול והא קידושין עד הוא מהטעמפיל החזן רוב ע"פ כי וגם
ולשי' קידושין בשעת בפרהסיא שבת לחלל מומר הי' המקדש וגם
ב' יחד ונולדו ס"ס עכ"פ ואיכא מדרבנן רק הם קידושיו כמ"פ
והאם ספיקא, ספק בעניין והאריך ," להקל... מקום יש שפיר הספיקות
שהיה כיון הרפורמי, אצל קידושין מעשה שעשה לדבר רגליים יש

שם. עי' ספק עוד יש שכך וכיון רשע, אז כבר המקדש

הוא אשכנז, מדינות לגבי המהרש"ם של החשש מקור ולכאורה
קידושין, שקדושיהם קראים לגבי ד סי' סוף רמ"א שחשש חשש אותו

גיטין. אינן וגטיהן

שם: המובא כפי גמור עגון בעניין היה אצלו והנדון
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הרב ע"י שנעשו בקידושין לבעל שנשאת העלובה האשה "ע"ד
שלו העדים וגם (רעפארום) מהמתחדשים והוא מהממלכה הממונה
בפרהסיא שבת ומחללי מגולחים רק שם הי' וקרובי' האשה דברי ולפי
לתרבות הבעל יצא יחד דרים בהיותם ילדים ד' להם שנולדו ואחר
מהממלכה נתחייב רעים מעשים עוד עושה ובהיותו א"י ונעשה רעה
רק אליו לבא אותה מניח איננו ברשעתו אבל לסיביריען... לשלחו
נחלית האשה ולאשר כמוהו ויהיו ילדי' עם דת על שתעבור באופן
מסוכנת הוא בעל בלא לישב תתארך שאם הרופאים תעודת ובידה
ותעשה אליו ליסע מוכרחת תהי' אזי לאיש להנשא לה יתירו לא אם

ילדי'. עם הדת על להעביר כרצונו

שנערכו בנשואים דן ושם י אות סו סי' ח"ב במנח"י כתב וכיוצ"ב
עוד היו שלפניו בנדון אמנם ממזרות וחשש ועגון רפורמי רביי ע"י

רבים. צירופים

סופר חת"ם כתב [וכן וכו', שבת מחללי שהם סהדי" ש"אנן משום
בפניהם, עדות לקבל צריך אין סהדי שבאנן קא סי' ח"א העזר אבן
בנדון נמצאו בקהל ומאידך ד] סעיף לד חו"מ השלחן בערוך הוא וכן

כשרים. עדים שלפניו

נישאו כאשר בעיגון להקל כתב קיא בסי' שם עצמו המהרש"ם ואף
עדות גביית שבלא כיון בפניו, עדות קבלת צריך ואין רפורמי ע"י

לרשעים. מוחזקים והעדים הוא

שיש כותב שכז ובסי' ה חלק והנהגות תשובות לאור יצא ועתה
הוטעו "שאולי אזרחיים, בנשואים מאשר יותר רפורמי בנשואי להחמיר
שלהם", בטקס ומגזימים מחמירים וחרדים דתיים, נשואים אלו שגם
בשעת גט בלא להתירה מקום יש אזרחיים שבנישואין אף כן ועל
לחיי שמתכוונים לומר מקום שיש רפורמים אצל בנישואין אבל הדחק,
אלא להתיר ואין יותר חמור לגט החיוב טועים, רק דת ע"פ אישות

דין. ובבית עגון במקום

משום שדן ואילך כו עמ' ח "שרירים" טולידנו הרב גם ועיין
אם ואף שכזה בטקס כשרים עדים הסתם מן ושאין עדות פסולי

ועוד. טבעת מסירת רואים אינם הסתם מן נמצאים,
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שאינו הרי בערכאות שנשא שמי שנא סי' רדב"ז משו"ת הביא ועוד
וכסברת קידושין, לשם בעל שמא לחוש אין כן ועל ישראל בדת רוצה

ו. סי' הריב"ש

שציין קנג סי' שליט"א להגריש"א ח"א תשובות קובץ גם ועיין
הנ"ל. משה ולאגרות למהרש"ם

שניכר כיון פיינשטין להגר"מ יודו שהכל נראה שלפנינו בנדון והנה
אלו שנישואין יודעים בישראל הנמצאים רפורמים אצל שהמתקדשים
כוונתם שעיקר וברור הרבנים, ע"י ובודאי השלטונות ע"י מוכרים אינם
להיפרד שירצו בעת יותר מאוחר אותם יכבלו לא אלו שנישואין
למדינות דומה זה ואין ליבם. תאוות לפי אחר זוג בן עם וללכת
ר"ל חשבו המקומות באותם הציבור שרוב במהרש"ם שהובאו אשכנז

ממש. בהם יש הרפורמים ש"רבני"

רחוק החשש הקהל, בתוך כשרים עדים היו שמא החשש ולגבי
שכאלו מטקסים רגלם שמדירים טבעם מצוות ששומרי כיון ביותר,
יותר בהם יש רפורמיים נשואי שכאמור בישראל הנעשים במיוחד
בנשואים הצדדים שרצון ברור וכאמור טקס, עשיית מאשר התגרות
מהצדדים. אחד דעת על גם להתבטל יוכלו אלו שנישואין שכאלו,

לז. סי' ח חלק אליעזר ציץ בשו"ת מצאתי דומה וסברא

הקידושין כשהיה כתב: סד סימן העזר אבן - ב חלק יצחק עין ובשו"ת
ודינו לעדות הזמין שלא האחרים עדות מהני לא אז פסולים עדים בפני
בעדים ז' ס"ק מ"ב לסי' מלואים באבני והובא המהרי"ט שכתב עובדא כמו
שנמצאו עדים בפני היה והקידושין גדר אחורי טמונים שהיו כשרים
משום בקידושין ממש דאין טעם בטוב שם מלואים האבני דהעלה פסולים

עוד. שם והאריך הקידושין, בגוף דבר מקיימי עדים דבעינן

אולםובשו" ועוד, אלו מטעמים התיר לז סי' ח חלק אליעזר ציץ ת
דאם דמכיון עוד: שם וכתב עגון. ומקום איש אשת היה לפניו הנדון
חומרא מצד להחמיר לנו אין רב וקלקול חורבא יצא לחומרא נדון
דאין נתבאר הדין שמצד וכיון הדין מצד נותן שהדין מה רק בעלמא
חומרא מצד בזה להחמיר רשאים אנו אין ממילא ע"כ להקדושין לחוש

להקדושין. לחוש דאין הדין על מוקמינן אלא
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ראשונים כתבו שהרי עוד העלה בפס"ד פרבשטין ר"מ והרה"ג
טמונים היו שהעדים במקום שהמקדש א מג קדושין וריטב"א רשב"א
בדבר עדות חשיבא לא "דהא עדים בלא כמקדש דינו הגדר מאחורי
ועוד שקרא, משום עדות שצריך בדבר אלא לעדות צריך הדבר שגוף
שלא בשביל אלא קידושין בשעת שתקתי לא ליה למימר מצי דהא
בלא כמקדש ליה והוה מעשיך הועילו שלא וכסבורה עדים שם היו
יודעים אינם הזוג שבני במקום כן ועל לקידושיו". חוששין שאין עדים
כקידושין דינם הקידושין כאלו היו אם אף בקהל, כשר עד היה אם
וסוברים [הראשון] הריטב"א טעם על חולקים יש אם ואף עדים. בלא
אין הייתי, משטה חושבים הזוג שבני משום מוטמנים בעדים הטעם

שכזה. לטקס יבואו לא כשרים הסתם שמן בקהל לכשרים לחוש

כסף שהגדרת בפס"ד, רוזנטל רח"ש והרה"ג הוא העלה כן כמו
עבור תמורה האשה נותנת אם אבל תמורה, ללא כשניתן הוא קידושין
טבעות החלפת כן ועל קניין, לפעול הכסף של בכוחו אין הכסף,
הקידושין. חלו ולא כסף, כנתינת דינה אין הריפורמים של בטקס הנעשים
בקיום אלא נגמרים הקידושין שאין שסוברים ומקדשת מקדש ועוד זאת
לא הקידושין מעשה שלדעתו כיון גורע, המוסיף כל הרי נוספת, פעולה
מי ועוד טבעת. יקבל הוא שאף עד ממשיך הטקס אלא בקניין נגמר
טבעת, נתינת יש שבחלקו אף וישראל משה כדת לא להתקדש שמתכוון

כלל. חלים אינם והקידושין וישראל משה כדת לקידושין כוונתו אין

טבעות בהחלפת דן כה סימן ג חלק העזר אבן משה ובאגרות
מעשה עושין אין כולן "ואולי קדושין: מעשה בכלל כאן שאין
טבעת, לו נותנת היא גם הרי טבעת לה שנותן דאף כלל, קידושין
איש שנעשו על בעלמא מתנה רק שהוא נתינתו על נתינתה ומוכיח
אינם, אולי דברים דאף כלום בלא היה הקידושין עשיית אבל ואשה
ונתינת לקידושין היה הבעל שנתינת שנימא זא"ז מקדשים שבזה ולא
מקדשים אינם הם דהא הבל, דברי הוא לקידושין נתנה שג"כ האשה
ליקחנה רוצה אם הראביי שאלת על דברים תשובת היתה אלא כלל
או בעלה שיהיה רוצה היא אם שואל הוא ואותה הן ומשיב לאשה
אלא קידושין של דברים אף אינם שזה הן ומשיבה אשתו שתהיה
האישות על הטבעות זל"ז נותנים ואח"כ בהאישות, שרוצים דברים
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נעשה היה אם אף כלום היה לא שזה הן, שהשיבו בדבריהם שנעשה
בנשואים גט בלא איש אשת התיר לא הוא אמנם עדים". לפני זה
נראה כה סי' ומח"ג יג, סי' ח"ד העזר אבן אג"מ כגון קונסרבטיבים
חשש שיש במקום גט להצריך לא הקל ולכן לחומרה, רק שחשש

מהשני. ילדים על לעז שיצא

נישואין לעניו ואילך 84 עמ' יח תחומין ג'קטר חיים הרב ועיין
האג"מ את הביא ושם טבעות, החלפת לעניין דן ושם קונסרבטיבים

בהרחבה. ועוד הנ"ל

לעדים חוששים אם המחלוקת שכל רוזנטל רח"ש הרה"ג כתב עוד
במתכוון, שלא פסולים, עדים ייחד הרב כאשר הוא שבקהל כשרים
לקדושין; חוששים שאין נחלקו לא פסולים, שהעדים ידע אם אבל
ואמרה הוא מנתן גרוע הדבר האיש את מקדשת האשה גם כאשר
שבטקס כיון מקודשת, ספק ויש מקודשת שהיא מקרים שיש היא,
שאינו דבר לחדש ורצו קידושיו כמו יחולו שקדושיה כוונתה רפורמי

שחוק. קידושי כשאר והרי חלים הקידושין אין קיים,

ס"ק כז לסי' הפוסקים באוצר הובא אריה, לב בספר לו קדם וכבר
תפעל שהיא רוצה והיא לי מקודש אתה אומרת שכשהאשה ג, אות מ
בדעתה, חסרון יש ממילא התורה, מן שאינו דבר וזה עליו, קידושין
אמירתה אחר הטבעת שכשנותן קדושין, הוה לא מצדו שאף ואפשר
קדושיה שיחולו כדי לה שנותן נמצא ורצונה, דבריה לפי נותן הוא הרי
שהוא אלא קדושיו, רק שיחולו תורה קדושי כלל ואינו כן, גם עליו
קדושין אין והרי לי", מקודש "אתה אמרה שהיא למה ומרוצה מסכים

קדושין. ספק הם אלו קדושין כן ועל שם, עיין התורה, מן כאלו

איריס ח' המבקשים כי לקבוע יש שנתקבלו והעדויות האמור לאור
ורשאית גט, צריכה ואינה לזה זה נשואים אינם אורי ומ' ברכה

מכהן. לבר כדמו"י להינשא המבקשת

שבימינו. תורה גדולי כמה עם התייעצות לאחר ניתן זה דין פסק עיקר

מאוחרות. הוספות עם התשנ"ח, בסיוון ל' ביום ניתן

שאנן שלמה חיים
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יט סימן

שהיא נמצא זמן ולאחר זהב בטבעת קידש
זהב בציפוי

awri i`eyip ,zipy ycwl jixv m`d zerha dy` yciwy ozg

e` sqk `l` adf epi`y `vnpe adf zraha ycwn /d`le

m` sxevdn dpwy zraha ozgd dkf m`d /adf ietiv `vnp

z` `l` gwnd lehia raez epi` m` ,sqk `vnpe adf oinfd

`l miccvd ipyy xexae mixery `vnpe mihig xkend /yxtdd

dpewdy men /xeqi` zripn llba exfgi `l m` /xefgl eywai

m` ycgn oiqexi` zkxa jxal yi m`d /dlbi `l mlerl

.elg `l mipey`xd oiyecwdy xxazp

נתברר יותר מאוחר לבן, זהב בטבעת אשתו שקידש בחתן מעשה
נוסף מעשה זהב. אינו תוכה אבל זהב, בציפוי רק היא הטבעת כי
בעל שלקח לאחר נשואין, לצורך טבעת למדוד הכלה עם שהלך חתן
ואז הכלה, את בה וקידש הטבעת את החתן קנה המידה, את החנות
בעת הכלה לכלה, מתאים שאינו בגודל טבעת מכר המוכר כי התברר

הטבעת. את קיבלה החופה

בברכת וכן נוספים בקידושין צורך יש אלו, במקרים האם השאלה
היו שהקידושין שנתברר נראה פניו על כי ברכות, ושבע אירוסין
כאן שאין חומץ וקיבל יין לקנות שנתכוון כמי זה והרי בטעות,
את לבטל בדיעבד מעוניינת אינה שהכלה כיון או כלל, מכירה
חדשה טבעת תקבל היותר ולכל זנות, ביאת ביאתה ולעשות הקידושין

נוספים. בקידושין צורך ואין חשש כל אין מהחתן, נוספת

לכלה החתן שבין בטעות דברים: בשני בטעות לדון לנו יש
לחתן. המוכר שבין ובטעות

עיונים בספרי בכתובים: מצינו שכזו שאלה לכאורה כי נעיר תחילה
אבינו, יעקב את להטעות ולאה לרחל מותר היה אם אף דנתי בפרשה

בטעות. נשאת לאה והלא ויעקב לאה של הקידושין חלו כיצד



יט סימן / העזר אבן / במשפט עיונים קסח

יש אמנם מחדש. קידשה שיעקב פירש אכן בחזקוני וכתבתי:
המשתה בימי שהמשיכו משמע "זאת", שבע מלא נאמר שהרי להעיר

התחילו. שכבר

לחול אמורות היו יצחק של שהברכות כתבנו תולדות בפ' והנה
הטעם אבל יהיה, ברוך גם ואמר יצחק חזר לא אילו גם יעקב על

עי"ש. זה, למעשה מתאים אינו שם שכתבנו

שנסתפק פט"ו מכירה הלכות לרמב"ם בהגהות אפרים במחנה והנה
לחזור, יכולים ששניהם שהדין אחר, מין ונמצא אחד מין שקנה במי
אונאה דיני אפרים מחנה [ועי' לחזור, יכול האם הקונה נשתמש אם
אם אחר, במין שגם שפסק נראה קלו ח"ד רדב"ז ומשו"ת ד]. סי'
אונאה), הלכות הממון משפטי בספר (הובא במום כמו מחל נשתמש
או לבנה ונמצאת דשחמתית הספינה את "מהמוכר הביא שם הרדב"ז
אחד וכל לו מכר אשר המין זה דאין זית ונמצאו שקמה של עצים
דהך עלה שכתב ז"ל הרמב"ם מלשון כן ודקדקתי בו... לחזור יכול
למכור שאמר המין זה שאין בדבורו לחזור יכול מהם אחד כל דלעיל
מהם אחד כל לומר לו היה משך דאם משך לא שעדיין משמע לו
לו אמר אשר המין זה שאין וראה משך דאם אלמא בו לחזור יכול

לחזור". יכול ואין מחל ושתק

לאה עם והמשיך זאת" שבע ל"מלא הסכים שיעקב כיון כאן אף
צריך שאין אפשר, שוב, רחל, ולא לאה שזו לו, שנודע לאחר גם

מתחילה. דעתו על מגלה וזה מחדש, קניין

הר"ר בשם ריב"א בפי' התוספות בעלי ברבותינו מצאתי ושוב
שלבן חושש והיה לבן של מרמאותו ירא היה יעקב שכתבו, אליקים
רחל לשם קידושין יהיו רחל זאת אם בלבו: ואמר בלאה יחליפה
בעילתו יעשה שלא כדי לאה לשם יהיו בלאה רחל לי יחליף ואם
וע' תמורה", כ"בן יחשב לא ראובן למה מובן ולפירושו זנות. בעילת

רמ. סי' ריש ומג"א טור

שאין הוא כלל להקדים, ראוי קידושין בספק לדון באים אנו כאשר
חלק פעלים רב בשו"ת שכתב וכפי קידושין בעניין לספקות נכנסים
אליבא למעבד צריך בקידושין ידוע כלל "הנה ג: סימן העזר אבן - ג
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ספק, בקדושי בנים ומוליד ימיו כל בועל ראובן יהיה ואיך דכ"ע,
י"ח לצאת שנית פעם קידושין צריכה זה מטעם בנ"ד ודאי כן על

הסברות". כל

אמר שלא כיון זהב, של שאינה בטבעת שקידש החתן לגבי והנה
הרי אלא זו, "זהב" בטבעת לי מקודשת את הרי החופה בעת לה
בפניה לשאול נוהג הרב שהיום גם ומה זו, בטבעת לי מקודשת את
יהיה שלא המטרה כאשר פרוטה, שווה הטבעת האם העדים ובפני
יותר שווה שהטבעת הכלה תחשוב שמא דהיינו "שיראי", חשש

פחות. שווה היא כי יתברר ואח"כ

ב: לא העזר אבן ערוך שולחן פסק ואכן

של ונמצא טבעת, בסתם או אבן בו שיש בטבעת קדשה "אם
אמרו ואפילו לקידושין, חיישינן בכך, לקדש דרך שאין אע"פ נחושת,
דינא דלענין אע"ג נחושת, ונמצא זהב, של שהוא החופה תחת העדים

מעשה לעניו להחמיר יש אפ"ה מקודשת, הוי דלא מיימונינראה (תשובת

הלכות הטבעתנשים)סוף אם לעדים לשאול החופה תחת נוהגין ומ"מ .
פרוטה". בשוה רק מקדשה שאין הכלה שתדע כדי פרוטה, שוה

ו: ס"ק מחוקק בחלקת וביאר

בפרוטה מתקדשת והאשה דמים נותנת אינה שהיא מאחר "וגם
שתהיה פרוטה רק שווה שלא אף היה שניהם כוונת דילמא אמרינן
דלהכי שתדע כדי לעדים שואלין דמילתא לרוחא ומ"מ מקודשת,
אותה מקדש והוא ש"פ מ"מ נחושת של אח"כ ימצא אם אף שואלין

וקבלה". דסברה פשיטא וא"כ פרוטה בשוה רק

ברור הרי זהב, בטבעת לי מקודשת את הרי אומר היה אילו אכן
לטבעת מסכימים היו שניהם אם אפילו מתבטלים, היו שהקידושין
שאפילו לוי, ונמצא כהן שאני ע"מ שמקדש כמי זה שהרי הישנה,

הסכמתם. תועיל ולא בטלים הקידושין יותר, טוב לדבר הטעה את

אברהם, ב"ר שמשון ר' בתשובת בדבר: ראשונים מחלוקת ואכן
ועוד לעיל, שהובא וברמ"א תשב"ץ, מיימוני, בתשובת (עייןהובאה

ואילך) קנא עמ' טו אות לא סי' שהטבעתאוצה"פ אמר לא המקדש שאם
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אולם טעות, לקדושי חשש אין זהב, בשל לקדש שנהגו אף זהב של
סתם בטבעת קדשה שאם הר"מ בשם הביא יג קדושין חיים בארחות
נחושת או מוזהב כסף של שהוא נמצא כך ואחר העולם מנהג כדרך
תלמיד בחידושי הובא וכן בשנית, לקדש ויש פסולים שהקידושין
הפוסקים באוצר הובאו ז, קדושין ובמאירי העיטור בשם הרשב"א
הוא הזיוף שאם כתב הט"ז פ"ז אישות הלכות שבפסקי ושם שם,
זו הרי לעיניים, שנראה כמו שאינו הדעת על להעלות שהיה דבר
אינה הדעת על להעלות היה שלא בדבר הזיוף ואם מקודשת,

חילוקים. עוד ועי"ש מקודשת.

עדיפה מוזהבת כסף שטבעת קיא סי' לובביץ צדק צמח בשם ושם
להזהיב דרך שאין שכיון זהב, במקום נחושת שהיה הר"ש של מדינו
הטעיה, כאן ואין להזהיב דרך כסף כלי אבל הטעיה, זה הרי נחושת
כסבור שאמרו דברים כשאר זה והרי דעתה, על להעלות לה היה כי
שלא עוד כן ועל מקודשת, שהיא לויה היא והרי כהנת שהיא הייתי

גמורים. הקידושין זהב, של שהיא הזכיר

הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין כתב: הרמ"א והנה
פרוטה". בשוה רק מקדשה שאין הכלה שתדע כדי פרוטה, שוה
אם לחוש אין כן עשו שאם לעיל, הנזכר חיים מהארחות ומקורו
שמלשון הביאו שם הפוסקים באוצר אמנם מוזהבת. הטבעת נמצאת
אפילו תופסים אינם שהקידושין שכתב כן, נראה אינו הרשב"א תלמיד
דבר זה זהב ציפוי צדק צמח בשם לעיל כאמור אבל דהו. בכל אמר

הדעת. על להעלות שיש

מחלוקת האשה: טעות מצד לקדושיו לחוש לנו אין זה ולפי
היה הזיוף זו; זהב בטבעת מקודשת את הרי אמר כשלא ראשונים
המקובל כפי נהגו החופה מתחת דעתה; על להעלות לה שהיה בדבר
ויש רב, זמן לאחר נתגלה הזיוף פרוטה; שווה הטבעת האם לשאול

להלן. שיבואר כפי להקל בזה

"האומר ז: כט העזר אבן ערוך בשולחן נפסק דומה דבר ולכאורה
אחד, דינר אפילו לה ונתן דינרים, במאה לי מקודשת את הרי לאשה
כמי שזה השאר, לה ישלים והוא הדינר, משלקחה מקודשת ה"ז
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שהיא זוז, ר' לך שאתן ע"מ זה בדינר לי מקודשת את הרי שאמר
לי מקודשת את הרי לה ואמר פירש אם אבל מעכשיו... לו מקודשת
עד מקודשת ...אינה ידה, לתוך למנות והתחיל אלו, דינרין במאה
דינר מהם נמצא או דינר, חסר מנה נמצא אם וכן לה... שישלים

בהן) לחזור ויכולין מקודשת. אינה תחלה, בו הכירה ולא (דעתנחושת

מקודשת)רש"י) אינה חזרה בלא דאפי' (י"א דקדושין). פ"ק עד(הר"ן
ע"י להוציאו יכולה ואם ושתקה). בזה, התקדשי אח"כ לה שיאמר
ויחליף - מקודשת ה"ז כ: ס"ק שמואל בית מקודשת. זו הרי הדחק,
אין מיהו להחליף דחייב הר"ן וכתב הרמב"ם וכ"כ בש"ס אית' כן

החליף. לא אם בקדושין עיכוב

בטבעת לי מקודשת את הרי אמר שלא כיון דידן נדון לגבי והנה
דינרים. במאה לי מקודשת את להרי דומה אינו א"כ זהב

זכה החתן האם השניה לשאלה מכאן ללמוד ניתן לכאורה אמנם
חזרה בלא שאפילו אומרים" ה"יש לשיטת מהצורף: שקנה בטבעת
והמוכר זהב, טבעת המוכר אצל הזמין ודאי שהוא כיון מקודשת, אינה
ואילו שלו, שאינה בטבעת קידש כן ואם זכה לא אחר, דבר לו נתן
לא הטבעת שקונה כיון מקודשת, חזרו לא עוד שכל רש"י לשיטת
תפס הקניין הרי מהמקח, לחזור מעוניין אינו ובודאי מהמקח חזר

שלו. בטבעת וקידש

וכפי רדב"ז לדעת שלו: בטבעת קידש והמקדש חשש שאין ונראה
לעיל, שהובאו ולאה יעקב מנשואי וכן הנ"ל אפרים מהמחנה שנראה
או הזיוף לו שנודע לאחר גם בחפץ להחזיק המשיך שאם הרי

לבטלה יבקש לא הקונה כי לכל ברור כאשר שלו; החפץ הרי רמאות,
כאשר קיימת; העיסקא הרמאות, או הזיוף לו כשיודע גם העיסקא את
החזר לדרוש היותר ולכל מחיר" "בכל העיסקא לקיים הקונה טובת
מקום יש בטלה; ואינה קיימת שהעיסקא ברור פיצוי, או הפרשים
לכשייוודע, לקונה איכפת יהיה שלא או יודע לא שלעולם שמום לומר

מום. אינו

שאינה ונמצאה זהב טבעת מצורף הקונה חתן בין לחלק מקום יש
לכל ברור שלם. מנה שאינו ונמצא במנה אשה מקדש לבין זהב, של
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ולתבוע הקידושין את לבטל דעתו על יעלה לא שקידש אחר החתן כי
אחרת טבעת לו שיתן מהמוכר יתבע היותר לכל אלא העסקה, ביטול
לה אמר ובעלה שרומתה אשה לגבי אבל ההפרש, את לו שיחזיר או
להיות תסכים שהיא ודאי זה אין מנה, שאינו ונמצא במנה שמקדשה
להתקדש הסכימה שהיא עליה שיאמרו או רמאי, לאותו מקודשת
ומה ינאי, דר' בנתיה לגבי א יא קידושין שביקשה,עיין ממנה בפחות
ודאי וזה מסכימה, שהאשה ידעו שהעדים צורך יש שבקידושין גם
כסיפא דינר חסר מנה א מז קדושין שאמרו וכמו לעדים. ברור אינו

א. סי' אונאה דיני אפרים מחנה ועיין למיתבעא. מילתא לה

עוד זמן. לאחר נמצא לבין מיד הזיוף נמצא בין לחלק עוד ונראה
בנוסף תקבל אם ובמיוחד מסכימה שהיא תאמר הכלה שאם נראה

לחוש. לנו שאין ודאי יותר מאוחר זהב טבעת

נותן אדם שאם א ס"ק שנח חו"מ הש"ך לדעת מיבעיא לא והנה
מיד יתרצה שחברו יודע המקבל אם שלו שאינו מאכל דבר לחברו
ורשאי מדעת, שלא יאוש של חשש בזה אין שקיבל, זה שהוא כשידע
שבהיתרא כמי הדבר וחשוב כורחו בעל מתייאש שאינו כיון לאוכלו,
טעות, מתוך אמנם מדעתו, נותן המוכר כאן אף כן אם לידו. בא
לבטל יבקשו הקונה ולא המוכר לא יותר, מאוחר לצדדים וכשיודע
אבני ראה ש"ך על לחולקים ואף חשש. כל אין כן אם המכירה, את
שלזון כותב מקום מכל כש"ך, סובר שאינו שאף עא סי' סוף מלואים
אע"פ מהני שפיר דמצוה ניחותא וגבי היא "דמצוה ובנותיו בניו
הרי המקח את יבטל שאם במקום ק"ו כן ואם ידע", לא דהשתא
יודע. אינו שעדיין אף שמהני ודאי זנות, ביאות יהיו שביאותיו יגרום

שו"ת עיין חלים. שהם יותר פשוט נראה קידושין לגבי וביותר
עז סימן העזר אבן - תנינא מהדורה ביהודה אבןנודע בפ"ת גם (הובא

כו) ס"ק כח גזלהעזר משום בו דאין אף עליו מקפיד שאינו "דבר :
בו זוכה אינו שהוא אף אבל שלו שיהיה בו לזכות יכול לא מ"מ
מקפיד בעה"ב שאין דכיון בו זוכה האשה אשה בו קידש אם מ"מ
אף הוסיף: ושם רשות". ושינוי בייאוש קונה והאשה מיאוש גרע לא
מהני מדעת, שלא יאוש והוי זה נטלו אם כלל יודע בעה"ב שאין
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שמוותר בדבר אבל סק"א... שנ"ח בסימן הש"ך שכתב מה ע"פ בזה
אתי ובהיתרא מדעת שלא אף מהני טוב ברצון ומתייאש מרצונו
מהמכירה יודע המוכר שהוא הבית בעל שלנו בנדון אבל ע"ש. לידיה
מתקדשת והאשה רשות ושינוי כיאוש הוי ודאי מהטעות, יודע ואינו

פקפוק. ללא

הביא רנ עמ' טוביה זכרון - ח"ד דוד בית בספר מצאתי ואכן
ה"א פ"ב תרומות מירושלמי ראיה הגרח"ק בשם זילברשטין הגר"י

ב') דברי(י' על לעבור דעתו על עלת לא ואמר שתרם עצמך "הגע :
מן מבריחו נמצאת כן את אמר אם ממל בר בא רבי אמר תורה.
הטהור את שאכל טמא מיתה בעון טבל לחמורה ומכניסו הקלה
בטעות. תרומה זה ואין תרומה שיהיה ליה ניחא ודאי דהיינו בעשה".
שכל למפרע נמצא המקח, יתבטל אם זו שאלה בנדון הנדון והוא
אפילו המקח שיתקיים לו שנוח דעתו אומדים ואנו באיסור בעילותיו

חמור. באיסור יעבור שלא ובלבד מום בו שיש

זהב כמו הדבר שווה למקבל שאם שם העלה זילברשטין הגר"י
אין המקח, את לבטל יבקש שאפילו העלה ועוד אונאה, בזה אין
בנדון נחושת, בטבעת זכה שלא שאע"פ משום לקידושין חשש
במשכון, אשה לקדש ויכול משכון בתורת לתופסו לו מותר שלפניו,
בפרוטה, גם להתקדש מסכימה האשה והרי ז, רפא בקצה"ח כמבואר
תוכל שבידה הנחושת טבעת שע"י גם ומה הוסיף הגריש"א ובשם

המוכר. מידי זהב טבעת לתבוע

מכירת לגבי יט ס"ק תמח סימן ברורה במשנה דומה דבר ועיין
"בדבר אעפ"כ: המכירה תמורת מעט המוכר שקיבל שלמרות חמץ
ומתרצה יותר ששוה בעצמו יודע שהרי מקח לביטול לחוש אין מועט,

לו". להקנות

מנה שאפילו ה סז נפסק בעולה ונמצאת בתולה בחזקת כנסה והנה
מקח זה שהרי משום ד ס"ק ובב"ש כתובה. תוספת לה ואין לה אין
לקיימה רוצה אם טעות, מקח בגלל ממנה שפטור אף והנה טעות.
ע"פ ט סח שם בשו"ע רמ"א מחדש: לקדש צריכים האם מחלוקת

בתולי טענת שטוען "מי וטור: רוצהרמב"ם אם טענה, וטענתו ם
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צריך שאין נראה לכאורה מנה". כתובה לה כותב אח"כ לקיימה
הסוברים א י כתובות כתוספות לא שזה כתב שם והב"ש לקדשה"
ויש מחדש. לקדשה שצריך דהיינו סעודתו הפסיד מנה לה אין שאם

מחדש. לקדשה צריך אין לתוס' שאף וסוברים ב"ש על חולקים

ג: סימן העזר אבן - ג חלק פעלים רב שו"ת ועיין

מדברי הם בהגה"ה מור"ם דברי על כתב מאיר בית הגאון
דברי דמן ואף מחדש, לקדשה צריך שאין ממנו לדקדק ויש הרמב"ם,
מקח דהוי משום מחדש, לקדשה דצריך משמע ב"ש שהביא התוס'
מום, בה ונמצא סתם מקדש עדיף לא מ"מ הרמב"ם דסובר י"ל טעות
סי' סוף והב"י ה' סעיף ט"ל בסי' כדאיתא מספק מקודשת דמ"מ
צריך אין שוב תורה, מספק שמקודשת מקום כל להרמב"ם כתב מ"ד
ע"ש. וכו' הכא וה"ה למיאון שנתקדשה קטנה כמו מחדש, לקדשה

בזה דן ממנו, יידע לא לעולם שהבעל שידוע מום בעלת לגבי
יבמות מתוספות הביא ושם ד חלק משפט בדברי זצ"ל גרוסמן הגר"י
שנתחרש, עד לכונסה הספיק ולא שהתארסה ישראל בת לגבי ב נו
הדבר כשיכול אלא לסימפון תרומה באכילת לחוש שאין שביארו
וכן חיישינן, לא שנתחרש היכא אבל טעות קידושי ויהיו להתגלות
שאם הרי בדבר. להקפיד דעת לו אין שחרש לפי שם ישנים בתוס'
מום. משום בזה אין לבעל אכפת יהיה לא יתגלה שהמום ביום
שארוסה והראיה לסמפון לחוש אין הדין שמן דחה שליט"א והגריש"א
עשוי לא שהמום במקום חששו לא כן על לה, מטמא כהן שמתה
על יקפיד אם שרק שהתנה כמי הבעל ההפלאה ולדעת להתגלות.
דלעיל כרמ"א קיי"ל שלהלכה הביא ושם הקידושין. יתבטלו המומים
גרוסמן הגר"י הביא ושוב שנית. לקדשה צריך אין בעולה נמצאת שאם
תמצא שמא קטנה ליבם חשש לעניין ב ב יבמות מתוספות ראיה
דלא שרי נמי איילונית היא ואם מאחר: חשש שאין שכתבו איילונית
נחשב ג"כ לעולם יודע שלא שמום למדנו הרי אחיו, אשת הייתה
גרוסמן הגר"י שכתב וכפי שלנו, לנדון ללמוד אין מקום ומכל כמום.
לעניין שם תוס' שתירצו וכפי מוחל היה יודע היה אילו שכאן כיון

תירוצא. לחד איילונית
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כבר טעות, קידושי במקום מחדש לברך יש האם השאלה ולגבי
שנית לברך צריך אין ומקדש שחוזר אף א סא העזר אבן רמ"א פסק
שעב סי' ח"א רדב"ז טעמים: כמה נאמרו הדבר ובטעם ברכות. שבע
שמחת כאן אין טעות ובקדושי נשואין לשמחת נתקנו שהברכות הסביר
בשעה שברכו כיון כתב: כג אות סג סי' העזר אבן איש החזון נשואין;
בכל ד' את לברך האדם ראוי בטעות, שהיה ואף לברך ראוים שהיו
וקבעו לברך אימתי חז"ל והגדירו להרבות רשאי שאין אלא היום
ברשות שעשה וכל וחסדיו בוראו בהכרת מוכן יותר שהאדם השעות
בטעות, שהיתה אף המוכנה השעה הגיעו שכבר בה ויוצא ברכה חשיב

מהכניסה אישות חד הקדושין;ומקרי שחדש עכשיו עד בטעות שהיתה
היו לא ושם מרבקה שלמדו כיון מבאר לד סי' ח"ד דבר המשיב
כן ועל שליח, נעשה ואינו עבד היה אליעזר שהרי ממש, קידושין
הרי כד"ת, שנית שקדשה לאשה לו ותהי רבקה את ויקח אח"כ נאמר
מהני. כד"ת היו שלא אף הקידושין בשעת שהייתה שהברכה למדנו

שלפנינו. הנדון זה אין כאמור

שם: פעלים רב בשו"ת שכתב במה ועיין

ולא אירוסין ברכת לא לברך צריך דאין ברור נראה הברכה, בעניין
בשם ס"ג אות הגה"ט כ"ח סי' הכנה"ג הרב וכמ"ש נשואין, ברכת
דהמקדש ז"ל, וייל מהר"י שכ"כ וכתב מ"ט, סי' ז"ל מינץ מהר"ם
אחרת, פעם לקדשה צריך פרוטה, משוה בפחות או עדות בפסולי
וכ"כ נשואין, ברכת ולא אירוסין ברכת לא ולברך לחזור צריך ואין
מרדכי בהגהות שמבואר כשבעל וכ"ש ס' סי' בטון די מהר"א
הוא וכן ע"ש, לברך צריך שאינו קפ"ה סי' ח"א והרדב"ז בקדושין,
אלא ברכות ז' ברכו שכבר דכל לעיל, שהבאתי ז"ל הרדב"ז בתשובת
ועיין ע"ש, לברך צריך אינו ומקדש כשחוזר טעות, קדושי שנמצא
שיש בגט אשתו שגירש מי שכתב ק"ן סי' בסוף אה"ע/ ז"ל/ למרן
צריך להחזירה ורוצה מגורשת ספק שהיתה או דרבנן, פיסול בו
בפ"י הרמב"ם דברי והם ברכות, ז' לברך צריך אין אבל לקדשה,
ועיין הספק, על מברכין דאין משום המגיד הרב וכתב גירושין, מה'

ע"ש. בזה מ"ש ז' אות כ"ט סי' השלחן ערך
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הדברים: מסקנת

לכאורהא. בו חזר ולא אחר מין לו ונתנו אחד מין שקנה מי
נתבטלו. לא לאה עם יעקב קידושי כן ועל קנה,

שנית.ב. ולקדש להחמיר ראוי חלו, הקידושין אם ספק כשיש

ונמצאג. זו, זהב בטבעת לי התקדשי אומר המקדש כשאין
שחושש. ויש חשש, אין נחושת

זהב.ד. בציפוי כסף מאשר נחושת ונמצא בזהב יותר חשש יש

שלאה. שברור כיון זהב, שאינו ונמצא זהב טבעת שקנה חתן
נוספת, טבעת או הפרש החזר ידרוש אלא הקניה את יבטל

חסר. ונמצא במנה לקדשה לדמות ואין שקנה, ודאי

איןו. עבירה, אפילו או מצוה לביטול יגרום שהביטול במקום
חל. בטעות שנעשה שהקנין ספק

מחדש.ז. לקדשה צריך אין בעולה ונמצאה בתולה בחזקת קדשה

מום.ח. נחשב לעולם, אותו יגלה לא שהקונה וברור במקח מום נמצא

איןט. מחדש, לקדש וצריך טעות קידושי הקידושין נמצאו
לזה. טעמים וכמה בשנית, מברכים

כ סימן

שהאשה דאורייתא גט אחד, בעד שחוק קידושי
לכהונה נאסרת האם בקדושין הודתה לא

לנו וסיפרו לפנינו באו ,16 מגיל פחות ונערה נער שלפנינו הנדון
כדלהלן:

מלפני מחבר קבלתי שאותה טבעת, לנערה נתתי בשבת הנער:
משה כדת זו בטבעת לי מקודשת את "הרי לה ואמרתי כחודש,

עדייןוישר שהטבעת ענתה לשאלה ובתשובה הודתה. הנערה אל",
ימים. מספר זה אצלה,
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נער רק אולם נערים, מספר במקום היו האירוע בעת לדבריהם,
האירוע שלאחר משום יודעים הם וזאת הדבר, את ממש ראה אחד
בלבד אחד ורק המעשה את ראה מי שם שהיו מהחברים שאלו הם
אחד וכל בעניינו, אחד כל עסוקים היו הנערים שאר שראה, השיב

כוונו. לשחוק טוענים שניהם בפינתו.

לדברי אבל העד, את שיביאו בקשנו אשכנזים. אינם והנערה הנער
לבוא. סירב הוא הנערים

אחד, בעד ואפילו בעדים, שלא "המקדש ב: מב שו"ע דעת והנה
פסק: שם רמ"א ואולם בדבר". מודים שניהם ואפילו קדושין. אינם
אם אבל מודים, שניהם אם אחד, עד לפני מקדש אם מחמירים "ויש
על לסמוך יש ודוחק, עגון ובמקום לחוש, אין העד, מכחיש אחד

המקלין". דברי

את והמתקדשת המקדש שיראו "צריך ג: סעיף שם נפסק עוד
נראים ואינם רואים והם מהחלון שנים אותם ראו אם אבל העדים,
העדים שמעו "ואפילו רמ"א: וכתב גט". ממנו צריכה אינה לה, או לו
קידושין שאין הייתי יודעת לומר, יכולה לקדושין, שמקבלת שאמרה
והעדים כלום שקבלה מכחשת אם אבל בו. לשחוק וכוונתי עדים בלא
קידושין". והוי כונתי, לשחוק לומר נאמנת אינה שוב שקבלה, מעידים

לחוש יש רמ"א ולדעת אחד, בעד קידושין אין שו"ע לדעת ובכן
ודוחק עגון במקום לדבריו ואף מודים, שניהם אם אחד עד בקדושי
דעת שזו המחמירים על שכתב ט ס"ק שם הגר"א ועי' מקילים. יש

אחד. בעד למקדש חוששים ולא חולקים הפוסקים וכל יחיד

לא אולם נתכוונו, להשטות אומרים שניהם אם הדין ומה השאלה
"מצלם" היה אחד ואילו להשטאה, שכוונתם מעשה בשעת אמרו
כונה או להשטאה, כונה היתה האם לדעת ניתן היה לא אותם,
עדים, עוד היו שלא לנו מנין השנייה, השאלה גמורים. לקידושין
נערים, כמה עוד במקום נוכחים שהיו טוענים הנערים כאמור אמנם

אחד. רק היה לקידושין לב ששם מי אולם
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ס"ק מב הח"מ האחרונים: נחלקו בע"א, השטאה טענת לגבי והנה
טענת לטעון יכול אין עדים שני שכנגד כשם לדון דיש כתב ד
אחד, בעד הדין הוא דברים, אינם שבלב שדברים משום השטאה,

ואף השטאה, טענת טוען אם לו, מאמינים אנו יודעיםשאין שאנו

לדברים ולא שבפה לדברים חוששים אעפ"כ להשטות, שכוונתם
ודידי חטפי "אין כאומר המכחיש שדין מוסיף ו ס"ק וב"ש שבלב,
מכחיש שהיה במגו לשטות שנתכוון לטעון נאמן שאינו שהדין חטפי"
כשאומר דוקא "היינו משטה לומר שנאמן רשב"א שכתב ומה המעשה,

אמר הקידושין קידושין".ולאלהשטותבפירושבעת לשם

לשני ע"א בין לחלק כתב שם וב"ש בח"מ הובא הב"ח ואילו
לט"ז והמגיה ה, ס"ק מב סי' הט"ז עמו והסכים שהואעדים, (שמקובל

צבי) לט"ז.החכם והסכים וב"ש הח"מ את הביא

וט"ז: ב"ח כדעת שהעיקר כתבו אחרונים וכמה

הובא כתב, יב ענף פב ובסי' פד סי' ח"א העזר אבן משה האגרות
השטאה, לטעון נאמן אין עדים שני בפני שקידש מי כי באוצה"פ, גם
קידושין שאלו יסברו שהעדים ויודעים עדים, לפני שעושים דכיון
להשטאה, מתכוונים שמא לחשוב צריכים אינם שהם כיון גמורים,
בעד אבל השטאה, לטעון הזוג בני יכולים ואין העדות, נסתיימה א"כ
מעשה נעשה לא עדיין הוכחש, ולא בפניהם העיד לא עוד שכל אחד,
לומר נאמנים כן על הזוג. בני בהסכמת אלא העד, שסובר כפי

נתכוונו. להשטות

מחלק ה' ס"ק מב בפ"ת הובא קד סי' ח"א העזר אבן החת"ס
שכן לשחוק, רק שנתכוונה לומר שנאמנת המתקדשת האשה בין
לכל, עצמה ותאסור שתתקדש פתיה היא וכי אמרה, שאמת מסתבר
והיא כלפיה חובה מכל עצמו ויפטור להכחיש יוכל שהבעל בזמן
שנתכוון טוען המקדש אם וע"כ במקדש. משא"כ עגונה, תישאר
לכהונה תיפסל לא והיא גט, לה שיזרוק ראוי מכחישה, והיא לקידושין
ומסקנתו נתכוונה. שלשחוק עצמה, על שנאמנת משום הגט, ריח משום

גט. לזרוק א"צ הוא שגם
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העד) (מלבד עדים עוד ראו שמא חשש ובניאין הקדושין, את
בשו"ע נפסק כך על שהרי עדים, אותם שראו יודעים אינם הזוג
לא ובודאי לחשוש. א"צ הזוג לבני נראים אינם העדים שאם ג מב

כוונתי. לשחוק כשאומרת

לחוש לנו אין מרן לדעת כן ואם ספרדים, הם הנערים דידן ובנידון
אין ומ"מ חוששים. ולרמ"א גט. צריכה ואינה אחד בעד לקידושין
שהיא שיתכן כיון לצירוף. אלא אשכנזים, אינם שהם כך על לסמוך
לנו יש כן ועל רמ"א". ביד "היוצאים אשכנזי עם לבסוף תתחתן

רמ"א.למצוא לדעת גם להכשיר דרך

שיש אחד, בעד היו הקדושין להקל: מקום יש לכאורה כן אם
היתה כוונתם והנערה הנער לטענת לעיל; כאמור לרמ"א רק לחוש
חומרת בגלל מקום מכל לחוש. לנו אין הפוסקים לרוב וכאמור לשחוק
שהאשה הרי נחמיר שאם אלא גט, לסדר להחמיר נראה איש אשת
לא שהנער גט לעשות שניתן ונראה לקרובותיה. והבעל לכהן תיאסר
והנערה לו מקודשת הייתה שהיא יודה שלא כיון בקרובותיה יאסר
לנער. מקודשת הייתה שהיא תודה שלא בצורה גט תקבל היא אף

ידו כתב מדאורייתא, רק שכשר גט לה יתן הנער נעשה: כיצד
בגט יכתוב ולא פה, סי' העזר אבן איש חזון ועיין עדים, עליו ואין
עם מיד הנערה הנערה, של קלתה לתוך הגט יתן הנער אנתתי, אנת
שהייתה מודה היא כי יראה שלא כדי הגט, את תזרוק הגט קבלת
ולא לכהונה תאסר לא מודים אינם ששניהם וכיוון לנער, מקודשת

להלן. שנבאר וכפי בקרובים, יאסרו

האשה שאמרה שאמרנו מקום כל אמרו ו סעיף מח בשו"ע והנה
לה שיכתוב ממנו מבקשים קידשתיך, לא אומר והוא קידשתני לאיש
גט, לה ונתן הואיל בקרובותיה נאסר ואז רמ"א וכתב להתירה. גט
לגט וכפאו קידשתני לא אומרת והיא קידשתיך, אומר הוא אם אבל
הגט. מחמת בקרוביו נאסרת האשה אין לנושאה, הנמנע חשש משום

בנידון נחלקו ושם תקלא סי' קידושין מרדכי מדברי והמקור
וגם קידושין, אינן שהקדושין הגדולים" כל "שהושוו גרועים, קידושין



כ סימן / העזר אבן / במשפט עיונים קפ

אותו כפו ואעפ"כ הטבעת. את שקיבלה אחר זרקה שהמתקדשת מטעם
מלנושאה, ימנעו שלא כדי גט לה לתת המקדש את משפחה בני
זה הרי מביהם, אליעזר ר' לדעת לכהן. נאסרה האם הייתה והשאלה
בקרובותיה, שנאסר גט, לתת הבעל את וכפו קידשתני לאומרת דומה
אנת בגט שנכתב כיון וכן הגט, את שקבלה כיון נאסרת כאן אף
נאסר הבעל הלבן ר"י לדעת דנא. קדמת מן אנתתי דהוית פלונית
משא"כ להדיא" בקידושין "הודה הרי אנתתי", "אנת בגט שכתב משום
מחשש שקיבלה אלא הודתה לא היא להתגרש, אותה כשכפו גם באשה
נפסלת אינה מותרת, הדין שמן גט שבכל הרא"ם ודעת לנושאה, הנמנע
שלא גוי ע"י המעושה גט וכדין לפנויה גט כנותן זה שהרי לכהונה,
שלדברי במקום אלא נאסר הבעל ואין בו, אין הגט ריח שאפילו כדין

לאשה. נצרך והגט אנפשיה שווי משום אסורה היא האשה

נעשה הגט הדין: מן נאסר מהם אחד אין דין ע"פ שלפנינו במקרה
רחוק כתבנומחשש לא האמת; כל את אמרו לא שמא ביה"ד של

גט רק - גיטין משאר בשונה נעשה הגט אנתתי"; "אנת בגט
אין וע"כ ממשי, חשש יש כי נראה לא לביה"ד שגם הרי דאורייתא,

הגט. את קיבלה לא גם והאשה בקרוביו לאסור

בשלחן להלכה נפסק וכן הרא"ש, דעת בב"י הובא מו בסי' אמנם
נשאת ואח"כ בעלמא קול מחמת שגירש שמי כרא"ש, א י סי' ערוך
ג ס"ק מח סי' ח"מ קושיית וזו לו, לחזור אסורה והתגרשה לאחר
לא אומר שאם וסוברים חולקים שיש הביא (ושם ג ס"ק וב"ש

גט) שנתן אף בקרובותיה מותר .קידשתיה

הגט שע"י קול, יצא בין לחלק שכתבו יש לחלק: הביא ובאוצה"פ
שלפנינו] כנידון [וזה קול שאין במקום משא"כ לקול, (ב"שאלומי

והמקנה) מעצמומהדו"ק נתן או גט הצריכו ב"ד אם הבדל יש (בית;

ארזים) ועצי הואהלל שהגט נתפרסם אם בין מחלק השלחן ערוך ;
למעשה. הקל שלא אלא דמילתא, לרווחא

כפי הגט קול, יצא לא שהרי חשש, אין שלפנינו בנידון גם כן ואם
שהבעל לטעם החשש נשאר דמילתא. לרווחא שהוא לכל ברור שניתן

שהרי מעצמו להיאסרנתן עליו יהיה כן אם הבעל, את כפינו לא
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בעובדות, מחלוקת יש מח סי' של בנידון דומה, אינו ומ"מ בקרובותיה.
מעשה, ועשה הבעל קם ואם קידושין, היו לא או קידושין היו האם
כאן אבל מעשה, היה שאכן האשה לטענת מודה הוא הרי לכאורה
היו שלא טענו שניהם בעובדה, מחלוקת הייתה לא שלפנינו בנדון
והאשה דאורייתא גט כתב הבעל שחוק. קידושי אלא גמורים קידושין
אותו. זרקה היא קלתה לתוך הבעל שזרק ומיד הגט את קיבלה לא גם

החשש וכל אחיות, כיום לנערה אין שלפנינו, מקרה לגבי בנוסף,
חשש שזה אחיות, לה יולדו או בתה או אמה המקדש ישא שמא הוא
כשר גט אלא מדרבנן, כשר גט נעשה שלא מה מלבד זה כל רחוק.

בלבד. הגט ותורף הבעל יד כתב דהיינו מדאורייתא,

הנ"ל, מב בפ"ת שהובאו החת"ס, דברי נאמנים כהונה לגבי והנה
נאסרת אינה שלה, אמות ארבע לתוך שזרק ע"י גט לה ניתן שאם
אם הדין הוא כן ואם גט. שצריכה הודתה לא שהיא כיון בקרוביו

הארץ. על הגט את זרקה מיד והיא קלתה לתוך זרק

יולדו שמא לעתיד חשש רק כיום אין הידוע לפי קרובותיה, לגבי
שלא הרי אנתתי אנת כתב שלא כיון מקרה ובכל רחוק, חשש וזה

וכ אשתו שהייתה הדיןהודה מן אסורים היו לא הלבן, ר"י (כפידברי

לעיל) קשהשכתבנו בפנינו, שהעיד אחד עד לא אפי' קול, היה לא ,
הגיטין: שאר מכל משונה גט שנעשה כיון גט, הצריכו שב"ד לומר
קלתה לתוך נתן האשה הבעל, של ידו בכתב גט דאורייתא, גט רק
שהם הדין, בבית הנוכחים לכל כן אם ברור הגט. מיד זרקה והאשה

בעלמא. לרווחא ניתן שהגט הדין ובעלי והעדים הדיינים

צריכה בעלמא קול מחמת נתגרשה אם וכן ט: יג סי' גם ועי'
היתה ולא קול ליכא אם יב ס"ק ב"ש וכתב הבחנה), (חדשי להמתין
הרשב"א. תשובת - להמתין צריך אין מעצמו גירש הוא אלא גט צריכה

בשו"ת שכתב וכפי מעכב, אינו בגט, אנתתי אנת כתיבת כי ונעיר
כיון כתבו, שלא שעדיף כתב ואף בכך קפידא שאין קט סי' ראנ"ח
דהוית שכתב אף שלפנינו ובנדון אינתתי". "דהוית כבר שכותב
בגדר זה שאין אפשר מקום מכל הודה, בזה שגם הרי אינתתי,

ללמד. כדי בו יש גיטין משאר השוני ועצם "להדיא"
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נערים קידושי של בקידושין נוסף מעשה

יום חברים, שהם וסיפרו תיכון תלמידי ונערה נער לפנינו באו
האם אותה ושאל ברך הנער כרע אחד, עד בפני הנערה, לגרסת אחד,
יותר לה אמר ולא טבעת לה נתן בחיוב וכשהשיבה איתו תתחתן
נוכחות היתה כבר ואז צילום לצורך הטקס על חזרו אח"כ כלום,

נזדמן. כשהשני שנים

שנים היו וכבר הטקס את לראות הוזמנו, העדים הנער, גרסת
את רואים ששנים ידעה לא לפחות היא כי השיבה הנערה בהתחלה,
אחד של דוד בן הוא העדים שאחד מודים שניהם הראשון. הטקס

ואחות. אח הם הנער?) (או והנערה העד הורי כאשר מהם

היחידים. לא והם חברים אצל קורים שכאלו טקסים לדבריהם

העתיד לגבי היותר לכל לנשואין התכוונה לא היא הנערה לדברי
מחייב קשר לעשות הזה בטקס רצה הוא הנער לדברי חברות, להראות

להגדירו. ידע שלא ביניהם

איתי"א. להתחתן תרצי "האם האמירה את נחשיב אם לכאורה
את הרי האמירה מעכבת שאין הרי קידושין, בענין כעסוקים
ואם א: כז סימן קידושין ערוך בשולחן כמבואר לי. מקודשת
אפילו לה ונתן קדושין, עסקי על תחלה עמה מדבר היה

קדושין. הוי בשתיקה,

אומרתב. ואם א: ס"ק כז סימן מחוקק חלקת פסק כבר מאידך
מכירין הכל שאין לשונות אבל כלל... מקודשת אין הבינה שלא
אבל הפוסקים כל משמעות וכן הבנתי לא לומר נאמנת בהן
יש אם צ"ע ולמעשה קדושין, ספק ג"כ דהוי כ' ירוחם ר'

לדבריו. לחוש

כג. האשה, החוזרלגרסת לטקס להקנות נתכוונה לא שודאי יון
בטבעת קידש לא שנים בפני כשהיה הרי לנער, הטבעת את
שאם נתכוון לא והרי ג, סעיף סוף כז ועי' שלה, אלא שלו
היתה החזרה אלא שנית, לקדש חלו לא הראשונים הקידושין

המצלמה. בשביל כאמור
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הביאד. וברמ"א פסולים, הם בשני ששני ב לג חו"מ שו"ע פסק
זה ולפי דאורייתא שפסולם הכריע שם והש"ך דרבנן שי"א

דידן. בנדון עדים אין

לחוש,ה. יש אם מב בסי' ושו"ע רמ"א נחלקו בקדושין אחד עד
לעיל. וכמבואר

לעשותו. הראוי מן לנו, נאמרה האמת כל לא שמא לחוש כדי
ואם כגרושים, להירשם רוצים אינם שניהם מאידך גמור. גט

לכהן. תינשא היא שמא מחרתיים מחר בת"ז נרשום לא

חבריםז. ימנעו כגרושה אותה נרשום שאם הוא גדול חשש עוד
לביה"ד לפנות סיפרו, עצמם שהם וכפי קידושין, שעשו אחרים
ויש בעתיד, יפגעו ולא כרווקים רשומים שיישארו כדי וזאת
איש אשת חשש לגרום יכול זה אם להחמיר לא לחוש לנו

אחרים. אצל וממזרות

זרקהח. בקידושין מודה שאינה הנערה גט. להם עשינו כן על
לנו אין וממילא לעיל, וכנזכר קבלתו, לאחר מיד הגט את
פניו ועל להם הסברנו קרובים שאר ולגבי לכהן, אותה לאסור

חשש. שאין נראה
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כא סימן

בברית אזרחית רק שנישאו חרש של גירושין
המועצות

/opaxc `edy yxg i`eypa i"enck oi`eyp eid `ny yegl oi`

.ux`d inrk opaxcn mileqt zwfga zevrend zixaa micrd m`d

דין פסק

ואינם שומעים שאינם חרשים זוג בני הם והמשיבה המבקש
מדברים.

זקס. - באזרחי המועצות בברית נישאו שניהם

ביחד. גרים ואינם להתגרש רוצים שניהם

בכסלו ג' התשנ"ט, במרחשון ב-כ' והופיעו הוזמנו הצדדים
משפחה בן עם ישיבה קוימה כן כמו התשנ"ט, בסיון ל' התשנ"ט

הבעל. של

לא ביניהם, חופה נערכה לא ברוסית] בכתב שכתבו [כפי לדבריהם
שלהם בנישואין רב היה לא זה, מה גם יודעים אינם כתובה, נכתבה

רב. - "רבין" זה מה יודעים ואינם כוס, שברו ולא

עברית. כתב מבינים ואינם מילדות. חרשים הם הזוג בני

חופה. עם כדמו"י נישואים גם היו הזוג בני שגרו באזור

אבל פיקחת, שהיא זויה ששמה הבעל אחות את הזמין הדין בית
שהיא כיון כדמו"י, נישאו הזוג בני האם לנו לומר ידעה לא היא

שלהם. נישואין בטקס הייתה ולא צעירה הייתה

לא לדבריהם מלידה, חרשים כאמור הזוג ולאבני חופה נערכה
בברית מקום ובאותו מאחר שמא היחידי, החשש, כדמו"י. נישואין
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ואף האמת, כל אומרים הם אין ואולי כדמו"י, שנישאו היו המועצות
כדמו"י. נישאו הם

נחזי: ועתה

אהע"זא. בשו"ע כנפסק דרבנן נישואים הם וחרשת חרש נישואי
נשאו בין התורה, מן קדושין בני אינם וחרשת "חרש א: מ"ד
לפקח, שנישאת חרשת בין פקחת שנשא חרש בין בהן כיוצא

נשואין". להם תקנו חכמים אבל

כןב. ועל לחומרא, רק כידוע, גט, מצריכים אזרחים נישואים
את לפטור גט, להסדיר וקשה עגון במקרה הדין בתי נהגו

גט. בלא הצדדים

בלבד.ג. לצירוף נוספת קולא עוד יש זה במקרה כי נוסיף

דרבנן פסולים ועדים דרבנן בקידושי ה' מ"ב אהע"ז ברמ"א נפסק
עדות בפסולי המקדש דאמרינן הא י"א כלל: לקידושין חוששים אין
בקידושי אבל דאורייתא, בקידושי היינו לקידושין, חוששין דרבנן

כלל לקדושין חוששין אין מדרבנן, פסולים ועדים יוסףדרבנן (בית

הרשב"ץ) .בשם

פסול שהוא בחזקת ע"ה "כל י"ז ל"ד, חו"מ שו"ע פסק כידוע
ידוע אם מ"ב: ס"ק שם ובסמ"ע הישרים", בדברי שהולך שיוחזק עד
דיעבד, אפילו לגמרי פסול הוא ארץ ובדרך במשנה במקרא שאינו
בר שהוא בו יודעים אנו ואין למדן שהוא בו יודעים אין אם ורק

בדיעבד. ולא לכתחילה פסול במצוות ומחזיק ארץ דרך

ואפשר למדנים, שאינם בחזקת המועצות בברית שהכל ספק אין
כלשון דרבנן פסולים הם ולכאורה מצוות, בני שאינם בחזקת לומר

דרבנן. בנישואין להחמיר אין דרבנן ובפסול הנזכר, השו"ע

דומה סברא שכתב קי סימן ב חלק מהרש"ם שו"ת עי' אמנם
בחזקת ה"ז וכו' במקרא שאינו דכל סי"ז ל"ד סי' בחו"מ "דלפמ"ש
אנשים רק החופה אצל שהיו בנ"ד וה"נ מדבריהם לעדות ופסול רשע
פס"ע... הי' א"כ מצות שומרי ולא אותיות צורת אפי' יודעים שאין
גם תורה של הקידושין פקעי מדרבנן רק מומר דקידושי דלהסוברים
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דלגבי כת"ר דברי לקיים יש דרבנן קידושי רק ונשאר אח"כ בהמיר
הקידושין...קידושי לבטל העדים של דרבנן פסול מהני שוב דרבנן

דעדות ג"כ דס"ל ח' סי' ב"מ ספר שבסוף הבית צורת בשו"ת וע'
עד פסול דחזקתו כיון מסברא נראה וכן הכרזה, בלא מיפסל ע"ה
לפסול אין דבזה"ז מבואר שם ב"י בתשו' אבל כשר. שהוא שיודע
לרע דבהוחזק י"ל ומ"מ לע"ה, ע"ה בין לחלק ואין ע"ה עדות

מודה". הוא גם מעללים

כדמו"י. נישואין היו אם גם להקל מקום יש מאיר הבית לפי כן אם

נישאו לא הם המבקשים שלדברי כיון הדין בית פוסק האמור לאור
מבחינת ביניהם שנערכו האזרחים הנישואין באזרחית, אלא כדמו"י

כדמו"י. לנשואין לחוש נראה ואין בזה. בטלים החוק,

שאנן שלמה תשנטחיים תמוז א

כב סימן

אזרחיים בנשואין זוג בני זכויות

dieb ly mi`eyipa zeiyekx zeiekf miniiw m`d /dyrnd xetiq

zehiy /dxiibzpy xg`l mb mix`yp el` zeiekf m`de icedil

oi`eyipa d`yipy dqep` dpnl` ly yekxd zeiekfa miwqetd

mipey`xd zehiy /miigxf` oi`eypa d`yipy in lye miixvep

`ypdl zexyt` xqegn eyrp j` dkldk mpi`y oi`eyipa

aeigl mb mexbl leki m`d oi`eypa ze`kxr bdpn /i"enck

.befd ipa ipy lr dneyxd dxica wfegnd in /izkld

רכוש. חלוקת ותביעת גירושין תביעת לפנינו

המעשה סיפור א)

זה. לעניין הנצרכות העובדות

,22/12/85 ביום בהולנד אזרחים בנשואין נישאו והנתבעת התובע
ב- בצרפת התגיירה האשה נכריה, האשה יהודי היה הבעל זמן באותו
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העתק יש אבל גיור, ת' לפנינו (אין בישראל, אושר וגיורה ,'86
.(15/10/86) תשמ"ז תשרי י"ג בתאריך כדמו"י נישאו הזוג בני כתובה),

וגבריאל ,6/88 נטלי ,6/87 יליד שרון ילדים: שלשה הזוג לבני
בהולנד. האשה במקום הזוג בני גרו הנשואין אחר וחצי שנתיים .6/96

ב- פעמים, כמה והילדים בעלה את האשה עזבה הנשואין במהלך
האשה עזבה לערך 9/99 מאז אולם חודשים, 8 למשך עזבה 12/90

הילדים. עם הבעל את והשאירה הארץ, את

תלונה נגדה שהוגשה לאחר הארץ את האשה עזבה הבעל, לדברי
התלונה, בעקבות אחריה, שעוקבים הבינה כשהאשה ילדיה, הכאת על

מהארץ. ברחה

מתנהגת היתה האם אכן הבעל, גירסת וע"פ הסעד, תסקיר ע"פ
הילדים. כלפי באלימות

של אלימות עקב נגרמה הארץ את עזיבתה שונה, האשה גירסת
זו. לגירסה תימוכין אין אבל לעזוב. לה שגרמה שהיא הבעל

ולחקירה הטענות לבירור תופיע שהיא מהאשה ודרש ביקש ביה"ד
דינה, עורך באמצעות וטענה, הופיעה, לא האשה אולם נגדית,
ביה"ד ע"י בארץ שתועכב מפחדת שהיא מפני הופעתה לאי שהסיבה

ביהמ"ש. או

הבעל, בטענות שאמת להודאה תחשב הופעתה שאי באשה התרה ביה"ד
הופיעה. לא האשה ואעפ"כ ה, ס"ק טו בש"ך המובא לרא"ש בהתאם

האשה נגד נסיעה עיכוב צו יוצא שלא להבטיח מוכן היה הבעל
שהיא הצהירה שהאשה כפי גט, תקבל שאם לה הודיע גם וביה"ד
צו נגדה להוציא ניתן יהיה לא ששוב ברור הרי אותו, לקבל מוכנה

נסיעה. עיכוב

שנים. מספר זה והילדים הבעל עם קשר כיום אין לאשה

שהיא טוען עוד אחר, גבר עם כיום חיה שהאשה הבעל טענת
זאת. הוכיח לא אבל לגיותה, חזרה
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הבעל שצבר הרכוש מכל מחצית תובע האשה ב"כ הרכוש בדבר
הדירה של מחצית תובע וכן החוק כפי לעזיבה עד הנשואין בשנות

הזוג. בני שני שם על הרשומה

מתנותיה הפסידה כן ועל וזינתה מרדה שהאשה טוען בעל ב"כ
של שמה על גם רשומה שהיא אף הדירה לדבריו מהבעל, שקיבלה
ורכוש, כספים הכניסה לא והיא מאחר מכספה, נרכשה לא האשה,
האשה חלק של דינה כן ועל הבעל, לה שנתן מתנה אלא ואינה

למורדת. שנתנו מתנות כדין לבעל, לחזור

ולמרות רכב, השכרת בחברת הצדדים זכויות כל לקבלת טוען עוד
מגיע אין לדבריו ,1% רק והאשה מניות 99% כבעל רשום שהבעל
כדי שמה, על פורמלית רק נרשם הבודד האחוז גם כי כלום, לאשה
לא האשה אבל בע"מ, חברת קבלת לצורך מניות בעלי שני שיהיו
תינוקות לו והשאירה הבית את עזבה שהאשה עוד מה דבר. תרמה

עזרה. כל בלא בהם לטפל עליו שהיה

נתן שאביה וטענה שהשקיע, הוא הבעל שרק הכחישה האשה
והשאר ,$60,000 מתוך $10,000 קנייתה, ביום הדירה מערך שישית

ידה. על גם ששולמה $50,000 בסך משכנתא לקחו

רכוש. חלוקת לגבי

מה תמיד לא (אבל אשתו קנתה בעל שקנה מה החוק ע"פ כידוע
דנים אנו שכזה, כלל אין כמובן הלכה ע"פ בעלה!) קנה אשה שקנתה
החוק. ע"פ לצדדים מגיע מה נדון גם אבל תורה. דין ע"פ זה בעניין
מאחר חוק, ע"פ לדון לכאורה סיבה יש שלפנינו שבמקרה משום
והבעל יהודית הייתה לא האשה כאשר אזרחית, "נישאו" והצדדים
אולם להלן. שיבואר וכפי האזרחי, החוק עליהם חל וא"כ יהודי
היא האם כדמו"י, נישאה כך ואחר התגיירה האשה כאשר השאלה
האזרחי. החוק ע"פ לה היו שכבר זכויותיה את תורה דין ע"פ הפסידה
החילוני, החוק שע"פ גם ומה הפסידה, שלא טוען האשה ב"כ
הבעל וב"כ בגיותה. לה שהיו הזכויות באותם לזכות האשה ממשיכה
לזה צורך היה כשלא כדמו"י, יותר מאוחר שנישאו שכיון טוען
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החוק, ע"פ כנשואים הכי בלאו נחשבים היו שהרי חוקית, מבחינה
תורה. דין ע"פ ידונו האישי המעמד שעניני שרצונם מלמד זה הרי

והאםב) ליהודי גויה של בנשואין רכושיות זכויות קיימים האם

שנתגיירה. לאחר גם קיימים אלו זכויות

קיימת, כתובתה עמו, אשתו שנתגיירה "גר תנן א צ, בכתובות
מנה אלא שנו לא הונא רב "אמר ובגמרא: קיימה", כן מנת שעל
מאתים "מנה וברש"י הונא. כרב והלכה לה", אין תוספת אבל מאתים
הוא", בעלמא דחספא גביא לא בשטר דאילו דין בית תנאי שהן

נישואיה. כתחילת עכשיו שיהא קיימה כן מנת שעל ובתוספות:

הרי קיימה, כן מנת שעל אמרו למה הקשה א צ, כתובות הגרע"א
והיכן גוי בהיותו שעשה ההתחייבות עומדת לא למה זה בלא גם

עצמו. לשעבד יכול אינו שגוי מצינו

עליו וזקפן ברבית, הנכרי מן מעות שלוה ישראל א: עב ב"מ ועי'
את גובה - במלוה עליו זקפן שנתגייר קודם אם ונתגייר, במלוה,
שנתחייב והחיוב עצמו לשעבד יכול שגוי הרי הרבית. את וגובה הקרן

גירותו. לאחר גם חל גוי בהיותו

הינה בגיותו שכתב שהכתובה מתרצים, יש רע"א קושית על והנה
ומיתה, גירושין של במקרה הנשואין ביטול של למקרה התחייבות
מחמת אלא זה מחמת לא בטלו הנשואין גירות של במקרה אולם
שאלת שאין שלפנינו במקרה כן אם בטל. הראשון החיוב וע"כ הגיור,
ואשה בעל של התחייבויות שנתחייב מה האם אלא בגיות הכתובה
של הנשואין בעת התחייבו אם כן ועל כיום, גם מחייב ערכאות ע"פ
של החוק כפי בשוה שוה יחולק שלהם רכוש שכל הערכאות
לא נשואיהם הערכאות מבחינת הרי כדמו"י, נישאו ועתה הערכאות,
כל לכאורה הלא ועוד, זאת בהתחייבותם, לעמוד עליהם וא"כ בטלו,
אנו לטעון יכולים הרי ערכאות שלטון במקום כדמו"י הנישאים
שיובא וכפי נכונה, אינה זו שטענה ומה ערכאות, דיני ע"פ נישאים
דברים במה אולם תורה, בטלה ח"ו שא"כ הרשב"א בשם להלן
בגיותה, נישאה האשה כאשר אבל שנישאו יהודים בשני אמורים
להשאיר יש בדבר שמחלוקת וכיון בדבר, הפוסקים מחלוקת לכאורה,
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בדירה, מוחזקת האשה שלפנינו במקרה שכך וכיון המוחזק, ביד
ברישום. לפחות

הדברים: ונבאר

אזרחיים בנשואין נישאים של הרכוש זכויות ג)

וכן וישראל, משה כדת שאינן אזרחיים" ב"נשואין נשוי שהיה מי
בנשואין אשתו את נשא מכן ולאחר והתגיירה, לגויה נשוי שהיה מי
הערכאות דיני פי על לאשה שהיו הזכויות האם וישראל, משה כדת
או כדמו"י, הנשואין למרות בידה נשארים הקודמים, ב"נשואין"

כדמו"י. הנשואין עם שבטלו

הן: שיטות וארבע הפוסקים, במחלוקת הוא זה שדין נראה

תנאים, ביניהם שהתנו משום היה הנדון אם לב בן מהר"י לדעת
אם בדבר, ראשונים מחלוקת הרי בעלה, את תירש שהאשה כגון
מודים שהכל עוד ואפשר לעולם, בא לא שהוא כיון מועיל, התנאי
כשה"תנאי" אבל עצמו, חיוב של באופן נעשה הוא אם התנאי שמועיל
לאחר גם בעלה את שיורשת מחלוקת אין המקום, מנהג בגלל נוצר

ישראל. לדת יותר מאוחר שחזרה

נחשבת אינה שמהדין שאף ומוסיף, כן, סבור הוא אף המבי"ט
שהתנו התנאים כנשואים, הנאה להם ויש מאחר מקום מכל כנשואה,
וכל ישראל, לדת שחזרה לאחר גם ותקפים מועילים אלו ב"נשואין"

נשואים. זוג בני לגבי המקום מנהג הוא כך אם שכן

כיון מועיל, המנהג אם להסתפק יש המנהג משום המהרשד"ם דעת
להנשא שיוכלו במקום שידורו מנת על נושא אחד שכל שחזקה
אפילו בו שאין מנהג להיות צריך ההלכה כפי שאינו ומנהג כדמו"י,
מועיל, אינו הותנה) (אם שהותנה תנאי אף כן כמו שהוא. כל פקפוק
לה שכתב כתובה תוספת האשה הפסידה שנתגייר שמי שמצינו כדרך
נפטר שאם ירושה) לגבי (הנדון המהרשד"ם מחדש אולם בגיותה.

כי האשה, זכתה כבר מקום, באותו לבטלהבעל הדעת על יעלה לא
שבאו האנוסים בני לכל חיי שבקת לא "דאל"כ כבר, שזכתה זכות
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הזכיות מאלו אלו לתבוע עתה יחזרו אלו, עם אלו ונתנו ונשאו משם
תורה". כדין שלא שם שנעשו והשעבודין

שאינם כיון מחייב: דבר שום שאין יוסף הבית מרן דעת ואולם
הלכה ע"פ חסרונות יש וגם התנאי, מועיל לא תורה, דין פי על נשואין
התגיירה שאם לגויה, שכתב כתובה תוספת מדין וראיה אלו, בתנאים
הנשואין. לאחר מחייבת בגיותה שנכתבה התוספת אין כדמו"י, ונישאו

הרחבה: ביתר מדבריהם נעתיק חידושים יש אלו ובתשובות ומאחר

לבבשו"ת בן רבינומהר"י ילמדנו שאלה. כתב: כג סימן ב חלק
הנכסים במחצית תזכה שהאלמנה ומנהג חק "יש פורטוגל במלכות
דהוי וגם לעולם בא שלא דבר דהוי להסתפק ויש הבעל, הניח אשר
וגם גוים של בערכאות וחזוקים כתבים שכותבים אע"פ קנין בלא
באותו היהודים אותם ומתו הסתם, על ביניהם קבוע מנהג הוא
תחת לחסות לטורקיאה והיורשים האלמנה באים כך ואחר המלכות

השכינה... כנפי

האלמנה דזכתה כלל ספיקא ולית שוין אפין דכל לי יראה תשובה.
אלא מידה, מוציאין שאין תפשה אם מבעיא ולא הנכסים, במחצית
מחצית ונותנים מידם מוציאין היורשים ביד הנכסים שיהיו אפילו
אלא הוה לא דאילו ...ואיברא המלכות, אותו כמנהג לאלמנה הנכסים
הנכסים לחלק הנשואין בשעת והאשה הבעל ביניהם מתנים שהיו תנאי
דהרמב"ם דרבוותא פלוגתא דהויא דודאי היורשים ובין האשה בין
שקנו אע"פ באומנות שנשתתפו דהאומנים דשותפין ד' בפרק כתב ז"ל
דהרמב"ם בדבר: מחלוקות דג' נראה דלכאורה שותפים... אינם מידם
ואפילו לעולם בא שלא דבר לקנות צד שום דאין ס"ל והרמב"ן
עצמו, את להקנות יכול דבקנין ס"ל והראב"ד עצמו את במחייב
והרמב"ן הרמב"ם דאפילו לומר אפשר היה וכבר והרא"ש... והתוספות
שלא דבר מקנה דאדם עצמו את דמחייב גוונא האי בכי מודו ז"ל
ובנדון חולק... שום בלי השותפות עניין להתקיים ויוכל לעולם בא
אם מבעיא ולא הנכסים במחצית האלמנה דזכתה שוין אפין כל דידן
היורשין ביד הנכסים היו אפילו אלא מידה מוציאים שאין תפסה
שרבים דהיכא שאלה בתשובת הרשב"א שכתב וכמו מידם מוציאים
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האומנות בני כל שהם אלא העיר בני כל שאינם אפילו הסכימו
שה העיר מהר"ישבאותו וכתב כאן, עד קנין שום בלי קיימת סכמתן

דהיכא מודה דהרמב"ם הרשב"א... כדכתב יפה הרבים שכח קולון...
קיימין שדבריהם יחדו הסכימו העיר שבאותה האומנות בני שבכל
שהנושא שנהגו המנהג מצד דידן בנדון הוא, דכן וכיון חזרה... מבלתי
מילתא במחצה, מחצה היורשים עם הנכסים חולקת דהיא בסתם אשה
הנכסים במחצית האלמנה דזכתה עלמא דכולי דאליבא היא דפשיטא
כמנהג ונוהג כותב סתם הנושא יש... רבות מנהגות הרמב"ם כתב וכן
שיהיה והוא דנין פיו ועל הוא גדול עיקר המדינה מנהג המדינה...
עד העיר בני עליו התנו לא ואפילו ע"כ..., המדינה בכל פשוט מנהג
אחד במקום הזה המנהג היה דאפילו ברור דבר יראה הני מכל כאן,
נוהגים המלכות באותו בהיותם וכ"ש ההלכה, מבטל היה בארצותינו
באותו מת והבעל המדינה בכל וקיים פשוט הוא והמנהג המנהג באותו
האלמנה באה כך ואחר ההוא המנהג ומשפט חק שם אשר המלכות
הוא דפשיטא מילתא השכינה כנפי תחת לחסות בטורק"יא והיורשים
מוציאין היורשים ברשות הנכסים כל היו אפילו אלא מבעיא... דלא
מהמלכות והמנהג חק לפי המגיעה חלקה לאלמנה ונותנים מידם
וכן בסלוניקי רבות פעמים בזה בכיוצא לידי מעשה בא וכבר ההוא,
לא ותו זה בדבר חולק שום ראיתי ולא שמעתי לא ומעולם דנתי

לב. ו' יוסף הצעיר נאם מידי.

כתב בזה פ:המבי"טוכיוצא סימן רוכל אבקת בשו"ת תשובתו הובאה

הגוים בחקות שנשאו ואנוסה אנוס על מטראני הר"מ תשובת
בענין נכסיו לחלק צוה פטירתו ובעת בכתובתם הם שמתנים ובתנאים
תחת לחסות באו הנז' בתה ושרה הנז' ראובן אשת חנה ועתה אחר...

תוגרמה... למלכות השכינה כנפי

אנוסות הנושאי' האנוסי' נישואי עניין לבאר צריך ראשונה תשובה
בעניין מתנים שהם התנאי אם בנישואיהם הגוים נימוסי כחוקי כמנהגן
השכינה. כנפי תחת לחסות לכשיבואו קיימים הם נישואיהם בשעת ממון

שנדון ובין הגויים כדיני אותם שנידון בין קיימים התנאים ונראה
קיימים יהיו כשבאו עתה אותם נדון כדיניהם אם ישראל, כדיני אותם
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דידהו דטעמא דנראה עצמם, לגוים בדיניה' קיימים שהם כמו התנאים
הן הן כו"כ לבתך נותן אתה כמה גידל דרב כההיא דידן כטעמא
הנאה דבההי' דקדושין בפ"ק התם ופרש"י באמירה, הנקני' הדברי'
וקדשו עמדו דבעינן ואע"ג אהדדי, ומקנו גמרי אהדדי מחתני דקא
כיון אפ"ה אצלו, כפנוייה היא והרי כלל,... קדושין ליכא והכא
הבא ועונשין איש אשת לגרמייהו והוי ונישואין קדושין הוו דלדידהו
והכי ומקנו, וגמרי בנימוסיהם אהדדי דמהני הנאה איכא הא עליה,
ואינה אשתו דהוי ליהו מהני אלו דנישואין כיון אלו אנוסים נמי
הנוצרים לנימוסי דאין רוצים שניהם ואפילו ממנו, לצאת יכולה
ומקנו, גמרי הנישואין בשעת ממון תנאי כשמתני' כן אם גרושין,

כדאמרן. מתהני דקא הנאה בההיא

לעניין להו דיינינן השכינה כנפי תחת לחסות ובאו כשזכו ואפי'
כתובה להו וכתבינן נישואיהן, בשעת אהדדי דאתנו תנאי כהני ממון
כדאמרן הנישואין בשעת בדיניהם התנאים דנתקיימו דכיון תנאי, כהני
מגוי קרקע שקנה כגוי והוי לדידן, אתו כי מינייהו פקעי לא תו
קודם הקנין שיתקיים חק שום להם יש אם ובקניינם, בדיניהם חבירו
לא ותו קנה בדיניה' דקנה דכיון שניהם, נתגיירו ואח"כ המעות שיתן
ממון לעניין להו ניחא ביניהם שם בעודן ...אפי"ה מיניה, קנין פקע
חינת ליהו דלהוי היכי כי בחוקיהם ומתנם ומשאם קניינם דלתקיים
סיטימותה מההיא גרע ולא ביניהם קבוע כמנהג והוי ומתן המשא

מנהגא... לפום דקני

וניחא הנישואין בשעת להתנות האנוסים שנהגו כיון בנ"ד וה"נ
ואינה אשתו הוייא ובזה הגוים כמנהג קיימים תנאיהם שיהיו להו
דומייא כדאמרינן לגבן אתו כי אפי' קיים והוי ממנו, לצאת יכולה
לא דלדידן אע"ג קנין, הוי ומנהגם בנימוסיהם קרקע קנה דאם דקנין
לגבן אתו וכד כדאמר' קיום הוי דקנין נהיגי דאינהו כיון קנין, הוי
דכיון כדאמרי' תנאייהו פקעי לא נישואין ובתנאי קנין פקע לא תו
ממון. בעניין נשאר א' ע"ת בסתם וישראל משה כדת עתה דנשאה

שהם מפני קיימים יהיו אלו התנאים גם כדיננו אותם נדין ואם
בעש"ג העשויים מתנה ושטרי בערכאותיה'... אלו תנאים כותבי'
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תנאי שטרי זה ולפי דינא... דמלכותא דינא דאמר כשמואל כשרים
דמלכותא... מדינא נהוגים דברים הם בפניהם נעשים שהם הנישואין
אפילו הוא ובכ"ז העולם... לכל ומפורסם גלוי התנאי שנכתב כה"ג
והיה השכינה כנפי תחת לחסות האנוסים ואשתו האיש באים היו
שהתנו כמו קיימים התנאים היו בסתם, ויש' משה כדת עתה נושאה
שלהם דנישואין דאע"ג גויים, של בנימוסיהם שנשאה בשעה אותם

קיימים... תנאיהם ממון לעניין פסולים...

דכיון קיימים דתנאיה' דפשיטא להם צריכים אנו אין בנ"ד אבל
נכסי בחצי חנה וזכתה שם תנאיהם נתקיימו הרי שם נפטר שראובן
קיימים, ותנאיהם יצאה ובנימוסיהן עמו נכנסה בנימוסיהן בעלה,
כמו התנה שלא למי אפילו ההוא במלכות נהוג זה תנאי אם וכ"ש
דינא דמלכותא כדינא הוי הוא קבוע דמנהג דכיון בשאלה, שבא
וא"כ נושאין... כן וע"מ לכל שוה דבר שהוא גוונא האי בכי לכ"ע
מה כפי הצדדים... אלו מכל הנכסים בחצי זוכה ראובן אשת חנה
בר משה הצעיר נאם ספרי' ומפי סופרי' מפי השמים מן שהראוני

זלה"ה מטראני יוסף

שט: סימן א חלק מבי"ט בשו"ת גם כתב בזה וכיוצא

ומתה ממנה בן לו ונולד לשמעון נשאת ראובן של אמו "לאה
אמו בעל משמעון אמו נדוניי' חצי לתבוע בנה ראובן בא ועכשיו
שנשתעבד פובליקו סופר ע"י נוצרית נדונייא בשטר כתוב ונמצא
שתהיה למי או אשתו ללאה הנדוניא להחזי' החזרה בהזדמן שמעון

הדין... מן ראויה

כתובות שטרי לכתוב המקומות באותם פשוט מנהג הוא אם תשובה
קיים, תנאי הוי הירושה בחזרת הם שנוהגים ובתנאי הערכאות ידי על
אירוסין בין אשתו עם אדם מתנה אם תורתינו דין לפי דאפילו
יש אם תנאי בלא ואפילו מהני, הנדוניא... שיחזור תנאי לנישואין
האשה תמות שאם ר"ת תקן שהרי בזה בכיוצא מקום באותו תקנה
וטוליטולא..., מולינא בתקנות וכן לאביה הנדוניא שיחזור שנתה תוך
אירוסין בין אם כי בזה תנאי מועיל שאין הפוסקים שכתבו ואע"פ
יש פרק כדאמרינן שאני ב"ד ותנאי עדיפא, ציבור ...תקנת לנשואין,
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תנאי כדין ציבור תקנת דדין בתשובה הרשב"א שכתב וכמו נוחלין,
הוא התקנה מתקני כוונת הסתם על כי הוא הטעם כי ונראה ב"ד...
לנשואין. אירוסין בין והוא לחול הראוי בזמן התקנ' תנאי שתחול
הכתובות בתנאי המקומות באותם נהגו אם שלנו בנדון כן ואם
פיהם, על ודנין קיים הוא התנאי האשה, לבני הירושה שיחזרו
דמלכותא דינא דאמר כשמואל ובלשונם... בכתבם כתוב שהוא אפילו
נדונייאת הבנים שירשו תנאי מהני נמי טעמא דמהאי ונר' דינא...

הבעל...". ולא אמם

לדעת איןמהרשד"םאמנם אבל התקנה, מן או הדין מן זוכה אין
מביא תחילה בפועל, גבתה שלא אף "זכתה" אשר את מפסידה
משום שהוא המנהג, אחר ללכת לא הדעת על יעלה למה המהרשד"ם
אחר ללכת קשה מאידך אבל תורה, למקום לעלות רוצים שיהודים
שהוא כל ספק שיש כיון מקום שמכל אלא מקומו, שאינו מנהג

אי לאחרבמנהג תוקף לו אין הגיות בזמן תנאי מחייב; המנהג ן
שעדיין במה ואף זכתה, מעשה נעשה שכבר כיון הכל למרות שנשאת;

גבתה. לא

כתב: שכז סימן חו"מ חלק מהרשד"ם בשו"ת

במלכות אנוס רבי עם נשאת פורטוגאל של מהאנוסות "אחד
מזמנים ומהמלכות מהמלך נימוס יש המלכות ובאותו פורטוגאל
הבעל כשימות תהיינה הרבה ואם מעט אם הנדוניאות שבכל קדמונים
מנוסח שנר' כמו הבעל אחריו שישאי' מהנכסים החצי האשה תקח
האלמנה באה אח"כ בפורטוגאל... הבעל מת ועתה מאד ברור הנימוס
דת ולשמור השכינה כנפי תחת לחסות תוגרמה למלכות היתומים עם
לאלמנה לדחות היורשים שיוכלו נאמר אם השוא' ושאל ויהודית, משה

לבעל,... שהכניסה מה אלא תטול ושלא הנכסים ממחצית

לבאר שראיתי שקודם אלא האלמ'... עם הדין לע"ד תשובה...
אחר הנכסי'... בחצי האלמנה זכתה שלא לומר אדעתין תיסק מהיכא
וכל המנהג ע"פ נדונים הם הנשואין דיני שכל לתנוקו' אפי' שידוע
הרמב"ם וכמ"ש מנהג לקיים אדעתא אותה נושא סתם אשה הנושא
אפשר היה מהיכן לבי לי שאומר מה לבאר ראיתי לכן כ"ג... פ'
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כתב הרשב"א כי ואומר, ואען המנהג) יועיל (שלא זה, בדין לספק
אחרת מעיר והבעל א' מעיר והאשה לבעל שנשאת אשה על בתשובה
על אם והשיב ממוצעת אחרת בעיר הכתובה וכתבו הנשואין ועשו
שדעתם במקום לדור דעתם ואם כנסה... שנשאה במקום לדור דעת
משמע להוציאה... שיכול מקומו כמנהג הסתם מן אז שם, לקבוע
לדון יש אחר במקום דירתם ולקבוע לצאת דעת על נישאו שאם
ע"פ לא יעשוהו דירתם שם לקבו' שכוונתן המקום דעת שעל ולומר
אפשר היה וא"כ הריטב"א... כתב ועוד הנשואין, שם שהיו מנהג
הכוונה נשים כשנושאים פורטוגאל אנוסי כל דמסתמא ג"כ בנ"ד לומר
יכולת שיהיה למקום ולבא משם דירתם לעקור היא בין הוא בין
למורי ראיתי לזה ודומה תורתו, ולשמור אלהינו ה' את לעבוד בידם
יכולים היינו וא"כ וז"ל... בתשובה שכתב טאיטצק כמהר"י הגדול הרב
נשאת, שם אשר מקום מנהג מכח זו האלמנה האשה זכתה שלא לומר
[אלא כנז',... משם דירתם לעקור היה דעתם בעלה בין היא שבין כיון
אחר לילך לב' השוה המקום נניח למה המנהג] אחר ללכת יש שמ"מ
החלוקים אלה כי אמת הן שלשום, מתמול יודעים שאינם המקום
מ"מ אך המנהג] אחר ללכת אין [אעפ"כ האמת, אל קרובים אפשריי'
אחר לדבריו טעם ולתת לחלוק לחולק מקום שיש לבי לי אומר
שיהיה והוא וכתב: בלשונו ז"ל הרמב"ם דקדק כמה הרואות שעינינו
לפקפק דאיכא היכא דכל משתמע, כנז"ל, המדינה בכל פשוט המנהג
לנו שיש והטעם המנהג אחר לילך אין שיהיה זה אי קטן פקפוק
לעקור בא שאתה וכל ד"ת אל הדברים לקרב כחנו מאמצי כל לעשות

ראיה... להביא עליך ממקומו תורה דין

המקום מנהג מכח האלמנ' בזכות לפקפק דאפשר תינח תאמר מה
התנאי מטעם וברור גדול כחה עדיין אבל הנז', הטע' מן שם שנשאת
הזה בטעם גם כי אני ואומר בשאלה, כנז"ל בפי' ביניהם שהתנו
עמו אשתו שנתגיירה גר משנה... דשנינו מההיא לפקפק אפשר היה
אלא שנו לא הונא רב אמר קיימה,... כן מנת שעל קיימת כתובתה
והטעם הלכתא... והכי ע"כ להו אין תוספת אבל מאתים מנה
בעלמא דחספא גביא לא בשטר דאילו ב"ד תנאי שהם כדפרש"י
לומר לנו והיה בנשואין ועמדו נתגיירו שאלו שאפי' הרי הוא,
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הנשואין בשעת לה שכתב הראשונה כתובה לקיים דעת על דמסתמא
שכתב וכל מאתים מנה אלא לה דלית הונא רב אמר הכי אפילו
דמיירי ג"כ נראה ומסתמ' הוא, בעלמא חספא הנשואין בשעת לה
כמ"ש בגיותם שנישאו הנשואין במקום נוהגים שהיו במקום אפי'
שהיה ואע"ג עוד, ולא מנה או מאתים אלא לה אין אפי"ה לה
אבל לה, דאין הוא בעצמו הוא לה שהוסיף מה דדוקא לומר אפשר
לה שחייב חוב הוא נישאו שם אשר המלכות מנמוסי שהוא מה
לחלק נראה שהיה וכמו הוא לה שהוסיף תוספ' לא המקום מצד
לומר אפשר שהיה כתבנו כבר ז"ל... הרשב"א תשובת מתוך כן קצת
לצאת נשואין בשעת היה שדעתם כיון לזכותה מספיק זה טעם שאין

כנז"ל... משם

ממש, בהם ואין המה הבל הפקפוקים אלו שכל לע"ד שנר' אלא
הנז', התנאי שהתנה ובמקום אותה שנשא במקום נפטר שהבעל אחר
והיו לטורקיאה ואשתו הבעל באים היו שנישאו אחר אם דבשלמא
שנעשה מה שכל לומר יכולים היינו וישראל משה כדת נשואין עושים
ומה ק"ק מנה אלא לה דאין יפלו הראשונים והימים בטל לכן מקודם
הבעל שנפטר עכשיו אבל כדת, שנעשו השניים בנשואין לה שחידש

הראשונים, הנשואין האשהבמקום שם זכתה מצדכבר הנכסים בחצי
יעלה לא כי ביניהם, שהתנו התנאי מכח וגם המלכות ונימוס מנהג
תפשה אם מבעיא דלא כבר, שם שזכתה הזכות עתה לבטל הדעת על

אלא בהם, מוחזקת היורשיםוהיא מן להוציא צריכה היתה אם אפי'

מוציאים הנכסיםהיינו נפלו הבעל פטירת בשעת שתכף כיון ,
ונשאו משם שבאו האנוסים בני לכל חיי שבקת לא דאל"כ בחזקתה,
והשעבודין הזכיות מאלו אלו לתבוע עתה יחזרו אלו עם אלו ונתנו
פשיטא ודאי הא מקומם, מנהג ע"פ תורה כדין שלא שם שנעשו
עבר דעב' מה נאמ' שם שנעש' מה על אלא בדעת, עולה שאינו
מנהגם ע"פ שם לבעלה שנשאת זו אלמנה חושבנא:...ה"נ ואילך מכאן
מאז, הנכסי' בחצי זכתה כבר שם הבעל ונפטר ביניהם שהתנו ותנאם
אם היורשים מיד להוציאם יכול' והיתה שלה הם הגמור הדין ומן
הם בהם זכתה הבעל פטירת בשעת שתכף כיון לכך צריכה היתה

שהם... מקום בכל שלה
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לב ן' יוסף כמה"ר הרב מזה נסתייע לא למה ידעתי שלא אלא
יכולים שאנו כל ובודאי זה... עניין על שכתב הראשון היה שהוא נר"ו
בחצי זכתה זו דאשה ונחיתנא סליקנא ובהא לקיימו לנו יש הדין לקיים
מכל יצילני אחלה ישראל ולצור הפחות לכל הריוח ובחצי הנכסים
מדינה". די שמואל הצעי' שמי וחת' כת' הנלע"ד וקטנה גדולה שגיא'

יוסףאולם בכלום.הבית זכתה שלא וסובר חולק

על כתב פא סימן רוכל אבקת בשו"ת בתשובתו יוסף הבית בעל
המבי"ט: דברי

התנאים כי אומר וראשונה הנזכר... בענין הנזכר המורה על תשובתי
להם אין הגוים בנימוסי נישואין בשעת האנוסות עם האנוסים שמתנים
הגוים כדיני אותם שנדין בין קיימים שהם המורה ומ"ש כלל. קיום
והויה ונשואין קידושין הוו דלדידהו כיון כדיננו... אותם שנדין בין
אהדדי דמחתני הנאה איכא הא עליה, הבא ועונשין איש אשת לגביהו
שאינו את לעשות הם תמוהים דברים עכ"ל, ומקנו וגמרי בנימוסיהם
שיש במקום ומחתני גמרי טענת חכמים אמרו שאם כזוכה, זוכה
אצלו דאינה כלל קדושין שם שאין במקום יאמרו כשרי'... קידושין
ואפילו עוד ומ"ש כאן. אין תנאים כאן אין דחיתון דכיון כפלגש אלא
הני כי ממון לענין להו דינינן השכינה כנפי תחת לחסות ובאו כשזכו
תנאי' הני כי כתובה להו וכתבינן נישואיהן בשעת אהדדי דאתנו תנאי
דכיון שניהם ונתגיירו כו' כדיניהם מגוי קרקע שקנה כגוי והוי כו'
דכיון פירכא דדינא אעיקרא כו'... פקע לא ותו קנה בדיניהם דקנה
שהאריך מה וכל כאן, אין נישואין תנאי כאן אין ונשואין דקדושין
עניין אינו כו' ידוע מנהג שיש וממקום כו' דסיתומטה מההיא להביא
קדושין לתנאי בישר' אפי' דקנו ממון מנהגי עניין דמה כלל לנ"ז
ומ"ש קנו... דלא דפשיטא כלל ונשואין קדושין שאין במקום ונשואין,
וניחא נישואין בשעת להתנות האנוסים שנהגו כיון בנ"ד נמי הכא
הם הפוכים דברים עכ"ל, ממון כעניין נשאה ראשון תנאי על להו...

הגויים. בנימוסי הנעשה לתנאי וישראל משה דת עניין דמה

שהם מפני קיימים אלו תנאים גם כדיננו אותה נדון ואם ומ"ש
תנאי כי למתנה מקום כאן אין בערכאותיה'... אלו תנאים כותבים
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נקנית אינה שהמתנה מפני חדא ועוד... זאת מתנה, אינם נישואי'
במקחו בהם זוכה שהקונה מהדרכי' בא' אותה שיקנה בלי בדברים
כולם אלו שנכסים שנית הצריכי', מהקניני' א' שום נעשה לא וכאן
כן נודע לא אם ואפילו נישואין... בשעת לעולם באו לא רובם או
מתנה... בשעת לנותן אלו נכסים שהיו לברר המקבל שעל בבירור...
כיון כלום, אינם בישראל עשויים כאלה מתנה שטרי היו שאפילו כיון
הכשר שאין בו,... נקנה שהמקח מהדרכים דרך בשום קנה שלא
בעדים ונחתם נכתב כאלו השטר להיות אלא בעש"ג העולים שטרות
פסולים כו' כגון... ההקנאות מדרכי דבר חסרו אם אבל ישראלים,
להכשיר אלא מלכים של דינם שאין גויים כדיני דנים ואין לגמרי,
דרכי לעניין אבל עדים כמאה שלהם סופר ולעשות שלהם שטרות
תנאי שעל שטוען ומה עכ"ל. שלנו משטרות עדיפי לא ההקנאות
יש עכ"ל, מותו לאחר נכסיו חצי שתקח הנדונייא סך לו הכניסה
קנו אם ואפילו מידו, קנו לא אם כלום זה תנאי אין שודאי לתמוה...
דעת על היה זה דתנאי דכיון ...ועוד רבית. משום בטל הוא מידו

כאן. אין תנאי כאן אין נשואין האמת דלפי כיון נשואין

כיון כלום אינו הנכסי' חצי של והמנהג שהתנאי למדין ...נמצינו
כאן, אין ומתנה כאן אין נשואין תנאי כאן אין ונישואין דקדושין
יפה, שהוכחנו כמו בו נקנה שהמקח מהדרכים באחד קנת' שלא כיון
דתנן בידינו הוא ערוך תלמוד הלא נחשים לקראת ללכת עוד לנו ומה
שע"מ קיימת כתובתה עמו ואשתו הוא שנתגייר גר הכותב פרק בסוף
שנישאו שבזמן שאעפ"י קמן הא לה... אין תוספת אבל קיימה... כן
כשנתגיירו גוים, בעודן בתוספת אף קיימת כתובתן ודאי והא גוים, היו
נישואין שם היו לא כאלו ממון לעניין אף למפרע והוי שעבודא פקע

ו ונשא, וקדש שנתגיירו עתה דיןעד שלעולם אלו אנוסים שכן כל
אין ממון לעניין עליהם... ונשואין קדושין שם אין עליהם ישראלים
הנראה הוא ...וזה ביותר. פשוט וזה שלהם נישואין בתנאי ממשות

קארו". יוסף הצעיר נאם זה בעניין לי

שנשא מי וכן באיסור, היו שהנשואין אף גויה, שנשא מי זה ולפי
מנהג ומההרשד"ם מבי"ט מהריב"ל לדעת הרי כדמו"י, שאינם בנשואין
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הדין, מן לחייב מקום שאין אף מחייב, הנשואין מהרשד"ם)מקום ,(לדעת
המנהג. מן והן הדין מן הן חיוב כל אין יוסף הבית לדעת אולם

מחוסרד) נעשו אך כהלכה שאינם בנשואין הראשונים שיטות

כדמו"י. להנשא אפשרות

הרמב"ם והראב"ד. רמב"ם בזה נחלקו שלכאורה להעיר ויש
יירשנה, ומתה פקחת שנשא "והחרש כתב: כב פרק אישות בהלכות
הראב"ד ואילו ממונה. לו וזיכתה נשאת ולדעתה דעת בת היא שהרי
לא תחתיו מתה אם חרשת שנשא הפקח "אבל וכתב: חלק שם
לו זכתה שבידה מה לו ונשאת דעת בת שהיא משום ...ואי יירשנה.

לו". זכתה לא מיתה שלאחר מה

שהיא כיון יורשה, הבעל נישואין, כאן שאין אף שלרמב"ם הרי
סובר הראב"ד ואילו המבי"ט, כסברת זו ולכאורה והסכימה, התחייבה
כגון גמורים כנשואין לעשות בידה אין עצמה, לחייב שבידה שאף
קצת בזה שיש הרי לאחרים, הנוגע דבר לגבי לא ועכ"פ ירושה לענין

יב. ס"ק צ סי' מחוקק חלקת ועיין יוסף. הבית בעל מסברת

הלכתי לחיוב גם לגרום יכול האם בנשואין ערכאות מנהג

חושן יוסף בבית המובא רשב"א, מדעת לכאורה שנראה אלא
כדמו"י: שאינם נשואין לגבי מנהג מועיל אין שלעולם כו, סימן משפט

הרשב"א רנד)כתב סי' את(ח"ו ותבע בתו שמתה אחד על שנשאל
פי על שאף בטענה הנדוניא כל לו שיחזיר הגוים בערכאות חתנו

אשתו את יורש הבעל ישראל קח.)שבדיני יודעים(ב"ב שהכל כיון ,
כן התנה כאלו שם אשה הנושא כל הרי הגוים, בדיני הולכים שהם

שאמרו סז.)וכמו לפי(כתובות מהן פורנא גובה אשה דערביא גמלי
קיים תנאו שבממון דבר כל והשיב עליהם, נו.)שסומכת ובאמת(כתובות

ה"א)אמרו פ"ט כתובות מפני(ירושלמי כן לנהוג אבל זה, בכענין שמתנין
את מחקה שהוא לפי דאסור, לי נראה באמת הגוים, משפט שהוא
פי על ואף גוים, לפני ולא לפניהם התורה שהזהירה וזהו הגוים,
העם את תורה הניחה שלא שבממון, דבר והוא בכך רוצים ששניהם
אפילו ולא ודיניהם, הגוים חוקות שייקרו רצונם על לו לנחלה שהוא
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ושלום ...חס ישראל, כדיני שדיניהם בדבר אפילו לדין לפניהם לעמוד
נחלה, לעקור לחטוא יוסיפו עתה אם שכן וכל ככה לנהוג קדוש לעם
התורה חומות מפיל אלה ועושה הזה הרצוץ קנה משענת על הסומך
בזה הסומך שכל אני ואומר תבקש, מידו והתורה וענף, שרש ועוקר
עוקר ...ובכלל הוא, וגזלן טועה דמלכותא דינא משום שמותר לומר
שחברו המקודשים הקודש לספרי לנו ומה השלימה התורה דיני כל
ויבנו הגוים דיני בניהם את ילמדו אשי ורב רבינא ואחריו רבי לנו
בישראל כזאת תהא לא חלילה הגוים מדרסי בבית טלואות במות להם

עכ"ל עליהם שק התורה תחגור שמא ושלום חס

התורה דיני להניח שבא במי אלא רשב"א כתב שלא נראה אמנם
תורתינו פני על דיניהם שמעדיף מתוך ערכאות, בחוקות ולהמירה
מקום, באותו מצבו פי על אפשרות לו שאין במקום אבל הקדושה,
בנשואי אף הדין שהוא ואפשר שלעיל, לדעות יחייבו, הערכאות חוקי
דיבר לא בזה כיוצא ועל כדמו"י, לשאת יכול שאינו כיון איסור,
הובא המבי"ט, שכתב וכפי אחר, במקום כן כתבנו וכבר הרשב"א,
קניינם דלתקיים ממון לעניין להו ניחא ביניהם שם "בעודן לעיל,

ומתן". המשא חינת ליהו דלהוי היכי כי בחוקיהם ומתנם ומשאם

האשה של זכויותיה לגבי הפוסקים שמחלוקת הרי האמור, כל לאור
שכל ופשוט כדמו"י, ונשאה חזרה שהיא למרות ערכאות, דיני ע"פ

מידה. להוציא ניתן אין הרי בו מוחזקת שהיא או ידה שתחת

המוחזק. מי לדון לנו יש כן אם

הזוג. בני שני על הרשומה בדירה המחוזק מי ה)

שנטל הוא הכלל הזוג, בני שם על רשומה שהיא כיון הדירה לגבי
הרישום. נגד הטוען על ההוכחה

אין קרקע הקונה "אדם ד' צו, הרא"ש בתשובת מבואר הדבר
ניכרים אשתו שם שכתב וזה הקנאה, בשטר אשתו את שיכתוב דרך

נכת כאילו שלה. קרקע דמי שחצי דעלמא,הדברים לאינש השטר ב
שליט"א אלישיב הגרי"ש ולמד דעלמא" אינש לי ומה אשתו לי מה

(278 עמוד ח' כרך בזה(פד"ר יש שמה, על הדירה שנרשמה "בזה
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שהבעל דבריה ומקבלים הדירה", נרכשה שמכספה הוכחה משום
מאומה. השקיע לא

מהמוחזק, להוציא אין שמספק ה' ס"ק סב סי' התומים כתב וכבר
,23 עמוד יד' פד"ר ,264 עמוד ו' כרך נזכיר פד"ר, בכמה פסקו וכן
שמה, על רישום כשיש גם אמורים שהדברים 24 עמוד ושם ועוד.
התפיסה הוא בטאבו הרישום "כי משום בדירה, לבדו גר הבעל אבל

בדירה). השימוש לגבי אמורים דבריו אין (אמנם האמיתית"

שניהם, שם על במודע שרשמו ואשה שבעל בעבר כתבנו וכבר
לשניהם. הכל ששייך הדבר, ודאי אלא הקובע, הוא שהרישום ספק אין
ידיעתו, בלא השני שם רשם כשאחד רק הוא בפד"ר שדנו והנידון

קב-קג. בב"ק המובא גלותא דריש וכמעשה

זוג. בני שני ע"ש דירה רישום בעניין לב בסימן עוד ועיין

הדברים: מסקנת

פטור,א. כתובה תוספת כתב אם ונתגיירה, גויה שנשא יהודי
שמחייבים אפשר הגוים חוקי ע"פ שנתחייב נשואין חיובי אבל

מהמוחזק. להוציא ואין

להנשאב. ניתן שלא במקום אזרחית שנישאו במי שיטות ארבע
המקום מנהג בגלל שנוצר תנאי - מהריב"ל אנוסים: - כדמו"י
ישראל; לדת חזרה לאחר גם מחייב שביניהם, תנאים לא אבל
נשואים נחשבים שאינם שאף מחייבים, ותנאים מנהג – מבי"ט
ותנאי מנהג – מהרשד"ם נשואין; הנאת להם יש מקום מכל
בית ונפסק; נעשה שכבר מה מבטלים אין אבל מחייבים, אינם
אפשר אי ועל מחייבים. אינם והנהגים ההתחייבות כל – יוסף

מהמוחזק. להוציא

מחלוקתג. הלכה ע"פ תקפים שאינן נשואין של התחייבות
וראב"ד. רמב"ם

ועוקרד. תורה, דין במקום הערכאות חוקי ע"פ לדון שבוחר מי
כלום. הסכמתו אין ישראל, דיני

בעלות.ה. קובע דירה, של הרישום



בדירה במורדת מתנות רגהפסד

כג סימן

בדירה; במורדת מתנות נמדדהפסד בדירה החלק האם

טיפול דמי כיום; ערכו ע"פ או שניתנה המתנה סכום ע"פ

כב)לבעל שבסימן הנידון של (המשך

,cin m`d ,zcxen oicn zepzn cqtd /zcxenk dpic zgxea

,dipwd zra exag cra mliy befd ipan cg`yk /rwxw zepzn

xfgd /dxicd dgiaydy itk e` drwydd itk lawn m`d

xeara lrad zeiekf /ecal mliyy `zpkyn xeara lral

zaiig zcxen dy` m`d /dxica dy`d wlg utiyy mivetiy

?miclia letih inc lral mlyl

אח"כ ליהודי אזרחית נשואה שהייתה גויה באשה שלפנינו הנידון
נעוריה. למקום וחזרה וילדיה בעלה את עזבה יותר ומאוחר התגיירה
הבעל שניהם, ע"ש הרשומה דירה לצדדים קודם, בסימן שהובא כפי
האשה במתנה, חצי לה שנתן טוען שהוא כיון הדירה כל את תובע

הדירה. שווי מחצית לקבל דורשת ב"כ באמצעות

מורדת היא בורחת

מספר לפני בעלה מבית ברחה שלפנינו במקרה שהאשה ספק אין
שכתבו וכפי מורדת שהיא לכך התוצאה בהסכמתו, שלא שנים
"חוט שו"ת ז', סימן העזר אבן חלק תנינא ביהודה" "נודע הפוסקים,
גדולה מורדת לך "ואין "ובפרט" ד"ה טו סי' ג' חלק המשולש"
דהוי ודאי רשותו בלתי ונתעכבה רשותו בלתי ממינסק שהלכה מזו

ממש". מורדת

לדבריו שלכאורה ד' אות י' סי' א' חלק "אחיעזר" עיין אמנם
להתיר לנידון מינה נפקא ורק התראה בלא כתובה הפסידה לא

חדר"ג. לבעלה

לדונה יש "וגם שכתב: ו סימן ד' חלק אבהע"ז משה אגרות וראה
באו שלא מאחר ממנו, היה הקטטה סיבת תחילת אם אף כמורדת,
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אותו לתבוע הלכה שלא בזה הבי"ד, זה יודעים ואין ביה"ד, בפני
צורך שאין דסבר איכא נמי הא ובמורדת בערכאות, אלא בבי"ד

רבנים". למאה

חלק מהרש"ם עי' כמורדת דינה בפשיעה ברחה שאם מודים הכל
"כלל ז: סימן העזר אבן חלק מלכו ישועות ושו"ת קלז, סימן ו'
אבדה, רגמ"ה תקנת גם הכתובה הפסידה פשיעתה שע"י כל הדבר
בברחה הנדון ושם כתובה". לה שיש לאשה אלא תיקן לא ורגמ"ה

וחצי. שנה משך

הזמנות לה שנשלחו אחר כמורדת דינה שלפנינו בנדון ובמיוחד
כאילו אותה נדון תופיע לא שאם התראות וכןן הדין בית מטעם
לדונה שנוכל הסכים ב"כ הרי ובנוסף, שכנגד. הצד לטענות הודתה

כמורדת.

קרקע. מתנות מיד, האם מורדת: מדין מתנות הפסד

בין שמורדת לכך התוצאה הרי כמורדת, דינה האשה אכן אם
אבן בשו"ע כמבואר מתנות הפסידה ליה", "בעינא ובין עלי מאיס

ב. עז העזר

שהוא הכתובה הפסד עם או מתנותיה? את מיד מפסידה היא האם
לדעת חודש, יב אחר גם ולפעמים התראות לאחר רק הפוסקים לרוב
מהם: הכתובה, הפסד לפני עוד מיד הוא הפסד פוסקים הרבה
עז ח"מ גירסת וכן ירוחם, רבינו ר"ן, רלה, אלף סימן ח"א הרשב"א
אות ס"ט סי' אבהע"ז חלק איש" "חזון פסק וכן בשו"ע יח ס"ק
הפסד הנזכר, מח"מ נראה וכן פה, סימן ורמ"ה טור לדעת אולם יח,
המוחזק, מיד להוציא אין כן ועל כתובה. הפסד עם רק בא המתנות
שכבר נראה שלפנינו בנידון ,254-258 עמוד יד' פד"ר בהרחבה וראה

להלן. שיובא וכפי לעיל כנזכר "בורחת", כדין כתובה הפסידה

כ"מורדת" אותה נדון אם בין גם כי מורדת, לדין צורך אין אמנם
כמורדת: דינה אין לאם דומה כמעט היא התוצאה

הא את נדון שלהאם את מפסידה אינה מורדת כ"מורדת", שה
כן, אם בעלה, לה שנתן המתנה את רק היותר לכל אלא שברשותה,
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כפי הספק מחמת ולו שלה תשאר שמה על הרשומה הדירה מחצית
שיש כיון זה בלא ואף הקודם, סימן בסוף לעיל שהובא וכפי הרישום
וכפי תקף, עדיין בגיותה שנעשה הנישואין הסכם האם ספק לנו
וכיון מחייב, עדיין הזה הסכם האם בדבר הפוסקים מחלוקת שהובא

מידה. להוציא אין מוחזקת שהיא

במתנות כי להוסיף, גם יש במורדת? חוזרות המתנות כל האם
חוזרות קרקע מתנות גם האם הראשונים בין היא מחלוקת קרקע
שיטת עפ"י והוא ז' ס"ק צט סימן מחוקק" ש"החלקת אף במורדת,
קרקע מתנות שגם פוסק הלוי, ר"י בשם ב' סג כתובות הרמב"ן
כתובות מרשב"א וכנראה א' סד, בכתובות הרא"ה דעת הרי חוזרות,
והגאון כד' סימן החדשות ומהרי"ק ב', עז סימן יעקב" "בית עיין שם,
שמתנות כט, עמוד פי"ד אישות הלכות בפסקי מקרלין פרידמן דוד ר'
לאשה לתתם הבעל חייב היה שלא מתנות ובמיוחד חוזרות אינן קרקע

אחר. במקום בזה והארכנו הנישואין, מחמת

מגיע אין הערכאות, דיני ע"פ נלך אם לנו, יש מינה נפקא אמנם
מדין נדון אם אולם האשה, חלק בעד ששילם מה בעבור החזר לבעל
שזו כיון עבורה, ששילם מה לבעל להחזיר לה שיש הרי מורדת,

להלן. שיבואר וכפי חוזרת, ומתנה מתנה

מקבלז) האם הקניה, בעת חברו בעד שילם הזוג מבני כשאחד

הדירה. שהשביחה כפי או ההשקעה כפי

הדירה, לקנית הכסף רוב את שילם שהבעל יוכח אם אף הנה
מהו אבל כסף, סכום לה נתן הבעל אכן נוספת. שאלה לפנינו עדיין
מוטל כן ועל כסף, לכאורה, מהדירה? חלק או כסף, הבעל: מתנת
בין ההפרש את להחזיר), חייבת היא (אם לבעל, להחזיר האשה על
הדירה, מחצית שווי לבין להלן, שיבואר כפי שילמה, שהיא $10,000
עפ"י להחזיר צריכה היא אין אבל להחזיר, חייבת היא בלבד זה ואת
אם גם להחזיר חייבת האשה אין אחרות, במילים שעלה, הדירה ערך
ששילם הכסף את אלא שעלה, הדירה ערך שווי עפ"י מורדת, היא
המוכר, מן בשווה קיבלו שניהם עצמה, הדירה את כי בעבורה, הבעל
יותר שילם הבעל ואם שקיבל, כסף תמורת דירה לשניהם מכר המוכר
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שבעת שלפנינו ובמקרה כסף, של מתנה אז לה נתן שהוא הרי למוכר,
אם ,$10,000 נתנה האשה ,$60,000 שווה הדירה היתה הדירה, קניית
הרי וא"כ הדירה, של 2/6 ולא $20,000 לה "נתן" הבעל בשעתו כן

.$20,000 להחזיר עליה

ד' כרך בפד"ר שליט"א אלישיב הגרי"ש מדברי למדנו זו סברא
צימבליסט הגרח"ג מדברי 170 עמוד ה' כרך ובפד"ר ,266 עמוד
את שילם הבעל "אם 28 עמוד יד בפד"ר הדבר חזר וכן שליט"א,
ששילם הכסף את ממנה לדרוש מורדת שהיא במקרה הוא יכול הכסף,
החפץ את לו להחזיר ממנה לדרוש יכול לא הוא אבל בעבורה,
אמרנו כבר הרי זו, בסברא "מסמרות" נקבע לא אם ואפילו עצמו...

שמה". על שרשום במה כמוחזקת נחשבת שהאשה

על המוחזק. מיד מספק מוציאים אין בנידון, ספק אפילו יש ואם
את לו להחזיר חייבת היא אבל שמה, על הרכוש את להוציא אין כן

הזה, רכוש בעבור ששילם 28)הכספים עמוד יד .(פד"ר

נחשב הבעל הבית, את מרצונה עזבה האשה שאם פסק שם אמנם
בדירה. כ"תפוס"

הפסידה ומורדת מורדת שהאשה למסקנה מגיעים שאנו כיון זה לפי
דהיינו הרשום כפי ישאר בדירה האשה שחלק שאף הרי מתנותיה,
התשלומים כל את לבעל לשלם האשה חייבת שמה, על מחצית

בדירה. חלקה בעבור בעבורה ששילם

השביח או שילם שהבעל והוספות תשלומים בשלשה לדון לנו ויש
רווח בדירה; שהשקיע השקעות משכנתא; תשלום האשה: חלק בעבור

עצמם. מצד הנכסים ששבחו במה הדירה ערך העלאת של

המשכנתא. לגבי

ממה מחצית לו מגיע אכן הקניה, סכום את שילם כבר הבעל באם
משכנתא באמצעות זה סכום שילם הבעל הנראה כפי אבל ששילם,
ביום המגרש ואם ,$40,000 למשכנתא חייב עדיין לנו שהודיע וכפי
עשרת הביאה והאשה הבעל כתב כפי $ 60,000 שווה היה הקניה
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כן ואם בלבד, $10,000 שווה היה אז שהשקיע מה הרי דולר אלפים
חלקו. בעבור היה זה שנתן מה שכל כיון מתנה, כלל לה נתן לא

שמו על רק רשומה היתה המשכנתא האם לנו ברור שלא אלא
לשלשה להתייחס לנו יש מקום ומכל ששילם, זה הוא שרק או
שכולה האשה עזיבת לאחר שילם שהבעל משכנתא משכנתא: תשלומי
יש עבורה ששילם מה הרי יחד, היותם בזמן ששילם משכנתא שלו,
עליהם היה שאז הקניה, בעבור שלקח משכנתא מדור, כתשלום לתלות

חלקה עבור ששילם ומה בשווה כמתנה.לשאת נדון

בדירה. האשה חלק ששיפץ שיפוצים בעבור הבעל זכיות ח)

האם הנישואין, במהלך הבעל ששיפץ בשיפוצים, האשה חלק לגבי
שהוציא. ההוצאות את או שווים את לו להחזיר צריכה היא

10,000 נתנה שהיא טענה האשה הדירה, את יחד קנו הזוג בני
10,000 אותם לו היו מהיכן לענות ידע לא הבעל המגרש, עבור דולר
זה. סכום הכניסה אכן והיא בפיה שאמת נראה כן ועל הראשונים,
הכלל אולם אותה, שילם שהבעל נראה שאכן משכנתא השאר
ההשקעה אחר הולכים שאין ה' קעו חו"מ בשו"ע כנפסק בשותפים,
פת"ש עיין המוחזק מיד להוציא אין פנים כל ועל חצי, חצי אלא
הרי וכאן לחלוק, רוצים הם כיצד הודיעו אם פרט ה', ס"ק שם

בשוה. שוה לחלוק שרצונם בטאבו הרישום בעת ע"י הודיעו

ה: סעיף קעו סימן משפט חושן ערוך שולחן לשון וזה

מאות, שלשה וזה מאתים וזה מנה זה לכיס, שהטילו השותפין
הפחת או השכר הותירו, או ופיחתו סתם, בממון, כולם ונתעסקו
לטביחה, שור לקחו ואפילו המעות. לפי לא מנינם, לפי בשוה ביניהם
במעות ונתנו בשנשאו אמורים, דברים במה לאמצע. הפחת או ...השכר
אותם, הוציאו לא ועדיין קיימים, המעות אם אבל בהם. שנשתתפו
המדינה, אנשי או המלך ששינה המטבע מחמת הותירו או ופחתו
לפי הכל ביניהם, התנו ואם המעות... לפי ההפסד או השכר חולקים

בהפסד. בין בריוח בין תנאם,
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הדירה אולם ,$60,000 כאמור הושקע הקניה בזמן לדון, שיש מה
במשך הדירה ערך והעלאת בניה בעקבות וזאת $160,000 כיום שווה
שכאמור האשה, בעבור ששיפץ מה את הבעל הפסיד לכאורה השנים,

שווה. החלוקה בשותפים

אחרי שנוסף במה פנים כל ועל ואשה, שבבעל לדון שיש אלא
אשתו, נכסי על הוצאות המוציא הוא הכלל הדבר, שונה הקניה,
פח העזר אבן בשו"ע וכנפסק אכל, שאכל ומה הוציא, שהוציא מה

ז: סעיף

ואכל מעט שהוציא בין וגרשה, אשתו של נ"מ על הוצאות "הוציא
אכל אפילו מעט, פירות ואכל הרבה שהוציא בין הרבה, פירות
אפילו דינר שאכל או בביתו, איש כדרך כבוד, דרך אחת גרוגרות
חבילה אלא שהוציא ממה בפירות לקח לא ואפילו כבוד, דרך שלא

אכל". שאכל ומה הוציא שהוציא מה זמורות, של אחת

אם אבל מדעתו, במגרש אמורים, דברים "במה ט: סעיף ושם
ובין אכל בין מורדת, ויטול".האשה הוציא, כמה ישבע אכל, לא

לבעל יש חוזרות, שקיבלה ומתנות כמורדת אותה נדון שאם הרי
והשבח מזה, יותר לא אבל שהוציא, ההוצאות את רק לקבל זכות

לה. שייך בדירה חלקה של

מה שכל כיון ההוצאות, את לבעל מגיע אם לדון גם יש אמנם
בין התשלום בעת להפריד יכול היה לא עצמו, לתועלת היה שהוציא
או עצמו שחייב הוצאות הוציא לסתם דומה ואינו חלקה, לבין חלקו
הבעל שלפנינו, בנידון אבל יפסיד, או ירויח אם הספק, על עצמו זיכה
מגיע אם לדון יש כן ועל רווח, לשם ולא להנות כדי ורק אך השקיע
.281 עמוד ח' פד"ר גם ועיין לשותפים. לדמותו ויש הוצאות, לבעל

הוצאות בעניין נח, סימן מיגש, הר"י לתשובת זה, דין דומה יותר
189)חתונה, עמוד א' בפד"ר ועשו(הובא לשמעון, בתו את השיא "ראובן

משמעון גט ראובן ותבע מחלוקת, ביניהם נפל כך אחר כמנהג, חופה
שהגירושין ראובן על שמעון שהעיד אחר גט, שמעון לה וכתב לבתו,
כך על והשיב בחופה, שהוציא מה לקחת תובע כן ועל לסיבתו, היו
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לו אין הראשונה, בחופה שמעון שהוציא מה "ולעניין מיגש, הר"י
[ב"ב שאמרו ומה לעצמו, אלא הוציאו שלא להיות מראובן לתובעו
ששלח שמה הוא הדר דיר[ק]א [כ]ישא אפי' איהי בה הדרא ב] קמו
בזה". הסיבה היה שהוא אע"פ לחופה הבאים על שהוציאו במה לא לה

מה לבין בה, חזרה אם שחוזר, לה שנתן מה בין שם ומחלק
חוזר. שאינו האורחים על שהוציא

ארוס באם כד: הלכה פ"ו זכיה והראב"ד הרמב"ם נחלקו כן כמו
את ישלם שלרמב"ם בה, וחזרה וכיוצ"ב חזנים והזמין סעודה עשה
איבוד שזה כיון פטורה ולראב"ד ממונו, לאבד לו גרמה שהרי הכל,

אותו. עושה הממון שבעל ממון

משום עצמו, לצורך זה משכנתא על שהוציא ההוצאות כל כאן אף
להפסיד גורם והיה בדירה, לגור יכול היה לא משלם, היה לא שאם
מוחשי דבר נותן היה אילו אמנם מחלקו. גם או חלקו את גם לעצמו
שהובאה ב, קמו ב"ב הסוגיא כפי חוזר, שהיה ודאי לאשה, ב"עין"
יותר דומה לשותפות, התשלום את שנתן כיון אבל מיגש, בהר"י גם
לאשה שנתן דירקא" "כישא כמו ולא האורחים, על שהוציא כפי
דומה משכנתא האם בדבר ספק אם ואף לבעל. חוזר הדין ששם
בחלקה מוחזקת האשה הרי שלה, לאורחים דומה או דירקא לכישא

מספק. להוציא אפשר ואי בדירה

ש לזה פרט הדירה, מחצית לאשה מגיע עתה, עד האמור האשהלפי
.$20,000 סך לבעלה להחזיר צריכה

אינם $20,000 אותם כי האשה תטען אם חדש: דבר נראה לכאורה
יהיה כך, שאם לעצמה, שתפסיד הרי בדירה, שהושקעו כיון בידה,
הקניה ביום שווה שהיה הדירה חלק כפי שחוזרות המתנות בכלל
ועיין כיום, דולר 20,000 מאשר יותר גדול סכום ודאי שזה $20,000
מאותן שבא דבר איתא "אם יוסף" "נימוקי בשם לח ס"ק צ ב"ש
לשון וזה להם". לשלם חייב מלוג], מנכסי האשה [שמכרה מעות
מחמת שבא לדבר יש אם "ומיהו נוחלין: יש פרק סוף יוסף נמוקי
חוזרים בעין, הם עצמן המעות יש אם שכן וכל שנטלה, מעות אותן
צמבליסט הגרח"ג כסברת זה מב"ש נראה אין ולכאורה הלוקח", אל
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השביח, מחמתן שבא הדבר שאם נפרש כן אם אלא לעיל, שהובא
שנתן. ממה יותר הלוקח יקבל לא לעולם

נוטלת מלוג שבנכסי מלוג, נכסי כדין המתנות דין אם לדון יש וכן
דינן או ג' ע"ז ברמ"א כמובא מחמתה", הבא "דבר גם מורדת

חוזרות. שאינן שבלאו כבלאות

התכוון לא הבעל אחרונים שנים ארבע בשלש שבפועל אלא
בנוסף ששילם מה כל מחצית לו לתת ויש האשה בעבור להשקיע
שילם הבעל כי יתברר שאכן מותנה זה ואף כאמור, $20,000 ל-

זה. סכום

בילדים? טיפול דמי לבעל לשלם חייבת מורדת אשה האם ט)

חדש. בדבר לדון ונראה

בילדים, טיפולו בעבור מהאשה טיפול דמי לבעל מגיע לכאורה
עם לבדו נשאר והבעל מאחר שכזה, חיוב מצינו היכן נתמה ואל
כל והרי לאנחות, אותם עזבה ילדיו, אם שהיא כשהאשה תינוקות
לתבוע הבעל יכול כן ועל הבית, במלאכת חייבת היא אשתו, היא עוד
לעצמו לגבות יכול מוחזק, הוא ואם הבית". "מלאכות שתעשה ממנה
זה במקרה לבדו, לעשותם שנאלץ אלו מלאכות בעבור "תשלום"
שהבעל להניח יש כך ואם הקטנים. בילדים טיפול בעבור תשלום

בדירה. האשה מחלק טיפול דמי לגבות יכול

הבית, מלאכות עושה שאינה אשה דין מה הראשונים מחלוקת הנה
הזכות בספר ב)הרמב"ן כו כתובות הרי"ף הונא(דפי רב בדעת כותב ,

ומגבין לבעל, שוות היו האלו מלאכות כמה ש"שמין כמותו, שהלכה
בנה, את להניק ומניקה לשמשו, שמש שוכרים כלומר משלם, לו
ברזל, לצאן או שלה, מלוג לנכסי שיורדים בבי"ד, ממנה וגובה וחוזר
הללו, מלאכות דמי כמו הנאה בטובת לבעל מהן פוחתים או ומוכרים
שבממון דבר מלאכות דהני באחרים... או בבעלה, שחבלה האשה כדין
יהיה שלא אישות, מתנאי ואינו הבעל אצל חכמים אותה שחייבו הן,

שבממון". דבר כדין שעליה מה משלמת אלא בתשלומים
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חכמי ובתשובות א סג כתובות בחידושיו הרשב"א דעת וכן
שם, בכתובות והרא"ה עג סימן הספר)פרובנציא מדפי עב וריטב"א(דף

וכן שם, לר"ן שיטה לשמשו", שפחה כדי מנכסיה "שנגבה א: סג
מראב"ד אולם ועוד. מאירי, מר"ן, שם)נראה הזכות נראה(בספר לא

לשמשו. שפחה כדי לשלם, האשה את שכופין

עושה" ואיני ניזונת "איני באומרת ראשונים שמחלוקת אומנם ואף
כנפסק המוחזק, מיד מוציאין שאין והלכה הבית, ממלאכות פטורה אם
כתבתי "כבר כא ס"ק פ' סימן וב"ש כז ס"ק ח"מ פ סי' העזר באבן
יכול לכאורה מוחזק, הבעל אם פטורה", היא פלוגתא במקום במקום

טיפול. דמי לדרוש

לא שהאשה כיון יותר טוב הבעל של מצבו שלפנינו בנידון אמנם
ניזונת, היתה לא היא שבפועל אלא עושה ואיני נזונת איני אמרה
ניזונת "איני שאמירה א ס"ק סט סי' מילואים" ה"אבני כתב וכבר
מזונות לך מוחלת הריני אמרה ואפילו לעיכובא, היא עושה" ואיני
אפשר נזונת, איני אמרה לא עוד כל כן אם מהני. לא עושה ואיני

לבעלה. ידיה מעשה עדיין אבל מזונותיה על שמחלה לפרש

לא בפועל האשה אם גם טיפול דמי לתבוע הבעל רשאי כך, ואם
ממנו. ניזונת היתה

היא אין מורדת, היא שהאשה קבע הדין שבית זמן מאותו אמנם
שמורדת 3-8 עמ' ב כרך פד"ר ראה הילדים, בטיפול יותר חייבת
איני מאומרת גם היא ושונה חייבת שאשה במלאכות חייבת אינה
ועל בגופה, שזוכה ודאי ברכושה היא זוכה שאם עושה, ואיני נזונת
מבלי אשתו ע"י הנעשים הבית ממלאכות להנות לבעל אפשר אי כן

לה. לשלם

גמורה. "למורדת" האשה הפכה מאימתי להחליט לנו שיש מה
הסכימו בו האחרון הדיון יום הוא למורדת להפיכתה הזמן כי ונראה
האשה את שידונו התנגדות אין כי הבעל וב"כ האשה ב"כ הצדדים

כמורדת.
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המניות מחלק טיפול דמי לדרוש הבעל שרשאי בודאי האמור, לאור
בד"ת נחשב שהוא משום הן שמו, על רק הרשום הרכוש, ושאר

והםמוחז מאחר החוק אחר ללכת זה במקרה לנו יש אם וגם בהם, ק
מגיע הרי לעיל, הקודם בסימן וכאמור גויה, היתה כשהאשה נישאו

טיפול. דמי מהאשה לבעל

אין גם כן אם במניות, הרישום אחר ללכת שאין תאמר ואם
כן ועל השקיע, אחד שכל כפי אלא בדירה, הרישום אחר ללכת
מחלקה בילדים הטיפול דמי את להפחית ניתן המניות שמחלק בודאי

האשה. של

בצורה המניות של לחלוקה האשה מצד הסכמה שהיתה לנו ברור
חשבה לא הפסדים נושאת היתה החברה שאילו ספק שאין גם מה זו,

לשאתו. האשה

"איזון ע"פ חצי חצי עיוורת לחלוקה מקום אין שלפנינו בנידון
לא שהאשה ספק ואין מאחר החוק, ע"פ לדון יש אם גם משאבים",
הוכחשה לא גם פעם, מידי בורחת היתה האשה והרי לרווחים, גרמה
(טענה שלה, היו והצעקות באלימות נוהגת הייתה שהאשה טענה
לא כשהאשה במיוחד כלום), אינה כוחה בא ע"י הכחשה של סתמית

לחקירות. הופיעה

האמור כל מסכוםלאור הדירה מחצית מגיע לאשה ביה"ד פוסק
להפחית יש זה

קניתא. של המשכנתא כל את שילם שהבעל יוכח אם $20,000
המגרש.

אתב. עזיבתה מאז הבעל ששילם המשכנתאות סכומי פחות וכן
הבית.

טיפולג. דמי בעבור תשלום לקבל זכות לבעל שמורה כמו"כ
מוחזק. שהוא בנכסים בילדים

שאינו ממה גם לגבות הבעל יכול הטיפול דמי שאת נוטה הדבר
כל או הדירה, למכירת צו לתת יכול הדין בית אין כך ועקב מוחזק,
היכולים צווים להוציא לביה"ד שאין לפי האשה, בקשת כפי שהוא, צו



בדירה במורדת מתנות ריגהפסד

ועיין לו. שמגיע להיות שיכול מה את לקבל הצדדים מאחד למנוע
זצ"ל. טנא הגר"ש בדברי ואילך, 32 עמוד יא פד"ר

כדמי מגיע לבעל אזי הטיפול, דמי את לחשב ניתן יהיה לא באם
שלש עבור משוער סכום דהיינו מורדת, שהאשה להחלטה עד טיפול

.$15,000 ילדים לשלשה שנים

האשה תתחייב כן אם אלא הדירה, למכירת צו יתן לא הדין בית
הטיפול. דמי גובה על הסכם לידי הצדדים יבואו או כנ"ל לשלם

הגט. לקבלת עד בדירה מגורים זכות לבעל יש מקרה בכל

אחוז תקבל והאשה שמו, על תישאר שמו על הרשומה החברה
ואף הבעל, ע"ש 99% דהיינו הרשום כפי ישאר והשאר ממנה אחד

טיפול. כדמי גם זה

שאנן, שלמה איח. שינויים).י"ח (עם תשס"ג יר

הדברים: מסקנת

כמורדת.א. דינה רב לזמן בורחת

גםב. האם מחלוקת מיד; האם ומחלוקת מתנות, מפסידה מורדת
באה שלא קרקע מתנת הפסידה לא מקום ומכל קרקע, מתנות

הבעל. חיובי עקב

כערךג. ולא המתנה ביום שניתן מה כערך היא המוחזרת המתנה
ממנה. שנקנה מה של כיום השווי

שהוציא,ד. מה את מקבל בו, ומרדה האשה בחלק שהשקיע בעל
עצמו. להנאת גם שהוציא מה את שיקבל ברור לא אבל

איניה. האשה אמרה לא עוד כל בילדיו טיפול דמי לבעל מגיע
מורדת. הוכרזה לא עוד כל או עושה ואיני ניזונת
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כד סימן

מוגזמת כתובה

daezk ztqeza /`zknq` meyn znfben daezka yi m`d

zeaxre mikeciy lehia qpwa /`zknq` ly oexqg oi` dlibx

miaxr e` mfben ote`a miaiigzn xy`k ,`zknq` oi`y s`

`vnpy in /dlg `l zeaiigzdd ,`zknq` ea yiy xac lr

oi` ,mfben mekqa oiipwa elit` aiigzd jk awre ,ugl avna

mzpeek lky mixac miazkp daezka /diabl zpzip zeaiigzdd

ynn oi`y il xn` axd oreh ozgd xy`k /ceakl wx

dy`dy dcen lrady daezk gqep /daezkd ly zeaiigzda

zeaiigzdd m` /zn` df oi`y recie ,ipeinc mekq el dqipkd

gqep /zzgten zeaiigzd zegtl dx`yp m`d ,dliha znfbend

dpwz /mfben llka dn ,dreaya ozgd aiigzn day daezk

daiq"n yxbl `a lrad xy`k dlecb daezkn xeht iabl

."qpe`l daexwd

לאשתו לתת תשמ"ד בשנת שהתחייב אדם הוא שלפנינו הנדון
ישן, שקל אמנם שקל, מיליון וארבעים מאתים של בסכום כתובה
הדעות, לכל דמיוני סכום היה זה נכתבה שהכתובה בעת גם אבל
להשליש יש כי טוען האשה ב"כ נישואין, להיתר בקשה הגיש הבעל

נישואין. היתר בכל לנהוג שיש וכפי הנ"ל הכתובה את תחילה

שהתחייב הנ"ל גודל בסדר כתובה על התחייבות האם אנן, ונחזי
לקימה, אפשרות לו ויהיה לו היה לא שמעולם לנו כשברור הבעל,

מחייב. תוקף לה יש

האם וכן "אסמכתא", דין זה מסוג בהתחיבות יש האם לדון ויש
רצינית כונתי שאין שידעת כיון בך", הייתי "משטה לומר הבעל יכול

שכזו. בהתחייבות

שיודעא) משום הוא קונה אינה אסמכתא שאמרו הטעם לכאורה
שחושב משום או להתחייב: המתחייב כוונת שאין בהתחיבות הזוכה



מוגזמת רטוכתובה

רש"י עי' למימוש, תגיע ולא תחול לא שההתחייבות המתחייב
דבר על סומך אלא מדעתו, לו נותן שאינו "דבר ב: כד סנהדרין

א שמנצחים ופעמים לנצח יוכל שהוא דסבור משוםשאינו, או ותו",
כיון "אסמכתא... ב קד ב"מ עי' לגוזמא, אלא המתחייב נתכוין שלא
ב"מ רש"י ועי' דקגזים", הוא בעלמא גוזמא יתירה מילתא דקאמר
לסמוך חבירו את מבטיח שאדם גוזמא הבטחת אסמכתא: ד"ה ב מח
והצד להקנות, בלבו גמר לא שהרי ה"ב: פי"א מכירה וברמב"ם עליו,

להקנות. ברצינות מתכוון המקנה שאין באסמכתא השוה

המקנה רגילה, אסמכתא של במקרה הנ"ל, מכל גרוע שלפנינו הנדון
תנאי לקיים באפשרותו שיש יודע לפחות אבל להקנות רוצה אינו

לשלם. באפשרותו תהיה שלא יודע המתחייב זה ובנדון שכזה

מלבדב) זאת אסמכתא, חסרון אין רגילה כתובה" ב"תוספת אכן
שהתוספת כיון כאסמכתא, דלא שכותבים מה מלבד וגם שנעשה הקנין
כתובות מסכת ירושלמי ועיין ביאה. ולחיבת לנשואין כתמורה באה
"רוצה להתגרש: עליו תלחץ שלא כדי מתחייב שהוא ה"א ה פרק
מן בשפסק כדון עד פלוני, של חתנו וליקרות כמה ליתן הוא
רוצה פלוני) של חתנו כבר הוא (וא"כ הנישואין מן פסק האירוסין,
בעל, לא כשבעל, כדון עד ערב שהוא בתשמישה כמה ליתן הוא
תשמיש בראוי הוא, כבר פלוני של חתנו ולקרו' הנישואין מן ...פסק
חתנו כבר הוא כי צורך לכאורה לו (אין הוסיף, לא קניין בו, אין
למה כן אם נוסף, קניין עשה ולא מתשמיש, נהנה וכבר פלוני של
ויכולה בה, תחזור ולא כמה ליתן הוא רוצה מיכן ההתחייבות) חלה
אבין רבי אמר לרצונו, אלא מוציא אינו האיש תני כן לא היא?
ב: קב כתובות יהושע פני ועי' לה". משבק הוא ליה, היא מעיקא
יכול אחר אדם דאין הירושלמי דסבר למאי דאף למידין "נמצינו
מחייב, לאשתו איש שבין בחיובא אפ"ה חייב, שאינו במה ל[הת]חייב

נשואין". בשעת ואף חייב שאינו דבר מיקרי דלא

בעקבות הבא הביוש בעבור כתשלום באה כתובה תוספת ובנוסף,
להלכה שהרי הגרושין את הבעל יוזם כאשר רק כלל ובדרך גירושין,
למונעו, יכול אינו שהבעל דבר בגלל גירושין תובעת האשה כאשר
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כי, ד"ה ב סה יבמות תוספות עי' כתובה. בתוספת חייב הבעל אין
אלישיב: הגרי"ש מדברי 277 עמוד ח חלק מפד"ר לדוגמה ונציין

והרי"ף כר"ח הבע"י)"קיי"ל חוטרא(בס"פ בעינא בטענה הבאה באשה
אבל מאתים, - מנה בכתובתה וחייב לגרשה, לבעל דמחייבינן לידא
קמי' למיקם אדעתא לה אקני דכי הוא דעתא דאומדן לא, תוספת
דגם פסק קנ"ד סי' ובב"ש לה. אקני לא ולמיפק למישקל אדעתא
שחין, מוכה הפה, ריח לו שנולד מי כגון להוציא אותם שכופין באלו
החולק בדברי שם ועיין הנ"ל". מטעם כתובה, תוספת להן אין וכו'
לאשה מגיע אין זונות, רועה הבעל אם גם שלדבריו ז"ל הגרש"י
והלאה. 219 עמ' א פד"ר גם ועי' גט. תובעת כשהיא כתובה תוספת

משום בתוספת יש האם לדון מקום היה הנזכר הטעם לולי גם אכן
אם זה כל מקום מכל אסמכתא, בו יש תנאי שכל שאף אסמכתא,
אסמכתא, בזה אין המעשה הוא העיקר אם אבל התנאי, הוא העיקר
עיקר והכלה שהחתן ספק ואין שם, נתה"מ ועי' ו, ס"ק רז סמ"ע עי'
עי' ואדרבא, כתובה, לקבל העיקר ולא הנשואין הוא שלהם הרצון
לשם היא הנשואין שמטרת ערמה, חשש יש שאם ג ס"ק קנד ב"ש

לעיל)כתובה, שהובא ירושלמי כתובה.(ועי' לה אין ,

כתובה, תוספת של להתחייבות שלם בלב מסכים בעל כל ע"כ
התחייבות כשהנדון אבל לגוזמא, אלא נתכוון שלא לומר מקום ואין
להתחייב מתכוין המתחייב שאין ברור לכאורה לקיימו, שא"א דבר על
מקבל שגם ויודע בהתחייבות לעמוד יוכל שלא שיודע כיון בפועל,
הגזמה אלא ביצוע בת אינה שההתחייבות מראש יודע ההתחיבות

"אסמכתא". משום לפוטרו יש כן ואם בעלמא

דומה:ג) בדין מצינו לכך דוגמה

נחשב שאינו תנאי הוא לארוסתו החתן שמתחייב קנס כידוע
הכלה ביוש עבור כתשלום הוא שהקנס כדין, שמתחייב כיון כאסמכתא

יחזור. מקומות)באם ועוד כה סנהדרין מניומי ד"ה א סו ב"מ הוא(תוס' וכן
טעם גם הוזכר ר"י, בשם שם תוס' עי' (בראשונים, טז, רז בשו"ע
הפוסקים אוצר עי' שפסקו, יש אמנם המנהג, שכן כיון והוא נוסף,
נפ"מ אין לעניננו להלכה. אינו זה שטעם בהערה, קח עמ' טו כרך
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מיליוני מאות על התחייבויות לכתוב מנהג אין שהרי האחרון, בטעם
את יפר שאם נתחייב אם הדין מה הפוסקים דנו והנה שקלים),
שכזה שבמקרה הפוסקים וכתבו ביותר, מוגזם סכום ישלם השידוך

להלן. וכמובא ופטור, אסמכתא כדין ההתחייבות דין

אהע"ז בפ"ת והובא הרא"ש תשובת ע"פ ו נ, לסי' מאיר בית עי'
חשיב לא במיטבא אשלם אעביד ולא אוביר באם "כמו ט: ס"ק נ
הוי בצמצום, הבושת מדמי יותר קצת שמתחייב במה הדין הוא גזים,
אסמכתא, דהוי ודאי יותר, רב סך התחייב דאם ומינה, במיטבא, בכלל
טו כרך הפוסקים באוצר עוד ועי' אלפא". אשלם אוביר דאם דומיא
הרא"ש בדעת כך שכתבו פוסקים מעשרה למעלה שהביאו ד קט, דף
שלנו בקנסות נראה זה לפי קידושין: טיב בשם הביאו ושם והב"ש.
יותר, לכתוב אחד נתחכם אם הקדמונים, תקנו שכן נדן, חצי שכותבים
מי שם הובא אמנם אסמכתא. מטעם לגמרי ובטל בידו חרס העלה
התחייבות סמך על ממון להוציא ניתן שאין ברור אבל כן, סובר שאינו

שכזו. מוגזמת

בהתחייבותד) כידוע בערב, מוצאים אנו ודומה נוספת הלכה
מנין הונא א"ר ב: קעג בתרא בבא ואמרו אסמכתא, דין אין ערב
רב ליה אמר תבקשנו... מידי אערבנו אנכי דכתיב דמשתעבד, לערב
משתעבד, וערב קניא לא דאסמכתא יום, בכל מעשים הא לאמימר אשי
ומשתעבד גמר ליה מהימן דקא הנאה בההוא אשי רב אמר אלא
מלוה עביד קא דערב ושליחותא שלם "בלב שם: וברשב"ם נפשיה.
נפשיה משעבד "פי' שם: בריטב"א הוא וכן הלוה". עצמו הוא כאילו
דבר, בשום עצמו קונס היה ולא לטובתו ממש המעות קיבל כאילו

אסמכתא". בו שאין

חסרון שאין שמה מהרשב"ם למד א ס"ק קכט החשן ובקצות
כאילו הערב, שליחות ע"פ ללווה נותן שהמלווה משום הוא אסמכתא
המפרשים ויש הנאה, אותה בעבור עצמו ומשעבד לווה עצמו הערב

שם. נתה"מ עי' אסמכתא. דין אין ההנאה שבגלל כפשוטו

נחלקו אסמכתא, עצמו בחוב שיש חוב על הערב ערב אם ואעפ"כ
חל: הערבות של החיוב האם שם וש"ך ח קכט רמ"א
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פלוני לזמן לך אחזירנו לא אם לו: ואמר מחבירו חפץ ששאל מי
שלגבי פי על אף הדמים, בעד ערב לו והעמיד וכך, כך דמים לך אתן

לשלם חייב הערב ופטור, אסמכתא הוי נ')השואל אלף רשב"א .(תשובת
מהערב ממון להוציא אין מעשה דלענין כ' "והב"ח כ: ס"ק הש"ך וכתב
עיקר". נ"ל ודבריו החפץ, שאלת בשעת נתערב ואפי' מידו קנו אא"כ

קנין ג"כ "דבעינן ח: ס"ק קכט סימן ביאורים המשפט ובנתיבות
מתן לפלוני מנה בתן עדיף לא ובודאי הערב... מן חשוב דין בבית
דמים לך אתן פלוני לזמן לך אשלם לא ואם לי דבתן וכיון לי, מנה
מנה בתן מכ"ש אסמכתא, בו שיש בענין הוא אם פטור וכך, כך

אסמכתא. משום בו ויש כה"ג לפלוני

הדבר גוף אם לענין אלא בערב אסמכתא דליכא "הא כתב: שם והט"ז
שהערב אע"פ הערב, משתעבד דמהימניה הנאה ההוא וב אסמכתא בלא
כלל, חיוב כאן אין אסמכתא, הוא הדבר גוף אם משא"כ אסמכתא, הוא
דברי מקור שהרשב"א, כתב זה וע"פ כלל", לערב האמין לא ממילא

"אם". תנאי על ולא סכום על היתה הערבות כאשר דן הרמ"א,

מתחייב בתנאי חיובו שתלה ערב אם מחלוקת י קלא שו"ע גם ועי'
ערב. מדין

הנאה, או שליחות בגלל אסמכתא בערב שאין שאף למדנו הרי
מחלוקת אם וגם אסמכתא. דין יש שוב חדשה, אסמכתא נוספה אם
וכאמור המחלוקת, שכל ומסתבר ממון, להוציא ניתן אין שוב בערב,
הוא האסמכתא למרות חיובו שכל בערב רק היא מחלוקת, אין לט"ז
חיובו. חל נוספת אסמכתא שכשיש לומר מקום יש כן ועל חידוש,

ברור אסמכתא, משום אין רגילה כתובה שבתוספת אף כאן, אף
סכום לשלם מעולם נתכוון לא שכזו מוגזמת כתובה על שחתם שחתן
יהיה כך, על דעתה סמכה לא הכלה - האשה שגם וברור דמיוני,

אסמכתא. דין לזה

לחץה) בעת לחבירו המבטיח אחד לענין מוצאים אנו דומה דין
מבית בורח היה כגון עבודה, תמורת המקובל מן בהרבה מוגזם דבר
לומר המבטיח שיכול הנהר את והעבירני דינר טול ואמר האסורים
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ו, רסד חו"מ שו"ע עי' שכרו, אלא לו ואין בך" הייתי "משטה לו
שהרי ממון, להוציא אין זו, התחייבות על קנין שנעשה במקום ואף
הרשב"א נחלקו קניין, נעשה שבאם ו ס"ק פא ותומים האורים כתב
ונתה"מ ח קכט קצה"ח לדעת אמנם דדינא, ספיקא הוא ולכן ורא"ש
(ועי' משטה טענת לבטל הקנין מועיל קסט לאהע"ז מאיר ובית ב פא
כן על לחלוץ, מצווה שהיבם כיון חליצה לענין נג ס"ק קס"ט ב"ש
אסמכתא לגבי אמנם בה), לחזור יכולה בקנין, היבמה התחייבה אם גם
משום וכיוצא, חשוב ב"ד דרוש אלא קנין מספיק אין רגילה
באסמכתא ואילו ברצינות מתכוון שהזוכה ברור לפחות שב"משטה"

הדין. בעלי שני לגבי ספק הדבר

ה אכן אם גם השאלה ההשטאה,ולכאורה את ביטל קנין
שכוונתו להוכיח קנין שעשה כיון זה כל לגביה, ניתנת וההתחייבות
זה שכל מסתבר מקום מכל השטאה, לטעון יכול לא כן ועל לקיים,
בקניין יתחייב שאם ברור והרי המתחייב, שיקיים וסביר שניתן בדבר
של דעתו סמכא לא ודאי כי קנין, גם יועיל לא דינר אלף לשלם

והשטאה. לאסמכתא הדין וחזר המתחייב,

נשבע אם משטה טענת לטעון יכול שאין ד רסד סי' קצוה"ח ועי'
משטה לומר יכול אדם שאין משום זה וכל כף, תקיעת עשה או
לא נשבע היה אם או נשבע, היה לא משטה היה שאם בך, הייתי

בס"ד. להלן נדון השבועה ענין ועל משטה, היה

אלאו) לקיימו, שאפשר דבר במבטיח הוא האמור כל אמנם
שאין ברור כאשר לקיימו אפשר שאי דבר המבטיח אבל מגזים, שהוא
יש אז כי זו, להתחייבות ברצינות מתכונים המקבל ואין המתחייב
סכום כתבו ולא המליצה לתפארת אלא אינו שנכתב שהסכום להניח

לגובינא. לא אבל הכלה, להחשיב לכבוד, אלא גבוה

ולא אמת שאינם דברים בה שכותבים כתובה לגבי מצינו ואכן
הכתובה יכפול לכפול שנהגו מקום ב: קד ב"מ לכבוד: אלא נכתבו

לכבוד. אלא דאינו שם: וברש"י

שהחתן חומש הוספת לגבי האשה מציאת בפרק אמרו וכיוצ"ב
"ודרך השני: בפירוש רש"י וכתב הכלה, שהביאה מה על מוסיף
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ולחבבה הכלה לכבוד משווים יותר לשומם חתן למזמוטי הנועדים
החתן שאין ובודאי זה. לפירוש ראיה הביאו שם ובתוס' בעלה". על
שתוספת כיון שם, בסוגיה כמבואר החומש, תוספת את לשלם חייב

בלבד. הכלה של ולחיבובה כבוד לשם נכתבה זו

כתבו טז סימן ד שער ד חלק צדק שערי הגאונים בתשובות והנה
התוספת כתבו שלא תוספת, משלמים אין קרקע לבעל לו אין שאם

להשביח: אלא

וצבי ומתן מהר לאחר שכותבין בכתובה המפורשת "והתוספת
קרקע לבעל יש אם בישיבתנו נהגו וכך, כך כתובתה על לה והוסיף
מתוספת לה נותנין אין קרקע לו אין ואם התוספת, חצי משתלמת
את להשביח אלא אותה כותבין ואין היא התוספה תוספת הזאת,

משפטה". וכך הכתובה.

שכתב רלב סי' זרוע אור מהר"ח בשו"ת מוצאים אנו דומה דבר
וכמו קרוביה בפני להשביחה כדי רק הוא בכתובה הנכתב שלפעמים

אפוטרופוס. אלא עשאה לא לאשתו נכסיו כל הכותב שאמרו

עי"ש. תיבות, מספר לכאורה שחסרים נראה מקורותולענ"ד [שני

ועי"ש]. שנד עמ' שליט"א שלום בר להר"א הכתובה במשפט הובאו האחרונים

מוצאיםז) אנו לקימו, אפשר שאי לדבר מתחייב לגבי ודוגמא
בסופו לקיימו שאפשר וכל א: צד בב"מ שאמרו תנאים דיני לענין
ומתנה גט הנותן בענין אמרו ובגמרא קיים, תנאו מתחילתו עמו והתנה
והיינו וכשר, בדברים" כמפליגה אלא "אינו וכו' לרקיע שתעלי ע"מ
היה לא מתכוין היה שאם התנאי לקיום מתכוין המתנה שאין לפי

לקימו. אפשר שאי בדבר מתנה

אינו שאם מרובה, מתנה לו שיתן לחבירו האומר לענין מצינו וכן
האמין לא שהרי אמנה", "חסרון משום בכך אין התחיבותו מקיים

רד,ח. חו"מ בשו"ע כנפסק שכזו גדולה מתנה לו שיתן זה

כידועח) הדעת, את עליו ליתן שיש בימינו שנתעורר דבר יש
בשו"ע וכמפורש שחתמתי מה על הבנתי לא לטעון יכול החתן אין
כשטוען זה כל לכאורה אולם יג, סא סי' וחו"מ יג, סו סי' העזר אבן
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עו"ד, לי אמרו יטען אם הדין יהיה מה אבל ידע, ולא הבין לא כי
כי משמעות כל לה ואין כתובה גובים אין שכיום הרב! גם או

הסכם. מתוך באים לעולם הגירושין

שהתחייבתי לפני שמעתי, יטען אם הדין יהיה מה לדון יש וכן
כל לזה אין שכיום שהתגרשו מנשים או שהתגרשו מחברים בכתובה,

בכתובה שנכתב מה את מקבלת לא אחת שאף בימינו, משמעות

מי הבדל יש כי הדעת, את עליה ליתן שיש חשובה טענה זו
במה שטעה מי לבין התחייב מה יודע שאינו דבר על שמתחייב
קיבל אדם שאם אמרו שם א-ב י"א דף נזיר עי' ולדוגמה שהתחייב,
איני אבל נזירות שיש אני יודע כן אחרי ואומר נזירות, עצמו על
אמרו נוסף ודין מתיר, ור"ש אסור זה הרי ביין, אסור שהנזיר יודע
שחכמים הייתי סבור אבל ביין אסור שהנזיר אני יודע אומר, שאם
קובר שאני מפני או ביין אלא לחיות יכול אני שאין מפני לי מתירין
נתחלפה למה שאלו ובגמ' אוסר, שמעון ור' מותר זה הרי מתים,
שבאיני פירשו ולבסוף הייתי, לסבור יודע איני בין ור"ש רבנן שיטת
ר"ש נחלקו ולא כאנוס, נחשב הייתי, בסבור אבל הנדר, חל יודע

או מאליו, בטל הנדר כל האם לעניין רק אלא התרתורבנן צריך
מטענת יותר גדולה טעות היא הייתי" "סבור שטעות מודים והכל חכם
נפ"מ שיש הקדש לענין א כט ריש קדושין תוס' גם ועי' יודע. איני

מצוי. שאינו בדבר טעה לבין ידוע שאינו בדבר בשומא טעה בין

יא סי' במשפט עיונים של חו"מ בחלק שהארכתי במה ועיין
נכתב שהנכתב אומרים מתי לדון ויש לכך. דוגמאות הרבה והבאתי

קכ. עמ' שם ועי' דשטרא, לשופרא רק

הבעל רצון ע"פ אשה לגרש ניתן אין כאשר הזה בזמן ועוד זאת
כשהאנשים יותר מסתבר החוק, בגלל והן חדר"ג בגלל הן בלבד,
הצדדים שיודעים כיון בלבד, לכבוד כוונתם גבוהים סכומים כותבים
בכפיה או הסכם, מתוך רק אלא עצמו, ע"ד לגרש יכול אינו הבעל כי
שהובא כפי כתובה, תוספת משלמים אין כלל בדרך שאז אלא וחיוב,
המניעה ואילו הכתובה, של הכספית במניעה צורך אין כן ועל לעיל,
יותר בכתובה לנכתב מתייחסים היו ודאי הקובעת היתה הכספית
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לביצוע כאמצעי כתובה חיוב על חושבים האנשים ואין ראש, בכובד
לא אחד שאף סכומים כותבים כן ועל ירושה, על או בגט חיוב

בלבד. לכבוד אלא נכתבו ולא ברצינות מתכון

יותר דומה שהיא מהקודמת חלשה היא האחרונה טענה אמנם
ותלמידי רבנים אצל לברר שיכל מפני עצמו את שהטעה למי

מוסמכים. חכמים

שהאשהט) מודה שהבעל שנכתב יש בכתובה בנוסח והנה
הדבר אולם דין, בעל הודאת לפנינו ולכאורה וכך, כך סך לו הביאה
שאינו לנו ידוע או שברור סכום לו נתנה שהיא יכתב שאם ברור
בעיונים שהבאנו וכפי מחייבת, אינה אודיתא - ההודאה גם אמת,
בשו"ת בקיצור: מהם לכמה ונציין ראשונים מכמה ט סי' במשפט

הראב"ד בשו"ת הוא וכן נו, סי' לראב"ד דעים יט,(קאפח)תמים סי'
וכתב דין, בעל הודאת משום מחייב היה שחמיו הראב"ד הביא
אחר לילך לנו "שאין לו שטען עד לחמיו היה יכול שלא הראב"ד
מכר לא אחיך זה שטען ומה לאמיתו, אמת דין להוציא אלא טענות,
בידו היתה שגגה אלא דינו, להודות נתכוון שלא סהדי אנן כלום, לי
משגגה כי יראו אם בב"ד תלוי הדבר ולכן טענתו, לחזק סבור והיה
לחזק אלא נתכוון שלא בכך טוען והוא שטען מה טען ומפתיות
ביניהם ויפשרו הדבר שיתקנו אלא הדין, מיצוי אחר ילכו שלא טענתו,

בידו". הקרקע להעמיד

מוחזקים שאנו ואעפ"י ..." כתב:. נ סימן ד חלק הרשב"א ובשו"ת
ממאה יותר נאמן הוא שהודה, כל כלום. בידו מארי לרב לו שאין בו
שלא מודים שניהם ואם היא... הקנאה משום לאו הודאתו עדים...
קנה. לא זו, בהודאה לו להקנותם בא שראובן אלא שמעון, של היו

גרידא". בהודאה נקנים המטלטלין שאין

קנה שלא בודאי יודעים שאנו אע"פ מב: ס"ק סמ"ע כתב וכן
דקנה, ואמר דהודה דכיון "והטעם הודאתו, מועילה חשוב דין בבית
אגב מהמקנה זה דין ושונה והקנה", שגמר ידענו כאילו ליה הוי
מהני דלא קרקע לו שאין בודאי ידענו "דאם קיג שבסי' קרקע

הודאתו.
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כשידוע הודאתו מועילה שלא שלמדנו אחר יח: ביאורים רז נתה"מ
בשטר שנכתב אף לעולם בא שלא בדבר נראה זה "לפי טועה, שהוא
ולא סודר בקנין רק שנעשה מודה והתובע המועיל, באופן שנעשה
שלגבי כיון קנה", דלא לעולם, בא שלא לדבר המועיל האופן בשאר
שטועה בטעות תולים ומקנה", "גמר הטעם מועיל לא דשלבל"ע
ועיין בדבר. טעו שהעדים תולים וכן לדשלב"ע, קנין שמועיל וסובר

ועוד. ביהודה מנודע גם שהבאנו שם

שהם מסתבר אם נאמנים אינם עדים שגם ו סי' הנ"ל ספר ועי'
משקרים. או טועים

מאתיםי) של כתובה לתת ההתחיבות אין לכאורה האמור לאור
גורם ההתחייבות ביטול האם לדון ויש תופסת, שקל מליון וארבעים
באנו כי לומר יש ולזה שבכתובה, ההתחייבות חלקי שאר לביטול
בחו"מ כמבואר מחצה, קנה שהלכה וחמור" את "קני של לשאלה
ד שם תשובה פתחי ועי' כג, שם המשפט ונתיבות ח וסמ"ע, רג,
שהראוי "כולכם" אמר שאם ד מא, וח"מ ה מא לב"ש ציין ושם

כלום. קנה שלא - אחת בתיבה נכללו ראוי ושאינו לקנין

בטלה, המוגזם לסכום ההתחייבות כאשר האם לדון, שיש מה אולם
בטל. שהכל או הכתובה מתוספת משהו נשאר האם

התחייב החוכר כאשר שם קד בב"מ והרא"ש הרי"ף נחלקו והנה
שאמרו זוזי, אלפא אשלם אעביד ולא אוביר אם לו ואמר למחכיר
שלרי"ף במיטב, לשלם חייב לפחות האם אסמכתא, בגלל בטל שחיובו
שכח שו"ע ועי' לכתוב, מנהג יש אא"כ ממיטב, פטור ולרא"ש חייב
ויש מיטבא. חייב וע"כ מיטבא, לכתוב שהמנהג ב ס"ק ובסמ"ע א

מ כיום שיש לומר מקום יש האם יותרלדון גדולה כתובה לכתוב נהג
ואם משמעות, שום לה אין חכמים לכתובת שבימינו חכמים, מכתובת
שהיא דאורייתא כתובה אלא לאשתו חייב הבעל נשאר לא מנהג אין
שכיום כסף, קילו למחיר שוה דאורייתא כתובה פעוט, סכום בימינו

ש"ח. ל456 שווה תשמ"ט שנת

דברים במה כרי"ף פוסקים אנו אם ואף בזה, כללים אין ולכאורה
אפשר שאי דבר מיטבא, כמו למטה, קבוע משהו כשיש אמורים
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ערוך שולחן לדבר דוגמה במינימום, חייב ומימלא כתובה. גבי לאומרו
סתם, חבירו לזון עליו דהמקבל "וי"א ג: סעיף ס סימן משפט חושן

משמע שצריך זמן כל או חייו ימי הרשב"א)כל קבל(...בשם דאם וי"א
מנדרו אחת בשנה נפטר לשנה, זהובים ק' לו יתן או סתם, לזונו עליו

אחת.(הרא"ש) בשעה מספיק הדין שמעיקר שם ונתה"מ בסמ"ע ועי' ."

שלנו בקנסות נראה זה לפי קידושין: טיב בשם לעיל ועיין
יותר, לכתוב אחד נתחכם אם הקדמונים, תקנו שכן נדן, חצי שכותבים

אסמכתא. מטעם לגמרי ובטל בידו חרס העלה

צא-צב סי' ח"ד העזר אבן משה באגרות דהנה מנהג, יש ולכאורה
לשלם שתקנו הגאונים תקנת ע"פ והוא הדין מן חיוב שיש הגרמ"פ כותב
מהאדם למנוע כח מאתים מנה לכתובה שאין במקום הזקוקים כמשקל
בעיניו קלה תהיה לא שאשתו חכמינו דברי לקיים באה זו ותקנה מלגרש,
"חינא", של החשיבות את מאתים למנה אין כאשר וכן להוציאה,
זה. סכום בגלל מלגרש ימנע לא אדם שאף לנשים, גנאי הוא ואדרבא

לך "אין זמנו: על שכותב תשיב סי' גיטין הלכות זרוע אור ועיין
תוספת". לה שאין כתובה

לכתוב הנוהגים האשכנזים אצל רק תוקנה זו שתקנה שמסתבר אלא
צורך. במקום דבריו את לצרף מקום יש ומ"מ זקוקים, מאתים בכתובה

אלישיב הגרי"ש בשם שנא עמ' ח"א הכתובה במשפט ומצאתי
יש תוספת, לאשתו כתב שלא מי גם אשכנז בני שלמנהג שליט"א

זקוקים. מאתים לה

שבנוסחיא) כיון נוסף, בדבר לדון יש שלפנינו שבנדון אלא
האמור כל את לקיים בשבועה עליו קיבל החתן כי נאמר הכתובה
מכל בפועל, נשבע לא שהוא בפנינו טען הרי הבעל אמנם בכתובה,
שבועה, על דין בעל כהודאת הודאתו נחשבת האם לדון יש מקום
לדעת נשבע... אני נכתב היה (אם בפועל, נשבע לא הבעל אם אף
נחשב אין ט סי' ח"א ומבי"ט עב רא"ם מט סי' יו"ד יעקב שב
להם) שציין ח ס"ק רלב, יו"ד פ"ת ועי' ג צו קצה"ח ועי' כנשבע
נחשבת אם אבל - בזה לדון מקום כאן אין הבעל טענת נקבל ואם
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או הבעל נשבע שבפועל יוכח אם או שבועה, על כהודאה הודאתו
דבר על השבועה האם לדון לנו יש המחייבת, כף" "תקיעת עשה

מחייבת. לקימו אפשר שאי

פסק שכבר בפועל, נשבע לא באם נפקות, להודאתו שאין ונראה
שבועה, עליו שקיבל בשטר שכתב שמי יב סעיף סוף רלב יו"ד רמ"א
נתה"מ ועי' כן, הסוברים עוד שם פ"ת ועי' שבועה, חיוב עליו אין
זו לחתימה יש נד ס"ק רז סמ"ע לדעת מחלוקת: שהביא כ ס"ק רז
על הודאה ועם קנין עם שנעשתה שאסמכתא פסק וע"כ שבועה, דין
היא זו וא"כ - ולש"ך לט"ז ואילו אסמכתא, דין לזה אין שבועה,

שבועה. חיוב בכך אין - ההלכה

האםיב) השבועה, על להודאה בנוסף האם לברר יש וע"כ
ניתן הדבר האשה ב"כ דברי לפי והרי כף, תקיעת בפועל נעשתה
כף תקיעת נעשתה ואם האשה, אצל הנמצא וידאו סרט ע"י לברור
שנעשתה אחר [וצ"ב תפסה, שההתחיבות לומר מקום יותר יש הרי
והביא כיבד לא אדם אם וכי בשבועה, הנאמר כל על כף התקיעת
שבועה? על כעובר נחשב האם בכתובה, שנתחיב כפי לאשתו, מזונות
להרה"ג בכתובה משפט בספר בהרחבה עי' הפוסקים, בזה דנו וכבר

ב]. פרק ח שער שלום בר ר"א

לסכום בנוגע השבועה הרי שבועה, כאן היתה אם שאף יתכן אמנם
"ארבעה לענין נדרים במס' שאמרו וכדרך חלה, אינה מציאותי הבלתי
מחייב תוקף אלו לנדרים שאין זירוזין נדרי והלאה: ב כ דף נדרים"
אלא לשבועה נתכוון לא הנודר ואף מאחר וזאת ונדר, שבועה של
שלא כשנשבע כונתו וזו שם, ר"ן בדעתו, יעמוד שלא חבירו לזרז רק

וכיוצא. מהמקח יוסיף או יפחות

תוס' עי' הפוסקים: במחלוקת תלוי זו שבועה שתוקף נראה אמנם
העולם פירות מכל שהנודר שאמרו מה לענין שלא, ד"ה א עא כתובות
כתבו זה ועל בזה, לעמוד יכול אדם שאין לפי חל, אינו הנדר -
תשמש, אם בתנאי ותלתה פירות מכל עצמה אשה הדירה שאם תוס'
ה"ה וא"כ הנדר, חל בתשמיש, ולהאסר לאכול לה שאפשר כיון הרי
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התח שיכוללענין כיון בה, לעמוד אפשר שאי בסכום כתובה יבות
הנדר. חל בו, לעמוד שא"א בדבר יתחייב לא ואז לגרש לא הבעל

ימות, אם לענין רק היא הנ"ל לסכום הבעל שהתחייבות לפרש ואין
כן ואם בגרושין, רק ולא הבעל במיתת גם נגבית הכתובה שהרי
בהתחייבות נתכוין כי בו, לעמוד שאפשר דבר על היא ההתחייבות
אינו, זה בנכסיו, מלזכות - אשתו מלבד - יורשים משאר למנוע זו
מנהון "להתפרעא ימות, או יגרש אם בכתובה במפורש מותנה שהרי

חיי". ובתר בחיי דא כתובתא שטר

אמר "אם זה, בדין מחלוקת ברמ"א הובא ה רלב יו"ד בשו"ע אמנם
אומרים יש עלי, פירות כל יאסרו פלוני דבר אעשה אם עתיד בלשון
שיש שם הכריע ובש"ך י, ס"ק שם ש"ך ועי' חולקים". ויש דאסור
כתובה תוספת להוציא ניתן האם להחמיר שיש אף שצ"ע אלא להחמיר,
בכמה בזה שדנו בכתובה, כמוחזק נחשב מי גם לשאלה ובאנו כך, עקב

הבעל. בנכסי מוחזקת האשה אם נפ"מ ועכ"פ זה, בספר סימנים

במקום לחיזוק שהנשבע שהכריע כג ס"ק עג חו"מ ש"ך ועי'
כטוען ולא חלה, השבועה חלה, ההתחיבות אם הפוסקים מחלוקת
הדין מן חייב שאני סבור הייתי כשנשבעתי לטעון הנשבע שיכול
חלה לא ההתחייבות הכל שלדברי במקום נשבע אם ורק דכ"ע אליבא
לחייב נשבע ודאי פטור שהוא הוא ברור דדבר דכיון השבועה חלה -

שבועה. מכח עצמו

מהרי"ו, בשם כג ס"ק רז חו"מ הש"ך כתב לעיל לאמור וחוץ
אלא כף תקיעת חומר ליתן שאין קלז, סי' מהרי"ו בשו"ת והוא
כשלא ת"כ תוקף אין אבל מתחייב, הוא שלו עצמו לאדם כשנותן
היתה הרי כף, תקיעת היתה אם גם בנדונינו ואף עצמו, למשודך ניתן
אין וע"כ לכלה, החתן בין ולא קידושין המסדר לרב החתן בין

שבועה. חומר כף לתקיעת

מוגזמת.יג) כתובה מהי להגדיר ויש

ומסתבר בעתיד לו שיהיה צופה אדם שאין סכום כל כי ונראה
בדבר, ספק שיש וכל מוגזמת, כתובה בכלל זה הרי לו, יהיה שלא גם
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ואין מוגזמת, היא שהכתובה הטוען הבעל כתף על הוא ההוכחה נטל
כי שטר, דין מעיקר גרע ולא התחתונה, על השטר בעל יד בכלל זה
בגדר הוא השטר כי הטוען שטוען אלא חסרון אין עצמו השטר מצד
אם גם ומה ההוכחה, נטל הטוען שעל פסים", שטר או אמנה "שטר

מהני. השטר ומדאורייתא דרבנן רק שטרות קיום

חושבים אפילו או לקנות עומדים או קנו הזוג בני אם משל ודרך
כתובה בגדר אינו זה שסכום ודאי ש"ח מליון ששוה דירה לקנות

מוגזמת.

מיליוני מאות של גודל בסדר כתובה על ההתחיבות לסיכום,
להצמידם שיש ונראה - עתה, גם ואפשר שנכתבה, שבשעה שקלים,
פד"ר בזה ועי' מלכות, פסלתו הישן השקל מטבע שהרי הכל לדברי
והן הבעל שהן נראה - אחר במקום הארכנו ועוד 53-55 עמ' יח
מוגזם סכום נכתב ולא בכתובה, לאמור ומתכוונים נתכונו לא האשה

מחייב. אינו בלבד, לכבוד אלא זה

היה הנ"ל הדמיוני הסכום כי מוכיח היה האשה ב"כ אם אמנם
הודה למעשה הוא גם אבל בזה, לדון מקום היה למציאות, קרוב

זה. דמיוני סכום לתבוע בכונתו שאין האחרון, בדיון

בנוסח שנכתב כפי בפועל, כף תקיעת שנעשה יוכח אם אמנם,
מספיק,) זה אין כף, תקיעת שנעשה בכתובה שנכתב מה (אבל הכתובה
מדין להחמיר מקום יש הש"ך ולדעת הפוסקים, למחלוקת באנו
נעשתה כף שהתקיעת ובמיוחד ממון, להוציא אפשר אי אבל שבועה,
מוחזקת, האשה באם רק וע"כ הכלה, לבין בינו ולא לרב החתן בין

לדון. מקום יש

הדברים: מסקנת

בידא. שאין לכל כשברור דמיוני בסכום כתובה על התחיבות
מחיבת. אינה בעתיד גם בו לעמוד המתחייב

להב. אין מציאותי בלתי בסכום נדוניה קבלת על הודאה גם
הלכתית. משמעות
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תלויג. הדבר שנשבע, מודה רק ולא בפועל נשבע כשבעל
ניתן לא מוחזקת האשה שאם ויתכן הפוסקים, במחלוקת

מידה. להוציא

לחייבוד. אין כן ועל בפועל, נשבע הבעל כי הוכח לא עתה לעת
לדון יש יוכח ואם נשואין, להתר כתנאי הנ"ל כתובה ליתן

דלעיל. ג סעיף לפי

הרה"ג... כב' ע"י הגדול הדין מבית דין פסק יצא לאחרונה והנה

מוגזמת. כתובה בענין גדול חידוש חידש בו מוגזמת כתובה לגבי
האזורי. הדין בית תגובת את וביקש האשה צד בא מכן לאחר

שנתחדש): (לחידוש האזורי הדין בית תגובת להלן

לא כי טוענת המבקשת דיון לקביעת דחופה בקשה לפנינו הוגשה
הגדול, ביה"ד של הפסיקה ידי על האזורי, ביה"ד של פס"ד נסתר
לא כן על הדיין... של ההלכתית בתפישה נתונה המחלוקת כל אלא
דיון. לקבוע בקשתה כן ועל האזורי של הדין פסק את לסתור ניתן

סעד ליתן האזורי הדין בית ביכולת מה חוקית מבחינת ברור לא
משנה בדבר טעות הדין בפסק יש כי ספק ואין מאחר אולם לעותרת,
נימוק כל מביא אינו הדין ופסק ומאחר בהמשך, שיובא כפי כפשוטו,
ופסק ומאחר אחרת, נכתב ההלכתיים ובמקורות ובחז"ל ומאחר הלכתי
ומבוקש מוצע מהכתובות גדול חלק את לבטל כמעט בא הזה הדין

מורחב. ובהרכב נוסף דיון לקיים הגדול הדין בית מכב'

הגדול. ביה"ד כב' של הדין פסק על הערות מספר ונעיר

ש"ח מליון של כתובה בענין דין פסק הוציא האזורי הדין בית
אותו של יותר מאוחר דין בפסק כי [ונעיר מוגזמת אינה שהיא וכתב
סמך ועל מוגזמת היא אף ש"ח מליוון חצי של כתובה כי כתב דיין
הדין בפסק לאשה!] הבעל שהתחייב החיוב את ביטל זו קביעתו
המדובר הסכום אם היא: מוגזמת כתובה "הגדרת השאר: בין כתבנו
בסכום כתובה (ולא החיים במהלך מושג להיות צפוי בלתי הוא
בלא הכתובה עיקר על נאמר שזה אחת, שנה של למחיה המספיק
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כתובה והטוען מוגזמת, כתובה כלל אין זה במקרה כתובה) תוספת
היה שצפוי עוד כל הדין בית לדעת ההוכחה". נטל עליו מוגזמת
דולר אלף מאתים של בשווי נשואיהם במהלך דירה יקנו הזוג שבני

מוגזמת. כתובה זה אין ויותר,

כב' ע"י רוב בדעת כתב הגדול הדין בית וכב' ערעור הוגש
הלכתי מקור כל צירף לא מוגזמת. היא שהכתובה דיכובסקי הרה"ג
120,000 שמעל שכתובה הגבורה מפי כמשה טען אלא לדבריו.
היא לחודש, ש"ח 10,000 שלמה שנה של מזונות בה שיש ש"ח
אין הלכתית שמבחינה ברור חז"ל". כוונת את תואם "וזה מוגזמת
הגבלה ואין שנה של מזונות הוא כתובה של התחתון הסף נכון, זה

העליון. לסף

לפני דקות החתן נמצא שבו הלחץ את בחשבון להביא יש לדבריו
- האורחים ואת המשפחה את להרשים הרצון ואת לחופה כניסתו
כי - הלכתי מקור כל הביא שלא כמובן - בלבד בכבוד מדובר הרי
להשתמט יכול אדם אין הנכון הוא וההפך לכך. מקור כל שאין ברור
ואם לעשרות. בפוסקים מופיע והדבר הייתי, שמשטה בטענה מחיוב

לערבים, חיוב הנחת לא כן תאמר לו)לא סי' רמ"א שו"ת למשל וכן(עי' ,
לתשובת נציין ההתחייבויות. ושאר והנדבות הנדרים ולכל לכתובה

הרשב"א בתשובות "כתוב סו: סי' יוסף בבית הובאת (ח"א)הרשב"א

דין בית לו ואמרו אשתו את לגרש שבא הארץ עם על תרכ"ט סימן
הבין ולא הכתובה החזן כשקרא הבין שלא ואמר כתובתה, לה שיפרע
אומר והוא לו, דשומעין והשיב מאיר ה"ר פי את ושאלו התנאים,
פיו ועל פה בעל עדים שהעידו דחזקה לו, שומעין דאין [הרשב"א]
ולא הארץ לעמי חיוב הנחת לא כן אומר אתה אין ואם בו, חתמו
הלכה "ולענין יוסף: הבית כך על וכתב כן" יטענו שכולם הנשים, על
דכל חיי, שבקת לא כן לא דאם משום הרשב"א, כדברי לי נראה

כן". יאמרו הארץ עמי

שעשו אחר לצדקה שתרם אדם לגבי ריא סי' מהריט"ץ שו"ת ועיין
לא והוא יין משתה לו עשו וגם לבו ויטב וישת ויאכל משתה לו
נכסיו להקדיש עליו השפיעו העיר גדולי ובמעמד שלמה בדעת היה
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ההתחייבות ואעפ"כ הקדשתי, שלמה בדעת שלא טען והוא לצדקה,
לוט. כמו שיכור היה לאם פרט חלה.

הנ"ל הסכום את ישלם המערער כי "שהסיכוי העיקרית הטענה
שההתחייבות המערער יודע היה שאילו לודאי קרוב לאפס... שואף
להכנס וגם כותנתו את לפשוט אותו ותאלץ לרועץ לו תעמוד בכתובה

מתחייב". היה לא למאסר,

אמרו: ב סה נדרים במשנה כפשוטו, משנה בדבר הכותב טעה כאן
ובא דינרים, ת' כתובתה והיתה הנאה מאשתו שנדר באחד "מעשה
דינרין מאות ח' רבי, לו אמר כתובתה. לה ליתן וחייבו ר"ע, לפני
היא שתטול דיה לא מאות, ד' ואני מאות ד' אחי נטל אבא, הניח
נותן אתה ראשך שער מוכר אתה אפי' ר"ע א"ל מאתים, ואני מאתים
ובתוס' ואוכל. ראשך שער מוכר אתה אפילו ובגמרא: כתובתה". לה
בר"ן וכן למזונותיך". ראשך שער למכור תצטרך "אפילו פירשו:
לך ישאר לא "אפילו שם: במאירי והובא לרמב"ם המשנה ובפירוש
משל דרך ראשך שער למכור שתצטרך עד הכתובה נתינת אחר כלום

לה". תתן אותך שתאכיל כדי

אמר גרשה. לעצתי שומע אתה "אם א: נח גיטין מסכת גם ועיין
זה עמד כתובתה. לה ותן אלווך אני לו אמר מרובה, כתובתה לו
אמר לפורעו, לו היה ולא זמנו שהגיע כיון ונשאה. הוא הלך וגרשה,

ואוכלים יושבים הם והיו בחובך. עמי ועשה בא היהלו והוא ושותין
בכוסיהן". ונופלות מעיניו נושרות דמעות והיו עליהן, ומשקה עומד

הכתובה ואעפ"כ לאכול מה לו היה לא בודאי אחד אותו כן אם
מוגזמת. הייתה לא שלו

שכותב נהגו "דעכשיו ב: נד כתובות התוספות את לציין גם למותר
פרוטה". שוה לו שאין אע"פ ליטרין מאה לכלה חתן

לאשה כתובה תקנו ז"ל "וחכמים קנג: סימן הריב"ש שו"ת ועיין
שאם ואמרו, בעני, ושערו לו, שאין מי את לבייש שלא בשוה, לכולן
את לגרש ירצה אם והעני, יוסיף; מנה, מאה אפילו להוסיף רצה

ליתן". צריך לו אשר כל את אשתו,



מוגזמת רלאכתובה

שבתי כיון הכתובה את להגביל יש שבימינו הנזכר הרב העלה עוד
מאוד קשה מוניטין, ואפילו החוק לפי הרכוש את מחלקים המשפט
לפי נכסיו את לחלק גם בכפלים ללקות יסכים סביר שחתן להניח

כתובה. לשלם וגם האזרחי החוק

טענה, זו אין עובדתית גם אבל הלכתית, טענה זו שאין ברור
מנוכה תורה כדין שלא האשה שגבתה שמה הדין בבית והנוהג מאחר

בכתובה. מחלקה

אב"ד שאנן, שלמה ח.

לכתוב נאלץ היה שהבעל שבמקום תקנה" "כעין מצאתי ולסיום,
"לסיבה אשתו את לגרש בא הוא וכיום המנהג, בגלל גדולה תוספת

הכתובה. מתוספת אותו לפטור שיש לאונס", הקרובה

במקורם: הדברים מובאים ולהלן

` wlg awric dixtey z"ey(r"d` ,c"ei)l`izewi oa awri iaxl ar oniq

.ewexnay q`pkn xira ige e"nwz `"d zpya clep ebecxia

c"al ep`vn j` .edcy dtgzqp ixdy melkn exhetl mewn oi` dxe`kle"

zxkipe dreci daiql yxbnd lky dpwz oirk wqt dfa eazky l"f epiptly lecbd

zeaiqdn daiql wx `"`a eipir zpizple eipir zraydl yxbn epi`y c"al

`le mipy 'i ezy` mr ddy oebk '` .c"a ipir ze`x itl oda `veike .xekfpy

.'wzd cvn ezy` lr `"` `yil leki oicd ony `niiw ly rxf dpnn l"id

cinzn ileg dy`d dzlg m` e` .leaql lkei `le miyp 'aa dil xczi` `le

.c"a ipir ze`x itl xacl milbx yie eipira dcygp m` e` .leaql lkei `ly

dn 'ecpe .`wec 'ezk 'ir wx rextl aiigzi `ly epxkfy 'iqdn '`l yxbl dvxie

xzeid z`e .ezeixg`a aiigzi ca`p e` dla m` s`e .mlyena elek el dqipkdy

.'x 'ezk dleza l"fx zpwz ik oriae ori .l"fe xacl mrh axd ozpe .epnxgd

xecd inkg cia gk oi`e .e"q e"q 'iq d"`ha oxn y"nk o"indxc f"l mdy

xzede ice .mi`iapd eicar `le z"iyd maiig `ly dn mxec ipa lr siqedl

.'x 'ezk dleza exn`e exfb mde .'`d eicar zevne dlrzi 'd zevn xenyiy

siqedl ecia zeyxd envrn siqedl lrad dvx m`e ,oxn xkfy xeriyd `edy

`l dfle ,siqei dpn 'w 'it` siqedl dvx m` .'x 'ezk dleza exn`y i"tr`

gxken mevr jqn daezk eyriy mxec ipa lr xefble owzl zexecd inkg elkei

`yil lkei `l dy` `yil dvexd aelrd iprd ik ,bdpnd itk aiigzdl mc` lk

.ecra zlcd exbqy xecd inkge eiyrna `ed qep`e mevr jqa aiigzi `l m`
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dyri dne ,dlhan cegl qpe` .dpzna ik ,c"dn xenb xeht `ed zn`d itle

`l eidiy xecd inkg lk bdpnk dyri `l m` dy` el ozil dvxi `ly in

ipta zlcd xebqle ,minkg exn`y dnn xzei lecb jqn 'ezk eyriy owzl elki

`ly `ed xexae lecb jqa envr aiigi xy` cr dy` `yi `ly mc` lk

oihib seqa opzcke yxbl lecb xeqi` yiy zeidl qpw oirk `l` mzpeek dzid

mevr jqn 'ezk eilr xingd dfl dexr xac da `vn k"` `l` 'eke yxbi `l

dlw didz `ly ick mnrh did l"fg mby zeid mre .yxbln ea xefgl ick

`lc zexecd inkg ze`xa n"n .hren jq `l` eyr `l f"kre .d`ivedl eipira

zeyrl lkep `l n"ne .oiyexibd on gexal cak ler mdilr elihd ixc xeyki`

daexw daiql yxbnd la` .exvi oevx ze`lnl `"k daiq ila yxbnl `l` ok

.bdpnd iptn `"k ea `ed envr aiig `ly 'qeza eaiigl epa gk oi` qpe`l

eig` xn owfd epia` b"dxd eixacl mikqde .d"dlf axd yecw it ixac k"r

`edy oi`exy lky dyrn zrya c"a ipir ze`xa ielz lkdy azke .d"dlf

iptn `"k aiigzn epi`y 'qezd aeg eilrn riwtdl oi`yx oiyexiba qep` oirk

dhep epizrc f"cpa okle .aiigzp `l df oirk eqpe`l yxbiy `zrc`e bdpnd

iptn yxbl dvex `ed xenb qpe`a dfd aelrdy oipra epipir ze`x itl znkqne

xne rx ilega dltpy cr mlegd melgi xy`k dnr mihren mini ddy `ly

dvexy mbe .dxiard on gexal dvexe mifx`k xega `ede cpe rp x`ype .dfd

zpizpl `ly exiki ei`ex lke .ecbpk xfr el zeidl eynyl dy` zia el zepal

ipirxehty .dyer `ed eitk oeiwpae eaal mza ik yxbl dvex eipir zraydle e

el dqipkdy 'ecp ikq mr 'ezk xwir `"k rextl el oi`e .'qezdn `ed xzene

ip` df lr oicl dy`d ia`e lrad iptl ecnr xake .bedpk zezy zgt xg`

hety` m"ixyin zpy .eilqka t"g `"cre .ok mdl izwqte oey`x o`k mzegd

wgvi h"q ebecxia sqei h"q ebecxia dcedi h"q ebecxia awri .miiwe w"tl

."h"q xev oa`

הוספות] [עם תשמט אב מנחם שאנןי שלמה ח. הרב
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כה סימן

כשחויב הגט קודם עוד בכתובה הבעל חיוב
כפיה נפסקה לא אבל לגרש

/hbd iptl hba aiig lra ly daezk aeig xewn /dyrnd xetq

mlyn m`d /diqkp melyz aeig /ditk irvn`k aeigd zaiq

/aeigl mxebd z` repnl lrad cia xy`k /daezk ztqez mb

/zxg` mr zepfl jld k"g` wxe dy`d mr aix llba afryk

.df oiprl n"tp yi m`d ,lkd jq daezka miazekyk

בהרכב הגדול הדין בית ע"י גט ליתן חויב שכבר בבעל הוא הנידון
עובדיה ר' הגאון ויבלח"א זצ"ל חזן יצחק ור' כהן יוסף ר' הגאונים

שליט"א. יוסף

מעוגנת נשארה והאשה היום. עד זה דין פסק לקיים מסרב הבעל
שנים. כעשר זה

קבועים אישות חיי חי ש' ע' אדון כי ספק כיום הדין לבית אין
עם לחיות המשיך לגירושיה שגרם ולאחר נ' הגב' איש אשת עם
ויעידו פעמית חד מעידה כאן ואין נשוי, בעודו זאת וכל לו האסורה
עוד התחילו נ' עם שלו אישות יחסי הנראה וכפי עדים... חמשה ע"כ

מבעלה. נ' של גירושיה לפני שנים כשלש

בגט לחייב לא שפסקו בחיפה לנו שקדם הדין בבית הרוב בנימוקי
זונות" "רועה כי השאר בין נאמר - בהדה"ג ע"י התקבלו שלא -
לשוב. כשרוצה ולא לכך ומוחזק במרדו הבעל כשעומד רק אומרים
אכן וזולטי אלישיב עדס הרבנים הגאונים ע"י א שבפד"ר לציין יש
היתה האשה אם רק בגט זונות רועה לחייב "שיש 141 עמ' פסקו
תשובת והביאו זונות", רועה הוא שהבעל אלמלא אתו לחיות רוצה
עומד אינו אם איש אשת על הבעל בא שאפילו קלג צבי החכם
ודאי זה נימוק בגט. אותו ומחייבים כופים אין בכך, ומוחזק במרדו
הבעל, נגד שהוצא המניעה צו שבוטל למרות שהרי כיום, קיים אינו
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מורד הבעל כי נאמר: המיעוט ובנימוקי לביתו. לחזור ניסה לא הבעל
פסק וכן הגורם, הוא הבעל אלא גרמה האשה לא וממזונות, מתשמיש
סי' וכרעק"א נפרדות פעמים משלש כיעור שיש וקבעו הגדול, בה"ד
צורך ואין נ' עם זינה שהבעל וברור ביניהם זימה, עצת וניכרת צט,
נשים עם התרועע כבר שהבעל טוענת שהאשה גם מה בהתראות.

.77 בשנת עוד

אשתו מהתנהגות בעבר נפגע כי הבעל בטענת אמת ויש מאד יתכן
צו נגדו בהוציאה כהוגן שלא כלפיו נהגה - לדעתו - כאשר כלפיו
דרך מחפש הוא וע"כ במריבות, שהתחילה זו היא ואולי מניעה,
הדין שבית יתכן לא מקום מכל ממנה. כספים ולהוציא בה, להתנקם
והעתיד וההוה זמנו, עבר כאשר העבר את לחיות לבעל יד יתן

הזוג. בני סכסוכי את לסיים לעזור הדין בית את מחייבים

מקום מכל ובמאסר, בשוטים הבעל את לכוף הדין מן שאין אף
טעמים: משני הגדול, הדין בית ע"י גט ליתן חויב כבר שהבעל כיון
נפסק לא מקום מכל מבוררת, באמתלא עלי ומאיס זונות רועה
שיש הרי עלי, למאיס קדם זונות ורועה כתובתה, הפסידה שהאשה

כתובה. ליתן לחייבו

בכתובה מנאף בעל כל של חיובו אפשרות על בנפרד, נדון להלן,
איסורים. מניעת בכך לגרום כדי

במרדכי הובא הגט קודם בכתובה לגרש חייב של חיובו מקור והנה
מהר"ם. בשם

ז"ל הר"מ "כתב כתב: קצד, אות המדיר פ' ריש כתובות המרדכי
בראיה אלא אותו כופים דאין נהי כתובה, ויתן יוציא דקתני היכא כל
להוציא חכמים דחייבוהו דכיון מיניה, ממונא נפיק מקום מכל גמורה,
ה"ל כופים היינו דאם להוציאו, לכוף הרשינו לא אם כתובה ולתת
כיום מיניה נפיק לא מ"ט כתובה מקום מכל כדין, שלא מעושה גט
ממונא מיניה מפקינן הלכך לה, לתת זה בממון חכמים דחייבוהו
איכא תוספת אבל ליה, דהנעלת ונדוניה ומאתים מנה לה ויהבינן
תוספת מיניה מפקינן לא ומספקא ור"ח..., ר"ת... דרבוותא פלוגתא

רבוותא". בה דפליגי כיון
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גם והובא המדיר פרק בסוף וכן ב סג כתובות מרמב"ן נראה וכן
אותו "שכופים דאחריני אונסא ד"ה א סימן א חלק התשב"ץ בשו"ת
בשו"ת וכן יגרש", לגרש, רוצה זו כפיה מתוך ואם כתובתה לפרוע
להוציא כופין אין כאן "אבל קצב: אלף סימן סוף א חלק הרשב"א

שכו כלומר כתובתה בגביית אלא כתובתהבשוטי לה ליתן אותו פין
קלח, סי' המיוחסות הרשב"א ושו"ת עכשו", כתובתה לפרוע עכשו
הבעל את לחייב יש כתובה", ויתן "יוציא שאמרו חיוב, שבמקום
יושבת והיא כתובה ליתן אותו "כופים הגט: מתן קודם אף בכתובה
גירש, שלא וכל שם: הרשב"א פוסק עלי מאיס לגבי אמנם תחתיו",
מיתה, שעת עד לגבות, כתובה ניתנה שלא לפי כלום, נוטלת אינה

עלי. למאיס שקדם זונות רועה הוא הנידון כאמור גירושין. או

כופים אם פלוגתא דאיכא מקום "שבכל כא: קנד רמ"א פסק וכן
ליתן אותו כופים מקום מכל לגרש כופים שאין אע"פ כופים, אין או
מהר"ם, לדברי המקור וצויין ליה", דאנעלת הנדוניא וכן מיד כתובה
כתובה, וליתן להוציא דחייב כיון דהיינו ס"ט ס"ק שם הגר"א ופירש

יג. אות סט סי' העזר אבן בחזו"א הוא וכן

מקום שבכל פוסקים מכמה שהביא 216 עמ' א כרך פד"ר ועי'
אפילו כתובה יתן לגרש, כופים שאין אף כתובה, ויתן יוציא שנאמר

הגט. קודם

חלק מהרי"ט משו"ת נראה וכן ריב, סי' ג חלק המבי"ט סתם וכן
שנתן ותכשיטים נדוניה לקחת "יכולה מה: ולענין ד"ה קיג סימן א
חכמים שחיבוהו כיון מיניה נפיק לא טעמא מאי כתובה בעלה, לה
סי' רדב"ז ובשו"ת רכט. סי' סוף צהלון מהרי"ט ושו"ת לה", ליתן
מכבדה, ולפעמים ולבזותה אשתו את להכות רגיל בענין רכח אלף
כתובה: לפרוע אותו כופים אעפ"כ לגרש, אותו כופים שאין שאף כתב

קנס. לשלם או בגמרא" כזאת כפיה "דמצינו

משה. והאגרות איש החזון דן הגט קודם הכתובה חיוב ובטעם

שכופים במקום זה ולפי כפיה: מדין שהוא כתב יג סט החזו"א
שאין [במקום לב"ד נראה ואם הגט, קודם כתובה גובים לא בשוטים
אינו ואם מגבים לגרשה, יבוא הכתובה גבית שע"י בשוטים] כופים
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שהרד"ך שכתב אלא מנכסיו, כתובה גובים שאין נראה לכפותו, לפנינו
חכמים דתיקון "ואפשר כן, כתב לא קנד ריש היטב בבאר המובא

מיד". בכתובתה שחייב כתובה ויתן יוציא שאמר במקום הוא

לחייב לנו מניין שתמה קלז א חלק אבהע"ז משה אגרות ועי'
חדש: כתובה חיוב שהוא כתב וע"כ לכופו, הדין כשאין גם כתובה
רוצה ואינו גדול סך שהוא כתובה ליתן שחייבוהו ע"י לכופו "הוצרכו
לומר... ואין הכתובה... לו כשתמחול לגרשה שיתרצה יעשה שזה בזה,
לכופו שייך היה לא לגרשה, כשמחוייב כתובה חיוב היה לא ואם
שבאם חדש חיוב שהוא אפשר דהא כדין, שלא ממנו לגזול זה על
שהוא כמו מגרשה ואם כתובה, לה יתן כשמחוייב, לגרש רוצה אינו
כפיה. בלא גם חכמים לדברי כששומע אף כתובה לה אין מחוייב
חדש..., כתובה חיוב שהוא להרשב"ץ לומר מוכרחין זה בלא דהרי
לענין כגירושין כבר הוא גירושין שתתבע שעשה דזה לומר ודוחק
כדי רק שהוא לומר אפשר חדש חיוב דהוא וכיון הכתובה, חיוב

כתובה". ליתן צריך לכופו כשא"צ דאף ומנליה בזה, לכפותו

כפיה. מדין הוא החיוב שניהם לדברי כן ואם

להיגבות העומד שטר בנדון ט פרק ב"מ הגבורים בשלטי ואמנם
וילנא) דפוס א סז המנהג(דף כן, הדין אין אם שגם הענין בסוף כתב

כתובתה שתובעת מומר אשת לדין מינה "ונפקא עי"ש: הלכה מבטל
דכיון דאמרה בחיים עדיין שהוא אע"פ בעלה, נכסי על ונדונייתה
המנהג דכן ...וכתב נתגרשה, כאילו הוי לגרשה, בעלה חייב דמדינא
מבטל ומנהג כך הדין שורת שאין אע"פ מיד, כתובתה לה להגבות

הלכה".

"כאילו הסברא ולגבי מנהג. שיש לקבוע קשה שלפנינו בנידון
קודם עוד בכתובה חיוב לגבי שכתבנו במה כז בסימן עי' נתגרשה"

בגרושין. רוצה אינה והאשה מנאף הבעל כאשר הגט

יש אמנם בגט. חיוב מדין בכתובה חיוב בענין דברנו עתה עד
להלכה שהובאה דמתיבתא" "דינא מדין כתובה לחיוב מקום עוד
זוג בבני המדובר מקום מכל הביאה, לא מרן אמנם ג, עז ברמ"א

רמ"א. ביד היוצאים אשכנזים
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כנדוניה, הביאה שהאשה בכתובה הבעל שהודה מה לגבי כן, אם
תקנה שע"פ הגט, קודם דמתיבתא" מ"דינא גם להחזיר שחייב אפשר
לה להחזיר יש מבוררת באמתלא עלי מאיס האומרת שאשה תקנו זו
נכלל הכתובה עיקר תשלום ראשונים כמה ולדעת וכתובתה, נכסיה
רא"ש א סד לכתובות רי"ף גדולות הלכות ומהם: דמתיבתא, בדינא

ריא"ז לה, הלכה ה יג)פרק ד הלכה כז(פ"ה עז שהב"ש ואף ועוד.
כן אם אלא הגט, קודם נכסיה לגבות יכולה האשה שאין כט"ז פסק
המשולש בחוט מוואלוזין חיים הג"ר ומהם יותר האחרונים הרי תפסה,

ו ט, ס"ק סט וחזו"א קה סימן ח"א יעקב ושבות ב שבסעיףסימן (אלא

כרך ועי' 156 עמוד ד וכרך 94 עמוד יא כרך מפד"ר נראה וכן וצ"ע, כתב טז קטן

(14 עמוד הגט.ח קודם אף לגבות שיכולה פסקו

נדוניה מאתים; מנה כתובת חלקים: שלשה יש בכתובה והנה
כתובה. תוספת הכניסה; שהאשה מודה שהבעל

אשכנזית, בכתובה בעיקר, חלקים, שני יש עצמה כתובה ובתוספת
כפי בסכום כתובה ותוספת בנפרד) להלן בהם (שנדון זקוקים מאתים

הבעל. שהתחייב

הכתובה שעיקר כיון כתובה, התוספת הוא הכתובה סכום עיקר כיום
אינו כסף של אחד ק"ג וששוי מאחר כספית משמעות בימינו לה אין
וכנגד נקוב סכום הכניסה שהאשה נכתב מהכתובות בחלק נכבד; סכום
ברזל צאן נכסי בגדר הוא האשה שהכניסה מה והרי הבעל, הוסיף זה
יש זה לגבי בגט, שחייב משום או דמתיבתא מדינא אליה שחוזרים

משמעות. כבר

ונכסי כתובה עיקר הוא לחייב שניתן מה חיוב במקום כן אם
שהרמ"א אף כתובה תוספת שלגבי כתובה. תוספת לא אבל האשה,
לשון ועי' לתוספת, עיקר בין חילקו לא הנ"ל האחרונים ושאר
הגט לפני כתובה לחיוב הדין מקור הרי לעיל, הנזכר המהרי"ט
אמרו שלא כתב ושם במרדכי, המובא מהר"ם הוא לגרש, כשחייב
לדון יש ואמנם כתובה. תוספת לענין ולא כתובה עיקר לענין אלא
לעיקר תוספת בין חילקו לא הנ"ל ברמב"ן וכן אחרונים ושאר מאחר
דינא וכן כתובה, תוספת עבור גם לחייבו יכולים האם הכתובה,
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אין מקום מכל כתובה, תוספת כולל אינו הפוסקים לרוב דמתיבתא
ונצ"ב. הכתובה עיקר את אלא זה בשלב הבעל לחייב לנו

אפשר שאי גורם דהיינו "מגרש" שהבעל שבמקום לדון יש אולם
לאור והוא כתובה בתוספת גם אותו לחייב ניתן האם עימו לחיות

להלן. שיובאו גולדשמידט הגר"א דברי

219 עמ' א זצ"ל)בפד"ר גולדשמידט הגר"א דרגות:(ע"י כמה כתב
צודקת, בטענה שבאה אף האשה בקשת ע"פ שהיא גרושין תביעת
ור"ח; ר"ת במחלוקת תלוי זה שמקרה בגלל כתובה, תוספת לה אין
יסודי דבר בגלל ממנה שמונע בגלל לגרושין, הגורם הוא כשהבעל
דעה יש אותה, זן שאינו או אישות, חיי מקיים שאינו כמו באישות
שהרא"ש אלא חננאל, לר' גם כתובה חיוב יש שבזה בתוספות
יסוד עיקר את ממנה מונע כשהבעל בזה; גם חולקים והרשב"א
חייב הכל לדברי זאת, ממנה למנוע שלא האפשרות ובידו האישות

הגט. קודם גם הכתובה בכל

היא הר"ח דעת הרי ..." הנ"ל: שבפד"ר הדין מפסק חלקים להלן
בגלל היא שתביעתה אף האשה, תביעת מחמת לגט שכופין שבמקום
אך לתביעה, הגורם והוא בו התלויה אחרת סיבה או הבעל של מום
כי התוספת, לשלם חייב הבעל אין הגט, את הדורשת שהיא כיון
מנת על זו בהוספה התחייב שלא בהתחייבותו דעתו את אומדים
דידן בנדון זה ולפי דרישתה. פי על מהבעל ביציאתה שתקחנו
לדרישה, הגורם הוא הבעל כי אם האשה, דרישת לפי הם שהגרושין

התחייב. לא כן דעת על כי התוספת לשלם לכאורה פטור הוא

שמח: אור בעל זה על וכתב שמח... אור בספר דן זו בשאלה
דאדעתא למימר שייך ולא לכשיתעשר, עליו חייב התוספת דאף ברור
דאדעתא ידע מידע דהא כרחו, בעל שתצא לה הוסיף לא לאפוקה
ריצב"א... שכתב וכמו לה. אפשר אי מזונות ובלא נשאת, דליזון
וכתובה... גט ליתן דצריך פסק לבעול יכול שאין הבעל שהודה והיכא
מחמת בבאה תוספת דאין ר"ח דפסק ומטעם תוספת... דיש לו נראה
באין שייך אין הטעם זה לה, כתב לא למיפק דאדעתא משום טענה

לכך. מתחלה לו דנשאת ידיע דמידע לבעול יכול
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דבר עקב היא לגט הדרישה אם לר"ח... גם כי הריצב"א פסק הרי
אישות, חיי כגון כך, דעת על מתחלה היו שהנשואין בנשואין, יסודי
גט, תדרוש שהאשה דעת על בתוספת התחייב לא שהבעל לומר אין
לא ואם אישות, חיי דעת על לו נשאת שהאשה הבעל ידע הרי כי
ולכן התחייב, כן דעת ועל גט שתדרוש להניח יש אישות חיי יהיו

בתוספת. חייב הוא

והרא"ש הריצב"א. פסק פי על הם שמח האור שדברי ...אלא
שאם היא, והרשב"א הרא"ש דעת ...הרי בדבר. חולקים והרשב"א
סיבת מהי בדבר הבדל אין האשה, דרישת בגלל לגרש הבעל את מחייבין
זה גברא, כח חוסר האישות חייב בעצם היא הסיבה אם וגם דרישתה,
הר"ח. לשיטת התוספת לשלם פטור והבעל מחמתה כופין נקרא כן גם

כשהאשה - הבדל יש הרא"ש לדעת גם כי הדבר, ברור אולם
מפני אותה זן אינו בין - אותה זן אינו שהבעל זה בגלל גט דורשת
שאינו מפני אותה זן אינו ובין אותה, ולזון להשתכר היכלת לו שאין
...הרי לזון, היכולת לו שאין במקום רק כי ולזון. להשתכר רוצה
לא הם הגרושין ולכן בדבר הוא ואנוס באשמתו שלא היא זו סיבה
שביזמתה האשה חשבון על לזקפם ויש הנסיבות, מחמת אלא מחמתו
כי התוספת את לשלם פטור והבעל מחמתה, כופין נקרא וזה באו,
מפני אשתו את זן אינו הבעל אם אבל התחייב. לא כן דעת על

ובגלל ולזון, להשתכר רוצה לדעתשאינו ...גם גט, דורשת היא זה
התוספת. לשלם פטור הבעל אין הר"ח

מתשלום להתחמק מורד לבעל דרך לפנינו הרי כן, נאמר לא ואם
פטור ויהיה גט, לדרוש זה ידי על ויאלצנה אותה יזון לא הכתובה,
לא גט שתדרשי דעת על בטענה המרידה, ידי על הכתובה לשלם

סובלתו. הדעת אין זה דבר התחייבתי,

וכן ע"א... נ"ה דף כתובות במרדכי הם מפורשים הדברים ...אולם
את תובעת שהאשה שאף הרי בתשובה... הרא"ש מדברי מפורש יוצא
שהרא"ש ואף התוספת. לה לשלם עליו לפרנסה, לו שאין מכיון הגרושין,
בעצמו הוא שהבעל שמכיון כרחך על ...אלא כנ"ל, הריצב"א על חולק
כאילו זה הרי השניה, את שלקח ידי על לפרנס, לו שאין לזה שהביא

התוספת. לשלם עליו הריצב"א על החולקים לפי וגם ברצון, מגרשה
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לבעל שאין הרא"ש, בנדון כגון ברצונו, נולדה העילה אם ...אבל
היסודיים התנאים אחד את ...מבטל שניה, אשה שלקח מפני לפרנס
כזה באופן הרי מופרים. הנשואין וחיי האשה, כלכלת - נשואין בחיי
הבעל, אלא אשתו, את רוצה שאינו כמי נעשה הלכה: לחדש אין
אלא נעשה לא הנשואין, בקיום רוצה אינו במציאות מרצונו, בהנהגתו
ולא מחמתו הם הגרושין הרי כן ואם אשתו. את רוצה אינו ממש
לחייבו דידן בנדון יש נוסף טעם הרא"ש... גם מודה ולכן מחמתה,
מילוי אי בגלל הם הגרושין שאם הרי רשד"ם... עיין בתוספת,
כי אם הכתובה, בשטר במפורש הבעל עליה שהתחייב התחייבות
התחייב לא גרושין דעת על לומר אין האשה, רצון פי על הם הגרושין
על היא הכתובה שבשטר התוספת התחייבות אדרבא, אלא בתוספת.
מכל התוספת. ישלם ימלאנה לא שאם שבה, האחרת ההתחייבות דעת
לכל לשלם, הנתבע על דידן שבנדון וברור פשוט הללו הטעמים

התוספת". וגם העיקר כולה הכתובה השיטות,

עצמם. בעד המדברים גולדשמידט הגר"א מדברי חלקים העתקתי

שכתב ר"ח בשם קעז כתובות ממרדכי שהובא שמה להעיר ויש
לה שיש פשוט הדבר כתובה, ויתן יוציא אשתו את המדיר כשאמרו
אשתו לגרש שרוצה אחד כל כן תאמר לא שאם כתובה, תוספת
התוספת לגבי אמורים שהדברים שם הוזכר לא כי להעיר יש ידירנה.

הנ"ל]. במהר"ם [כמו הגט קודם

כסברת נפסוק ואם ברזל, צאן נכסי כתובה עיקר לחייב שניתן הרי
עכ"פ והמשמעותי הגדול החלק שהוא כתובה, תוספת גם הנ"ל הפד"ר

זו. כתובה של

אם שאף תוספת, מגיע אם שלפנינו במקרה לדון יש מקום מכל
לנו ואין זונות רועה שהוא היום מצבו בגלל בגט אותו מחייבים אנו
יכול שלגביה תוספת כשהנדון אבל במריבה, התחיל מי לדון צורך
לכאורה לדון יש בזה התחייבתי, לא לגרשנה שאוכרח ע"ד לומר הבעל
מהבית לצאת "נאלץ" האשה שבגלל אצלנו, נתבררה שלא בטענתו,
כל גרם ויש היחידי הגורם הבעל שאין וכיון לאחרות, הלך כן ועל
מספק. כתובה תוספת לה אין הגירושין התובעת והיא מצידה שהוא
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גם לחייב יש אלו, כגון מיוחדים מקרים שבכגון לדון יש מאידך
מדין הוא החיוב שכאמור כיון כז, בסימן גם בדברנו ועיין בתוספת,
שאין ודאי לעיל, שהובאו משה והאגרות החזו"א שכתבו וכפי כפיה
ור"ת, ר"ח למחלוקת גם או והריצב"א הרא"ש למחלוקת קשר לזה
כתובה בחיוב אבל הדין, מן כתובה חיוב בעיקר נחלקו שהם כיון
ועל לה, נתתי לא למיפק דעת על לטענה מקום אין ככפיה, שבא

כתובה. בתוספת גם לחייבו יש כן

בכתובתה האשה כבר זכתה באם הסתפק שם איש שהחזון ודע
כתובתה. הפסידה האם זנתה, מכן ולאחר

שלום בר ר"א להרה"ג הכתובה משפט בספר כי להעיר ויש
ב סימן כתובות דיני יוסף בית שו"ת ע"פ כתב שנח עמ' שליט"א
הבעל כמה ואח"כ האשה הביאה נדוניה כמה בכתובה נכתב שאם
ואז אחד חוב לסכום נהפך הכל הכל, סך נכתב ולבסוף הוסיף
הנדוניה על השומא בעת שהוסיפו בודאות לנו ברור אם אפילו
חוב, שטר כבכל הכתוב הסכום את הבעל משלם הוסיפה, שהאשה
הדברים לה. הוסיף לא למיפק דעת על זה במקרה אומרים ואין
שם: ב"י בשו"ת ועי' מפורשים. אותם מצאתי ולא חידוש הם
שוים שאינם ידוע שהו' אע"פ וכך כך בשומא עליו שקבל "שכיון
חיבת ומחמת וכך כך לי שוו לדידי אומר כאילו ליה הוה כך כל
מהם להפרע האשה ובאה וכשמתפרדים וכך כך לי' שוי נישואי'
שקבלם ממה הוזלו הרי כלל מהם נשתמשו ולא פיחתו שלא אע"פ
שם: קורדואירו הר"מ ובתשובת לשלם". וצריך נישואין בשעת עליו
שקר הוא חוב להיות' עליו שקבל השומא שאות' נמצא כן "ואם
הגאונים לדעת דאפילו כדקאמרן ודאי אלא ראוי, אין וזה גמור
יותר שהעלום היות עם שהעלום מה כפי אלא ישלם לא כשנאבדו
על גמור חוב הנדוניא אות' סך והעל' וקביל סבר דהכי משוויין

עצמו".

וכללם שהביאה מה על שהוסיף שכיון נכונים, דבריו אכן ואם
נראה וכך תוספתביחד, את הפסידה לא אז כי כלל, בדרך שהוא

חידוש. הם הדברים כאמור אבל הכתובה,
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כו סימן

בכתובה הנכתבים הזקוקים שווי
zehiy /miwewfd zpwz xewn /oad oeictl qgia miwewf miiz`n

.eipira dlw didz `ly daezkd zxhn /zetqep

כתובות, בהרבה הנוסח וכן רגילה, כתובה היא שלפנינו הכתובה
ליכי "דחזו זוז, מאתים בסך כתובה לאשה הבעל התחייב פיה על
מאה משלה לו הכניסה שהאשה הבעל כותב ובנוסף מדאורייתא",
הנוסח הוא זה נוסח מאה. עוד משלו לה הוסיף והוא כסף זקוקים
זקוקים ומאה נדוניא זקוקים "מאה לא: ס"ק סו מחוקק בחלקת

עי"ש. הכתובה, מלבד וזאת תוספות"

להם ליתן יש עליהם מודה שהבעל הראשונים המאה לגבי א"כ
נכסי כדין דינם אם לדון יש השניים המאה לגבי ברזל, צאן נכסי דין

קודם. סימן סוף עיין כתובה, כתוספת או ברזל צאן

כי שחידש צב סי' ח"ד העזר אבן משה האגרות לדברי ונציין
הדין, עיקר כפי הבעל ולא החתונה בעבור משלמת שהאשה בזמנינו
בסעודה טורח אדם אין פתוח, פתח טענת לענין אמרו [שהרי
לסכום יש הסעודה] את לשלם החתן על הדין שמעיקר הרי ומפסידה,
עשתה שהיא דמה לומר צריך ברזל: צאן נכסי דין שילמה שהיא
יצטרך שהוא הסעודה דמי נדוניא לו כהכניסה נחשב הוא הסעודה

ותתאלמן. כשיגרשנה לשלם

זקוקים מאה שווי

א שה סי' יו"ד ערוך בשלחן הבן: מפדיון ללמוד שאפשר נראה
זהובים שני בערך סלעים חמישה שהוא הוא הבן שפדיון רמ"א כתב
שהפרוטה האריך שם הגר"א ובביאור פולוניש. זהובים שני שהם רייניש
משקל הוא וסלע שעורה, חצי משקל והוא משתנה, שאינו סכום היא
הראשונים בזמן לוט. 16 הוא וזקוק לוט. ושליש 5 שהוא שעורים 384
הכתובה כן ועל זהובים, 2,5 עד שווה היה לוט) טז היה (שהוא הזקוק

זהובים. ל500 400 בין היתה זקוקים מאתיים של התקנה פי על
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הכתובה "ומ"מ ויותר, זהובים ל5 גדל הזקוק יותר מאוחר אמנם
כמ"ש דמנהגא אדעתא כה"ג כל זקוקים, שכותבים אע"פ השתנה לא

ארבע רק נשתעבדו שלא הראשון המנהג ונשארו אוהרי"ף, מאות
פדיון כן אם וחצי". זהובים שני לבתולה כתובה ושיעור זהובים, ת"ק
זהובים 400 - 500 הם זקוקים מאתיים ואילו זהובים שני הוא הבן

הבן. מפדיון מאתיים פי דהיינו

הנמשכים זהובים בידינו כשאין כתב ל אות טז חו"מ איש ובחזון
בן משקל לזקוק הכונה זקוק, וכתבו הקודמים הזהובים מהשתלשלות
ומסיים להלן], עי' זקוקים שתקנו בזמן שהיה [כפי צרוף כסף לוט טז

במנהג. תלוי ועיקר

לוט. ולא זהובים ולא זקוקים לא לנו אין אנו בימינו

בכל שכיום כתב צא סי' ד חלק העזר אבן משה האגרות והנה
ובעלי לחכמים אף כיום ידוע ולא בדולר רק משתמשים המדינות
למעשה נוגע הדבר אין כלל שבדרך כיון כתובה, שיעור ודיינים הוראה
קודם להסכמה מגיעים כן ועל כרחה בעל לגרש אפשר אי שכיום
או צוואות יש שכיום לאלמנות, הכתובה לגבי הדבר וכן הגרושין,
דרך ירושה צווי להוציא הצורך [בגלל בהסכם היורשים שמתרצים
עיינו לא כדין לעשות שמזדמן המועטין לפעמים "שלכן השלטונות]

כלל". לדין שייך שלא בעלמא פשר ועושין בזה רבותינו

זוז מאתיים הכתובה הדין שמעיקר הנ"ל, הגר"א דברי ביאר ושם
היה ולא בזול היה הכסף הראשונים ובזמן הבן, מפדיון עשר פי היא
זקוקין מאתיים לכתוב התקינו ואז הגרושין, את למעט כדי נחשב
הזקוקים יותר מאוחר זהובים. מאות לחמש מאות ארבע בין שהוא
דהיינו אותם, שתקנו בזמן הזקוקים שווי ע"פ השאירו ואז התייקרו
מאתיים בכתובה שנכתב במה התחשבו ולא זהובים מאות כחמש
גדול סכום נשאר הזהובים ע"פ גם שהסכום מאחר צרוף. כסף זקוקים

המנהג. אחר הולכים ובכזה להוציאה, בעיניו קלה תהיה שלא

הברית בארצות כיום שווה היה ברוסיה בזמנו משולם שהיה הסכום
ע"כ שבעניים, לעני גם גרושין למנוע יכול אינו שזה דולר, 41 רק
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ו"מסתבר התקנה, עיקר כפי ממש צרוף ככסף הזקוקים את לחשב יש
יתנו מגירושין למנוע חשוב אינו כתובה דכשסך התקנה שנשארה
הזקוקים לכתוב שהשאירו מה על טעם ואיכא זקוקין מאתים כתובה
סגי שלא זמנים עוד כשיהיה לעשות איך לידע כדי זה גבו שלא אף
שכל צרוף", כסף פונט מאה והוא מגירושין, למנוע דאורייתא כתובה
כנראה שהוא כתב תורה ושיעורי מדות ובספר פונט. חצי הוא זקוק
זקוקים שתיקנו בזמן שהזהוב עוד ביאר צב סי' ושם כסף. ק"ג 45,35
ככתובת כתובה לתת ותיקנו חז"ל בזמן צורי זוז או מדינה כדינר היה
נתנו התייקר הזקוקים שערך אף ומ"מ א, יב בכתובות כמובא כוהנים

והתק התקנה. בשעת הזקוקים שהיו ערך שאיןלפי שבזמן נשארה נה
הזקוקים. ערך לפי ישלמו גרושין מונעת הכתובה

לכיוון גם הראשון, המנהג ע"פ ללכת לנו יש לכאורה שכך כיון
ומאתים הבן, מפדיון עשר פי היתה הכתובה התקנה, בעת אחר:
זהובים שני בתחילה: שהיה כפי הבן, מפדיון מאתיים פי היו זקוקים

זהובים. מאות חמש עד מאות ארבע לעומת

בתחל' שכותב שלנו "בכתובה פסק: לא ס"ק סו מחוקק החלקת
מדאורייתא ליכי דחזי מאתן זוזי כסף בתוליכי מוהר ליכי ויהיבנא
זקוקים ומאה נדוניא זקוקי' מאה כותב ואח"כ דאורייתא), (כתובה
כסף. דינר ומאתים כסף זקוקים מאתים לה ליתן צריך נמצא תוספות,
דא, כתובת' שטר ואחריות יחד: שלשתן מזכיר בכתובה לבסוף וכן
מהרש"ל פסק וכן הם דברים דג' נמצא דא, ותוספתא דין, ונדוניא
ת' שהוא זקוקים מאתים לה ליתן צריך בתולה דכל נמצא ביש"ש
דינר ר' לה ליתן צריך ועוד המדינות, חילוק לפי זהובים ת"ק או
דינר שכ' בי"ד, מהרמ"א שכתב חשבון לפי ריינ"וש זהובים כ' שהוא
ה' לערך שעולה כתבו ששם כתבתי וכבר ריינו"ש, זהובים ב' הוא
לבד ויותר צרוף כסף לו"ט חמשים לה ליתן צריך א"כ ויותר, לו"ט

לבדה. לכתובה - הכתובה"

שווה כתובה ריינוש, זהובים לשני שוה הבן פדיון כי למדנו הרי
זהובים, 500 עד ל400 שווים זקוקים מאתים ריינוש, זהובים ל20

הבן. מפדיון 200 פי הם ולפחות במדינה, תלוי
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משקל 1920 כסף: גרם כ100 שהוא כיום מקובל הבן שפדיון וכיון
כסף, גרם מאה של שווי הוא כיום והנוהג גרם, 96 שהם שעורים,
שווי יהיה זה לפי מצוות. שיעורי בפרק תורה של שעורים ספר עי'

כסף. ק"ג 20 כ של שווי כפי זקוקים מאתים של

תקא. עמ' שם ראה תורה ושיעורי מדות בספר הגיע זו למסקנה
ובמה 75 74 הערות תק בעמ' החזו"א לשיטת שהקשה מה שם ועי'

שם. שצויין

הזקוקים מאתיים האם מחלוקת הובאה 364-365 עמ' יא בפד"ר
שלדעת שכיון שליט"א יוסף הגר"ע דעת וזו כסף ק"ג 2 למחיר שווים
2,5 לפסוק לנו יש הב"ח ע"פ ואילו כסף ק"ג 57,5 צ"ל החזו"א
אליהו הגר"מ ואילו הממעיטה, כדעה לפסוק לנו שיש מספק ק"ג
ואילך. תצב מעמ' הנ"ל ספר ועי' ק"ג. כ57,6 הוא שהחשבון סובר

כי לציין שיש אלא הממעיטה, כדעה אלא לחייב לנו אין לכאורה,
כהלכתם הנשואין ספר עי' זו, להערכה גרמה סופר טעות כי הטוען יש
בשם מט אות ב סי' שבעה הנחלת על הסתמך שהפד"ר שו עמ'
אלא זקוקים, לשמונים שווים זוזים שמאתיים נאמר שבב"ח הב"ח,

שם. סופר טעות שיש

מובאת כאמור וזו התקנה, עיקר כפי לנהוג לנו יש האמור וכפי
מינץ. המהר"ם אצל לראשונה

כתובות עי' להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא נתקנה כתובה הנה
ועוד. א פט ויבמות ב לט

בשעתה בה היה זוז, מאתים שהיא דאורייתא שכתובה לציין יש
למשנה ורע"ב רא"ש ר"ש, שכתבו וכפי שלמה, שנה של מזונות כדי
שלכך שם ישראל תפארת וראה צדקה, לענין ח, משנה ח פרק פאה

תמימה. שנה משך לצדקה תצטרך שלא זוז מאתים לבתולה נתנו

קלה תהא שלא היתה התקנה היא, האג"מ ע"פ הגר"א סברת והנה
זוז והמאתים המצב השתנה הדורות במהלך אולם להוציאה, בעיניו
דוקא, לאו הם שזקוקים אלא זקוקים, תקנו לכן נחשבים לא כבר
לפי אלא בדווקא, לאו יתפרש הדבר זקוקים בכתובה שכתוב ומה



כו סימן / העזר אבן / במשפט עיונים רמו

זהובים לפי זקוקים ע"פ לחשב יכלו אם כן ועל חכמינו, הסכמת
הוא וכך רשאים גרושין, למנוע כח להם יש עוד כל פעם, שהיו
הזקוקים של לתקנה חוזרים אנו משמעות לזהובים כשאין אבל המנהג,
שיטת לענ"ד נתבררה ולא הזקוקים. את הכתובה בנוסח השאירו ולכן
והרי פעם, שווים היו שהזקוקים כפי הזהובים לפי שהולכים החזו"א
יודעים הכלה ולא החתן ולא בכתובה, נזכרו לא זהובים היום
התקנה לעיקר מתכוונים שהם נפרש ואם מהזקוקים, לא וגם מהזהובים
לא שכלל מאוחרת" ל"תקנה ולא התקנה בעיקר שהיה כפי לחייב יש

לדורות. היתה לא היתה ואם שהיתה ברור

הוא וכן עהרענרייך, בהוצאת רו עמ' מציעא בבא ראב"ן ועיין
העולם שנוהגים במה לבי את נתתי תרעג: סי' ד"פ מהר"ם בשו"ת
בזהב בין בכסף בין ליה דהנעלת נדוניא ודא הנשים בכתובות לכתוב
ופעמים ליטרין, חמשין הכל דערסא ובשימושי דלבושא במאני בין
דורות סמכו אמאי דהכי וכיון ליטרין... ד' אפי' לו מכנסת שאינה
מילתא תליא דבמנהגא וכיון אהא... דסמכו נ"ל כן. לכתוב האחרונות
יהיו שלא ישראל בנות לתקנת האחרונים דורות חכמי שחשו י"ל
והשוום כגדולה לקטנה לכתוב ותיקנו להוציאן בעליהן בעיני קלות
בשוה תקנו משלו מוסף שהוא תוספת וגם שווה נדונייתן לכתוב כולם
כאשה ליטרין חמשין נדוניא הענייה שגובה ומה כגדול. לקטן

מש" כל על ממנו שקונין מפני זה ומשעבדהעשירה, בכתובתה בה כ
[צוין רסא עמ' הנ"ל בהוצאה כתובות ראב"ן גם ועיין בקניין. נפשיה
הראשונים אבותינו "ועמדו תצד]: עמ' תורה ושיעורי מדות בספר כבר
שלא ולעני לעשיר אחת תוספת ותקנו לבייש וחשו המלכות בזה
בעיניו קלה תהא שלא וגדר תורה תקנתן וכל לו שאין מי לבייש
שרובן מפני הורגלו ועתה תתקיט: סימן ח"ד ובראבי"ה להוציא".
וכיון לו... שאין מי את לבייש שלא ליטרן, מאה לכולן לכתוב עניות
בקניין לה מקנה הוא ליטרין, מאה הכניסו שניהם שבין החתן שמודה
כדי בו ...והרגילו עדים, כמאה להו הוו אחריות, אחריו ומקבל גמור

להוציאה. בעיניו קלה תהא שלא

שהם לעניים היתה התקנה שעיקר פירש קנג סימן הריב"ש ובשו"ת
לכתובת כזה מועט דבר חז"ל תקנו איך לך, "והוקשה הרוב: היו
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אפי' והלא להוציאה; בעיניו קלה תהא שלא כדי אמרו: והם אשה,
בעיניו קלה תהא אשתו, עם קטטה לו כשיהיה שבישראל, עני
מיורקה, באנשי שערת אתה תשובתך, כזה, מועט בדבר להוציאה
וסחורה כסף אוצרות טוב, כל מלאים בתים להם היו שעשיריה
חפצים לו יהיו אם אף אלה, כל לו אין ואשר מסתרים... ומטמוני
נקרא והותר, פרנסתו בה להרויח נקייה ואומנות זהב, ואלפי ותכשיטים
צר ללחם מספיקים שאינם הזאת, הארץ בתושבי תשער אבל עני.
יום ובכסות עור, שטיח על או ישנים, הארץ ועל במשורה, ומים
יחפים. הולכים ורובם טלאי, גב על טלאי ומלבושיהם בלילה, מתכסים
בשוה, לכלן לאשה כתובה תקנו ז"ל ...וחכמים היו, כך חז"ל ובימי
להוסיף רצה שאם ואמרו, בעני, ושערו לו, שאין מי את לבייש שלא
כל את אשתו, את לגרש ירצה אם והעני, יוסיף; מנה, מאה אפילו

ליתן". צריך לו אשר

תיקנו וכך התקנה עיקר כפי לחייב לנו יש אחד מצד האמור לאור
הדעה כפי לחייב לנו יש ומאידך לעיל, שהובא כפי רבותינו
שאף ביותר הממעיטה הדעה לפי לחייב נוכל שלא אלא הממעיטה,
קלה תהיה שלא חסרון מקום מכל זו, בדעה סופר טעות אין אם
מפדיון מאתיים פי לחייב נראה ועל איכא. עדיין להוציאה בעיניו
שזו כסף, קילו עשרים דהיינו ועוד, מחוקק מחלקת הנראה כפי הבן,
תהא שלא משום בה יש וגם ביותר המפורשת לכאורה שנראת הדעה

להוציאה. בעיניו קלה

בריש שהובא כפי בכתובה, הנזכרים ברזל צאן נכסי מלבד זאת
הקודם. ובסימן זה סימן
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כז סימן

עם חי כשהבעל הגט, לפני עוד כתובה תשלום
שלום דורשת והאשה אחרת

daezk aeig oiprl eyxbzp xak eli`k aygp dhhwe cexit m`d

zegtl epic zxg` dy` mr igd lra m`d /ield i"xdn zhiy -

xwir lr cinrdl yi m`d /daezk aeig oiprl b"xcg lr xaerk

dlw `dz `ly repnl n"r ,dy`d cia didz daezkdy dpwzd

`la mb daezkd cin mlyl xnena bdpnd /d`ivedl eipira

jxca zkll lrad z` gixkdl irvn`k daezk aeig /oiyexib

.daezk zcnvd /daezka cxtq ipa mipzny i`pz /dxyid

אחרת, אשה עם וחי אשתו את שעזב בבעל הוא שלפנינו הנדון
או גירושין בעת הוא לאשה מהבעל הכתובה תשלום מועד כידוע,
להתגרש ורוצה אשתו את עוזב כשהבעל הדין מה והשאלה מיתה,
בהמשך היא רוצה אלא בגירושין מעונינת אינה והאשה ממנה
אותו לכוף היא יכולה האם חדר"ג, שיש הזה בזמן ובעיקר הנשואין,
יגרום הכתובה מתשלום הפחד שאולי כתובה בתשלום חיובו ע"י
בכל היא רשאית אליה, יחזור לא אם אף או אשתו, אל לחזור לבעל
כאילו אותה בעזיבתו לראות שיש מפני כתובתה, את לגבות אופן

כתובה. גבית לצורך גירשה כבר

חיובא. לענין נתגרשו כבר כאילו נחשב וקטטה פירוד האם

הלוי מהר"י שיטת - כתובה

סי' הלוי מהר"י תשובת בשם כתב צג סי' ריש העזר אבן הגרע"א
יכולים ביתו ולעזוב ממנה ללכת ודעתו אשתו עם קטט "שהמרגיל טו

מידו". הכתובה להוציא הקרובים

בפירוש צג יעקב בישועות גם להלכה הובאו הלוי המהר"י ודברי
לה לאכול הבעל כוונת רואים אנו "אם ב: צג היטב ובבאר ב הקצר
כרחה על שתתרצה כדי לעיר מחוץ וללכת לקום כך ואחר הממון כל
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והוסיף מחיים", לגבות כתובה ניתנה בלבד, לגט ממנו להתרצות
מספיק בטחון לה יתן שאפילו הפוסקים "וכתבו יעקב: הישועות

לכופו". יכולה אינה(?) - לכתובה

הלוי לבית יעקב לר' הלוי מהר"י תשובת לפנינו שצב)והנה (שנת

יו: סי'

שכונתו הנראה וכפי הרבה מריבות אשתו לבין בינו עברו "ראובן
של כרחם שעל כדי חפץ שליבו במקום לעירו חוץ וללכת לקום היא

עגונהקרובי תשאר שלא כדי גט ממנו לקחת אחריו ללכת ירצו אשתו
מנדונייתה... להם שיחזיר מה בכל ויתפייסו

ליגבות ניתנה לא דכתובה החכמים... זה בנדון שכתבו מה ראיתי
נגבית כתובה דאין דפשיטא להאריך... להם צורך היה לא ומזה מחיים
בעל הרב סברת ולאפוקי לנדוניתא הכתובה בין לן שאני ולא מחיים
ובתוספת הכתובה בעיקר דדוקא כתובה עיקר בין המחלק העיטור
הרשב"א שכתב וכמו בנדוניא לא אבל מחיים לגבות ניתנו לא אמרינן
שסיבת מוכיחים הדברים דבנ"ד כלל זה שייך לא בנ"ד ואמנם ז"ל...
ואח"כ הממון כל לה לאכול הרעה כוונתו רואים שהם היא הקטטות
בגט ממנו להתרצות כרחם על שיצטרכו כדי מהעיר חוץ ללכת לקום
כבע"ח דה"ל מחיים נגבית כתובה אין הכא שייך לא כן ואם בלבד
דלא דאע"ג ב"ח דשאני לומר ואין ממונו... מבזבז שהוא בו שרואים
גבית זמן משא"כ בהכרח לבוא הוא עתיד מקום מכל זימניה מטי
רק אינם הקטטות כל דידן דבנדון לעולם... יבא דלא דאפשר כתובה
נדונייתא לה יפרע שלא וכדי להניחה שרוצה דעתו שגילה בעבור
ה"ל וא"כ בלבד בגט תתפייס כרחה שעל כדי ולברוח לקום חשב
ממעשיו... הנראה לפי עומדת לגירושין דהרי הפרעון זמן הגיע כאילו
דעתו שגילה כיון הגביה זמן הגיע כאילו ה"ל דידן בנדון וא"כ
ממעשה...דתותרנית... וראיה לגרשה כונתו הוא שזה מוכיחים ומעשיו
לא שעדיין אע"ג לגרשה שהוא כונתו שנראה דכל בהדיא דמשמע
מגרשה היה לא תותרנית היתה שאפילו לטעון שיכול ואע"פ גירשה
ה"ל לגרשה שדעתו הניכרים ודברים אמתלאה שיש כיון הכי אפילו
דלא אע"ג בנ"ד כן ואם בירושתה, זוכה ואינו כבר גרשה כאילו
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לגרשה שכונתו מוכיחים שמעשיו כיון עדיין, גרשהגירשה כאילו ה"ל

הכתובה גבית זמן הגיע עליהוכבר פליגי ז"ל דהתוס' ואע"ג ,
הניכרים ודברים אמתלאות שיש דידן בנידון כן ואם דרשב"ם...
בפירוש ביאר כאילו דה"ל לרשב"ם מודו עלמא כולי לגרשה שבדעתו

ביה..." קרינן זמן הגיע שכן וכיון לגרשה עומד שהוא בפיו

לקחת לה להתיר שאין הטוען דברי לדחות שכתב עוד שם ועיין
וסיים עליה, מקובל אינו הבעל למה טענה בצירוף אם כי הנדוניה

מחיים". לגבות כתובה ניתנה לא דידן בנידון כלל שייך "ולא

הכתובה תקנת כל פשוטה: סברא הם הלוי המהר"י דברי כי ונראה
מוציאה הבעל אם כן ואם להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי באה
לא שאם הרי ועוזבה, עמה קטט ומרגיל עמה חי שאינו זו בדרך
יש עוד להוציאה, בעיניו קל כיצד רואים אנו הרי בכתובה נחייבו
נכסיו, שמבזבז מי כדין בעיקול שמדובר הלוי המהר"י בדעת לומר
העזר אבן ט"ז ועיין זמנו, קודם חובו לשלם לכופו ב"ד שרשאים
בידו למחות האשה תוכל נכסיו מבזבז שהבעל רואים "אם א: צג סי'
המלוה שיכול נכסיו שמבזבז דלוה [י] עג סי' בחו"מ שמצינו כמו
שלא דאפשר כתובה שאני לחלק שיש אלא זמנו, בתוך אפילו לתבוע
כיוצא ועיין למעשה", וצ"ע היא, תמות דשמא לעולם גביה לידי תבוא

י. עג, חו"מ ועי' א, צג העזר אבן תשובה בפתחי בזה

נחשבים והקטטה הפירוד אמת: הם הטעמים שני ולכאורה
הבעל של חיובו לענין הבעל גירש כבר כאילו דהיינו כגירושין,
עבור לשלם הבעל יוכל לא שמא החשש את יש כן וכמו בכתובה,
סוס"י חו"מ למהרש"ם שלום במשפט ואכן יותר, מאוחר הכתובה
את הביא אבל ד"ה רפב סי' ח"ג מהרש"ם ובשו"ת והנה, ד"ה קפד
שלום במשפט שם ועיין נכסיו, מבזבז לענין הלוי המהר"י דברי
דברי את הביא עח סי' ח"א יצחק עין בשו"ת ואילו בדבר, שהרחיב
שתהיה כדי עליו האשה לאסור מעשה שעושה מי לענין הלוי מהר"י

להלן. ועיין גט, לקבל מוכרחה

אשה שנשא במי המחבר בן בהרחבה דן שם יצחק עין ובשו"ת
לה ליתן הדין מן מחויב הוא אם נשטתה שהראשונה מפני שניה



הגט לפני עוד כתובה רנאתשלום

לכך גרם השניה האשה את שנשא זה ידי שעל מכיון וזאת כתובה,
פרעון חיוב אז בא כן ואם תחתיו, תשאר לא הראשונה שאשתו
לחקור יש שם: ה ובאות הגירושין, קודם שהוא למרות הכתובה
לקבל מוכרחה ותהיה עליו האשה לאסור מעשה איזה הבעל כשעושה
או הנישואין בעת האם הכתובה חיוב חל מתי שם ודן גט, הימנו
האם בשואל: התשלום חיוב חל מתי למחלוקת ומקיש הגירושין בעת
ועל הנישואין מעת שהחיוב ומוכיח האונס, בעת או השאילה בעת
דין יש כתובה פרעון ובספק חוב לבעל אשה כתובת גבית קודמת כן
שחיוב וסובר הרמב"ם על החולק לרא"ש ואף פרעתי, אם יודע איני
חל שהחיוב כתובה בחיוב הוא מודה הפשיעה, מעת הוא שומרים

הנישואין. מעת

משעת הוא החוב שעיקר שביארתי ואחר כותב: שם לא ובאות
שאינו אף להתגרש, מוכרחה שתהיה פעולה עושה כשהבעל הנשואין

לשל הדין מן מחויב שיהיה גמור, בגט וחייבמגרשה כתובתה, לה ם
את מביא ושוב ממנו, להתגרש מוכרחה שתהיה בשעה לה לשלם
מסתפק מ באות אולם הנזכר, הלוי מהר"י בשם יעקב הישועות דברי
ולא הביאה שהיא מלוג נכסי בכתובת רק דן הלוי מהר"י שאולי
בן כתב הספר שבסוף ובהשמטות הבטיח, שהבעל כתובה בתוספת
פרעון בלא אשתו את לגרש תחבולות מבקש הבעל אם שגם המחבר
הגאון שכתב וכמו הגירושין קודם הכתובה לשלם מחויב אינו כתובה
באופן בכתובתה מחויב הלוי מהר"י הגאון דעת "ולפי הלוי. מהר"י

שמגרשה". קודם גם כזה

הלוי המהר"י ע"י נפשט הלוי המהר"י בדברי שלו הספק ולכאורה
ר' שהגאון ועי"ש לנדוניתא, הכתובה בין לן שאני ולא שכתב: עצמו

הנשואין. משעת חל כתובה שחיוב הסכים אלחנן יצחק

משתלמת אינה שכתובה בסופו קז שורש מהרי"ק שו"ת ועיין
טענת לבעל כשיש נידונו אולם מסרבת, והאשה גט רוצה הבעל באם

עלי. מאיס

שמחייבים מדבריו שנראה ג לסעיף ע סי' יעקב בית גם ועיין
החייב בורח בבעל דן יעקב הבית הגירושין. לפני כתובה ליתן הבעל
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לשניהם, לשלם כדי לו ואין אשתו, במזונות חייב ומאידך חוב, לבעלי
פסק כן ועל מזונות, לחיוב החוב בעלי קודמים דין פי שעל שאף
בכדי תפסה שאם חוב, בעלי לבעלה ויש מזונות התובעת באשה
הכתובה חוב שהרי כתובתה, לגבות היא רשאית ונדונייתה כתובתה
אותו כופים מפרנס שאינו שבעל דעה שיש וכיון החוב, לבעלי קדם
וכתובה, נדוניה לשלם כופים לגרש כופים אנו שאין ואע"פ גט ליתן
וכיון ונדוניה כתובתה יתן עכ"פ "או לה ויתן יגרשנה או כן ועל
בעל כשאר הוי תיכף ונדונייתה כתובתה לה ליתן חייב הדין דמן

תפיסה". דמהני חוב...

רוצה שאינה נשואה, לאשה כעצה אמורים הדברים ולכאורה
כתובתה יתן עכ"פ "או לה ויתן יגרשנה או וכלשונו להתגרש,
יעקב הבית שאין כיון מזונותיה, את לגבות תוכל כיצד ונדוניה",
להתגרש רוצים אינם אם ובין להתגרש רוצים הצדדים אם בין מחלק
במקרה רק אמורים שהדברים מתנה ולא בנשואין להמשיך אלא

בגירושין. רוצה והאשה

הובא שגם הלוי, מהר"י שלדעת ברור הרי לעיל האמור מכל והנה
אשתו, את שעזב בעל הרי היטב, ובבאר יעקב בישועות ברע"א להלכה
קודם אף הכתובה מלוא בתשלום חייב אחרת, עם חי אם שכן וכל
אין יצחק העין של בנו שלדעת ואף יעקב, מהבית נראה וכן הגט,

וכרוב. כקדמון לפסוק יש לכאורה הזמן, קודם כתובה

בנימוקי כתבו זה, בתיק בערעור, הגדול הדין בית של דין ובפסק
כתובה, לענין ולא נדוניה בענין אמורים הלוי מהר"י שדברי הרוב
מהר"י דברי את ולא השאלה תחילת את שראו מפני טעו וכנראה
הכתובה בין לן שאני ולא בפירוש: שכתב דבריו בהמשך הלוי
וכבר גרשה כאילו ה"ל הלוי: מהר"י של טעמו את וגם לנדוניתא,
לבין נדוניה בין נפ"מ אין ודאי זה ולטעם הכתובה. גבית זמן הגיע

כתובה. תוספת

מאמר לי כתב שליט"א שלום בר הגר"ע כב' כי לציין אני וחייב
לא שכתבתי, כפי לי נראה ולענ"ד מאחר אולם דברי, לדחות ארוך
זה. ענין לבירור דבריו וחשיבות הכותב חשיבות למרות דבריו העתקתי
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נדוניה, חיוב על רק אחרונים שדנו מקומות בכמה שמצינו ואף
מהאשה להפרד רוצה שהבעל מקום על דנו לא כתובה, חיוב על ולא

לאחרת. וללכת

כמיב. לפחות דינו כדין שלא אחרת אשה עם שחי בעל האם

כתובה. חיוב לענין חדר"ג לו שהתירו

שאשתו לגרום המנסה בעל בסתם הוא האמור דכל עוד נראה
שלא אותה" "שנושא ואף אחרת, אשה בנושא אבל ממנו, תתגרש
עם קבוע באופן וחי הראשונה אשתו את שעזב ברור אבל כדמו"י,
גט להשליש שחייב חדר"ג לו שהתירו ממי פחות דינו אין אחרת,
שעושה בגלל וכי כג, ס"ק בח"מ א סי' העזר באבן וכמבואר וכתובה,
כתובה, מחיוב יפטר השניה, מהאשה להוציאו בידינו כח ואין עבירה
שוטה כגון שניה, לשאת דין פי על לו שהתירו ממי טוב אינו ובודאי
להשליש שחייב השניים לנשואיו מתנגדת היא אם אף לו שמתירים

הכתובה. לה

האשה,ג. ביד תהיה שהכתובה התקנה עיקר על להעמיד יש האם

להוציאה. בעיניו קלה תהא שלא למנוע ע"מ

של התקנה עיקר כפי הדין להעמיד יש זה שבכגון נראה עוד
ועיין נשואה, היותה בזמן עוד האשה בידי תושלש שהכתובה כתובה,
משלישים שלכך בזה, כיוצא שכתב ז אות עא סי' ח"א מלכיאל דברי
על חדר"ג שהתירו במקום שהעמידו חדר"ג, שהתירו במקום כתובה
כתובות אמרו שהרי האשה, בידי תהיה שהכתובה כתובה, דין עיקר
או אביה, בבית הכתובה את מניחים שיהיו תקנו שבתחילה ב פב

עק שמא מחשש ורק וכסף, זהב קלתות מהכתובה עושים כךשיהיו ב
טלי לאשתו הבעל יאמר כעס ובשעת להוציאה בעיניו קלה תהא
אחראין נכסי כל לה כותב שיהא שטח בן שמעון "תיקן וצאי, כתובתך
בידי להיות אמורה היתה הכתובה הדין שמעיקר והיינו לכתובה",
חכמים בתקנת אפשי אי כיום לומר יכולה אשה שאין ומה האשה,
משה בדרכי שכתב כפי הוא הכתובה כל את אצלי עכשיו רוצה ואני
בכל שחושב זונות כמו אצלם הנשים "שיהיו איסור חשש בזה שיש
כתובה בלא להשהותה אסור ולזה בעיניו, שקלה כיון לגרשה, עת
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הך שייך כשאין "אבל אצלה, כשכתובתה אסור ולזה שעיניו שקלה
במקום רק הכתובה שתקנת מבואר אקמייתא... אוקמא שפיר סברא

הטעם בתרששייך זיל רק בתקנתם רבנו פלוג לא אמרינן ולא

פשעא". לא דהכא טעמא...

והולך באשתו בוגד הבעל שאם שלפנינו לנידון ללמוד יש ומכאן
שתהא איסור חשש אין שוב לאשתו, לחזור רוצה ואינו לאחרת
לא אומרים אין והרי בעיניו, קלה היא באמת שהרי בעיניו, קלה
עיקר אחר בזה ללכת ויש כתובה, בענין בתקנתם חכמים פלוג
הגט קודם עוד בידה הכתובה כל את לה ליתן יש כן ועל התקנה,

תרצה. באם

גירושין. בלא גם הכתובה מיד לשלם במומר המנהג ד.

מציעא בבא גבורים הרי"ף)בשלטי מדפי א סז אשת(דף לעניו דן
שטר לענין שם ודן בעלה מנכסי ונדוניתה כתובתה התובעת מומר
מה על לה יש "אמנם ומסיים: כגבוי, הוא האם לגבות העומד
שכן וכתב בתשובותיו מי' שהביא המערב גאוני בהוראת להסמך
ומנהג כך הדין שורת שאין אע"פ מיד, כתובה לה להגבות המנהג
כיון למומר הדבר שדומה לכאורה נראה ולענינינו הלכה", מבטל
לחזור לא מנת על במוצהר נכריה לחיק אשתו את עזב שהבעל

לאשתו.

הישרה. בדרך ללכת הבעל את להכריח כאמצעי כתובה חיוב ה.

לדרך הבעל את לכפות כדי גם זה בחיוב שיש להוסיף יש עוד
חיוב לענין כתב קלז סי' ח"א העזר אבן משה האגרות והנה הישר,
לומר "מוכרחין לאשתו: גט ליתן שחייב למי הגט קודם כתובה
שהוא הידוע מהחיוב לא חדש כתובה חיוב שהוא לתשב"ץ
גט ליתן לכופו שייך אין ההוא חיוב דמצד ותתגרש לשתתאלמן
הוא גירושין שתבע שעשה דזה לומר ודוחק גירשה, לא כשעדיין
הלוי מהר"י מדברי להעיר (ויש כתובה, חיוב לענין כגירושין כבר
שהוא לומר אפשר חדש חיוב שהוא וכיון כן) כתב שלא דלעיל
שחייבוהו ע"י לכופו "שהוצרכו כתב כן ולפני לכפותו", כדי רק
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שיתרצה יעשה שזה בזה, רוצה ואינו גדול סך שהוא כתובה ליתן
הגט קודם בכתובה שהחיוב הרי הכתובה", את לו כשתמחול לגרשה
אמורים שדבריו ואף לאשתו, גט ליתן הבעל את לכוף כדי בא
שאפשר גם מכאן ללמוד יש לכאורה בגירושין, רוצה כשהאשה
כשהאשה לאשתו, יחזור הבעל שאולי לגרום כדי כתובה ליתן לחייבו

לשלום. ומצפה רוצה

שחי דהיינו החטא, מן להרחיקו כדי לכופו לנו שיש וחומר וקל
את הזה בזמן לכוף יפה ב"ד כח שאין ואף באיסור, אחרת אשה עם
לנו שיש ובודאי בודאי דין לבית כח שניתן במה אבל העברינים,

היכולת. כפי לכוף

לאחרת והלך אשתו את שעזב בעל חייבנו אנו בדידי, ועובדה
דולר, אלף מאה נכבד סכום שהיה כתובתה, מלוא את לאשתו לשלם
דולר אלף מאה שבשביל ואמר לאשתו, הבעל חזר זמן כעבור והנה

לאשתו... ולחזור השניה את לעזוב לו שווה

עיניוו. שנתן אחד באדם "מעשה נז,א לגיטין לציין עוד ונראה
כך להם אמר עשה... מה מרובה, כתובתה והיתה לגרשה באשתו
דין לבית והביאוהו כדבריו, ומצאו בדקו הזקן... משמאי מקובלני
לא עדיין אדם אותו ולכאורה ממנו", כתובתה והגבוהו והלקוהו
עם רק בא הכתובה חיוב ואם כתובה. לשלם רצה שלא כיון גרשה,
כתובה, בתשלום להתחייב לא כדי יגרשנה לא עתה גם הרי הגירושין,
מגרשה, היה לא אם גם כרחך על כתובתה, הגבוהו כן אם וכיצד
וודאי שהעליל. מה עליה שהעליל כיון בכתובתה, חייבוהו אעפ"כ
לדמות יש ולדין להלכה בניגוד אחרת אשה עם שחי שלפנינו שהנדון

הנ"ל. לנדון

בכתובה ספרד בני שמתנים תנאי ז.

השאר: בין נאמר הכתובה בנוסח ספרדי בעל הוא שלפנינו הנדון
ואלו ראובן, ובני גד בני כתנאי וקיימין שרירין ביניהם שהתנו התנאים
אם כי עליה אחרת אשה שום יקדש ולא ישדך ולא ישא ולא הן...

הצדק...". דין בית ברשות
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שפח עמ' ח"א שלום בר אליהו להרה"ג הכתובה משפט בספר
מ על זצ"ל אוירבך הגרש"ז שתמה תנאיהביא של תוקף נותנים ה

הרי - הקדושין יתבטלו יקוים לא התנאי שאם לעניין אם גד, בני
שאינם בודאי וגם קידושין, שטר הכתובה אין כי לומר ניתן לא זה
וכן למפרע, יתבטלו הקדושין הכתובה, תנאי יתקיים לא שאם רוצים
בעילתה ותעשה הנשואין את לבטל תוכל שהאשה הכוונה אין בודאי
לבעל מביאה שהאשה הנדוניה על הוא שהתנאי כרחך ועל זנות, ביאת
כך, על גם שתמה אלא התנאים, יקיים לא אם מיד לקבלו שתוכל
שלא עצמו על קיבל ראשון "תנאי מהראנ"ח: הביא שפט עמ' ושם
יעבור ח"ו ואם אחרת אשה יקח ולא ברצונה שלא האשה את יגרש
או הנזכרת לכלה לתת ימים חודש תוך הנזכר החתן מחוייב יהיה
בשו"ת הוא וכן והתוספת". הנדוניה עם כתובתה מכוחה לבאים
סי' העזר אבן השולחן נוכח מספר הביא וכן נו, סי' ב חלק המבי"ט
יקיים שאם היינו ראובן ובני גד בני דתנאי זה לשון "משמעות טו

יזכה". לא לא ואם בנדוניא יזכה התנאים

של גד בני של התנאי כוונת שזו לומר התקשה הנ"ל בספר אמנם
הספרדית. הכתובה

כגון שבמקרה החתן שמתנה שהתנאי לומר יש אולי האמור ולאור
הגט. קודם גם כתובתה לקבל רשאית האשה שתהיה שלפנינו הנדון

ואינו עליו לסמוך כדאי אינו זה, בסעיף האמור שכל ברור אמנם
בעלמא. לצירוף אלא

כתובה הצמדת ח.

להצמיד יש שכיום בעבר כתבנו כבר הכתובה, של ההצמדה לענין
של הדין בפסק והמובא המהרשד"ם לדברי וצייננו למדד הכתובה
סד סי' יו"ד יעקב לחלקת וכן יח כרך שבפד"ר הרצברג הגר"ח
והכסף "הטיבעא" הוא בזמנו, עוד דהיינו המדד, שכיום שכתב בהערה
משולם אשר הצמוד הכסף הוא החוב כן ואם "הפירות", הוא

כסף. בשטרות
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שתוקף היא המציאות "בזמננו שם: יעקב חלקת שו"ת ועיין
מעות לדמות אין ובעשרותה, המדינה בחוזק תלוי המעות של שוויו
ונצורות גדולות מדינות למעות וקטנטנות קטנות מדינות של
בערכם יורדים קטנות מדינות של שמעות יום בכל ומעשים בעושרם,
מעות כשמלוים באופן בעשרם, הנצורות המדינות נגד ובשווים
מדינות נגד המעות יותזל זמן דבמשך זולא חשש יש קטנה במדינה
הריב"ן לדעת מותר הזולא אחריות עליו מקבל וכשהמלוה אחרות,
אף המעות של ששווי' להתווכח שאין מציאות זה גם וסייעתי'
בכל ופוחתים הולכין בעשרותם והנצורות הגדולות המדינות של
כל של השווי' וגם אדם בני של החיים וצרכי פרנסת ושנה, שנה
הלזה ערך ולפי לשנה, משנה ומתגדלים הולכים והבתים הקרקעות
משמעותו, "אינדקס", בלע"ז הנקרא וזה והולך, נפחת המעות
של ושכר פרס בתים קרקעות של ושיוויו החיים וצרכי שפרנסה

מתייקרים עבודה מיני המעותכל של שיוויו נגד למעלה והולכים
ועכשיו קבוע, מטבע והזהב הכסף היו קדמוניות בשנים -
כל שהמעות פחתא וזה קבוע, למטבע בעולם המושל "האינדקס"
יודעין זמן, משך על לאחד וכשמלוים מעצמו, והולך נפחת יום
אם לי דמה מעצמו, הזמן מחמת יופחת שהמעות והלוה המלוה
עוקבא דמר בדודא כמו השוכר של השימוש מחמת נפחת הדבר
מחמת המעות יופחת אם לי ומה אגרא זה בעד לקבל דמותר

הימים". משך

החותם אדם אין האחרונות, שנה בעשרים ולפחות כיום, כי נוסיף,
את מצמיד שאינו ארוך, לזמן חוזה על החותם לא ובודאי חוזה, על
ואף ארוך, לזמן כחוזה נחשבת שהיא ודאי וכתובה למדד, התשלום
"אחריות משום בזה יש הרי למדד, צמוד שהסכום נכתב לא אם
להצמיד שיש כן, תאמר לא שאם לדון מקום גם יש סופר", טעות
תוספת בעליהן להן שכתבו הנשים שכל הרי הכתובה, סכום את
פחות אפילו ואולי כלום, כמעט להן אין רב, זמן לפני לכתובה
לאדם שאסור שאמרו לחשש נוגע לא זה והאם דאורייתא, מכתובה
ואין להוציאה, בעיניו קלה תהיה שלא כתובה בלא אשתו עם לשהות
ואולי בשעתה, חשובה כתובה לה היה שאמנם מזו, להוציאה קלה לך



כז סימן / העזר אבן / במשפט עיונים רנח

מזונות אפילו שווה אינה הכתובה היום אבל כך, דעת על נישאה אף
כידוע, נקבעו, כתובה של זוז מאתיים כי לציין (וחשוב אחד שבוע
כשווי ח משנה ח, פרק לפאה בפירושם ורע"ב רא"ש ר"ש, ע"פ

שלמה). שנה של מזונות

הדברים: מסקנת

קטטהא. ומרגיל אשתו עם חי שאינו בעל כי הלוי מהר"י שיטת
בכתובה מיד חייב אחרת, אשה עם חי אם וק"ו ועוזבה, עימה

הגט. מתן קודם אף

חדר"גב. לו שהתירו כמי לפחות דינו אחרת, אשה עם שחי בעל
בכתובה. חיובו לענין

להעמידג. בעיניו, קלה תהא שלא כגון הענין, לפי לב"ד ניתן
האשה. ביד תהיה שהכתובה התקנה, עיקר על

לדרךד. הבעל להחזיר כדי בזמנה שלא כתובה לחייב לב"ד מותר
הישרה.

בכתובהה. לחיוב נוספת סיבה יש הספרדים, כתובת נוסח ע"פ
הגט. קודם בכה"ג

הואו. כיום שהמדד כיון למדד, כתובה להצמיד מקום יש
קלה תהיה שלא משום ובנוסף הפירות, הן והמטבעות "הכסף"

להוציאה. בעיניו



להתגרש רוצים הזוג בני שני כאשר כתובה תוספת רנטחיוב

כח סימן

רוצים הזוג בני שני כאשר כתובה תוספת חיוב
להתגרש

ירוחם רבינו שיטת ביאור

דין פסק

ixac xewn /df lr df micxen mdipy xy`k mgexi epiax zhiy

zlrez oi`yk oebr mewna ditk epivny zenewn .mgexi 'x

in xxazi m`a ielz mgexi epiax ly epic m`d /dpznda

ef `id xy`k dy` obrl ozip m`d /dcixna ligzd miccvdn

if ;dcxn :?cexitl dnxbyzrpen ;dzeaigzda zcner `l ;dzp

dqex`l `l la` d`eypl zcner sekl driazd zekf /meai

/daezk ztqeza lrad aeig iabl micxen mdipy /mai zxneye

m`d ,cexnl `l` zexyt` mey dy`l xi`yn `l lradyk

.daezk ztqez ciqtz f` mb

המעשה סיפור א)

בזמן כבר הבעל את עזבה האשה הן: שנתבררו כפי העובדות
בפני שהיה הראשון בדיון הנשואין, אחר חדשים מספר דהיינו הריונה,
תביעות היו לאשה להתגרש, ברצונם כי הצדדים שני הודיעו הדין בית
הבעל המשפט, בבית תבעה הבת מזונות את אולם הבת, מדור לגבי

זה. סכום תובעת האשה ש"ח, מליון סך על כתובה לאשתו כתב

אבל בית, בשלום רוצה אינה היא אף האשה להתגרש, רוצה הבעל
כתובתה. מלוא קבלת בלא להתגרש מוכנה אינה

להגיע סירב האשה וב"כ להתגרש, רוצים הצדדים ששני הנ"ל לאור
שני על כי הדין בית פסק הסכם, לידי להגיע לנסות רצה לא ואף
האשה בתביעת לדון אלא הדין לבית נותר לא להתגרש. הצדדים

לעיל. האמורה בכתובה חייב הבעל האם הבת, ולמדור לכתובה
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עם להגיע ניסה הדין ובית מאחר הם הכתובה בענין הבעל טענות
לא ובודאי רכוש בענין לדון לנו אין סירבה והאשה להסכם הצדדים
בערכאות. שהוגשה המזונות בתביעת כלול זה שדבר הבת מדור בענין
עמו, לגור מסרבת והיא מאחר מורדת היא האשה הכתובה, ובענין
מאחר "אסמכתא" אלא אינו ש"ח, מיליון בכתובה שנכתב הסכום
תהיה שהאשה רצה הבעל זה, סכום לשלם כוונה היתה לא ומעולם
וטען האישות, בענין קשות טענות טען עוד כן, אינה והיא יר"ש
אחת פעם לא הרגעה, בכדורי משתמשת היתה ושהיא "קולנית" שהיא
לבית לחזור סירבה שהיא לאחר מהפעמים ובאחד מהבית ברחה היא

גירושין. על החליט מצדו פניות לאחר

ואונסה אותה מכה היה הבעל ב"כ) (באמצעות האשה: טענות
מאחר הכתובה לגבי "אסמכתא" משום ואין הוכחו), לא (טענותיה
טענות טענה היא אף כן כמו החפשי, מרצונו הכתובה על חתם והבעל
של הסופית עזיבתה ביום אירע מה לגבי אישות. חיי בענין קשות
לבירור. ניתן הדבר ואין הזוג בני שני בין הכחשות יש מהבית האשה

האשה אך בית שלום לנסיון הבעל הסכים הדין בית בלשכת בעבר
בית. בשלום מעונינים אינם הצדדים שני כיום סירבה.

שניהם ביחד יותר לחיות רוצים אינם הזוג בני שני נסכם, אם
גם עמו יחד תובעת שהיא אלא גט תובעת האשה להתגרש, רוצים
בני שני לעיגון והגורם לגירושין המפריע היחידי הדבר וזה כתובה,
תיק האשה פתחה לגירושין הדין פסק לאחר מסוים (בשלב הזוג
ורק אך ונעשה ולחוץ מהפה זה היה כי ספק שאין בית, לשלום
היא שהאשה ספק אין כן כמו המשפט), בבית המזונות תביעת לצורך

עזיבתה. להצדקת הוכחות לה היו ולא הבית, את שעזבה

נוסף: סיפור

שנה, עשרה כשמונה לפני זרה, אשה לטובת אשתו את עזב בעל
בפועל אבל רכושו, במחצית זכתה משפט לבית פנתה מנגד האשה
10% של קצוצה ריבית ממנו גובה רכושו כל את לקחה הבעל לדברי
להתגרש, רוצה אינה האשה אמת, דברי וניכרים נטויה, ידה ועוד
חי שהבעל האשה טענת הזרה, האשה את עזב השנים במשך הבעל
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רוצה שהיא אומרת האשה הוכחה, לא הטענה אחרת, אשה עם כיום
תלונות נגדו הגישה השנים, כל בעלה את שרדפה מודה אבל בשלום,
עשרה משתים יותר עמו דיברה לא לדבריה נגדו, העידה למשטרה

בשלום. שרוצה אומרת היא רשמית אבל שנה,

נקמה. ורק אך היא האשה מטרת כי נראה הדין לבית

גט? בקבלת אותה לחייב ניתן האם

זה על זה מורדים שניהם כאשר ירוחם רבינו שיטת ב)

המקרה זאת, תובעים ואף להתגרש רוצים הזוג בני שני כאמור,
"וכתב ח: כג, נתיב מישרים ירוחם רבנו של לנדון דומה שלפנינו
לא שאמרה שאשה לו נראה כי אשמעאל בן אברהם ר' הרב מורי
לך בעינא לא נמי אנא אומר והוא וכתובה גט לי יתן ליה בעינא
להפסידה כמורדת אותה דנין דאין מסתברא גט, ליתן רוצה איני אבל
תוספת והפסידה לגרש אותו כופין שנה לאחר כתובתה... מעיקר כלום
לה". יהיב לא ולמיפק למישקל דאדעתא מדיליה לה דיהיב מה וכל

הבעל את שכופים חידש א) דברים: שני חידש ירוחם רבינו והנה
האשה את דנים אין א. דברים: שני הכתובה בענין חידש ב) לגרש;
האשה הפסידה שנה לאחר ב. כתובתה, מעיקר כלום להפסידה כמורדת

מדיליה. לה דיהיב מה וכל כתובה תוספת

הוא מי הדבר תלוי האם נדון כך אחר הכפיה, בענין נדון תחילה
וה הכתובה תוספת הפסד בענין נדון כך אחר לפירוד, שגרם אםזה

מי או במרידה ראשון שהתחיל הזוג מבני זה הוא מי הדבר תלוי
בפירוד. שהתחיל זה

בהמתנה תועלת כשאין עגון במקום וכפיה ירוחם. ר' דברי מקור ג)

מצינו שלא אלא חידוש, דברי הם ירוחם רבינו דברי לכאורה הנה
עמ' יד בפד"ר בשעתו שכתבתי וכפי עליו, שחולק מהפוסקים מי

.193

שליט"א רוזנטל רח"ש הרה"ג כנגדי שכתב כפי להרהר יש ואולי
על שחולק מי בפוסקים מצאנו לא כי "מש"כ :61 עמ' יט בפד"ר
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ירוחם לרבינו חבר בפוסקים מצאנו לא אדרבה ירוחם, רבינו דעת
לא הגדול בספרו יוסף הבית לרבות וגם הרשב"א, מתלמידי שהיה
תמידים ירוחם רבינו דברי שמביא אף ירוחם, מרבינו זה דין הביא

שם. עיין "... כסדרם

את שהמשיל שליט"א הדיינים ומגדולי מבכירי מאחד שמעתי וכבר
ניתן פיו שעל כיון לדיינים כאנטיביוטיקה שהוא ירוחם רבינו של דינו

מוצא. להם שאין תיקים לפתור

מקומות בהרבה נפסק ירוחם רבינו שכסברת מוצאים אנו ולכאורה
בפוסקים.

הבעל אם פשוטה, סברא הם ירוחם רבינו דברי נקדים, ותחילה
[או נקמה סיבות או סדום מידת ורק זה, את זה רוצים אינם והאשה
מונעים צדק] פי על גם אפילו או דין פי על מגיעה שאינה סחיטה
על לכפות יש בידים, עצמם את מעגנים הזוג בני ושני הגירושין, את
שחב חיוב משום או סדום, מידת על כופים משום או הגירושין,
שחולק מי מצינו ולא להלן. שנבאר כפי הנשואין בעת לאשתו הבעל
לכפות יש ביניהם, אישות של אפשרות אין שאם ירוחם רבינו על
הזוג, מבני אחד של עיגון משום לכפות אין אמנם, להתגרש. אותם
שנראה מה את שיקבל עד להמתין מבקש השני הזוג בן כאשר כגון

בזה. וכיוצא לו, שמגיע

פוסקים: בכמה מוצאים אנו זו וסברא

והואא. קדשתני לפלוני שאמרה אשה אמרו א סה בקידושין
[לאחר בקרוביו, אסורה והיא בקרובותיה מותר הוא קדשתיך, לא אומר
הנטען. אותה שיגרש עד אדם לכל אסורה וכן יגרשנה] או שימות
[ממנו מבקשין אמר ושמואל כופים אומר רב ושמואל, רב ונחלקו
בקרובה, דאיתסר לי ניחא לא אמר אמאי, כופים והקשו: גט], לתת
להתירה כדי יוצא: ד"ה שם הרי"ף] בדפי א כה [דף שם הר"ן וכתב
אומר אם אותו כופים שאין אלא גט לתת ממנו מבקשים להנשא,
אסור כה שבין (כגון הכי לאו "הא בקרובותיה, להאסר רוצה שאינו
מידת על כופים זה וכגון ליה, איכפת דמאי כופין, ודאי בקרובותיה)

.[375 עמ' ג חלק פד"ר גם [ועיין סדום".
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הם אלא בנשואין לצדדים תועלת שאין שבמקום לר"ן שפשוט הרי
לגרש. לכפות יש לצדדים, עיגון גורמים רק

נבב. סי' העזר באבן מהרי"ל, ע"פ רמ"א, פסק בזה כיוצא
שיכולה הרגל, את לו ופשט לחתנו מעות הפוסק שם שאמרו מה לגבי
בגט, פטור או כנוס או עצמי על פסקתי לא אני לארוס לומר האשה
לתת שתמצא עד יושבת זו הרי עצמה, על שפסקה זו היא אם אבל
שנשאה, קודם אלא מיירי לא זה "וכל רמ"א ופסק שפסקה, מה את
נותנים שאין משום באשתו לבגוד יוכל לא ודאי שנשאה, לאחר אבל
הח"מ וכתבו לאשתו. חייב שאיש מה בכל חייב אלא לו, שפסקו מה
היא אם גם אמורים שהדברים הוא" "ופשוט ד ס"ק והב"ש ה ס"ק

עצמה. על שפסקה זו

כופיםג. אנשים גבורת לו שאין שבעל היא הלכה בזה, כיוצא
לגרש, אותו כופים זן שאינו בעל הדין מעיקר כן וכמו לגרש, אותו
למה ולכאורה לגרש, אותו כופים מאישות מורד הדין מעיקר וכן
גבורת לו שאין טבעו שנתברר מפני אנוס הוא והרי הבעל, את כופים
עמ' יד בפד"ר כתבתי וכבר לו, אין אם פושע שאינו ובודאי אנשים,
נישאו זה דעת ועל הנשואין שמטרת משום זו כפיה שכל 195
אפשרות, כשאין הנזכרים, ובמקרים ואשה, כבעל שיחיו הצדדים,
לגרש. כופים גט, תובעת והאשה הנשואין תנאי לקיים רצון או יכולת

דרבנן,ד. איסור אפילו בנשואין יש כאשר בזה כיוצא מצינו עוד
כופים ולמה כ. סעיף קנד סי' בשו"ע כנפסק להוציא, אותו כופים
מי כשאין גם אמורים והדברים אישות, יחסי יקיימו ולא ישבו
שזינתה אשה לגבי להלן ועיין האיסור. את והסתיר שפשע מהצדדים
היא אם לגרשה בעלה את כופים אם הפוסקים שדנו נשואה בעודה

גרושין. תובעת

כשרה. בגט אשתו את שגירש "מי כא סעיף קנד רמ"א ועיין
מב סי' ועיין אחר", גט ליתן לכופו מותר הגט, על לעז קצת ויצא
רצה לא אם תורה, פסולי ספק או דרבנן עדות בפסולי מקדש ה

כופים נגדה.לכנוס פשע לא והרי למה, זאת כל ולכאורה לגרש. אותו
בפסולים אותה קידש שאם יח ס"ק ב"ש ועי' יג ס"ק ח"מ עי' אמנם,
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פשוט וזה אותו. כופים אין כשרים, בעדים שנית לקדשה ורוצה אלו,
שבאה זו והיא אלו לנשואין וקיום תיקון למצוא מוכן שהוא כיון

לכופו. אין כן על בסירובה המשכם את למנוע

הניירו. על נשואין זוג בני להשאיר אפשר שאי דומה סברא
זה במקרה שאין מפני להתגרש להם יש ביחד שיהיו אפשר אי ואם
אבן משה מהאגרות ותשלום גט כפית לגבי להלן הבאנו לבעל, הפסד
שיודע או לאשה בה רוצה כשאינו "אבל שכתב: מד סי' ג חלק העזר
מחמת רק לגרשה בעצם רוצה זה שבשביל כאשה, אצלו תהיה שלא
ושדה כבית דינו דבר", איזה ממנה להשיג רוצה גט צריכה שהיא
לו עדיף שהשדה משום הלוקח לו שנותן במחיר למכור רוצה שאינו
שתהיה לאדם טוב שלא יש דברים "כמה ועוד לו, שנותן מהמעות
להכשיר יש שלכן ממנה" אישות הנאת לו כשאין בו אגודה אשה
לסמוך אין גדולה סברא שהוא אף שמסייג: אלא כדין, שלא אונס אף
סי' הגרשוני עבודת בשו"ת כתב בזה וכיוצא לצרף. אלא לבד זה על

כללא)לה אם(ד"ה דוקא נלע"ד לאשה דמים אין הריב"ש דכתב והא :
ואם אישות, מיני כל עמו ולנהוג תחתיו יושבת להיות מחויבת האשה
לאשה, דמים אין למימר איכא בהא מורדת, דין עליה יש ממאנת
וכו' מורדת דין לה ואין עמה להיות אותו לכוף שאין במקום אבל
בשו"ת כתב וכן ומגרש. גמר וזוזי אונסיה אגב למימר איכא בהא
ולקחו אותו שהכו שאחר בעל בנדון קסז סי' ח"ב אהע"ז נזר אבני
רובלים טו לו נתנו הרב, אצל והשלישוהו ופנקסו דרכונו את ממנו
אלא אמרו לא וריב"ש ריטב"א שאף השיב גט, ונתן גט, שיתן ע"מ
באשתו שבגד באיש לא אבל כאשתו, ומחזיקה עמה לדור כשרוצה
ומגרש, גמר וזוזי אונסא שאגב הוא סברא ודאי שנים, כמה ועזבה
בלא תנשא שלא עליה שעבוד לו שיש רק בה רוצה שאינו מאחר

מגרשה. הוא הכסף שעבור לומר יש רשותו,

עגוןז. במקום ליבמתו לחלוץ יבם שכופים מוצאים אנו וכן
כופין לחלוץ, ולא לייבם לא רוצה שאינו אומר "אם א: קסה בשו"ע
או בעלה, בחיי מיבמה הנאה שנדרה "יבמה שם: ב ובסעיף אותו,

לה". שיחלוץ אותו כופין היהודים, מכל הנאה שנדרה
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מהצדדיםד) מי יתברר באם תלוי ירוחם רבינו של דינו האם

במרידה. התחיל

אחד כאשר גם נאמר ירוחם רבינו של דינו האם לדון לנו ויש
לפנינו, שהיו מקרים שני ונציין במרידה. ראשון התחיל הזוג מבני
מה לאשתו כשנודע אחרת, אשה עם וחי הלך הבעל אחד מקרה
והגישה משפט לבית הלכה בו למאוס לה גרם זה בעלה שעשה
כך ועל גירושין, לפנינו תבע הבעל וכו'. שיתוף", ל"פירוק תביעה
גם אבל לשלום לחזור מוכנה איני עילה, כל לך אין האשה טענה
מציק היה שבעלה בגלל כי טענה אשה נוסף מקרה אקבל. לא גט
האשה: גירושין, תבע הבעל לשלום, אליו לחזור מוכנה אינה היא לה
כיום תובעת! שאני מה כל המשפט בבית שאקבל עד אתגרש לא
לברר עלינו האם הייתה השאלה שנים, כמה מעוגנים הזוג בני שני
ממש, בטענות יש האם למאיסות, גרם מה להוכחות ישיבות ולקיים

בגט. לחייב כדי רוצים אינם ששניהם לנו מספיק או

והרי שהתחיל, במי דינו תלה ולא חילק לא ירוחם רבינו כי נזכיר
אחד. ביום למרוד שניהם התחילו לא מורדים שניהם כי ברור

נחזור ואחר לעגנה ניתן האם באשה האשמה כאשר נדון תחילה
ירוחם. ר' שיטת לענין

לפירוד? שגרמה זו היא כאשר אשה לעגן ניתן האם ה)

לעגן יכולים האם נחלקו מקומות שבכמה בפוסקים מצאנו אולם,
יכול אינו שהוא שקבעו מקומות ויש האשמה, כשהיא האשה את

מהם: לכמה ונציין אותה, לעגן

מרדה

תחת שזינתה אשה מרידתה; עקב אשתו על אשה שנשא בעל
נדוניה לו לתת לבעלה שהתחייבה אשה עליו; להאסר וגרמה בעלה
וגרמה יבמה, על הנאתה שאסרה יבמה בהתחייבותה; עומדת ואינה

לה. לחלוץ אותו כופים האם עליו, להאסר
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שצוינו למקרים הפוסקים שנחלקו המקומות מאותם ללמוד יש האם
לעיל?

כתובות שלמה)הראב"ן אבן פי' עם בהוצאה ג רסא בשו"ת(דף גם הובא ,
וסי' תמב סי' פראג דפוס מהר"ם ובשו"ת תתס סי' א חלק הרשב"א
הדעה שזו כתב כד סי' מליסא יעקב רבינו ובשו"ת ועוד, תתקמו,

המה וכן ד, עז העזר אבן ברמ"א המובאת כטהראשונה שורש רי"ק
הראב"ן) משם אחרת(לא אשה לשאת רשאי מרדה שאשתו שבעל פסקו ,

גרשום, רבינו חרם אחרי גם גט, לראשונה לתת לא בזמן ובו פניה על
הראשונה. מרד מתוך השניה את נשא אם זה וכל

מקרלין ז"ל פרידמן להגר"ד דוד יד הלכות בפסקי עיין אולם
אחר בה שחזרה מורדת אשה לגבי דן שם יט, עמ' יד פרק אישות
גט, לה לתת ולא לגרשה לא רוצה אינו והבעל ממרידתה חודש יב
עוד: וכתב פטור, או החזירה או בשוטים: אותו שכופים שם שפסק
כנס שכבר כיון דשם המהרי"ק, של לדינו דומה שלנו הנידון ואין
אין השניה את ולגרש חרם, מצד שתיהן לקיים לו אפשר ואי האחרת
לו גרמה ארוסתו וכן לו, לכבוד לא וכן בהיתר, נשאת שהרי סברא,
לכן לגרשה, לכופו הדרך את עליו העבירה וא"כ בקרובותיה, שיאסר
שיכול אחרת נשא לא בעוד משא"כ לעגנה, שיוכל אותה קנסינן
שתתעגן לקונסה סברא שום אין מורדה, קודם מתחילה כאשר לקיימה
המהרי"ק של בדינו ואף למעשה, הלכה להורות לי נראה כן לעולם,
ר"ל לגרשה, לכופו שיכול הדבר קרוב שלדעתי מאוד, אנכי חוכך
באשת אך השניה, את יגרש בע"כ ממילא ואיהו מהן אחת שיגרש

להקל... המהרי"ק דעת נגד מעשה לעשות אירא החמורה איש

לא עוד שכל סובר ירוחם, מרבינו מביא שאינו אף לדבריו, הרי
לדבריו לעיין וצריך לעולם. שתתעגן לקונסה מקום אין אחרת, נשא
באיסור לו וחי הלך "הראשונה" אשתו מרד שבגלל בבעל הדין מה
אפשר או הראשונה, את לגרש אותו כופים האם אחרת, אשה עם
לא וכן בהיתר, נשאת "שהרי לסברא מקום אין איסור, שעשה שכיון
העבירה וא"כ בקרובותיה, שיאסר לו גרמה ארוסתו וכן לו, לכבוד

לגרשה". לכופו הדרך את עליו
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זינתה

עליו, להאסר מעשיה ע"י וגרמה בעלה תחת שזינתה אשה ולגבי
לגרש? אותו כופים האם

לגרש, שכופים סובר הרמב"ם הראשונים: בזה נחלקו לכאורה
וחידוש ובדרוש לגרש, אותו כופים שאין סוברים ב ב זבחים ותוספות
העגון בגלל שאמנם הרמב"ם של טעמו שאפשר דן 181 עמ' לגרע"א
לנו שיש ומה לתקנתה, לחוש לנו אין לכך גרמה שהיא כיון שלה,
כתב ומאידך עליה, יבוא שמא איסור, מניעת מחשש אלא אינו לכוף

182)לדון עמ' אפשר(שם אותו, לכוף שאין שכתבו התוספות שאף
איסור, מחשש הדין בית מצד באה כשהתביעה אמורים שהדברים
שלה, בעיגון מתחשבים שאין בגלל לא אבל לכופו, אין זה שמטעם

לגרש. שכופים אפשר גירושין תתבע אכן היא ואם

בחידושיו סופר החתם הרי התוספות, בדעת הסתפק שהגרע"א ואף
נדרים ד)סוף כג כופים:(דף דין הבית שאין זבחים תוס' דברי על כתב

יעגנה למה עונתה לקיים לו אפשר שאי כיון תובעת, היא אם אבל
אין מקום מכל עליו, ונאסרה ברצון וזינתה שחטאה אע"פ בחינם,

להוציאה, אותו וכופין לעגנה, פשוט.לנו לי נראה גםוזה והובא
.177 עמ' ט ובפד"ר 237 עמ' א בפד"ר

נתיבות בשם זו סברא הביא א אות יא סי' ריש הפוסקים ובאוצר
גט לתת כפיה בענין ב כרך בסוף הוספות קונטרס [ועיין לשבת.
חיוב ע"י לגרש הבעל שכופים מנהג הביא טולדנו הרי"מ ושם במזנה,

לזנות]. עצמה תפקיר שלא כדי מעוכבת מזונות

דעת שהביא אחר שליט"א הגרחג"צ כתב 178-179 עמ' ט ובפד"ר
גם לגרש הבעל את כופים הפוסקים רוב שלדעת פוסקים, הרבה

בעלה. על עצמה שאסרה זו שהיא למרות זינתה, שהאשה במקרה

לפירוד, הגורם היה הצדדים אחד כאשר גם למדנו האמור מכל הרי
אותו אם גם לגרש, נכוף שלא סיבה זו אין לאיחוי, ניתן אינו שיותר
סיבה. בלא מסרב שכנגד והצד הגט את שדורש זה הוא שגרם מי
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שאם וסוברים התוספות, דעת זו אכן אם החולקים, אף כי ונראה
שבמקרה משום הוא זה כל לגרש, הבעל את כופים אין זינתה האשה
עוד וכל הבעל, חזרת אפשרות את במעשיה חוסמת לבדה האשה זה
על שליטה לה שאין אף בדרישה, לבוא יכולה אינה חוסמת, היא
עצמה והאשה עצמו הבעל כאשר כן שאין מה יצרה, שהיא המחסום
או גרידא נקמה הוא ביניהם הויכוח וכל זה את זה רוצים אינם
לחייב ויש יד לתת לנו אין דין, פי על מגיעים שאין כספים, סחיטת

גירושין. ולכוף

בהתחיבותה עומדת אינה

לבקש יכול אינו לפירוד הגורם ההפך: לכאורה מצינו גם אולם
מעוגן. שהוא מה בגלל לגרש לכוף

נדוניה לבעלה שהבטיחה שאשה מצאנו יכולההנה אינה ונתארסה,
אינה היא עוד כל לגרשה או לאשה אותה לשאת הארוס את לכוף
שולחן פסק וכבר מתעגנת. שהיא מה למרות בהתחייבותה עומדת
לו, שאין או לחתנו... מעות "הפוסק א: נב סימן העזר אבן ערוך
נדוניא בלא כנוס או עצמי, על פסקתי לא אני לבעל לומר היא יכולה
הרי ידה, הגיע ולא עצמה, על היא פסקה אם אבל בגט. פטרני או

שתמות". עד או שפסקה מה שתמצא עד יושבת זו

יבום מנעה

כופים אין ליבמה יוכל שלא גרמה היא שאם ביבמה מצינו וכן
אומר "אם א סעיף קסה סימן העזר אבן ערוך בשולחן לחלוץ: אותו

אותו כופין לחלוץ, ולא לייבם לא רוצה ר"ת)שאינו בשם ודוקא(ב"י .
קנ"ד סימן לעיל שנתבאר כדרך טענה, מחמת ר"כ)בבאה סימן .(ת"ה

שנדרה או בעלה, בחיי מיבמה הנאה שנדרה "יבמה שם: ב ובסעיף
מיתת לאחר נדרה ואם לה. שיחלוץ אותו כופין היהודים, מכל הנאה
אפילו בנדרה נתכוונה אם וכן לה. שיחלוץ ממנו מבקשים בעלה,
וברמ"א לה. שיחלוץ ממנו מבקשים אותה, ייבם שלא כדי בעלה, בחיי
ליבמה, יוכל שלא כדי לאחר ונתקדשה והלכה כהן, יבמה היה שם:
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הואיל לחלוץ, אותו כופין אין ומ"מ ממנו. הנאה נדרה כאלו דינה
לו". שאסורה גרמה והיא

יבם ושומרת לארוסה לא אבל לנשואה עומדת לכוף התביעה זכות ו)

דין יש בנשואה אבל ארוסה היא עוד כל אמור זה דין לכאורה
"וכל שם: נב רמ"א כתב כבר זה וחילוק לעגנה, יכול שאינו שונה,
יוכל לא ודאי שנשאה, לאחר אבל שנשאה, קודם אלא מיירי לא זה
בכל חייב אלא לו, שפסקו מה לו נותנין שאין משום באשתו לבגוד

לאשתו חייב שאיש גזרות)דבר דייני שני פרק מרדכי ".(הגהות

לאשה מאשר יבם לשומרת שונה דין שכתב ברמ"א מצינו וכן
סימן העזר אבן הרמ"א פסק יבם שומרת לגבי עיגון, במקום נשואה
כופין לחלוץ, ולא לייבם לא רוצה שאינו אומר "אם א סעיף קסה

ר"ת)אותו בשם לעיל(ב"י שנתבאר כדרך טענה, מחמת בבאה ודוקא .
ואיני זן איני "האומר נפסק ג סעיף קנד בסי' ואילו קנ"ד", סימן
שאין כגון לזון, לכופו יכולים ב"ד אין ואם לזון. אותו כופין מפרנס,
היא, תרצה אם ולזון, להרויח להשתכר רוצה ואינו לפרנס במה לו
רוצה שאינו למי הדין וכן כתובה. וליתן מיד להוציא אותו כופין
ואסורה אשה קידש אם "וה"ה רמ"א: כתב ז סעיף ושם לשמש.

להוציא אותו כופין ולאחר, לו מ"ג)להנשא כלל הרא"ש וכאן(תשובת ."
ואכן טענה, מחמת בבאה ודוקא רמ"א כתב לא נשואה אשה לגבי
כופין אז לו, להנשא "ואסורה כא: ס"ק קנד סימן שמואל בית כתב
גבורת לו אין אם כמו לידי, חוטרא בעינן טענה בלא אפילו אותו,

מחמתו". להנשא דאסורה כיון אנשים,

תמה מח ואות כח אות אנשים גבורת בספרו הש"ך בעל ואכן
שמעיקר שאף פסק כן ועל קנד, לסי' קסה מסי' עצמו סותר שהרמ"א
ולא להחמיר יש למעשה טענה, מחמת באה לא אפילו כופים הדין
תשובה בפתחי הובאו ודבריו טענה, מחמת באה כן אם אלא לכוף
[וכמדומה, כן, פסק לא הב"ש כאמור אמנם כב, וס"ק ז ס"ק קנד
אם אפילו לכוף שאין אנשים" כ"גבורת פסקו לא הפוסקים שרוב
כן אם אלא אנשים, גבורת לו שאין מי את או בכל, מורד הבעל

טענה]. מחמת באה היא
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שלכך כתבו סד כתובות וברשב"א מקובצת בשיטה כי להעיר, ויש
לא שעדיין משום טענה", מחמת "באה יבם ושומרת בארוסה בעינן

לעונה. לה משעובד

וליבם לחלוץ רוצה שאינו יבם דין לדמות אין כי להעיר יש ועוד
יהיה שלא מעשה בכוונה עושה שזו מיבמה הנאה שנדרה יבמה לדין
כי היבם, בכפית תקנה אין לזו כי יבמה, על לאוסרה כדי חזרה לו

שעשתה. במה הצליחה שהיא הרי כן תאמר אם

עשתה אם שם ברמ"א המובא רשב"א שלדעת לציין יש כן כמו
אבל מורדת, דין לה אין בכוונה, אפילו לחזרה ניתן שאינו מעשה
ס"ק שם הגר"א עי' רמ"א, ולדעת לחלוץ, אותו כופים אין מאידך
של התוצאה את ידעה שלא לתלות שאפשר כל ח, ס"ק וב"ש כג
אפשר לכאורה וא"כ האחים. לפני רוקקת וכגון מורדת, אינה מעשיה
האיש או שהאשה לומר אפשר שאי מהם אחד של במרידה גם ללמוד

המרידה. של התוצאה את בודאות יודעים

רבינו על חולקים שיש כתבו 267 - 274 עמ' יג בפד"ר והנה
בתירוצם לחלוץ תבע ד"ה א סד כתובות כתוספות סוברים והם ירוחם

שהדברי זההשני הרי כן ואם טענה, מחמת באה שלא אמורים ם
צריכים אכן ביבם תמוהים: דבריהם חילק. שלא ירוחם כר' שלא
ועוד הרשב"א, שכתב וכפי בנשואה, ולא טענה מחמת לבאה להגיע
גם טענה מחמת לבאה להגיע צריכים לעולם אנשים גבורת לבעל
גבורת לו שאין מי וכמו מהכל מורד כמו כופים, שמהדין במקום
טענה. מחמת לבאה צורך יש מורדים שניהם גם לדבריו ואכן אנשים,

.195 - 193 עמ' יד בפד"ר עוד שכתבנו במה ועי'

כמו יבם שומרת לעיגון לחוש אין שלרמ"א למדנו מקום מכל
כמו ארוסה לעגון לחוש אין וכן נשואה אשה לעגון לחוש לנו שיש

נשואה. לעגון לחוש לנו שיש

מורדת, לעיל: שהוזכרו הדברים ארבעת השיטות)מכל נשואה(לאחת ,
השיטות)שזינתה יבמה(לאחת בהתחייבותה, עמדה ולא שפסקה ארוסה ,

אין עדיין לעגנם שאפשר שמצינו אף יבמה, על עצמה לאסור שגרמה
לעיל. שהבאנו וכפי מורדים. כששניהם ירוחם רבינו של לנידון משם ללמוד
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להתגרש השני להכריח כדי מורד הצדדים אחד כאשר

תלה ולא חילק לא ירוחם רבינו לעיל כאמור עוד, להוסיף ונראה
מטבע מורדים, שניהם של המקרה כי ברור והרי שהתחיל, במי דינו
מן כי להניח ויש אחד, ביום למרוד שניהם התחילו לא הדברים
על היה בדבר חילוק היה ואילו ראשון, שהתחיל אחד היה הסתם
כופים משום או כאמור היא ירוחם רבינו סברת לבאר, ירוחם רבינו
כבעל לחיות דעת על נישאו הזוג שבני משום או סדום מידת על
לבוא אפשר אי אחד מצד למחלוקת, מקום יש בזינתה כן ועל ואשה,
אפשר אי וכן באיסור, מתנהגת המבקשת כאשר סדום מידת בטענת
נקיות, בידים באה אינה המבקשת כאשר נישאו כך שע"ד בטענת לבוא
אולם כתובה, תוספת לענין להלן שנראה וכפי בידה, היה והמפתח
בידה אין בה תחזור היא אם גם הרי שעשתה, מה אחרי מאידך
שהביאו 178 עמ' ט בפד"ר ועיין עותה. אשר את ולתקן מאום לעשות
את כופים אין לאחר שנתקדשה יבמה אם שאף האחרונים מגדולי
כוונה בגלל ולא נתכוונה, עצמה דלהנאת זינתה אם לה, לחלוץ היבם

לה. לחלוץ היבם את כופים יבמה, על עצמה לאסור

הגרע"א בדברי מוצאים אנו דומה ז,וסברא אות קנד לסי' ז"ל
לכופו, ראוי אם ספק שיש כהן אשת נדון רב הלחם בשם הביא שם
הגט יהיה אם גם ואז לגט, תחילה אותו לכוף תקנה יש שלכאורה
יהיה ומימלא לכהונה, עליו נפסלה מקום מכל כדין, שלא מעושה גט
כתב אולם הראשון, הגט בגלל עליו אסורה שהיא אחר לכופו ניתן
לכופו אפשר שיהיה כך בשל היה דהתחלה "דכיון תקנה: זו שאין
דין שהבית היכא זולת השניה על גם עליו מעושה גט שם בשנית,
ליתן מדינא אותו כופים עליו שנאסרה כיון בזה בערמה... עשו לא

שנית". גט

הדין בית אם אף ד אות קט סי' איש החזון לדעת כי לציין חשוב
מוזהרים בישראל ב"ד "וכל השני לגט לכוף מקום יש בערמה, נהגו
לכופו וחייבים רשאין הראשון, הגט על שכפוהו הב"ד וגם לכופו,
גט זה אין גט, לחיוב הדין בית שגרמו למרות למדנו הרי לגרש".

הגט. על עשוי לשם מתחילה כוונתם הייתה לא אם מעושה
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הוא יכול זו שבמרידה חשב ולא למרוד התחיל אחד אם זה ולפי
שכנגד הצד יסכים ואולי ימרוד השני שגם לו מניין שהרי גט, לכוף
משנה לא כן ועל גורם, בכלל זה אין הוא, וסיבתו מרצונו להתגרש

שהתחיל. הוא מי

בעל אם נסבל, בלתי למצב אנו יכולים הרי כן תאמר לא ואם
או לחזור הוא מבקש וכיום רע, מעשה לה עשה או באשתו בגד
הרי להתגרש, מוכנה ואיני לחזור מוכנה איני תענה האשה להתגרש,
ששמעתי וכפי חייהם, ימי סוף עד מעוגנים ישארו הזוג בני ששני
מן שהבעל גם ומה סובלתו. הדעת שאין דבר וזה כן, הסבורים שיש
שבת מצות בגלל הן עבירה הרהורי בגלל הן אשה לשאת חייב הדין

ורביה. פריה מצות משום שאין במקום גם

כתובה. תוספת לענין להלן שכתבנו מה להלן וראה

תוכיח "אם לפני: שהיה תיק לגבי כתב שליט"א שרמן הגר"א והנה
של והקשה האלימה התנהגותו היא להתגרש רצונה שסיבת האשה
את לחייב אין בגירושין, רוצים הצדדים שני כיום אם גם בעלה,

הכתובה". תוספת את להפסידה אין וכן בג"פ, האשה

וכופים שמחייבים בהלכה מוזכרת שבהם נסיבות אותם כל כתב עוד
לקיים רוצה אינו או יכול לא הבעל כאשר אמרו גט, ליתן הבעל את
והאשה הנשואין, במסגרת עליו שמוטלים הבסיסיים החיובים את
שכן הגירושין על כופים וגם מחייבים ואז לקיימם, ממנו תובעת
רוצה אינה שהאשה במקרה אולם המשותפים, לחייהם הבסיס נתערער
את שיקיים מהבעל תובעת ואינה המשותפים החיים המשך את
אז כי בג"פ הנשואין את לפרק מבקשת היא וגם כלפיה חובותיה

גט... ליתן הבעל את כופים ואף מחייבים שמכוחה הסיבה נופלת

מהצדדים אחד כל כאשר "רק כתב ירוחם שרבינו כתב כן כמו
הצד של מהנהגותו נובע שרצונו ולא עצמו מצד בגירושין רוצה
הגט לביצוע שכופים ירוחם רבינו פסק לא שבזה ובאשמתו, שכנגדו

לכך". שמתנגד מהצדדים למי
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את רוצה אינה האשה גם שאם הסברא את לקח מנין יודע איני
הר"ן מדברי בגירושין. מחייבים ואין גרע, מיגרע המשותפים החיים
דווקא דן לא כי ברור סדום מידת על כופים לגבי לעיל שהובא
לפרנס רוצה שאינו בעל המשותפים, החיים בהמשך רוצה כשהאשה
מרצונו רוצה שאינו גם אמורים הדברים לגרש, כופים הדין שמעיקר
זה, בגלל עמו לחיות להמשיך רוצה אינה והאשה אשתו, את לפרנס
תהיה שלא שיודע או לאשה בה רוצה "כשאינו שכתב משה האגרות
צריכה שהיא מחמת רק לגרשה בעצם רוצה זה שבשביל כאשה, אצלו
רוצה שאינו ושדה כבית דינו דבר", איזה ממנה להשיג רוצה גט
טוב שלא יש דברים "כמה ועוד הלוקח, לו שנותן במחיר למכור
שלכן ממנה" אישות הנאת לו כשאין בו אגודה אשה שתהיה לאדם
שאחד מדבר אינו ודאי כדין, שלא אונס אף לכאורה להכשיר יש
שאשתו בעל שכופים הסוברים הפוסקים רוב וכן השני, את רוצה
עם לחיות להמשיך רוצה כשהאשה אמורים דבריהם וכי לגרש, זינתה

באיסור? בעלה

בין שונה הגורם הוא מי ההגדרה כי להעיר, יש זה פרק ולסיום
הבעל אם לפירוד שגורם במה התחילה שהאשה מקום גם לאשה. בעל
לכך: דוגמה כגורם, הבעל נחשב שעשתה מה את לתקן יכול היה
הפר לא שהבעל אלא שנדרה זו היא אשה אם גם כולל אשתו מדיר

כתובה ויתן יוציא בזה שהדין נדרה, את ג)לה רלה סי' יו"ד וכן(שו"ע ,
ועי' שיניה", בין אצבע נתן הוא "דקיי"ל א ס"ק פב סי' הב"ש פסק
כאשר גם לגרשה הבעל חייב שו"ע שלדעת ט וס"ק ג ס"ק עד ב"ש
הדירה לא שהבעל אף הרי יד, ס"ק שם כח"מ ושלא שנדרה זו היא
נחשב הפר ולא להפר שיכל כיון מקום מכל לנדר, שגרם זה הוא ולא
"אשה יח: סעיף פ סימן העזר באבן רמ"א כתב בזה וכיוצא כגורם.
שיקרא עד לביתו לשוב רוצה ואינה קטטה, מכח בעלה מבית שהלכה
מאחר לשוב, ממנו דבושה מזונותיה, זה משום הפסידה לא בעלה, לה

פנים". לה מראה ואינו רשותו בלא שיצאת

פנים לה מראה אינו שהבעל כיון שעזבה, זו היא שהאשה אף הרי
הגורם. שהוא נחשב שתחזור, כדי
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שהוא - בדרך עליה בא "ושבעלה א: כד סוטה רש"י גם ועיין
כתובתה". נוטלת תשתה, שלא לה גרם

כתובה בתוספת הבעל חיוב לגבי מורדים שניהם ז)

זה על זה מורדים הזוג בני שני כאשר ירוחם רבינו לדעת כאמור
תביעת שיש מקום בכל והנה כתובתה, תוספת את האשה הפסידה
כשיטת הלכה בגט, לחייב כדי בה שיש האשה מטעם צודקת גירושין
הבעל שאם ברור אולם כתובה, תוספת מקבלת האשה שאין ר"ח
היא שהאשה לכך וגורם אשתו את לגרש כדי שיוכל מה כל עושה
יש כן ועל כתובה, תוספת הפסידה שלא גירושין, ממנו שתתבע זו
מבין זה הוא מי לבירור חשיבות יש מורדים בשניהם האם לדון לנו

במרידה. ראשון שהתחיל שניהם

שלפנינו: למקרה ותחילה

האשם היה שהבעל האמת, זו ואין הנחה, מנקודת נצא אם גם
כתובה: תוספת לאשה מגיע אין אותו, עזבה שהאשה יום באותו
בנדון שלפנינו: מהמקרה ברור ויותר לפנינו, למקרה דומה מקרה
המקרה ואילו הבעל, על אשמה להטיל הוכחה לכ"ע אין שלפנינו
ח בפד"ר הבעל, באשמת ספק היה לא להלן המובא בפד"ר המובא
בנידון דנו ,5-223 עמ' ועי"ש ואליהו, זולטי אלישיב י"ש הג"ר ע"י
כמורד, שדינו אמרו כך ועל צודקת, בלתי בטענה ביתו את שעזב בעל
לחזור מסרבת היא כי הדין לבית הודיעה האשה גם שמאידך אלא
לעפולה יחזור אם "גם הביתה, יחזור הוא אם גם בעלה עם ולהשלים
לשחוט רוצה סכין עם לי מרביץ הוא בית, לשלום מסכימה אינני
ל"י", 20,000 בסך הכתובה לי יתן הוא אבל לגט, מסכימה אני אותי,
הבעל ואילו ל"י 20,000 בסך כתובה תוספת כן אם תבעה האשה
את הביאו הנ"ל בפד"ר ל"י, 2,000 רק לה לשלם מוכן שהוא הודיע
והבעל מורדת שהאשה במקום כי דבריו, והסבירו הנ"ל ירוחם ר' דברי
לבעל, האשה את להחזיר ההכרזות כל באו כך לשם הרי אותה, רוצה
של לתקנה מקום אין הרי לחזור, מסרב עצמו שהבעל במקום אבל
ואדעתא ההכרזות, כל לאחר אשה כדין האשה דין והרי ההכרזות,

כתובה. תוספת לה יהיב לא ולמיפק למישקל
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את לגרש חייב המתנה של שנה כעבור שהבעל כיון עוד והסבירו
טענה, מחמת באה כגון לגרש שחייב בעל כל כדין דינו הרי אשתו,
כתובה. מתוספת פטור אלו שבכל קנד, בסי' המובאים המקרים ושאר

שב כותב רלה אלף סי' א חלק בשו"ת שהאשההרשב"א מקום
אינה ליה" "בעינא מחמת ובין עלי" "מאיס מחמת אם בין גט תבעה
למישקל "ואדעתא לגרש", תובעות "שהן כיון כלום בעלה משל נוטלת
כתובה, תוספת לה אין לגרש מסכים שהבעל ואף יהיב", לא ולמיפק
בזה מרדן" מחמת אלא עצמו מחמת להוציא רצה לא "ואם אבל
לבעינא עלי מאיס בין הדין חלוק ובזה כתובה עיקר אף מפסידה

המשפט והנתיבות אלגאזי)ליה. שם(להגר"ח ירוחם ר' על (דףבפירושו

ב) עמ' שאיןריח שאף הרי הנ"ל, הרשב"א כדעת פסק ירוחם שר' כתב
שבמקום א ס"ק קנד מהב"ש נראה וכן תוספת, דין אין כפיה דין
כיום כופים אנו שאין אף במומים כגון הבעל את לכוף היה שמהדין

כתובה. תוספת הפסידה גירושין התובעת האשה מקום מכל

האומרת אשה שכאשר ב עז יעקב הבית ע"פ נראה הדברים והסבר
אף לה נתן שהבעל מה כל על מחילה אלו בדבריה יש עלי מאיס
הרי בו רוצה איני אומרת כשאשה כאן ואף בפירוש, מחלה שלא
הם ירוחם ר' שדברי עוד ונראה בעלה, לה שהוסיף מה על מחלה
ועל זה, עם זה יחיו הזוג שבני מנת על נועדו נישואין פשוטה סברא
מקום יש הנשואין את לקיים רוצה מהצדדים אחד שעדיין זמן כל כן
אלא זה את זה רוצים אינם הצדדים כששני אבל ההדדים, לחיובים
מהשני להשיג רצון או נקמה כמו לגירושין המפריע צדדי גורם שיש
על רק שהם נישואין ליצור להניח לנו ואין לבטלו לנו יש כספים,
יכול שאינו מי שכופים כדרך הבעל, לכוף מקום יש כן ועל הנייר,
כן ועל ומזונות. עונה כגון העיקרים הנשואין מתנאי באחד לעמוד

האשם. במי דינו תולה ירוחם ר' אין למה מובן

גםח) האם למרוד, אלא אפשרות שום לאשה משאיר לא כשהבעל

כתובה תוספת תפסיד אז

מכן ואחר בעלה ידי על נמרצות תוכה אשה אם וכי תאמר, שמא
כתובה? תוספת תפסיד היא אז גם האם גט, ותתבע בו רוצה איני תאמר
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הבאנו וכבר הבעל, של המרידה בכוונת תלוי אכן כי לכך תשובה
219 עמ' א מפד"ר זצ"ל)לעיל ובבליקי קרליץ גולדשמיד הרה"ג ושם(ע"י

את המדיר כשאמרו שכתב ר"ח בשם קעז כתובות ממרדכי הובא
שאם כתובה, תוספת לה שיש פשוט הדבר כתובה, ויתן יוציא אשתו

ידירנה. אשתו לגרש שרוצה אחד כל כן תאמר לא

עצמו בעבור שעשה מה עשה שבעל שכל ברור הדבר מאידך,
אשתו, דהיינו שכנגד, הצד את להכריח כדי מתחילה עושה ואינו
הבעל את שכופים קנד בסי' המנויים אותם כל כגון גט, לקבלת

ר"ח כשיטת קיי"ל בזה הרי הנ"ל)לגרש, בפד"ר שאמרו שאין(וכפי
שגרם הוא הבעל אם שגם הדין ועוד זאת כתובה, תוספת לאשה
להתגרש, רוצה זה מחמת והאשה בו, תמאס שהאשה מעשיו ידי על
מקום בין שונה שהדין אלא כתובה, תוספת לה אין כן פי על אף
בגדר הוא אם כמו עמו, לחיות אפשר שאי למאיסות גרם שהבעל
ח כרך בפד"ר שליט"א אלישיב הגרי"ש נחלקו שבזה זונות, רועה
לא זה מחמת גרושין האשה אותו תתבע שאם הסובר ,278 עמ'
עמ' שם ז"ל, ישראלי הגר"ש ואילו ומתנות, כתובה תוספת הפסידה
הפסידה, זונות רועה שהוא בגלל שלה התביעה אם שאף סובר ,280
אינו שהבעל "שאף עלי מאיס מדין ללמוד לנו יש שלדבריו משום
הפושע והוא הגורם שהוא "ואף ממונו", ומכלה ישרה בדרך הולך
כלשון ואדם, אלקים בעיני מאוס שהוא כיון בו, למאוס אנוסה והיא
מתנות לה לתת רוצה שאינו לדעתיה אמדינן מקום מכל המהרש"ל,

קאי". דלימפק בכה"ג

שליט"א אלישיב הגרי"ש כן לעיל)כמו שהובא הקודם מחלק(בפד"ר ,
בגלל באילת לגור ועבר בעפולה מגוריו מקום את שעזב בעל בין
כתובה תוספת לאשתו אין מקום מכל כמורד, שדינו שאף פרנסה, צרכי
את המכה בעל לבין לאילת, עבר שהוא לאחר באה שתביעתה למרות

כתובה, תוספת לה יש שלזו נמרצות, 325)אשתו - 324 עמ' הנ"ל ,(בפד"ר
מקבלת גירושין, תובעת אם אשתו ומכה זונות רועה שלדבריו הרי
את שעזב מי או בו, תמאס שאשתו שגרם מי אבל כתובה, תוספת
להתגרש, האשה אותו תתבע אם פרנסה), (לצרכי מרוחק למקום אשתו

כתובה. תוספת תפסיד
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טובה אמתלה לאשה שיש אף עלי מאיס כך, לחלק שיש ונראה
עדיין למאיסות, שגרם שהוא בבעל האשמה לתלות מקום שיש ואף
שהרי שכזה, בעל עם לחיות לאשה אפשר שאי הכרח, במעשיו אין
כן ועל דומה, למאיסות שגרם בעל עם לחיות ממשיכות נשים הרבה
הדין וכן כתובה, תוספת הפסידה האשה האשה, את מבינים שאנו אף

רועהב בבעל כן שאין מה גירושין, תובעת והאשה נדוד, המרחיק בעל
דבר הבעל עושה שברצונו אשתו מכה או אלישיב להגרי"ש זונות
תפסיד לא גט, תתבע אם כן ועל בזה, לעמוד אשה לשום אפשר שאי
והאשה בו לעמוד אפשר שאי דבר בכונה העושה שכל ומכאן כתובה.
עושה שאינו שחין מוכה אבל כתובה, תוספת לה מגיע גט תובעת
בו, לעמוד אפשר שאי הכרח שאין למאיסות שגורם מי או מדעתו

כתובה. תוספת לה אין גט, כופים שאין והראיה

בפד"ר גולדשמיט הגר"א בשעתו העלה כבר נוסף מבחן נראה עוד
מחלוקת שהביא אחר ד, סי' משפט עזר בספרו גם והוא הנזכר
שלדעת אנשים גבורת לו שאין או לזון יכול שאינו בבעל הראשונים
והרשב"א הרא"ש לדעת ואילו כתובה בתוספת חייב ועוד ריצב"א
שנשא מי לגבי פסק ז דין ח כלל בשו"ת עצמו שהרא"ש הביא פטור,
לו שאין בגלל כתובה, בתוספת חייב שהוא אשתו על שניה אשה

שניהם. לפרנס

:221 עמוד א חלק רבניים דין פסקי שם וכתב

חולק הבעל, של מרצונו שלא נולדה הגרושין שעילת "במקרה
מרצונו הם הגרושין כאילו נעשה אומרים לא נעשה, הכלל על הרא"ש
בנדון כגון ברצונו, נולדה העילה אם אבל באשתו, רוצה שאינו כמי -
בנדון כגון או שניה, אשה שלקח מפני לפרנס לבעל שאין הרא"ש,
וברצותו קיימים, והנשואין לאשתו מדור נותן היה הבעל שברצות דידן
כלכלת - נשואין בחיי היסודיים התנאים אחד את מבטל נותן, אינו
הלכה: לחדש אין כזה באופן הרי מופרים. הנשואין וחיי האשה,
מרצונו, בהנהגתו הבעל, אלא אשתו, את רוצה שאינו כמי נעשה
רוצה אינו ממש אלא נעשה לא הנשואין, בקיום רוצה אינו במציאות
מודה ולכן מחמתה, ולא מחמתו הם הגרושין הרי כן ואם אשתו. את
והתוספת". העיקר לשלם הבעל שעל הנ"ל בתשובה ופוסק הרא"ש גם
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אבע"ז חלק רשד"ם ע"פ בתוספת, לחייבו נוסף טעם הוסיף עוד
ובשטר אשתו, על אשה לקחת שרוצה ראובן "בנדון קצ"ח, סימן
מסיק רשאי, שאינו שפוסק ואחרי אשתו על ישא שלא כתב הכתובה
לצאת תרצה והיא אשתו, על לישא ירצה ראובן דאם הרשד"ם:...
כתובה... לה ולפרוע כרצונה, גט לה ויתן להוציאה שחייב ממנו,
הכא שייך דלא מודו... עלמא כולי דידן בנדון ר"ח... דעת ותוספת...
למיפק אדעתא שאפילו הרי בהדא דאתני כיון אקני, לא למיפק אדעתא
שיפרע הוא התנאי יבטל שאם נחית דהכי אדעתא אדרבא אתני...

משלם.

ס"ד:... שאלה אמת בתורת ששון מהר"א דומה בנדון פסק וכן
ודאי בזה ספק דאין עליה... אחרת אשה ישא דלא בהדיא דאתנו
לא ולמיפק דלמישקל דאדעתה ביה למימר דליכא רבוותא, דלכולוהו
יפרע אשה ישא שאם לה כתב דהכי אדעתה ודאי הכא דאדרבה אמר,

הכל...." לה

התחייבות מילוי אי בגלל הם הגרושין שאם "הרי כתב: כן ועל
הם הגרושין כי אם הכתובה, בשטר במפורש הבעל עליה שהתחייב
בתוספת. התחייב לא גרושין דעת על לומר אין האשה, רצון פי על
דעת על היא הכתובה שבשטר התוספת התחייבות אדרבא, אלא

התוספת". ישלם ימלאנה לא שאם שבה, האחרת ההתחייבות

שליטה לו שאין בגלל ולא בידים שעושה כל הוא שהמבחן הרי
הוא הרי מדיר או שמכה בעל כן ועל בתוספת חייב שעשה, מה על
כבר שכנגד שהצד אלא בו, חוזר הוא אם אבל בידים, מעשה עושה
עליו, שליטה לו שאין דבר בגדר כבר זה עמו, להשלים מוכן אינו
כיוצא ועיין לעשות, ממשיך ואינו בו חזר בעבר שעשה מה על שהרי

ה. ס"ק קנד אהע"ז בפ"ת הובא צ סי' אהע"ז ביהודה בנודע בזה

מורדים. כששניהם בגט חיוב לענין לעיל שכתבנו למה הדבר וחזר

קטטה מחמת יצאה בין המחלק שהובא ששון מהר"א ומדברי
מרד אגרת עליה שכתבו מי לבין כתובה תוספת לה [שיש] שאין?
ע"פ כן כתב ששון המהר"א הכרח, אין תו"כ, מפסידה אז שרק
מתנות הפסד תולים שאין וסובר הראשונים שאר על החולק הרמ"ה
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מהר"א מחלק כן ועל הכרזה, בלא מרידה מספיקה אלא מרד באגרת
קטט הוא ששון שמהר"א שקטט נראה ויותר למרד, קטטה בין ששון
להתגרש. ברצון מדבר אין אבל התחיל, ומי האשם מי ידוע שאין

פרבשטין) הגר"מ של בפס"ד לאחרונה ראיתי בזה .(וכיוצא

זה, על זה מורדים הזוג בני שני שלפנינו המקרה נסכם, אם
האשה מרידת באם אמנם להתגרש, חייבים זע"ז מורדים ובשניהם
את ולמנוע להפטר הבעל ובידי לה גורם שהבעל דבר בגלל היא
כתובה, בתוספת חייב כן, עושה ואינו גרושין לידי המביא גורם, אותו
דבר הוא גרם שהבעל שהדבר ודווקא ,324 עמ' ח בפד"ר שליט"א הגריש"א לשון (עי'

של ברורה מרידה לפנינו שיש כיון זה בלא אבל מאיסות, סתם מאשר ליותר הגורם

מרידתה. להצדקת ההוכחה נטל עליה האשה,

מיליון של בכתובה מדובר שלפנינו שהנדון כיון הטענה ובעניין
אינו שכזה סכום שאף נראה פעמים אכן אסמכתא, אלא אינה ש"ח,

אסמכתא, שכתבנו)אלא במה והלאה 218 עמ' טו פד"ר עוד(ועי' כל אבל ,
כל לדון מקום אין פיצוי ועל כן, הטוען על ההוכחה נטל הוכח לא

הרעה. מי בשל נקבע שלא זמן

לפסוק: יש כן על

להתגרש.א. הזוג בני על

עיקרב. עבור ש"ח 1000 לאשתו הבעל ישלם הגירושין עם
כתובתה.

אשתו.ג. של כתובתה בתוספת חייב הבעל אין

מאוחרות. הוספות עם תשנג, ניסן

הדברים: מסקנת

כופיםא. זה, את זה רוצים אינם הזוג בני כששני ירוחם ר' שיטת
מפסידה אבל כתובתה, מפסידה אינה האשה לגרש, הבעל את

שנה. לאחר כתובה תוספת

השניב. הצד את מעגנים הזוג בני כששני ירוחם, ר' שיטת הסבר
מידת על כופים משום כופים: נקמה או סדום מידת בגלל רק

הנישואין. בעת לאשתו הבעל שחב חיוב משום או סדום;
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–ג. קידשתני האומר כופים: תועלת כשאין בזה כיוצא מצינו
אין לעגנה; יכול אינו – לה ואין ונשאה נדוניה פסקה כופים;
לו אסורה לגרש; כופים – אנוס שהוא אף אנשים גבורת לו
כשאינה כופים; – הגט על לעז ויצא גירש כופים; – מדרבנן
כופים תשלום; תמורת לכופו מתירים יש עימו, לחיות חייבת

לחלוץ. יבם

אחרתד. לשאת רשאי אינו – מרדה כגון אשמה כשהאשה
לגרש. כופים הפוסקים לרוב זינתה, ולעגנה;

לעגנה,ה. רשאי לנשואין- מניעה שגרמה יבם ושומרת ארוסה
נשואה. שאינה כיון

מטרתו. כאשר אולם במרידה, התחיל מי מחלק אינו ירוחם ר'
ירוחם. ר' דין אין השני, להכריח המורד

שעשתהז. מה תיקן ולא מנע לא אם גם כגורם נחשב בעל
אשתו.

אוח. גירושין תובעת האשה כאשר כתובה תוספת מחייבים אין
התחיל. כשהבעל אפילו רוצים אינם שניהם

גירושיןט. תבעה כן ועל עימו, לחיות תוכל לא שאשתו גורם
בו שתמאס גורם רק אם לא אבל כתובה, תוספת הפסידה לא

זונות. ברועה אפילו שפטור סובר ויש



כתובה ותובעת לגירושין רפאהגורמת

כט סימן

תובעת כתובה, ותובעת לגירושין הגורמת
משפט בבית ורכוש הדין בבית כתובה

`id m`d /dze` yxbiy dlral znxeby inl daezk melyz

oicd ziaa daezk /znfben daezk /ezxcbde ilr qi`n llka

.htyn ziaa yekxe

דין פסק

המעשה סיפור א)

התשנ"ט. בשבט א' ביום כדמו"י התגרשו ב' הזוג בני

בענין יפסוק הדין שבית הוסכם הגט מתן בכתובהבעת הבעל חיוב
תובעת היא בו האשה מטעם תביעה הוגשה כיום הגט, מתן לאחר
כן ועל דולר, מיליון הוא בכתובה ההתחייבות סכום כתובתה, מלוא

דולר. מיליון לה ליתן הבעל את לחייב האשה תובעת

דיונים. וכמה כמה הדין בבית נערכו הגט סידור לפני

סיכוי אין האשה אמרה התשנ"ט בכסלו כ"ג מיום הראשון בדיון
טענה האשה אותו, שונאת שהאשה טען הבעל ואילו בית, לשלום

המוות. את לה ועושה בזלזול כלפיה נוהג שבעלה

את עזבה האשה 17/06/98 מ הדין בבית התביעה כתב פי על
ומונעת אישות יחסי עמו מקיימת אינה שנה חודשים, שבעה זה הבית

ילדים. ראית ממנו

נכתב בו 22/09/97 התשנ"ז באלול כ' ביום הסכם חתמו הצדדים
יום שלושים בתוך דירה ירכוש לא הבעל אם כי מסכימים "הצדדים
ימשכו המשפט בבית המשפטיים ההליכים אז כי ההסכם חתימת מיום
והיות בנתניה", בביה"ד לגירושין מוסכמת תביעה יגישו הצדדים ושני

ההסכם. ביצוע את האשה תבעה הדירה את רכש לא והבעל
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המשפט בבית הרחקה צו הבעל כנגד הוצא התשנ"ח בשבט ב-ה'
האשה. תלונות בעקבות ניתן אשר

באותו התשנ"ח, בשבט ב-י"ב גט, לסידור תאריכים קבע הדין בית
מוכנים אנו אין ביה"ד: היום, הגט את רוצה אני האשה: אמרה דיון
הדבר המשפט, בית ידי על גט ליתן כפוי והבעל מאחר גט לסדר
מוכן שהוא הודיע הבעל התשנ"ח: באדר כ"ו בתאריך עצמו על חזר
לא אנו ביה"ד: הילדים. ראית הסדרי עבורו יוסדר אם רק גט ליתן
הסכם בגלל השאר בין היתה הכפיה כפוי, שהבעל כיון גט נעשה
גט, מרצונו נותן הבעל אין כי קבע הדין בית תשנ"ז, מאלול הנזכר
יכול שאינו הדירה, ברכישת חיובו דהיינו ממון חיוב מחמת אלא

בו. לעמוד

מיום המשפט בבית הבעל נגד האשה שהגישה התביעה בכתב
מים ניתוקי היו עוני, של חיים להם שהיו האשה מתארת 04/06/98
גירושין ולא בשלו"ב רוצה הבעל כי נכתב 9-13 בסעיף ושם וחשמל
פרחים שולח "הנתבע פעמים כמה להתגרש, באה שהאשה למרות

לתובעת".

לשלום מוכן אני הבעל אומר התשנ"ט במרחשון ט"ו מיום בדיון
שאסור בשביל גירושין רוצה אני לחזור, רוצה לא היא אם ורק בית,

אשה. בלי לחיות ההלכה מבחינת

ראיתי לא עונה: בית לשלום לחזור רוצה היא אם בתשובה האשה
הבעל שאבי [מתברר מזונות משלם לא הוא טכנית מבחינה מעשים,

לחודש]. ש"ח 3,500 שמשלם זה הוא

לכל הסכים הבעל בית, שלום הצדדים בין להשכין ניסה ביה"ד
ביה"ד. דרישות

כי מתנאיו אחד כאשר בית לשלום הסכם לבעל שלח האשה ב"כ
היה זה סכום כאשר ש"ח 60,000 מיידית לאשה לשלם הבעל על

האשה. להורי חוב עבור מיועד

פרחים הביא שהבעל מתברר התשנ"ט בכסלו י"ח מיום בדיון
במקום האשה לשלום, להחזירה כדי לידיה, למסור ורצה לאשה
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זאת, עשה הבעל משטרה, תזמין יכנס שאם עליו צעקה לקבלם
אמרה זה לסיפור בתשובתה האשה כובני, הרב עצת בגלל לדבריו,
ממנו בקשתי אני הדלת, את לפתוח זכות שום לו אין הדין: בבית

החובות. כל את ישלם כל קודם לעו"ס, ללכת

אמורה שהאשה לפני קצר זמן בא שהבעל הסביר האשה ב"כ
לעו"ס ללכת הילדות.היתה ביקורי להסדיר

בית. בשלום רוצה שהאשה נראה אין כי קבע הדין בית

אתגרש. דולר במליון כתובה לתת יתחייב אם האשה:

התביעות בכל ידון הדין שבית מוכנה היא האם נשאלה האשה
תובעת אני ואמרה האשה ענתה ובתשובה הכתובה, כולל הממוניות
ואילו בביהמ"ש לתבוע יכולה איני שכתובה מפני כתובה בביה"ד

בביהמ"ש. יותר לי נוח הרכוש עניני שאר

ביקשתי אני לא הבעל אמר התשנ"ט בשבט א' הגט ביום גם
הכתובה, את הגט לאחר שתתבע הודיעה האשה לי, נתנו לא להתגרש
האשה האם לברר צריך כך, אם הדין בית אמר אלו אמירות בעקבות

מורדת.

לבירור. התנגד האשה ב"כ

ולא הביתה אותי תכניס היא "אם הדין בית לשאלת ענה הבעל
היום". אליה לחזור מוכן אני קודמת בפעם כמו צחוק תעשה

לזרוק היום, שאעשה מה וזה גט, לסידור היום באתי אני האשה:
קל. דבר זה מילים

את כן ועל הדין בבית רכוש לתבוע יכול לא אני האשה: ב"כ
ואת בביהמ"ש לקבל יכול איני כתובה ואילו בביהמ"ש תובע אני זה

בביה"ד. תובע אני זה

המעשה. סיפור כאן עד
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השאלות. ב)

היא בגירושין מעונינת שהיתה היא שהאשה ספק אין האמור, לאור
הבעל, על הגט את לכפות ניסתה שאף זו והיא אותם שגרמה זו

הגט. מתן לרגע עד בית בשלום מעונין היה הבעל ואילו

תביעה על לדון יש כתובתה, לקבלת האשה תביעת כאמור לפנינו
צדדים: מכמה זו

שהפסידהא. מורדת בגדר שהיא או כתובה, לאשה מגיע האם
לכך וגרמה לגט שדחפה זו שהיא כיון ולחילופין כתובתה,

כתובה. לה אין כך בעקבות האם

אוב. זה, במקרה מחייבת דולר מליון של כתובה תוספת האם
דאורייתא". "כתובה רק אלא לאשה שאין

אינהג. ושבודאי אחרת בערכאה נידון הרכוש ענין כשכל האם
נזקק הדין בית זה במקרה האם תורה, דין פי על נוהגת

הכתובה. לתביעת

נחזי. ועתה

לגרש מוכרח כשהבעל ג)

אם ואפילו לגרש, שחייב מקום בכל כתובה, מתוספת פטור בעל
שהגרושין שחין מוכה כמו לטובתו שחוששים בגלל הגירושין סיבת

א. קנד סי' שו"ע עי' ממיקתו", שהיא "בגלל עבורו: טובים

בתביעתה צודקת שהיא ואפילו גירושין, שתובעת זו היא האשה אם
ראויה שאינה טוענת לגבי ו קנד, בשו"ע הנפסק וכגון לגירושין,
המומים כל לגבי הדין שהוא כתב א ס"ק קנ"ד ובב"ש ממנו, להבנות
תוספת לה אין טענה", "מחמת האשה באה כאשר וגם שכופים,
שיש אלא עוד ולא ליה. יהיב לא ולמיפק שלמישקל כיון כתובה,
שהיו מומים בגלל כשמוציא כתובה תוספת דין מה בפוסקים נידון

ג]. וס"ק ב ס"ק סוף ב"ש [עי' התנה ולא מראש ידועים

כאשר הדין מה בגט, חייב הבעל כאשר אמורים הדברים עתה עד
עד אותו מקניטה האשה אבל לגרשה, הדין ע"פ חייב לא הבעל

מגרשה: והוא בהקנטות לעמוד יכול שאינו
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יכול שהבעל זה שלולי כתבו וכי ד"ה ב מט גיטין התוספות הנה
מקניטה היתה האשה שאם הרי שם, בגמ' כמבואר בגט, אשתו את להשהות

כתובה. לבעל לתת שצריכה זו היא היתה מגרשה, שהיה עד הבעל את

צווי נגדו מוציאה וכן הבעל את מקניטה האשה שאם ודאי כן אם
והיום ממנו. כתובה לקבלת שלה לתביעה מקום אין שלפחות הרחקה,
שם: גיטין רש"י דברי את לומר אין החוק בגלל וגם חדר"ג אחרי
גירשה. מדעתיה אשהי דלא וכיון גיטא, לה יהיב ולא לה, דמשהי אפשר

שאם שהקשו "אבל" ד"ה ב סג כתובות התוספות דברי וידועים
היה לגרש, הבעל את כופים עלי מאיס טוענת שכשאשה הדין אכן
שגם תירץ שם שיף ובמהר"ם מהאשה. כתובה לבעל לתקן לחכמים

ושהיה. עיכוב לעשות היה יכול לגרש, הבעל את כופים היו אילו

הרבה לעשות הבעל היה יכול שתואר כפי שבמקרה לומר קשה
ושהיה. עיכוב

ספק שהיא באשה כתובה חיוב לענין ח ס"ק קטו ב"ש גם ועיין
שהיא כיון פרעתיך, אם יודע באיני כמו הבעל את לחייב שאין זינתה,
וסתירה. בקינוי וכמו כתובה לה אין לכן מספק, האיסור את גרמה

תוספת חיוב של בטעם ה"א ה פרק כתובות מסכת ירושלמי ועיין
ובסימן לגרשה. מוכרח ויהיה לו תעיק לא שהאשה כדי שהוא כתובה
תוספת לכתוב נאלץ היה שהבעל שבמקום תקנה" "כעין הבאנו כד
הקרובה "לסיבה אשתו את לגרש בא הוא וכיום המנהג, בגלל גדולה

לפט שיש הכתובה.לאונס", מתוספת אותו ור

גרושין תבקש שאשתו שהגורם ואילך 219 עמ' א פד"ר ועיין
האשה כאשר ובודאי כתובה, תוספת לענין מגרש עצמו הוא כאילו
כתובה. תוספת לה מגיע שאין ספק שאין לגירושין הגורמת זו היא

מאיסד) באומרת הדין ומה עלי, מאיס בגדר היא זו מורדת האם

הכתובה. לגבי עלי

עלי". "מאיס מורדת משום דנן במקרה לדון יש

מהרי"ק בשו"ת כתב וכבר כתובה, לה אין עלי" "מאיס מורדת כל
קב ג)שורש מה דף ורשא לגרש(ד' הבעל את כופים ולסוברים שלרש"י
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בפירוש עלי מאיס טענת לומר צריכה לא עלי, מאיס טוענת כשהאשה
[ועיין בפד"ר מקומות בכמה הוא וכן גט, שתובעת מקום כל אלא
עלי, מאיס דין לקבל שכדי שסא] סי' ריב''ש מדברי עמ'231 ג פד''ר
שהאשה מקום כל אלא עלי", "מאיס המילים בפירוש להוציא צורך אין

כתובה. לה אין הגירושין, נערכים כך ועקב הבעל את רוצה אינה

מפסידה האם מפסידה, היא מתי בפוסקים גדולה שמחלוקת אלא
שתמה י"א ס"ק ב"ש ועיין ב, ע"ז ושו"ע הרמב"ם דעת וזו מיד,
בקיצור ע"ז בב"ש הוא וכן החולקים, דברי ברמ"א הובאו לא למה
פוסקים, הרבה דעת וכן דבריה, לברר יכולה אינה אם מורדת דיני
הוא וכן אחר, במקום אותם ומנינו הם, רבים כי לפורטם צורך שאין
רק שמפסידה הסוברים יש ואמנם יוסף, מהגר"ע 345 עמוד ו בפד"ר
חיים לר' המשולש וחוט ורשב"א רמב"ן שיטת וזו חודש י"ב אחר
ושו"ע, רמב"ם מלבד הפוסקים כל דעת שכן ב' סימן ח"א מוואלוזין
בפד"ר גולדשמידט והגר"א א, אות סט, אהע"ז איש חזון דעת וכן

הספק. מחמת ישראלי והר"ש ,340 - 338 ו' כרך

כן אם עלי, מאיס כמורדת התובעת את נגדיר אם שלפנינו בנידון
חודש. מי"ב יותר מורדת כבר היא אופן ובכל להשהות צורך שאין הרי

בהכרזות צורך יש מרידה בגלל כתובה להפסיד כדי אולם
בשו"ת שכתב וכפי בהכרזה צורך אין עלי שבמאיס אלא ובהתראה.
אין עלי,.... מאיס באומרת הכרזה הוזכרה לא "מעולם י"ג סימן הר"ן

הסתם שמן עליה וכןמכריזים בה", תחזור לא הכרזות בכמה אפילו
אין עלי.... מאיס ...." 266 עמוד סופר הוצ' כתובות המאירי כתב
טבעה". לכוף יכולה אינה לקבל סבורה שהיא ואף תוחלת.... עוד כאן
אות י"ג סימן העזר אבן ה' חלק אומר ביביע שהביא מה גם ועיין

כן. הסוברים והלאה, ג'

התראה: צריכה אם מחלוקת הכרזה, צריכה שאין אף אמנם
הגר"א כתב וכן התראה צריכה מ"א סימן ריטב"א בשו"ת לריטב"א
ע"פ זולטי הגר"ב ו' ובכרך .68 עמוד ט' כרך בפד"ר גולדשמידט
אולם כ"ה, אות ס"ט העזר אבן איש בחזון וכן מ"ג הרא"ש שו"ת
נאמר ולא התראה, צריכה "מורדת" אשה כתב שם שהרא"ש לציין יש
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ליה בעינא לאומרת שהכונה אפשר ו"מורדת" עלי, מאיס אומרת
אומר ביביע יוסף הגר"ע מקום ומכל התראה, צריכה הכל שלדברי
מאיס האם מחלוקת הביא 344 עמוד ו כרך בפד"ר וכן ט' אות הנ"ל
שיכול ומסקנתו התראה צריכה אין השו"ע ושלדעת התראה צריכה עלי
ועיי קי"ט. סי' ח"א המהרי"ט דעת שזו הביא וכן לי, קים לומר הבעל
בהתראה. צורך שאין גרושין תובעת לענין ג חלק אומר מיביע להלן

כתובה חיוב לגבי המוחזק הוא שהבעל ד' קטן סעיף ט' ב"ש ועיין
לסעיף צ"ג סי' מילואים אבני ועיין ל"ד, קנ"ד בב"ש וכ"ה כב"ח, ושלא
אלא זה אין מזונות, לגבי כמוחזקת דין לה יש שהאלמנה שאף י"ח,
אבל וכיוצא, נפרעה אם לענין ספק שיש אלא ודאית, אלמנה כשהיא
במזונות, מוחזקת אינה שבזה מזונות תיקנו זה בכגון אם ספק כשיש לא

זה. בספר להלן זה בענין עוד ועיין כתובה. לענין ה"ה ומכאן

דין לה יש כתובתה, תובעת וגם עלי מאיס הטוענת אשה אם ואף
לכאורה זקוקה שאז עלי, מאיס דין ולא ליה" ומצערנא ליה "בעינא
גט שרוצה דידן נידון בכגון זה שאין נראה להתראה. הכל לדברי
"בעינא כאן אין בודאי שהרי הכתובה, בענין הגט אחר שידונו ומבקשת
בפד"ר שהובאו ד, אות סוף ס"ט איש החזון דברי ידועים ומ"מ ליה",
מאיס שהוא דברים וניכרים לדבר רגלים שיש שכל מקומות, בכמה
עלמא ולכולי עלי, מאיס דין לה יש כתובתה תובעת אם אף עליה
עליה הכריזו שלא פי על אף הלכך עלי, מאוס לומר לחובתה נאמנת

ז'. אות י"ג העזר אבן ה' חלק אומר וביביע כתובתה מיד איבדה

ההמלכות סדר כיום נהגו לא הפוסקים גדולי לדעת כי להוסיף יש
בספרו פרידמן הגר"ד כן כתב וכבר בפוסקים, שנאמרו וההתראות
פרק אישות הלכות [פסקי הרב" העיון "אחר דוד יד הלכות פסקי
אות ט"ו סימן העזר אבן ח"ג אומר יביע גם וראה מ"א], דף י"ד

זול והגר"ב ולפי, ד"ה זהי"ז שסדר כותב 41-37 עמוד ו' בפד"ר טי
לעיכוב. ולא לכתחילה הוא

היתה שלפנינו בהנידון התראה, להצריך נחוש אם אף ומ"מ
האשה דרשה כאשר דהיינו הגט, ביום שהיתה ההתראה וזו התראה,
מרידה, יש האם לבדוק צריכים אנו כך אם הדין בית ענה כתובתה,
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הבעל, ואת האשה את הדין בית שאל האשה, ב"כ התנגדות ולמרות
לזה, זה לחזור היום מוכנים אתם האם בנפרד, מהם אחד כל את
הודע כאשר נאמרו אלו תשובות בשלילה, האשה בחיוב השיב הבעל
האם להחליט הדין לבית תעזור זו לשאלה שהתשובה כאמור לצדדים

כתובה. הפסד לענין מורדת דין יש

לא עלי" "מאיס שהמילים אף עלי", "מאיס נידון הוא שלפנינו הנידון
הספק. מחמת גם ולו הכתובה, האשה הפסידה כן ועל במפורש, נאמרו

הנידון עלי, מאיס מסתם יותר הוא שלפנינו הנידון ועוד, זאת
פעמים כמה דחה ביה"ד גט, ליתן הבעל על לכפות ניסתה שהאשה
בכהאי והרי גט, ליתן כפוי שהבעל שנתברר מאחר הגט סידור את
לבעל בכתובה האשה את לחייב היה הדין שמן שהעלה יש גוונא
יש עלי במאיס אם אף כן, ועל המעשה. בסיפור לעיל שהובא וכפי
אין האשה תביעות בגלל גט נותן שהבעל במקום כתובה, להאשה

כתובה. תוספת לפחות לה

זו כי ראשונים כתבו כבר לגט האשה תביעת בעצם כי עוד נוסיף
פסוקות בהלכות מרידה: קיד)מהווה עמ' גדולות(ששון הלכות (ד'וכן

פד) סי' פרובנציא חכמי תשובות ג, טור סח דף ליהורשא אמרה ''ואי כתבו:
מהר''ם בשו''ת הובא וכן מורדת'', לה הויא כתובתאי לי והב גרשן
דאי שלו גדולות בהלכות פוסק יהודאי ומר רסא: סי' סוף פראג ד'
עז כתובות רי'ד בתוספות הרי'ד ויותר, מורדת'', הוי גרשוני, אמרה
דינה לצאת רוצה או מומים עקב גירושין תובעת שאם פוסק א
התובעת אשה לגבי אף כתב א סד כתובות רי''ד ובפסקי כמורדת,
לא כדי וזאת למות, הנוטה חולה מרע, שכיב כשהוא מבעלה גירושין
לעכב הבעל ויכול כמורדת, נחשבת שהיא אחיו, לפני ליבום ליפול
היא לכאורה כי חידוש: יש ובדבריו כתובתה, לו שתמחול עד הגט

כמורדת. נחשבת היא ואעפ''כ ביבמה, אלא בבעלה מורדת אינה

העזר אבן יעקב הבית וכן קפז סי' החדשות בשו''ת המהרי''ל אמנם
אם אלא מרידה בכלל אינה לבדה גרושין שתביעת כתבו ב עז סי'
וברש''י א קטז יבמות שאמרו וכמו תשמיש, מניעת עם יחד באה כן
עם בקטטה הנמצאת שאשה הוא [שהכלל קטטה, הגדרת לענין שם
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בכלל אינה לבדה גרושין שתביעת בעלי], מת לומר נאמנת אינה בעלה
כעסן. בשעת לבעליהן כך אומרות הנשים שכל לפי קטטה,

שכתב רעב עמ' טו סי' העזר אבן ג חלק אומר יביע שו''ת ועיין
טוענת כמו היא והרי והכרזה, התראה צריכה אינה גרושין שתובעת
שהדברים מודה הוא שאף ונראה כתובה. הפסידה ומיד עלי מאיס

בפועל. מרדה שגם אמורים

הזוג בני כששני [ובמיוחד תורה, לדין שמסרבת מי נוסיף, עוד
האשה ב"כ שהצהיר וכפי ומצוות] תורה שומרי הינם במוצהר
על לקבלם יכולה שאינה כספים לקבל כדי המשפט בבית שתביעתה
כתובה, לבקש יכולה אינה שוב שכך וכיון כמורדת, דינה תורה, דין פי
ספר קס"ז, סימן ח"ב העזר אבן סופר חתם בשו"ת שפסק וכמו
יואב חלקת נ"א, סי' אבה"ע ח"א חיים דברי צ"ח, סימן יהושע
ס"ז סוס"י אבה"ע בנעימים חבלים חדר"ג, לענין כ"ד סי' אבה"ע
אין אבל ז' סי' ח"ג אש שרידי שו"ת ועי' ס"ז, סימן ה' חלק ועי"ש
בכתובה כמוחזק הנחשב הוא שהבעל לעיל ועיין שלפנינו. בנידון זה

כשלפנינו. בנדון

מוגזמת. כתובה היא שלפנינו הכתובה ה)

הזוג בני ששני ברור דולר, מליון של התחייבות בה שנכתב מאחר
הבעל ביכולת שאין ספק היה לא לשניהם כאשר ברצינות, נתכוונו לא
כתבנו שכבר וכפי כלל, מחייבת אינה כזו כתובה זה, סכום לשלם
וכן כד, סימן זה בספר לעיל הובא וכן ,220-218 עמוד ט"ו בפד"ר
את אלא לגבות יכולים אין שכזו ובכתובה בתיה"ד, בהרבה מורים

כתובה. תוספת ולא עצמה הכתובה

לדבריה האשה דולר, מליון של בכתובה שלפנינו בנידון המדובר
קשים: בתנאים נשואין חיי חיו הם לדבריה עשיר, שבעלה ידעה לא
רצונה הוא המשפט בבית תביעתה וכל ומים, חשמל ניתוקי להם היו
בעלה שלדבריה משום הבעל, של "מחלקו" גדולים סכומים לקבל
פי ועל והיות קצר, זמן בתוך דולרים מליוני החתונה אחרי הרויח
תובעת היא כן על "בראוי", ואפילו אשתו קנתה בעל שקנה מה החוק
שהוא ידעה לא לדבריה הנישואין ביום מקרה בכל המשפט, בבית
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החיים במהלך אפילו הכנסה של צפי היה שלא שכך וכיון עשיר,
שכזה, גודל בסדר רווח מוגזמת.של כתובה בגדר הא זו כתובה

עשיר. כיום הינו או היה שהוא מכחיש הבעל אגב,

כתובה. לתוספת הנוגע לכל זו לכתובה נפקות אינן כן על

שלישית, סיבה ו)

כולל הכתובה ענין לה, שטוב למה רק ההלכה את מנצלת האשה
השמורות מסיבות בחרה שהאשה וכיון ונ"מ, נצ"ב האשה נכסי את
מלוג, ונכסי ברזל צאן נכסי תובעת היא ושם לערכאות, ללכת עמה
זמנית בו לבקש יכולה אינה אלו), בשמות שם קוראים שאין (אף
אותו דהיינו לכתובה שנוגע מה כל הרכוש בענין ידון הדין שבית
בערכאות שידונו רכוש חלק שיש האשה ב"כ שטען ואף עצמו, נושא
בפד"ר גם וראה עצמו, נושא אותו זה עדיין הדין, בבית אחר וחלק
שכתבנו מה ג סי' ח"א חו"מ במשפט עיונים ובספר 321 עמוד יח
בהלכה שאין ברור לו. שנוח למה רק ההלכה את שמנצל מי בדין
לקבל הבעל שיוכל מה על זכות אפילו או בעל, שקנה שמה מושג

אשתו. גם בזה שזכתה בעתיד,

מה את לקזז יש בערכאות, שכאלו בכספים תזכה אם כן אם
לפסוק יש תורה דין ע"פ דנים אנו שאם מכיון הכתובה, מן שזכתה
הזוכה גבה או שתפס מה את שמקזזים לאחר רק שמגיע מה את

שכנגד. מהצד

שאם הספק, על עצמו להטריח חייב הדין בית שאין עוד ומה
יהיו הדין בית ופסק הדין בית דיוני אז המשפט, בבית האשה תזכה
בתביעת תפסיד שהאשה למקרה הם הדין בבית הדיונים וכל תועלת, ללא

מזה. גדול דינא דבי זילותא לך ואין המשפט. בבית שלה הרכוש

המוכנים ב"ד בנדון שדן קע סי' ח"ג מלכיאל דברי שו"ת ועי'
אם "אף והעיקר: בד"ה וכתב רשאים, האם דב"ד זילותא על לוותר

נכונה". סברא והיא בזה, שליחותיהו עבדי לא לטרוח, רוצים

רכוש לתבוע להחליט האפשרות את לתובעת נתן הדין ובית ומאחר
להמתין. לנו אין סירבה, והאשה הדין בבית
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סיבות: משלוש ותוספתה כתובתה האשה הפסידה האמור לאור

כתובתה.א. הפסידה כן ועל בבעלה מרדה האשה

אינהב. דולר, מליון בסך מוגזמת, שהיא כיון הכתובה תוספת
כתובה.מחייבת, עיקר רק אלא

נזקקג. הדין בית אין אחרת, בערכאה נידון הרכוש שענין כיון
כתובה. של לתביעה

כתובה. ותוספת כתובה לקבלת האשה תביעת דוחים כן ועל

שאנן, שלמה תשנטחיים תמוז ה'

ל סימן

ספציפי במדור אשה זכות

התשס"ג בתמוז ד' בס"ד,

דין פסק

zcxei dpi`e enr dler"e "rx depl dti dep"n dy`d zcxed

jk xg`e dy`l lrad ozpy zerwxwe oilhlhn zepzn /enr

zniiwd zekfd /"eziignl zepznd z` xeknl dvexe iprd

zekf /mdipia aix yiyk "ceb` e` ceb" reazl befd ipan cg`l

.wtqn dripn ev lehia /cexit yiyk yekx zwelg

המבקשת. ידי על ספציפי למדור בקשה לפנינו הוגשה

המבקשת. בקשת כפי צו בשעתו נתן ביה"ד

קיים ביה"ד הצו את לבטל ומבקש התנגדותו, את הגיש המשיב
הצדדים. לבקשת דיון

7 האשה ולגרסת חדרים עשרה 10 בן בית לצדדים שהתברר, כפי
גדולה. חצר לבית יש ובנוסף מ"ר, 300 כ- הוא הבנוי הבית שטח חדרים,
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עם לבדה גרה האשה כיום כשנתיים. מזה זה פרודים הזוג בני
הבוגרים. ילדיה

זרה. אשה עם כיום גר הבעל

הדין. בית שהטיל העיקול את לבטל מבקש הבעל כאמור

טענות: בשתי לדון יש

עמוא. "עולה משום וגם רע" לנוה יפה מ"נוה האשה הורדת
עמו". יורדת ואינה

אגוד".ב. או "גוד לתבוע הזוג מבני לאחד הקיימת הזכות

אשתו, לחיק הבעל להחזרת גורם היה המניעה צו אילו נקדים:
משפחתו, לחיק הבעל ואת בנים, על אבות לב להשיב גורם והיה

המניעה. צו את לבטל האם דן היה לא הדין שבית ספק אין

הורדהא) כל לכאורה הרע", לנווה היפה מ"נוה הורדת לגבי
מ"נו הורדה היא בנוחות, או ביופי או הרע",בגודל לנווה היפה ה

כן. מלעשות מבעלה למנוע יכולה שהאשה ע"ה סימן בשו"ע שנפסק

חדרים מאה בן בית לבעלה שהיה אשה וכי השאלה, נשאלת אולם
בזה גם יש וכי חדרים, 90 בת בדירה ולגור לעבור ירצה ובעלה

הרע. לנווה היפה מנווה הורדה משום

חדרים. 5 ל- חדרים 10 מ- הורדה על היא התביעה שלנו ובנידון
שביהמ"ש הוא ודאי אז כי ספציפי, מדור צו את יבטל הדין בית באם

ביניהם. תחולק שהדירה צו יתן

וז"ל: שכתב קנ"ז סימן ג' חלק תשב"ץ, בתשובת מצינו ואכן

התלמוד למעט, רב בין המקומות בין שינוי קצת שיש ע"פ "ואף
הוא רז"ל בלשון שכרך הוא, ידוע לעיר, כרך בין אלא בזה חלק לא
שמזכירין מקום בכל אבל ... כלל, חומה מוקף שאינו הוא ועיר מוקף,
ואנשי' חומה מוקפת שאינה ועיר חומה, מוקף הוא כרך ועיר, כרך
וכפר מדינה כ' ז"ל הרמב"ם וכן שדות. יושב כמנהג ומנהגיה מעטים
שמנהג לפי וכפר, עיר כתב העזר אבן בספר וכן ישמעאל, ארץ בלשון
מוקפות הם ששתיהן כיון וא"כ חומה, מוקף בשם עיר ללעוז הלעוזות
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למדוד זקנים להוציא הצריכו שלא וקוטן, גודל בין הפרש אין חומה,
לרע, יפה בין אלא הפרישו לא ונוה נוה בעניין וכן העיירות, רוחב

הפרישו, לא מעט ליפה הרבה יפה בין ונמצאואבל יפות חטין כדין
פירות המוכר בפ' רעות או יכול(צ"ד)יפות שזה ברור הדבר א"כ ,

עכ"ל. זו" בטענה לאלגזאייר מבגאייה אחריו ללכת אשתו את לכוף

הדירה גודל את להקטין רוצה שהבעל שלפנינו, לנידון נלמד מכאן
יפה מ"נוה הורדת משום זה בשינוי שאין האשה, לרשות שתעמוד

הרע". לנוה

שליט"א, עמוס מיכאל הרב הרה"ג ידידי הראני לעיל, לאמור בנוסף
כן ואם יפה, בית פירושו אין יפה "נוה כותב ע"ה בסימן שהב"ח
רע, לבית יפה מבית מוציאים דאין למימר ליה הוי אחת בעיר אפילו
כן (כתב טיפול, שייך ולשם יפה, עיר יפה, נוה בפירוש נראה אלא
בנוה עצמה ולבדוק להטפל צריכה שהיא מפני הרמב"ם: לשון ע"פ
ולפי למהרש"ל, מצאתי וכן וכעורה) קלה בו תהיה שלא כדי היפה
לעיר יפה שאינה מעיר אלא וסת שינוי מקרי לא נמי רש"י פירוש

אחת". בעיר לבית מבית לא אבל י"א)יפה, ס"ק ע"ה, בב"ש בקצרה .(והובא

הב"ח של דעתו את לצרף אפשר הרי כך, על חולקים שיש ואף
אין של חסרון משום שלפנינו בנידון זו בחלוקה שאין ומהרש"ל

הרע. לנוה היפה מנווה מוצאים

הבעלב) שנתן מיטלטלין מתנת הוא: הכלל לדון, נוסיף עוד
להתפרנס, במה לו ואין העני אם גם למוכרם רשאי אינו משלו, לאשה
סעיף צ' סי' באבהע"ז כמובא גמורה, כמתנה לה ניתנה שהמתנה כיון
למוכרם הבעל יכול שאותם ובדולח, זהב בכלי הדין שונה אולם טו,
מקנה אדם ובדולח זהב כלי "כי והטעם מהם, להתפרנס הוצרך אם
מה מהם, יתפרנס הוצרך ואם אשתו, בהם שתתקשט דעת על אותם
מהרי"ק שו"ת שכתב וכפי ונפסדים", כלים שהם בבגדים כן שאין
חוב בעל לגבי כו, סעיף צז סי' חו"מ בשו"ע נפסק וכן י', שורש
לאשה. הבעל שנתן מתכשיטים גם חובו לגבות שיכול בעל של
משום אצלה, הנמצאים המיטלטלין במכירת אין וכי השאלה, ונשאלת
דבר שכל נראה לכך, חששו שלא ומזה יורדת", ואינה עמו "עולה
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הבעל נותן אם בו, מחויב אינו והבעל צורך, בו ואין הכרחי, שאינו
ולמוכרו, לקחתו יוכל יצטרך שאם כך דעת על אותם נותן לאשתו,

ממנו. גובה חוב ובעל מכירה מכירתו מכר, אם כן ועל

"מי זה: בדין שכתב פב סי' הרי"ף בשו"ת מצאנו שלכאורה אלא
וכלי כסף כלי וכ"ש אשתו... מתכשיטי למכור ורצה חובות עליו שיש
אשתו היתה אם אבל חובותיו, לפרוע אותם למכור יכול ובדולח, זהב
יורדת ואינה עמו עולה דקי"ל לעכב, יכולה מיוחסת, טובים מבני

ב"מ בנמוק"י והובא הרי"ף)עמו", מדפי ב בתשובה,(סט הרי"ף "וכתב :
מבגדיה אפילו גובה אינו מיוחסת ומשפחה טובים בת האשה שאם
אשה שאין לפי וזהב, מכסף אפי' תכשיטיה בעניין וכן שבת, של

ע"כ". עמו יורדת ואינה עמו עולה ושנינו לתכשיטים, אלא

חלקו. לקחת הבעל על לעכב זה לפי האשה יכולה כן ואם

שנתן בתכשיטים שאין נראה רפא סימן א חלק רדב"ז משו"ת אולם
כאשר פנים כל על עמו, יורדת ואינה עמו עולה משום לאשתו הבעל
כדעת לי" "קים לומר האשה יכולה אין ואף חוב, פריעת לענין הנדון
למוכרם הבעל שרשאי והדין חובות פריעת של זה דין וכאמור הרי"ף,

הוצר הרדב"ז:אם לשון וזה הדינים, אותם הם מהם להתפרנס ך

או זהב תכשיטי לאשתו שקנה בראובן דעתי אודיעך ממני "שאלת
מיוחסת שהיא טוענת והיא אותם, לגבות ב"ח ובא העני ושוב כסף

עמו. יורדת ואינה עמו ועולה תכשיטים לאותן וראויה

קא למלוה המתנה בשקדמה ודאי אלא שטרו... קדם אם תשובה
קים לומר יכולה אם מיוחסת, שהיא ברור שהדבר וכגון לך, מיבעיא
זה שחילוק כך לומר יכולה אינה דעתי ולפי כן. האומרים כדעת לי
ז"ל רי"ף בשם יוסף נמוקי שכתבה ואעפ"י הגאונים, מתשובת הוא
סברת שהיא תימא ...ואפי' רי"ף, מתשובות שאינה נראה המקבל, פרק
כלל ודרך עליו, חולקין הפוסקים ורוב ז"ל הרמב"ם הרי ז"ל, הריא"ף
ס"ל, לא מיוחסת, לשאינה מיוחסת בין החילוק זה כתב שלא מי כל
כל הלכך עמו, יורדת ואינה עמו עולה אמרינן נשי בכולהו שהרי
כפלוני לי קים לומר יכול שאין ברור והדבר זה, לדין שוות הנשים
כיון רבים כנגד רבים או יחיד כנגד יחיד ואפי' רבים, כנגד גאון
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קבלוהו כאלו הוי הוא דמר ואתריה ב"ח, שנוטלן ס"ל ז"ל דהרמב"ם
כנגדו. גאון כפלוני לי קים לומר דין בעל שום מצי לא ושוב עליהם
ז"ל..., הגאונים תשובות כל ראה ז"ל והוא כבתראי דהלכתא ותו
ב"ח אותם נוטל וזהב כסף של שהתכשיטין שבפסקים הנכון הילכך
אותם הקנה לא ומרגליות וכסף זהב תכשיטי האשה... ביד שהם אפי'
אותם". וגובה עליהם המלוה סמיכות עיקר ולפיכך לגמרי, מעיקרא לה

רי. סי' ב חלק מהרש"ך ושו"ת קכח סי' ריב"ש שו"ת גם ועיין

שאינם אפילו מטעמים, הבעל אם הדין מה שלפנינו, לנידון ומכאן
את מחייתו, לצורך לקחת רשאי האם מאשתו, להיפרד רוצה צודקים,
שרשאי. לומר מקום יש לכאורה המקובלת, לתצרוכת מעבר לה שנתן מה

או בחובות, שקע שכבר בעל לדמות אין לדחות, מקום יש אמנם
את לעזוב יכול שהרי באחרת, עינו שנתן לבעל בפשיעה, אפילו העני

לאשתו. ולחזור שעה בכל האחרת

אם ואפילו שנאה, הצדדים בין שוררת כיום כאשר לדון שיש אלא
יש אולי שקרה, מה לאחר מקום מכל והגורם, הפושע הוא הבעל
מהתכשיטים לגבות יכול שבדיעבד בחובות, ששקע לבעל לדמותו

המלבושים!). מן (ולא לה שנתן

במד"ה, בעלה "כשהי' ה: ס"ק צד סימן מחוקק חלקת ועיין
צריכ' אין אלמנה שודאי וכלומר והמ"מ, הר"ן העתיקוהו הוא ירושלמי
כשהיתה שהתנהג' כדרך וזהב כסף ובכלי ושפחות בעבדים להתנהג
במד"ה בעל' כשהי' בעלה בלא בעלה בחיי שהית' כמו רק בעל' אצל

משמשת שאינה זה לפני הביתוכמ"ש משמשתבכל שהיתה כמו
בעלה". בחיי

שבעלה לאשה הבית בכל משתמשת שאינה אלמנה שהשווה הרי
הים במדינת הבעל אם הבדל אין שלכאורה לדון ויש הים. במדינת
עולה של זו להלכה הנוגע בכל נעוריו אשת את עזב הבעל אם לבין
שניים של שימוש האם הניצבת, והשאלה עמו, יורדת ואינה עמו
חיוב אף פחות, הוא יחיד ששימוש וכל יחיד, של לשימוש דומה

פחות. הוא זה בענין כלפיה, הבעל
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חלוקתג) לתבוע הבעל רשאי האם בו, לדון שיש השני הנידון
אגוד". או "גוד מדין הדירה

הדירה את קנו שניהם בדירה, שותפים הם הזוג בני הדברים: ונבאר
"גוד מדין הדירה מכירת ולדרוש להתגרש הבעל בא אם בשותפות,
אם ביחד, שקנו בשנים שנחלקו ראשונים למחלוקת באנו אגוד", או
סוברים שיש אגוד", או "גוד לתבוע השותפות את לחלוק האחד רשאי
דין אין כן ועל שותפים, שנהיה מנת על אלא קניתי לא לומר שיכול
ה"ג, פ"א שכנים בהשגות הראב"ד של דעתם היא וזו אגוד או גוד
בתרא בבא בנימו"י הובא הרא"ה דעת וכן א, קע"א בש"ך הובאה

הלוי. ר"י בשם נא סי' פ"א ב"ב והרא"ש א, יג

א פרק שכנים הרמב"ם ומהם זו, שיטה על חולקים הרבה אבל
את הדורש לומר יכול ולדעתם ועוד, א קעא ושו"ע רשב"א ה"ג
עי' לסבול, יכול איני ועכשיו עמך שותף להיות הייתי סבור החלוקה,

קעא. סי' ב"י

הדין בשורת שליט"א שרמן ר"א הרה"ג דברי את ראיתי ושוב
האם מחלוקת הביא קעה - קעב עמ' ושם ואילך, קסט עמ' ה כרך
ס"ק טו סעיף קעו סי' שלום ובמשפט כראב"ד, לי" "קים לומר ניתן
זה ואשתו בעל שלגבי לומר נטה ושם לי. קים לומר שאין כתב כח
יפרקו לא הגירושין שעד התנו כאילו שהם מפני שונה שותפות סוג

השותפות. את

דמשמע יב סי' חת"ס ותשו' נתה"מ "ועי' שם: שלום משפט ועיין
י"ל דינא, ספקא הוי אי וגם הלוי, ר"י שיטת את כלל לצרף דאין
קעט בסי' כמ"ש מזה, יותר זה מוחזקים אינם דשניהם דבשותפים
כט ס"ק ועי"ש גבר", דאלים כל פלוגתא במקום בכה"ג י"ל עי"ש,

לומר יכול לי.שהמעכב קים

מהצדדים מאחד ומנענו התערבנו שאנו הוא אצלנו הנידון ולכאורה
המשפט, בית דרך אגוד או לגוד יכולתו את לממש מהבעל דהיינו

גבר. דאלים כל בגדר זה אין המשפט בית שדרך שמסתבר אלא
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הראב"ד שלדעת המחלוקת: שביאר ג' אות ט' סי' ב"ב חזו"א ועיין
כל על ומחל בשותפות חברו עם לעמוד בשותפות הקונה עצמו שיעבד
שאומר כב"י שלא הרמב"ם, ודעת בעלמא, לשותפים שיש הטענות
קובע השותפות קנין דאין אלא בי, חוזר אני ועתה הייתי" "כסבור
ועיי"ש חלוקה, טענת או גאו"א בטענות שותפים זכויות על שמוותר
שנסתפק ועיי"ש חלוקה, לבקש יכול אינו שלכ"ע מקרים שיש ד' אות
אהדדי, מתדרי לא זה ומפני השותפים בין שנאה או קטטה נפלה באם
מחלוקת, עדיין בזה גם האם גוא"א, מחברו תובע אחד זה ובשביל
שרשאי. בזה מודים שהכל או אגוד או גוד לתבוע מהם אחד רשאי האם

הזוג מבני אחד רשאי האם מחלוקת לפנינו הרי דבר, של סופו
משאר שונה דינם שנישואין תאמר ואם גוא"א, מחבירו לתבוע
אלא להפרד, מהם אחד כשיחפוץ השותפות פירוק זמן ואין שותפים,
שותפים בין קטטה נפלה אם הרי הגירושין, בעת הוא הפירוק זמן
שלדברי לדון יש קטטה, נפלה שלנו שבמקרה חולק ואין הזמן, בתוך
הבעל ולפחות מהצדדים מי רשאי איש, החזון של ספקו וכפי הכל,

החלוקה. את לבקש

וז"ל:ד) כתב שם כ' סימן ווייל מהר"י מתשובת נוסיף, עוד

בחומר בפני עליה קבלה ע"כ טענותם, נתלבנו לא וגם נתברר "ולא
לכוף צד שום ראיתי ולא ומשרכת... בבעלה מסרבת שהיא מה כי
כאשר כמורדת דינה ועתה וכו' רבותינו אמרו כאשר עמו להיות אותה
מה בכל להחזיק יש לחופה שהכניסה מה ובכל רבותינו... אמרו
לה נתן אשר הסבלונות וכן נדונייתה... ר"ל לחופה עמה שהכניסה
תטול רק להחזיר יש נכסים שבחו אשר שבח וכל אביו או בעלה
עליה מוטל גם לעיל. כתבתי כאשר בעין ימצא ואשר בעיניה נדוניא
ולהתעגן, לשבת ורוצה בידיה... ישאר ומאשר מנדונייתא לבזבז שלא
ויצאה כבישה מיני בשום לכובשה ולא עליה דין שום לבעלה עוד אין

לכוף..." או לרדותה שלא שבטו מתחת באלה

שלא אף רכוש, חלוקת מבעלה לתבוע אשה שרשאית למדנו, הרי
ומכאן עלי". "מאיס בטענת צודקת שהיא דין לבית הדבר נתברר
חלוקת לבקש טענתו, נתבררה שלא אף הבעל, שרשאי שלפנינו, לנידון
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מאחר דמתיבתא", "דינא משום אינו שם וויל במהר"י והנידון רכוש,
האשה? מכח הבעל כח גרע וכי עליו, מאוסה שהאשה וטוען

הלוי מהר"י שו"ת י"-ו)ועיין סימן שצב שנת הלוי יעקב חיוב(לר' בנידון
הוי בנד"ד כן "אם האשה: עם שהתקוטט בבעל הגט לפני כתובה
שזה מוכיחים ומעשיו דעתו שגילה כיון הגביה, זמן הגיע כאילו ליה
הכתובה". גבית זמן הגיע וכבר גירשה כאילו ליה הוי לגרשה... כוונתו

בכמה הפירוד, את רואים ממונות, דיני שלעניין מדבריו למדנו הרי
הצדדים. נתגרשו כבר כאילו ענינים,

שאז התובעת, היא והאשה הגורם, בעל בין לחלק מקום יש אמנם
הגורם בעל לבין נכסיה, החזרת דהיינו כתובה, לתבוע זכאית אשתו

מכך. "להרויח" רוצה עצמו שהוא

ברזל, צאן כנכסי אשתו, נכסי על אחריות שקיבל בעל לגבי והנה
"ואפשר ז: ס"ק פה סי' מחוקק החלקת כתב בו לחזור אח"כ ורוצה
יוכל דלא לרשותו ונכנסו אחריות עליו קיבל בשכבר מיירי דהרמב"ם
זמנו תוך לפרוע הלוה שיכול חוב מכל דמ"ש צ"ע זה וגם לחזור,

ה) ע"ד סימן בח"מ כתב:כמבואר ז ס"ק שם שמואל בית ואילו .
לחזור דא"י כשומר דדינו לסלק יכול אינו אחריות קיבל כבר "ואם
ובבית רצ"ג". סי' בח"ה ועיין ברזל צאן נקרא הכי משום הזמן תוך
והב"ש ללווה הדין שדימה הח"מ על שניהם על תמה ג פה מאיר
קלה תהיה שלא התקנה הייתה הנדוניה על וגם מאחר לשומר, שדימה

ב פא לכתובות מהר"ן שנראה וכפי להוציאה, א)בעיניו מ הר"ן (בדפי

הנדוניה להחזיר יכול ואינו כרחה בעל לה לפרוע יכול שאינו ופשיטא
יהיה שלא מחיים לגבות כתובה ניתנה שלא חז"ל תקנת בכלל שזה
כלווה הבעל שדין אף כתב שבהפלאה לציין [ויש להוציאה. בעיניו קל
בידו נשארים והנכסים מאחר מהאחריות לחזור יכול אינו מקום מכל
ובבית שלפנינו. בנדון הדירה מחלוקת מניעה אין זה ולפי - לפירות
הלווה שאין המלווה, לטובת נתן שהזמן כהלוואה זו שהרי כתב יעקב

קודם]. לפרוע יכול

אין ברזל, צאן כנכסי בדירה האשה חלק את נדון אם זה ולפי
שחלק לדון שיש אלא ה"זמן". קודם חלקה לה להחזיר יכול הבעל
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בר עומד הוא אלא ברזל, צאן כנכסי אינו בדירה כלהאשה שותה
בירור. צריך ועדיין כשותפים, הזמן

אלא רכוש, חלוקת אינו בו להכריע צריך הדין שבית הנדון והנה
(במקרה שלאשה במקום הוא הכלל ביה"ד. שנתן המניעה צו ביטול

דנים,זה) שעליו מסוים לחפץ לזכות תובעת היא שבה תביעה אין
לבעלות שטוענת משום דוקא ולאו למדור, זכותה מכח תביעתה אלא
נתנו בי"ד אם גם לה, מגיע אם לנו ספק הדבר אם זה, מדור על
מפקינן לא תפסינן "אי משום בזה ואין לבטלו, עליהם מוטל עיקול צו
שם .30-41 עמודים י"א בפד"ר טנא הגר"ש שהאריך וכפי מינה",
העניין ובנסיבות לגרשה מוכן שהוא שמאחר טוען שהבעל הנידון
וקים מדור לה שמגיע טוענת האשה ואילו האשה, ממדור הוא פטור

מדור. לה שמגיע כשיטות לה

נכסים על אחד צד לבקשת עיקול צו להוציא ומקובל רגיל "דבר
מגישה אשה כאשר ובמיוחד אותה יבריח שלא כדי השני צד של
דירתם את לעקל בקשה גם מגישה וכדומה מדור למזונות, תביעה
ימכור לא שהבעל להבטיח כדי הבעל שם על והרשומה גרים בה
הצד נגד הגנה לה תהיה ולא אונים חסרת תהא והאשה הדירה את
היא בדירה האשה של זכותה שכל הדבר שונה ...אך הדירה, שקנה
מנוע וביה"ד במדור חייב שהבעל לי קים לטען שיכולה מטעם
העיקול ניתן היה לא אם הדבר, ברור אולם מהדירה, אותה מלהוציא
למתן היום מבקשת היתה והאשה ביניהם ההתדיינות כשהחלה בזמנו
קים בטענת כי הסף על הבקשה את דוחה היה ביה"ד הרי עיקול צו
...ואף השני, לצד מאשר יותר אחד לצד סיוע נותן ביה"ד אין לי
קל"ט סי' חו"מ ובשו"ע ונטען טוען מהל' י' פרק ברמב"ם שהלכה
אין ותפסוהו, שעברו או שניהם מדעת ביה"ד תפסוהו ואם ג': סעי'
דאלים כל בדין אמורים הדברים הוא... מי של שיתברר עד אותו מוציאין
אתו שהצדק לבעלים הדבר יגיע שאכן ודאי בגדר דין פסק שאינו גבר,
...אבל אתו, הצדק שאין מי גם מתגבר ולפעמים יש כי שלו, שהדבר
על הבעלים שהוא וברור הבעל, שם על רשומה הדירה הרי בנידוננו
טוענת שהיא הדין מכח בדירה גרה שהיא תופסת שהאשה אלא הדירה,
טענת מכח היא בדירה לתפוס זכותה וכל ומדור, במזונות הבעל שחייב
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מנוע הדין שבית יתכן... ולכן ביה"ד, של דין פסק מכח לא אך לי, קים
."... לבעל, סיוע יינתן כן ידי שעל ואף עיקול צו מלתת

שמה לטעון יכול המחזיק אין שאם יצחק הנחל מדברי הביא ושוב
אין למשכון שתופס חוב כבעל לפחות או שלו, זה מחזיק שהוא
אין האשה של והתפיסה הזה, התנאי חסר "בנידוננו מועילה, תפיסתו
הבלעדית המוחזקת ושהיא קנין כבעל לראותה שיש תפיסה זאת
בעל בתורת בה ומחזיקים בדירה גרים היו הצדדים הרי כי בדירה,
שעדיין בעל בתורת אבל אחרת, לדירה לגור עבר הבעל ואמנם ואשה.
...ולא שעה, ובכל עת בכל לחזור ורשאי יכול האשה של בעל הוא
לזה וסיוע צו לתת יכול ביה"ד אין ולכן מחברו, כמוציא נחשב הוא
ממשיכה היא הרי גיסא, מאידך ואכן קלושה, היא שלו שהתפיסה
ומזונות מדור לה שמגיע לי קים טוענת אשר אשה בתורת בדירה לגור
מגורים זכות בתורת בדירה לגור ונשארת בעבר, גרה שהיתה כמו
לצדו, עומדת שהלכה לי קים לטעון מזכותו צד וכל אשתו, היא באשר
צו לבטל יש ולכן אחד צד לטובת צו לתת יתערב לא הדין בית אך
זכויותיו". את להבטיח בידו שיהיו באמצעים ישתמש צד וכל העיקול,

שעיקול הנחה מתוך נצא אם האמור, "לאור לבסוף: כתב ועוד
העיקול צו בעצם שמתעורר ספק כל הרי חכמים, מתקנת אלא אינו
תקנה ספק בכל כמו בזה לצדדים יש הרי מוצדק, לא או מוצדק אם
סעיף קי"ח סי' אהע"ז בשו"ע נפסק וכך הדין, עיקר על שמעמידים
הדין, עיקר על שמעמידים תקנה ספק בכל כמו בזה דנו וכבר ו'
אם גם אלא תקנה. ספק בדין גדול קונטרס ח"א יצחק נחל ועיי'
להציל נימוק קיים אם רק זה הרי בתורה, מקור עיקול לדין שיש נניח
הרא"ש שהסביר כמו סביר חשש שקיים מאחר עושקו, מיד עשוק
צועק אחד כל שהרי בנידוננו הדבר שונה אך כעשוק, יצא שהמלוה
מהם". אחד לאף סעד לתת יכול אינו הדין בית לכן אותו, שעושקים

בנדון שייך לא ז"ל טנא הגר"ש שכתב האחרון הטעם אמנם
הבעל, את עושקת שהיא האשה כלפי לטעון צורם והדבר שלפנינו,
אפשר שאי שלפנינו בנדון מקום להם יש דבריו שאר מקום מכל
אנו אין שכך וכיון נכונה. אינה הבעל של שטענתו שבודאי לומר

העיקול. צו במתן להמשיך יכולים



ספציפי במדור אשה שאזכות

גורםו) היה המניעה צו אילו שהתחלנו במה נחזור אמנם,
בנים, על אבות לב להשיב גורם והיה אשתו, לחיק הבעל להחזרת

משפחתו, לחיק הבעל המניעהואת שצו ספק מבוטל.אין היה לא
לך שאין לכתחילה, להטילו מקום היה לחזורואדרבא כפיה דרך

יכול אשר כל לעשות דין בית על שמוטל וודאי הימנה, טובה לשלום
לשלום. יחזרו זוג שבני לכפיה לגרום

לנו שנראה משום רק נאמרו לעיל שנאמרו טעמים שכמה גם ומה
חזרה. דרך שאין

הדברים: ספציפי.מסקנת למדור הצו את מבטל ביה"ד

הדברים: סיכום

הרע,א. לנוה היפה מנוה אשתו את להוציא יכול אינו הבעל
פחות, יפה לנווה הרבה יפה מנוה אשתו את להוציא יכול אבל
וכן גדולה לדירה מענקית דירה גודל להקטנת הדין והוא

לדירה. מדירה

למוכרםב. רשאי לאשתו, הבעל שנותן ותכשיטים זהב כלי
לגבותם. רשאי חובו ובעל לכך כשנצרך

בתכשיטים.ג. עמו עולה דין שיש כרי"ף לי קים לומר יכולה אין

שנים.ד. של כשימוש בדירה אחד של שימוש אין

לחברוה. לומר יכול שותפים משני אחד אם ראשונים מחלוקת
לאשה. בעל בין הדין הוא ולכאורה אגוד, או גוד

מודיםו. הכל השותפים בין שנאה יש שאם נוטה איש החזון
אגוד. או גוד לומר שיכול

מאיסז. טוענת כאשר הגט לפני עוד רכוש לחלוק רשאית אשה
בכמה ונפרדו קטטה וכשיש טענותיה, נתבררו שלא אף עלי

נתגרשה. כבר כאילו היא הרי ממון, ענייני

אםח. גם לנו, ספק הדבר אם בעלות, ולא מדור התובעת אשה
לבטלו. להם יש עיקול, נתנו ב"ד

עיקולט. אם אמנם לעקל, אין עיקול, להוציא אם ספק כשיש
להשאירו. מקום יש בית, לשלום יגרום
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המעשה סיפור א)

התשנ"ז. ב' באדר י"ז בתאריך נישאו הזוג בני

גמל. קופות היו לאשה קדימה, בישוב מגרש לבעל היה הנשואין לפני

שרכש המגרש על לבניה חוזה נחתם 1997 באוקטובר 29 בתאריך
וכשותפים כצד רשומים והאשה הבעל כאשר הנישואין, מלפני הבעל
את להכניס האשה התחילה כן אחרי ימים ומספר המגרש, בענין
משכורתה את והכניסה ולבעלה לה המשותף לחשבון משכורתה

שמה. על הרשומה הגמל קופת את וכן מ11/97,

ביניהם שיתוף הסכם על הצדדים חתמו 1998 באפריל 14 בתאריך
הדין. בית לתיק הומצא והעתקו דין עורך אצל הופקד אשר רכושם, בכל

שיתן התחייב גם הבעל לזה, זה הצדדים התחייבו שיתוף בהסכם
יבוטל המגרש של וההסכם ובמקרה האשה, שם על מגרש חצי וירשום

ב שוה תחולק שתתקבל התמורה שהיא סיבה הצדדים.מכל בין שוה

שיתוף ונעשה כן לפני הוסכם שכבר מה על מגלה ההסכם לכאורה
.1997 באוקטובר 29 מ- החל בפועל

.1998 מאי ב- החל ביניהם הסכסוך הבעל לדברי

אינם הם ומאז הבית את האשה עזבה 1998 ביוני 12 בתאריך
מורדת. שהאשה החליט הדין ובית האשה, את תבע הבעל ביחד. חיים



הסכם מכוח ואשה בעל של שגשותפות

התשנ"ט. אב בחודש כדמו"י זמ"ז התגרשו הצדדים

הרכוש, חלוקת לגבי הצדדים בין הסכמה היתה לא הגט ביום
הגט. לאחר הרכוש בענין יפסוק הדין שבית להסכם, הגיעו הם אולם
הגיב גם אחד וכל סיכומים הגישו הצדדים הצדדים, את שמע ביה"ד

חברו. דברי על

ע"ש שנרכש המגרש בענין הם הצדדים שבין הרכוש תביעות עיקר
התשלום כל שולם לא ועדיין הנישואין, מלפני עוד בקדימה הבעל
עוד המגרש, של מהזכויות מחצית תובעת האשה בטאבו, נרשם ולא
הבעל לדברי אשר הנישואין, במהלך האשה שהרויחה כספים על דנו
היא זמנית בו אבל המשותף, לרכוש כספיה את האשה העבירה לא
הזוג בני שקיבלו מתנות ועל המשותף. מחשבון כספים משכה

משותפות. ומתנות לאשה מתנות לבעל מתנות הכוללים

לגביה אולם סמילנסקי, ברחוב בנתניה דירה גם יש לצדדים אמנם
ע"ש רשומה והיא הנשואין אחרי נרכשה שהיא כיון מחלוקת, אין

שווים. בחלקים שניהם

מהסכם האם האשה זכתה מה מדין לדון לנו יש המגרש לגבי
חלקה את קנתה והאשה מכירה" ב"מעין מדובר האם או השותפות,
של דינה מה לדון לנו יש ואז כמתנה, לה ניתן שהמגרש או במגרש,
חוזרת המתנה האם וכן הבא, בסימן כך ועל שכזו, במתנה מורדת
הדירה. חצי ותקח שתעזוב מנת על לה נתן לא שהבעל "אומדנא", עקב

לבעל", לחזור האשה להסכמת כתנאי נחתם ה"הסכם הבעל לדברי
חודשיים. מעמד החזיק הבית שלום הסכם

הזכויות שרישום הבעל של מפורשת התניה כל היתה לא אמנם
יש ועוד, מעמד. יחזיק הבית שלום שהסכם זמן בכל מותנה במגרש
לומר מקום היה להשתמשות, זכות מתן על רק מדובר היה אילו לדון
על כשמדובר אבל ביחד, שחיים זמן על רק ניתנה שהזכות שמדובר

וגירושין. פירוד מקרה על גם שמדובר יודעים הכל רישום,

תקף אינו ההסכם טענות, כמה הבעל ב"כ טוען ההסכם תוקף לגבי
מדובר ביה"ד, או בביהמ"ש אושר לא שהוא כיון חוקית מבחינה
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לנו ויש ועושק הטעיה היתה ממנה, לחזור שיכולים בהתחייבות
הדין. ע"פ קנין גם היה שלא עוד להוסיף

שותפות מדין ב)

שיתוף. הסכם על חתמו הצדדים כאמור

השותפות בעסק התחילו באם קנין, בלא גם חלה שותפות התחלת
שניהם כאן המעות. את משערבו אחרת לדעה או א] קעו [שו"ע
משותף, חשבון פתחו כאשר ובודאי עורבו וה"מעות" "בעסק" התחילו
העבירה האשה ומאידך הזוג. בני שני ע"ש נרשמו במגרש והחוזים
ומה הנישואין. לפני עוד לה שהיו הגמל קופת את המשותף לחשבון
למלאכה גופם משעבדים שותפים שבסתם כתב שליט"א הרה"ג שחברי
לן, מנא זאת תמוהים הדברים זוג, בבני זאת לומר אין אבל שיעשו,
מלאים שיתוף יחסי בהם "שיתקימו ביניהם שנכרת בהסכם כתבו הרי
אחד שכל כידוע, זוג, בני בין המקובל זוג", בני בין וכמקובל כנהוג
לתשלום עבודתם כל שיעבדו כאן והרי יכולתו, כפי חלקו את תורם

והמגרש. המשכנתא

לאשה. בעל שבין שותפות הסכם לגבי שדנו בפוסקים מצינו
שניהם "וישלטו בתנאים: הנכתב נוסח על דן נ"ז שורש המהרי"ק
יכול הבעל אין הנ"ל התנאי שבגלל וכתב בנכסיהם", בשוה שוה
שיהנו הנדוניות מכניסין כן מנת על "כי לעצמו, מרכושו אפילו לתפוס
אשה למזונות גם הנכסים כל ומשועבדים יחד והאשה הבעל מהן
שוה שניהם שישלטו ביניהם מבוארים התנאים בהיות וכ"ש ולפרנסה

קיים...." תנאו שבממון דדבר בנכסים... בשוה

שלפני בתנאים בנכסיהם", "וישלטו שאומרים מה בגלל אכן ואם
בתנאים ק"ו לכאורה ברכוש, כשותפים הזוג בני נחשבים הנישואין,
ה"בית של לסברתו מקום בהם אין דא שבכגון הנישואין, אחר שהותנו
התנאים של האמירה שאין שכתב ק"י סוס"י ח"א אבהע"ז יצחק"
כותבים התנאים שאחר כיון דשטרא, לשופרא אלא בנכסיהם" "וישלטו
הנאמר שאין קפ"א, סימן מהדו"ג ודעת" טעם ה"טוב כתב וכן כתובה,
ואחדות, שלום ביניהם שיהיה ברכה, אלא בנכסיהם" "וישלטו בתנאים
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להם אין אבל הנשואין, שלפני תנאים לגבי לומר יש אלו שסברות
הנישואין. שלאחר מפורשים בתנאים מקום

שו"ת לדעת הוא גובר הנישואין שלפני מפורש תנאי אפילו ואדרבה
נוסח היא אם כך, אחר שנכתבה הכתובה על ב סי' לג כלל הרא"ש
לשופרא נכתב בכתובה שהנכתב אומרים אנו שאז שיגרה, דרך הנכתב
ובספר 36 עמ' ה חלק בפד"ר גולדשמיט הגר"א בדברי עי' דשטרא,

ה. סי' משפט עזר

שיגרה תנאי על שגובר ודאי נשואין שאחר מפורש תנאי כאן אף
מקום אין שלפנינו במקרה הרי כן כמו הנשואין. בשעת כתובה של
ברכה, לשם רק נכתב ,98 בשנת שהיה השיתוף, תנאי על שההסכם לומר
התחייבות את ביטלה כן שאחרי שהכתובה לומר מקום אין גם כן וכמו

ומחייב. חל השותפות שהסכם לומר מקום יש כן על הקודמת,

לעולם בא שלא דבר הכולל הסכם ג)

שאף לומר מקום שיש לדון, כתב שליט"א הרה"ג חברי והנה
שלא דבר הכוללים חלקים גם בו שיש כיון שותפות הסכם שנעשה

וחמור". את "לקני דומה לעולם בא

בא שלא דבר שהקנה מי לגבי ד' ר"ט בסי' פוסק הרמ"א הנה
מחצה, שקנה וחמור" את ל"קני שדומה לעולם שבא דבר עם לעולם
דבר עם שלב"ע שבדבר הנו"ב בשם ד' ס"ק ר"ג סי' פ"ת ועיין
וחמור. את קני בשאר החולקים אף מחצה שקנה מודים הכל שבל"ע

עיקר "שאם גבורים" "מגן שו"ת בשם כתב ג' קע"ו לסי' וברע"א
גם השותפות דקאי התנו אם אפילו לעולם שבא דבר הוא השותפות
הגדולה" "הכנסת במפורש כתב וכן מהני", לעולם, בא שלא דבר על

יח. אות הגה"ט קע"ו סימן

שותפים בענין דנו ואילך 376 עמוד ב' כרך בפד"ר ועוד, זאת
האם דנו ושם השותפות, בזה נגמרה בשותפות שניהם שנתעסקו שכיון
וכתבו לעולם, בא שלא דבר לגבי גם מועיל עליו שחתמו ההסכם
שבא קודם אבל ההסכם, מועיל שבל"ע לאחר השטר נמסר שאם
דעת אמנם יג, ס"ק רט מסמ"ע והוא שטר, מדין מועיל אינו לעולם
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אלא מהני לא מקום מכל מהני, הלוקח ביד השטר נמצא שאם הט"ז
מקרה ובכל מקום, ומכל בו. לחזור יוכל שלא מהני לא אבל לקנות

.[382 [עמוד הסוחרים מנהג מדין ההסכם מועיל

נחלקו לעולם בא לא שכולו לדבר שותפות בהסכם גם והנה
שנשתתפו "האומנים ג: סעיף קעו ערוך בשלחן והובא ראשונים
שני או חייטין שני כיצד, שותפים. אינם מידם, שקנו אע"פ באומנות,
ביניהם יהיה במלאכתו וזה זה שיקח שכל ביניהם שהתנו אורגים
לעולם. בא שלא דבר מקנה אדם שאין כלל, שותפות כאן אין בשוה,
לעולם בא שלא בדבר אפי' לזה זה להקנות דיכולין וי"א רמ"א: וכתב

רשב"א) ותשובת והרא"ש כל(הראב"ד אלא צריכין, אינם קנין דאפילו וי"א .
יכולין ואינן בעלמא, באמירה אפילו מתקיים, זה עם זה שמתנים מה

שהתנו השותפות זמן כל בהן הר"ן)לחזור בשם וב"י חולקין(מרדכי, ויש .
לענין לא אבל אח"כ, שירויחו מה לענין בהן לחזור שיכולין ואומרים

כבר". שהרויחו מה

שמהני ה ס"ק סוף ביאורים המשפט נתיבות שם פסק ולהלכה
לעולם, בא שלא דבר דהוי שנשתתפו ובאומנין דינא,... "ולענין קנין:
כיון להבא, אף בו לחזור יכול דאינו לדון דיש נראה בקנין כשהיה
מה נגד וכן הפוסקים, כל נגד נינהו יחידאי והרמב"ן דהרמב"ם

דאינ נראה קנין".שהרויחו בלא אפילו לחזור יכול ו

אם שם: תשובה בפתחי הובא צו, סי' חו"מ סופר חתם ובשו"ת
תורה. כדין שלא הוא אפילו לשנות אין הסוחרים מנהג הוא

וטנא אפשטיין ורנר, הרה"ג ע"י ואילך 310 עמוד ה' כרך ובפד"ר
והביאו תורה דין ע"פ המועיל כקנין שדינו בכתב הסכם לגבי דנו זצ"ל
נחתכים ההסכם על שבחתימה כתבו ושם הנ"ל, הנתיה"מ דברי את
סופר החתם דברי והביאו מועיל, היותר בקנין קיבלו כאילו הדברים
מטעם מהני דשלבל"ע בשטר להקנות שמנהג ס"ו סי' חת"ס וכן הנ"ל
כג ב"ק החזו"א מדברי והביאו כן, הסוברים עוד והביאו סיטומתא,
דמלכותא. דינא אחר ולא המנהג אחר ללכת שיש פועלים, לענין ב אות

בין שותפות של הסכם לקיים "סוחרים" מנהג יש שכיום ומסתבר
יוצאים הסכם על חתימה בלא גם בערכאותיהם שהרי לאשה, בעל
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על חתמו אם ובודאי מלאה, לשותפות מסכימים הזוג שבני מהנחה
דסתמא י"ל דמלכותא דינא יש אם "וכן הנ"ל איש בחזון ועי' הסכם,

דמלכותא". דינא כפי סמכו

שלפנינו: כבנדון הנישואין לאחר נישואין הסכם לגבי בפד"ר מצינו וכן

הנידון ושם זצ"ל ורנר רש"ב הרה"ג ע"י [52 - 51 [עמ' ח' בפד"ר
וכתב המגורים, מקום בדבר הנשואין לאחר הסכם שבקידושיןעל

לקייםונישואין עצמם את משעבדים הרי דיור מקום על מתנים כאשר
ואף שותפין, אצל דשלבל"ע לגבי שמועיל כשם ומועיל זה, תנאי
מהני, לזה זה עצמם משעבדים שהם במפורש מתנים אם לרמב"ם
שלא ואף הסכם, על הנישואין אחר חתמו הצדדים אם מקום ומכל
זאת, לקיים שנוהגין משום זה בהסכם תוקף יש קנין בקבלת נעשה

סיטומתא. מדין

לגבי גם מועיל משותפת חלוקה לגבי שנעשה ההסכם ספק ללא
הדין בבית נעשה לא שההסכם ומה נוהגים, שכן ובודאי דשלבל"ע
הדין, בבית לאשר שצריכים יודעים אינם האנשים רוב החוק", "כפי
וק"ו חוזי, תוקף לזה יש הדין בבית אישרו לא אם גם מקרה ובכל
גם לאשר הזוג בני של בנכסים שותפות לגבי שהנוהג שבררנו כפי

לאישור. הוגש לא מעולם אם

פי על לדון מקום גם זה במקרה ויש החוק, לפי לדון באנו אילו
בין שיתוף להסכם להגיע כדי שכיום נראה להלן, שנראה כפי החוק,
במפורש התנו לא אפילו אלא מפורשת בהתניה צורך אין לאשה בעל
"חזקת או שיתוף דין יש החוק מבחינת וכבר מכללא, רק אלא
הסכם היה אם הנישואין, קודם לבעל שהיו נכסים על גם שיתוף",
אם וחומר וקל בדבר, העוסקים אצל שבררנו כפי פיו, על ונהגו
או בביה"ד לאישור רשמי, לאישור הובא שלא אלא במפורש, הותנה
גדולים חלקים לקבל אמור הזוג מבני כשאחד רק זקוקים בערכאה

השני. מאשר יותר

ומתנה מכירה מדין ד)

אלא גרידא, בשותפות מדובר אין שלפנינו במקרה למעשה, אמנם
ובתמורה לשלום, אליו תחזור שהאשה רצה הבעל "מכירה", בכעין גם
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במתנה רק מדובר אין כן ואם מהרכוש. מחצית לה לתת הבעל הסכים
הבית. שלום שהיא תמורה, קיבל שהבעל כיון מכירה, במעין אלא

לומר הבעל יכול כן אם בשלום, חייבת שהיא כיון לטעון ואין
ראשונים לכמה משטה טענת אומרים שאין לפי בך. הייתי משטה
קיימו תקופה ובמשך מאחר קניין, לאחר אומרים אם ואף קנין, אחר
עתה, עד משטה טענת טען לא שהבעל גם ומה ההסכם, את הצדדים

זו. לטענה מקום אין

של בטעם ה"א ה פרק כתובות מסכת מהירושלמי גם להעיר ויש
פלוני,... של חתנו וליקרות כמה ליתן הוא "רוצה כתובה: תוספת חיוב
ואין פלוני של חתנו נקרא שכבר הנשואין לאחר [אפילו מיכן
בגלל] בתוספת הוא מתחייב מקום מכל תשמיש, בגלל התחייבות
האיש תני כן לא היא? ויכולה בה, תחזור ולא כמה ליתן הוא רוצה
משבק הוא ליה היא מעיקא אבין רבי אמר לרצונו, אלא מוציא אינו
מתחייב]. הוא וע"כ גט לה שיתן כדי אותה לצער היא [יכולה לה"
ולא בשלום עמו לחיות שתרצה בגלל חל כתובה התוספת שחיוב הרי

שיגרשה. לו תעיק

רק מעמד החזיקה בית, השלום של ה''תמורה'' הבעל לדברי
בטעות מתנה של לטענה מקום אין כן, הדברים אם ואף כחודשיים.
אחד שאם מתנה, בהלכות הוא שכלל ביניהם, שנוצר הפירוד בגלל
יכול אין שונאו כך אחר ונהיה אוהבו שהיה בשעה לחבירו מתנה נתן
כך ולצורך הגאונים, מתשובת צ"ט אהע"ז יוסף בית ועיין בו, לחזור
אם ורק אחד, יום של גם בית שלום שהיה מספיק תחול, שהמתנה
הצד נתכוין לא עצמו זמן באותו כבר המתנה שניתנה בזמן אילו
הבעל כאמור אבל טעות, של לטענה מקום יש אז כי לשלום, המקבל
ההסכם, לאחר החזיק השלום כי זאת] טוענת שהאשה [וק"ו מודה

חודשים. מספר

כמו מתנות, דין זו במתנה נדון אם גם שנותןוהנה מתנה בכל
שו"ת דברי את לציין חשוב מקום מכל מכירה, דין ולא לחבירו, אדם
לבעל מתנה האשה נתנה שאם קמ"א סימן א' חלק העזר אבן חת"ס
להתחתן הערים ורק בעיניו שנואה היתה כבר שעה שבאותה ונתברר
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אבל לאשה, להחזיר וחייב מתנה דין לזה שאין פשוט הדבר עמה
שלו. הכל למחר ומגרש היום נשא

הנידון ואילו לבעל אשה שנתנה במתנות מדבר שהחת"ס אף
לדון באים אנו שאם למדנו מקום מכל לאשה, שנתן בעל שלפנינו
נתברר אם רק אלא זאת טוענים אין ניתן, לא כן דעת שעל בטעם

בעלמא. סברא בגלל מתנה לבטל ניתן שלא ברור אבל כן,

המקבל היה אחת, ששעה שמספיק שם שכתב מהחת"ס למדנו ועוד
דעת שעל בטענה המתנה, החזרת הנותן לתבוע יכול אין ושוב אוהבו,

אוהבו. שיהיה מנת על פירש שלא כיון נתן, לא כן

לאחר שאירע ממה אומדנה, בגלל "המתנה" לבטל מקום שאין הרי
המתנה. מתן

הרכוש את הביא מי הצדדים כשחלוקים

לנו היה המגרש, למי לדון באים היינו אילו ההסכם לולי והנה
ואילו הנשואין, קודם שלו שהיה כיון לבעל, שייך המגרש כי לפסוק
.1997 ביוני 20 למדד צמוד ש"ח 35,000 היותר לכל מגיע היה לאשה

לפני הכל לדברי בדירה השקיע הבעל דלהלן: החישוב מחמת וזאת
70,000 עוד הבעל] ב"כ שטען כפי $110,000 [ולא $92,000 הנישואין
503643 האשה מחשבון הנישואין אחר המגרש למוכר שולמו ש"ח
שלה הם אלו כספים האשה לדברי הפועלים, בנק של 612 מסניף
כמה חשבון הביאה ולא זאת הוכיחה לא שהיא אלא הנישואין, מלפני

הנישואין. מלפני בחשבונה היה

כספים הבעל יפקיד למה כי כטענתה הדבר מסתבר לכאורה
לאחר שנה כי שהתברר לאחר אולם המשותף. בחשבון ולא בחשבונה
ש"ח 10,000 האשה בחשבון הבעל אח הפקיד 1998 במרץ ב-10 מכן
הרי ש"ח]. 26,000 המשותף בחשבון הפקידו הבעל הורי [ואילו

נפלה. זו שהסתברות

הלכתית, שאלה לפנינו, הצדדים: טענות ע"פ לדון לנו יש כן ואם
מלפני שלה הם אלו שכספים כיון מלוג, בנכסי מדובר האשה לדברי
שכתבנו כפי להצמידם מקום ויש הקרן, לה מגיע כן ואם הנשואין,
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שמדובר שטוען כיון חצי, לה מגיע הבעל לדברי ואילו אחר, במקום
אינם אלו ומתנות לשניהם, שניתנו מאביו, מתנות או חתונה במתנות

מרידה. בעת גם חוזרים

אלא מלוג, נכסי הוא האשה שביד ממון שסתם הוא כלל והנה
טוען והבעל נכסיה הם שאלו טוענת האשה כאשר הוא זה שכלל
יב סעיף פה סי' העזר אבן שו"ע ראה מלוג, נכסי הם אולי ספק,
יש ודאי הבעל, ביד כשהממון כאן אבל כ"ה, ס"ק שם וב"ש

ברשותו. להעמידם

היותר לכל לה ליתן יש חצי, לה שמגיע מודה שהבעל כיון אולם
.1997 ביוני 20 למדד צמוד ש"ח, 35,000 של שווי מהמגרש

מהשותפות חזרה

לחזור הבעל רשאי הרי בשותפות כאמור, שמדובר, כיון להעיר ויש
ואולם א'. קע"ו פ"ת ועיין שותף, כל כדין להבא לגבי מהשותפות, בו
לחזור רשאי אמנם שהבעל כיון דומה, תהיה התוצאה אז גם
אולם בפועל. נעשה לא הרישום עוד כל משותף, לרישום מהתחייבותו
ז"ל הורביץ ור"א שפירא אברהם ר' הרה"ג ע"י פורסם, שלא בפד"ר,
האשה אם ספק שהיה שלהם בנידון כתבו שליט"א הגר וריש"ד
הזוג, בני שני שם על רישום המחייב חוזה יש שאם מתנות, הפסידה
את להעביר חייב והמוכר מאחר המוכר, ע"ש רשומה הדירה וכרגע
המוכר שמחזיק הרי לחוזה, בהתאם שניהם שם על בטאבו הבעלות
זקוקים אין אם שלפנינו בנדון אף בשוה. שניהם עבור הדירה את
עם שחתם הקבלן וחייב הרישום את לבצע כדי הבעל מן להוראה
בחזקת הדירה שמם, על הדירה את להעביר החוזה, על הזוג בני
על היה שהמגרש בגלל הבעל, להסכמת זקוקים אם אולם שניהם.

ולהבא. מכאן הנוגע לכל מהשותפות בו לחזור הבעל רשאי שמו,

הזוג בני שני בחזקת המגרש את להעמיד יש הדברים, מסקנת
לעיל. לנאמר כפוף שוים בחלקים

ולכאורה הזוג בני שני ע"ש נרשם כאמור הדירה חוזה הדירה, לענין
לדירה. אחד כל הכניס כמה להכנס לנו ואין לשניהם הדירה שייכת
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הרי בדירה, השקיע אחד כל כמה לדעת זאת בכל ניכנס אם אולם
הבעל ב"כ לדברי משכנתא. גדול וחלק $120,000 בכ- נרכשה הדירה
תשלום וכן השקיעה... היא ב"כ לדברי ש"ח... 42,000 השקיע הוא
גדולות היו מי של השקעות ברור ואין מאחר ...אולם המשכנתא,

הרישום. אחרי ללכת לנו שיש ודאי יותר,

לב סימן

במורדת מתנות הפסד

קודם) מסימן (המשך

d`py llba dpznn xefgl mi`yx m`ddciqtn zcxen dnl /

zpzne rwxw zepzn /zcxend dciqtn zepzn dfi` /zepzn

ipyd befd oa my lr meyix

וכלל ומאחר מורדת, היא שהאשה פסק הדין בית שלפנינו בנדון
שלפנינו במקרה האם לדון יש מתנותיה, מפסידה שמורדת הוא
הבעל לה שנתן המגרש מחצית דהיינו המתנה את האשה הפסידה

לשלום. לחיות שיחזרו שחשב בעת

טעמים: משני במתנה שניתן המגרש את הפסידה שלא נראה

כ"מכירה":א. ניתן המגרש כי לדון יש קודם, בסימן כאמור
כפי המשותפת, לקופה האשה חסכונות והבאת בית שלום תמורת

המרידה. בעת חוזרת אינה ומכירה הקודם, בסימן שהובא

המתנותב. בכלל נכלל המגרש אין השותפות הסכם בלא אף
מרידה. בעת שחוזרים

שנאה בגלל ממתנה לחזור רשאים האם קצת: נרחיב מתנות בענין

לתבוע יכול אינו אוהבו, שהוא מפני לחברו מתנה שהנותן הוא כלל
הוא המקור שונאו, המקבל נהיה יותר מאוחר אם גם המתנה החזרת

א' חלק יונה ר"מ [הוצאת כתובות כ' אות ב'](ב)בעיטור ל"ד דף
ז'. ס"ק וח"מ ב' צ"ט אבהע"ז וברמ"א פוסקים בכמה הובאו ומשם
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והודיע לחבירו, שהשכיר מי שפסק: ט' שי"ב סי' חו"מ רמ"א ועיין
להוציאו, יכול שונאו, ונעשה אוהבו שהוא מפני רק משכיר שהוא
משכיר שאינו שהודיע כגון אמורים שהדברים כתב שם ובנתה"מ
מסכים א' שי"ט החושן ובקצות אוהבו. שהוא מפני לזה רק לאחרים
שאין הסכימו שניהם כפול. בתנאי התנה המשכיר באם לרמ"א
אותך, אוהב שאני מפני לך, משכיר אני המשכיר: של אמירה מספיקה

שנאה. של במקרה השכירות את לבטל כדי

בראשונים הובאו בגאונים הוא זה הדין ומקור שונה, הדין במורדת
בשו"ע נפסק וכן ראשונים, ועוד וברשב"א ברמב"ן ע"ב ס"ג כתובות
הבעל. לה שנתן מתנות הפסידה שהיא י"ח, ס"ק וב"ש ח' ופ"ה ב' ע"ז

מידה. מוציאין תפסה אם שאפילו כתב ג' ע"ז וברמ"א

הפסד שטעם שליט"א צימבליסט הגרח"ג כותב 256 עמוד י"א בפד"ר
מספיק אינו זה שטעם נתן, לא זה דעת שעל משום רק אינו מתנות
אלא קיימת, המתנה שונאו ונהיה לחברו מתנה הנותן כאמור שהרי לבדו
משום שעליה תכשיטים שמחזירה באלמנה גם אמרו והרי קנס, מדין גם
שאינן מתנות מחזירה שאינה ברור ושם לה", יהיב לא דהכי "אדעתא
מדברי גם מוכיח וכן מספקת, אינה לבדה שאומדנה הרי תכשיטים,
שנתנה מתנות לבטל כדי דהכי" "אדעתא אומרים שאין קמא סי' החת"ס
רק אלא זו סברא אמרו ולא לגרשה, רוצה הבעל כאשר לבעל, האשה
לקנוס שאין ניחא, קנס משום הטעם ואם לאשה. הבעל שנתן במתנות
לגרשה היה רשאי הדין שמעיקר כיון כרחה, בעל אשתו המגרש בעל
ראשונים לכמה הטעם וזה מורדת, אשה לקנוס יש אבל כרחה, בעל
עם ההתראות, תקופת לאחר רק אלא מיד מתנות מפסידה מורדת שאין
כתב שם 25 עמוד י"ד כרך בפד"ר בדבריו עיין ואולם הכתובה. הפסד
נגמרו ולא האשה את להחזיר פעולה עשה לא הבעל עוד שכל אחר טעם
שכן וכיון למרידה, שגורם זה הוא כאילו הבעל נחשב ההתראות סדרי

לה. נתתי לא ולמיפק למישקל אדעתא לומר יכול אינו

במורדת: חוזרות מתנות למה אחר טעם לומר ונראה

רצונו נגד גם כן לעשות שחייב מפני נותן הוא הבעל, שנותן מתנה
ואילו בדבר", מחויב שהוא "מפני להלן, המובאת הרא"ה סברת וכפי
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נתן ולא לתת, חייבו לא אחד שאף כיון לחברו, אדם שנותן מתנה
אם לחזור יכול אינו לחברו, טובה הכרת משום או מרצונו, אלא

שונאו. נהיה חברו

לבין שחוזרת לאשה נותן שהבעל מתנה בין ההבדל מובן זה ולפי
חייבת האשה אין שהרי חוזרת, שאינה לבעל, נותנת שהאשה מתנה

מתנה. לבעל לתת

האשה: שנותנת למתנה הבעל שנותן מתנה שבין להבדל נוסף וטעם
במתנה מחזיק עדיין הוא כי הבעל מרגיש לאשה נותן שהבעל מתנה
חובו בעל להגבות שרשאי להלן המובאת המהרי"ק וכסברת
נהנה עדיין שהוא משום או מסוימים, במקרים לה שנתן מתכשיטים
במתנה לו שיש כיון להלן, המובאת אפרים המחנה וכסברת מהמתנה,

פירות. או שימוש

הפסידה מורדת למה לעיל הובאו טעמים ארבעה הדברים: לסיכום
אבל נתן, לא למיפק אדעתא יא; בפד"ר הגרחג"צ לדעת - קנס מתנות:
הנ"ל - כמגרש נחשב הבעל ההתראות, הליכי הסתיימו לא עוד כל
המתנה ע"כ לאשתו, לתת ההלכה ע"פ חוייב שהבעל כיון יד; בפד"ר
הבעל שנותן מתנה להלן; עי' חוזרת, מתנה כל לא זה לפי חוזרת,

חלוט מתנה ואינה לבעל שיור בה יש חוזרת.לאשה היא כן ועל ה,

המורדת מפסידה מתנות איזה

עיין הראשונים, הרבה לדעת הפסידה, שהמורדת המתנות מהן והנה
בין מתנה לה דיהיב "דהיכא הלוי ר"י בשם ב' ס"ג כתובות רמב"ן
אפי' מדעם שום או מעות לה ליתן עצמו ששעבד בין ידוע קרקע
בכתובה כתבה ואצ"ל לחוד גמורה מתנה נישואין לבתר לה כתב

הכל". הפסידה ואימרדה

שאר אפילו או מעות או קרקע לאשתו הנותן ז' צ"ט ח"מ ועיין
שאינה כל בגירושין נגבה זה ולהתנאות ללבוש ראוים שאינן מטלטלין
מתנות "שאר "מטלטלין": העתיק לא ו' צ"ט, ובב"ש בו, מורדת

מורדת" אינה כשהיא במתנה לה נתן להתקשטו' עשוי' שאין

מתנות. לשאר ומלבושים תכשיטים בין הבדל שאין הרי
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ע"ה הספר [בדפי ס"ד כתובות הרא"ה שדעת להעיר ראוי אמנם
נתן, שהבעל וכיוצא לבוש מתנות אלא מפסידה לא מורדת א]:
ולא בה מחוייב שהוא בגלל אלא לה הקנה שלא לומר ניתן שעליהן
ומחזירה, לה, שמין לה, חייב אינו שוב שהוא וכיון מרצונו. לה נתן
בה, שמחויב מפני אלא גמורה, למתנה לה כשנתנם נתכון לא שהרי
דעבדא לאו אי אמרינן חוזרת], [אינה אדרבא, גמורה, מתנה "אבל
שעשתה זה לולי [שהרי מתנה" לה יהיב הוה לא נפשיה נייח ליה
שאר כדין מתנות אותם דין כן ועל לה], נותן היה לא רוח, נחת לו
משום החזרתם לתבוע אפשר שאי שפשיטא לחברו אדם שנתן מתנות

נתן. לא כן דעת ועל אוהבו אינו שעתה

ב' ע"ז סימן יעקב" ב)ה"בית טור יב הרשב"א(דף בדעת כתב
נתן לא ומיפק למישקל דעת שעל אומרים לא תכשיט שאינה שמתנה

הרא"ה. כסברת סובר הוא אף כן ואם לה.

ח"ב הרשב"א משו"ת הוא שם, המובא הרשב"א להעיר, שיש אלא
מתנה לאשתו שנתן במי הרמ"ה על הרשב"א חלק ושם קיב, סי'
את למכור היא שרשאית התנה וכן תמרוד, אם גם לה שנותן והתנה
מרד של במקרה בטלה המתנה הרמ"ה לדעת ואעפ"כ לאחר, המתנה
כן סובר שהרשב"א לנו ומנין הרשב"א, נחלק כך ועל בגט, שנסתיים

מתנה. בסתם

לה דדייקי "הא דומה: סברא הביא אמנם ס"ג כתובות הרמב"ן
סתם בהקנאה ה"מ קמיה למיקם אדעתא לה אקני כי דאמרינן מההיא
בכך הכריחו מי לה ונתן שרצה זה אבל לעשות חייב שהוא בדבר

דעלמא מתנות בכלהו קאמרי' מימר ואנן לפרש, לו נ'הי' גיטין (עי'

אמרינןב') לא מתנה ליה יהיב הוי לא נפשא נייח ליה דעבד לאו אי
אלא בנכסיו", ליזוק רצה פירש שלא דיעביד אדעתא דכל ליה דיעביד
האי רב בתשובת שמצא מה מפני מגאש לר"י ומסכים בו, שחוזר
ורבי' גאון האי רבי' שבתשובות אחד בחבור "ומצאתי והרי"ף: גאון

מפסדה". נישואין דבתר לחוד במתנה דאפילו דייני הכי אלפסי

"ואינה שכתב: ח' הלכה י"ד אישות הרמב"ם בדברי לעיין יש
שבראשה ומטפחת שברגליה מנעל ואפילו כלום בעלה משל נוטלת



במורדת מתנות שטוהפסד

אותו", מחזרת מתנה לה שנתן מה וכל ונותנת פושטת לה שלקחתם
שרק בדוקא בגדים של דוגמא נקט האם ב', ע"ז בשו"ע והועתק
כל לה", שנתן מה "וכל שכתב במה שריבה או מחזירה, אותם

המתנות.

החזר בטעם כתב 118 עמוד כ"ד סימן החדשות מהרי"ק ובשו"ת
הוא א"כ וכ"ש ונזמים, טבעות כגון תכשיטיה "וכ"ש במורדת מתנת
מכבד שאדם הללו בארצות הוא פשוט שמנהג הבעל שטוען כמו
אינו ומ"מ שעה, לפי ומרגליות וזהב כסף ותכשיטי' בטבעות אשתו
במכירתם ריוח כשיראה למוכרם יוכל שלא לעניין לגמרי לה מזכה

ביוקר". לוקחי' שיזדמנו כגון

הבעל של חוב בעל כי כו סעיף צז סי' חו"מ נפסק להלכה והנה
סא ס"ק הסמ"ע שם וכתב האשה, של זהב וכלי מטבעות גובה
שאם דעת על אלא מסתמא להן מקנה אינו הללו יקרים "דבגדים
מהם". גובה חוב בעל הכי ומשום וימכרם מידן יקחם להם יצטרך

חלוטה, מתנה הבעל שנתן המתנה אין המהרי"ק, לסברת כן ואם
מרידה. של במקקרה החזרתן לתבוע יוכל שכך, וכיון

השני הזוג בן שם על רישום ומתנת קרקע מתנות

כבר הנישואין, לאחר לאשה מהבעל שניתנו קרקע במתנות והנה
פרק אישות הלכות הלכות, בפסקי מקרלין פרידמן הגר"ד גדול כתב
מה שכל מתנותיה, שמפסידה מורדת לענין "בפנים" כ"ט עמוד י"ד
בעל מאהבת נישואין לחיבת שנתן תכשיטים במתנות זה שהפסידה
לה נתן שלא שניכר וכדומה, שדה מתנה לה בנותן "אבל לאשתו,
נחת לו שעשתה ענינים איזה מחמת אלא לאשתו בעל אהבת מחמת
שדין לומר שאפשר עליו, במרידתה זה מפסידה אם ספק הדבר רוח,
וש כ"ז-כ"ח, עמ' בהרחבה ועי"ש מלוג", נכסי כמו הזו םהמתנה

לה שנתן הדברים ונכרין בהשדה החזיקה שאם נראה כתב: במסקנה
זו מתנה על נ"מ שדין נראה לו, שעשתה נפש נייח איזה מחמת
כתבתי ע"כ חבר... לי מצאתי שלא עוד כל אך במורדת, מפסדת ואינה

דדינא". ספיקא כל כמו תפיסתה ממילא ומהני ספק דהוי
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להבדיל יש נוסף: חילוק כותב כ"ב סימן שכירות אפרים המחנה
בגדים כגון משתמשת, כשהאשה מהן הנאה גם לבעל שיש מתנות בין
שיכול פירות לו שיש קרקע לה נתן וכן שלובשתן, בשעה מהן שנהנה
שהוא מפני אלא הבעל לה נתנן שלא לומר יש שבאלו מהם, לאכול
ליופי שאינם דברים שאר או כספים במתנה לה נתן אבל פירות, אוכל
על לה לומר יכול אין לה, שנתנם אחר הנאה שום בהם לבעל ואין

חלוטה. והמתנה לך נתתי לא כן דעת

מלבוש כדין דין לה אין בטאבו רישום מתנת עלמא לכולי
עמוד י"א וכרך 262-264 עמוד ו' כרך פד"ר למשל עיין ותכשיטים,

ועוד. והלאה, 120

לאשה. הבעל בחיוב כלול אינו הדעות לכל מגרש

מפסידה האשה אין פרידמן, הגר"ד לדעת שלפנינו: לנידון ומכאן
דינה נפסק אם גם השותפות, הסכם לולי גם המגרש, חצי מתנת
בגלל אלא האהבה, לחיבת ניתן לא שניתן שהמגרש כיון כמורדת,
לגדר נכנס ויותר הנישואין לאחר מאוחר לה שניתן שותפות חשבון

חוזרת. המתנה אין לדבריו שאז רוח", נחת לו "שעשתה

לבעל לו שיש דבר המגרש אין אפרים, המחנה לדברי כן כמו
הפסד. אדרבא אלא ממנו הנאה

גם ואולי יעקב", "בית ע"פ ולרשב"א הרא"ה, שלדברי ובודאי
והמגרש חוזרת, המגרש את לאשתו הבעל שנתן המתנה אין לרמב"ם,

בידיה. נשאר

מורדת, מדין המגרש רישום מתנות האשה הפסידה לא האמור לאור
כמכירה. ולא גמורה כמתנה הרישום את נחשב אם גם

גמורה, מתנה מהווה בטאבו רישום האם לדון שיש שמה אלא
זכיות אלא לה שאין או חלוקה, לתבוע הגירושין בעת האשה ויכולה

בנפרד. להלן כך על עי' מסוימות,

לא האשה אכן הנישואין, אחרי האשה שהרויחה המשכורות לגבי
אלו כספים דין פי על המשותף, לחשבון משכורות 9-8 העבירה
לבעל נתנה שהיא טוענת האשה אולם מזונות, תמורת לבעל שייכים



במורדת מתנות שיזהפסד

כספים הכניסה לא שהאשה ידע לא שהוא הבעל טענת אלו, מכספים
כל על אמת. נראית אינה זו, ארוכה תקופה במשך המשותף לחשבון
אם גם מכספים, להנות לה ונתן אלו כספים תבע לא הבעל פנים,
בעין, כיום אינם שהכספים וכיון כהסכמה, ושתיקה לו, נתנה לא היא

לתובעם. יכול אינו

עבור ואפילו החינה הוצאות לו שיוחזרו הבעל תביעת בענין
שכבר וכפי עתיקים והדברים מחייב, הדין בית אין החתונה, הוצאות
"אשר :89 עמוד א' בפד"ר גם הובא נ"ט בסימן מגאש הר"י פסק
לפנים צריך הדבר אין החתונה, והוצאות לפיצויים הבעל לדרישת
א' בפד"ר הובא מגאש הר"י בתשובת ועיין הבל, דרישות הן שאלו
לתובעו לו אין הראשונה בחופה שמעון שהוציא מה ולענין 89 עמוד
שאמרו ומה לעצמו, אלא הוציאו שלא להיות האשה] [אבי מראובן
אפילו חזרה היא [אם הדרא, דירקא כישא אפילו איהי בה הדרא
מה לא לה, ששלח מה הוא מחזירה] שקיבלה ירק של אגודה
הרי בזה", הסיבה היה שהוא אע"פ [אורחים, הבאים על שהוציאו
הם שהגירושין צד מאותו אפילו חתונה הוצאות לתבוע שאין

באשמתו".

בשוה. שוה לחלקה יש הזוג בני דירת האמור לאור

המתנות, לבעללענין להחזיר עליה מורדת, הוכרזה שהאשה כיון
לנישואין האשה שהביאה מטלטלין אולם מהבעל, שקיבלה מתנות
היא אם ביניהם מחלוקת שיש המתנות ובאלו בלבד, לה שייכים
לא הצדדים באם יותר מאוחר הדין בית יחליט הבעל, או הביאה
במשותף, קיבלו שהצדדים מטלטלין לגבי הדין והוא להסכמה, יגיעו

יותר. מאוחר הדין בית יחליט הסכמה תושג לא באם

בגלל גם שווים בחלקים הזוג בני לשני שייך הדין מן המגרש
המגרש היה חוזרת, זו מתנה ואם ההסכם לולי [אבל השותפות. הסכם

קודם. סימן עי' ש"ח], 35,000 ל- פרט לבעל שייך
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לג סימן

השקיע אחד וצד זוג בני ע"ש בטאבו הרשומה דירה חלוקת

בדירה שימוש על שכירות דמי תשלום יותר, בקניה

e` meyixd itl dwelg /drwydd ifeg` zriawe dyrnd xetiq

ixg` mb da ynzydl jiynn ozepdy dpzn /drwyd itl

ly zexiky inc zlawl dy`d zriaz /ozpy iptl enk ozpy

.xara dxica dwlga yeniy xeara yexbdn dxic xky

זוג בני הם והנתבעת לפסוקהתובע נתבקש הדין בית שהתגרשו,
שם על רשומה שהיתה הזוג, לבני המשותפת הדירה חלוקת בענין

שווים. בחלקים שניהם

והוסכם שמו על הרשומה דירה הזוג מבני אחד לכל יש בנוסף,
כיום. רשומים שהם כפי להשאר ימשיכו אלו שדירות

במוסד, הנמצא וילד האב, אצל הנמצאת בת ילדים שני הזוג לבני
בהוסטל. נמצאת מצבה עקב האם האב, אצל היא הילדים משמורת

בדירה ישאר שהאב הוסכם תשנ"ז באייר ח' מיום הגירושין בהסכם
הדירה. בענין סופי דין פסק למתן עד וזאת ממנה תצא והאם

21 לגיל בתו הגיע עד בדירה שישאר זה שהוא תובע הבעל כיום
בילדים, שמטפל זה שהוא בכך זאת מנמק והוא ,2006 שנת דהיינו
תסקיר פי ושעל הביתה, יחזור שבמוסד הבן גם כי תקווה לו יש
טוען עוד הטבעית. בסביבתה שתגור המשותפת הבת טובת עו"ס של
תובע עוד לשעבר. לאשתו ביחס מועטת והכנסתו מרובות שהוצאותיו
אחוז פי על הדירה את לחלק יש הדירה חלוקת מועד שלכשיגיע
80% לקבל תובע הוא כן ועל בה, השקיע מהם אחד שכל ההשקעה
מידית חלוקה תובעת האשה לעומתו .20% תקבל לשעבר אשתו ואילו

בטאבו. הרשום וכפי בשוה שוה חלוקה וכן
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המקור הכל שלדברי נתברר שהוגש ומהחומר הדיונים במהלך
השקיע שהבעל מוסכם שעליה קודמת, דירה היתה הנוכחית לדירה
השקיע שהבעל ויכוח אין הנוכחית הדירה לגבי כן כמו מהאשה, יותר
הקניה אחר שנים מספר כי האשה ב"כ שטענת אלא בקנייתה, יותר
כדי זה בסכום היה ולדבריהם ש"ח 100,000 כ- האשה הורי נתנו
זאת מכחיש הבעל האשה. הורי להשתתפות הבעל השתתפות את לאזן
האשה שם על הרשומה האחרת, הדירה לטובת ניתן שהסכום וטוען

לאשה. רפואי לטיפול וכן

האשה .20% והאשה 80% נתן הוא בדיון שנאמרו הבעל לדברי
"הרבה אמרה רק אלא אחרים מספרים נתנה ולא הכחישה לא בדיון
כתבה בתיק, חדשה יחסית שהיא האשה, ב"כ בסיכומי ורק ומעט",
שלא אלא 35% מול 65% הם השקעה שאחוזי מוגדרים יותר דברים

לדבריה. סיוע או הוכחה אסמכתא כל הביאה

הדין לבית בשעתו שהוגש הגירושין מהסכם יש מה סיוע מאידך,
ואף לבעל, כולה עוברת הדירה פיו ושעל הצדדים ע"י 95 בינואר
את לבטל המשפט לבית האשה מאת בקשה יותר מאוחר שהוגשה

סיוע. בזה יש עדיין ההסכם,

בדירה הבעל השקעת אחוז כי לקבוע נראה לעיל האמור לאור
.20% והאשה 80% כ- הוא

לבעלות, הרישום עצם הופך האם דירה רישום בענין לדון לנו יש
זה פי ועל בדירה אחד כל שהשקיע בהשקעות להתחשב שיש או

חלוקה. של במקרה אחד כל שיקבל החלק את לקבוע

השקעה לפי או רישום לפי חלוקה א)

וכתב מכספו בית שקנה בעל בין מינה נפקא יש להלן שנראה כפי
על שנרשם ידעה אם בין וכן מתנה, לה נותן לבין אשתו ע"ש שטר
המתנה אחר גם בדירה לגור שממשיך בעל בין ידעה; ללא שמה
אפשר בו; משתמש ואינו בו גר אינו שהוא במקום מתנה שנותן לבעל
דרישתה עקב האשה שם על לרשום "שנאלץ" מי בין שונה הדין שגם

יוזמתו. פי ועל מרצונו לה כתב אם לבין
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שם על אותו ורשם מכספו בית שקנה בעל בדין הפוסקים נחלקו
אשתו ע"ש העלה הבעל "אם ה: סד סי' התומים שכתב וכפי אשתו,
הבעל של הוא הרי ולרשב"א האשה, של הוא הרי לרא"ש בקנין,

בבית". ונותנת שנושאת כיון

אלישיב הגרי"ש של בראשותו בהרכב בפד"ר בזה דנו וכבר
מכספו שקנה בעל דבריהם: ותמצית ,263-265 עמ' ו' בכרך שליט"א
רמב"ן התרומות, ספר בתשובה, לרשב"א הרי אשתו, שם על ורשם
שתולים בעל, מחזקת מוציאים אין ע"ה סי' יוסף שארית שו"ת וכן
להבריח או כן כתב בעלמא לחיזוק - הכי" כתב בעלמא "שלפחניא

לקניה. הוכחה או קניה ואינו חובות, מבעלי

בשיטה הרא"ש ע"ב, קב קמא בבא בחידושיו הרשב"א ואילו
ל"ח סימן ה' חלק מהרש"ם וכן ריב"ש רמ"א, ובתשובה, מקובצת
חובות, מבעלי להבריח שכתב חוששים ואין עבורה, קנה שאכן תולים

האשה. של הוא והרי

ו' אות ס"ב השלחן ערוך ועוד, כא)זאת אות ס בסי' כתב כותב:(וכן

האשה שם על קרקעות שנכתבו ממה ראיה שום אין "בזמנינו
טעמים איזה מפני כן עושים שהרבה מפני בערכאות, נתקיים ואפילו

להן". להקנות כוונתם ואין להם שיש

ואף המוחזק, מיד להוציא שאין ה' ס"ב, סי' התומים ופסק
שטר בין לחלק הטור בדעת י"ז ס"ק ס' בסי' כתב עצמו שהתומים
על שנרשם מי קנה לא שאז המלווה, שם על שלא שנרשם ראיה
אינו שהוא אף שמו, על שנרשם מי שקנה קנין שטר לבין שמו,
פסק להלכה מ"מ הקניה, עבור ששילם הוא ולא בפועל הקונה

ספק. שהדבר

בשעת שנכתב שטר בין חילק כ"ב אות ס' סי' המשפט ובנתיבות
ואז כהלוואה (שנידון מעות מתן לאחר שנכתב שטר לבין מעות מתן
הועלו ספק שהדבר התומים ודברי בידו), השטר השאיר באם תלוי
י"א בפד"ר שליט"א צימבליסט ח"ג הרה"ג בדברי וכן הנזכר בפד"ר

.127 עמ'
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על ורושם מכספו קונה כשאדם היא המחלוקת כל לכאורה אמנם
לתת נתכוון שלא לומר מקום יש שאז בפניו, שלא אחר אדם שם
ריש ע"ש הקונה שרשם קג - קב בב"ק לנידון ודומה במתנה לו
שנרשם בעת מהרישום ידע לא שמו על שנרשם גלותא שהריש גלותא,
מתנה שרושם למי דומה זה אין ובודאי בקשתו, ע"פ נרשם לא ואף

לכך. שנתבקש מחמת

:265 עמ' ו כרך הנזכר בפד"ר ועיין

בידו ואין קנתה בודאי לאשתו, מתנה הנותן בבעל פשוט "זה
בבעל היא הראשונים של המחלוקת וכיוצ"ב, הברחה טענת לטעון

אשתו". בשם כתב והשטר מכספו בית שקנה

בית שנתן "בעל לענין דן קמב סי' חו"מ חת"ס משו"ת נראה וכן
עצמו סילק לא שבזה שכתב שמה", על בערכאות והעלה לאשתו
עמ' א ובפד"ר הללו". הנכסים היא תקח ימות "שאם אלא מירושתה,
יש ברישום, הכונה בשאלת דא, שבכגון הדבר "פשוט כתבו: 117
שעכשיו וידוע וזמן. זמן בכל העולם בדרך והרגיל הנוהג לפי לקבוע
הזוג, בני שני שם על למגורים, דירה וביחוד רכוש, לרשום נוהגים
שזה מורה, הרישום הרכוש. על הבעלות תהיה שלשניהם במכוון
אין לכן לשני. במתנה בחלקו היתרה את נתן יותר, שילם או ששילם
על שנרשם לזה בעלות ומחזיק המקנה רישום, הזה, בזמן לבטל,

למתנה". הכונה היתה לא אולי ספיקות מתוך שמו,

הצדדים, בקשת פי על נרשמו והאשה הבעל שמות שלפנינו בנדון
מספק. ולא בודאי זכתה והאשה מתנה, דין זה לרישום יש כן אם

הכותב ,127 עמ' י"א בפד"ר שליט"א הגרחג"צ דברי על להעיר יש
האשה, אבי ע"י ניתנו הכספים כשרוב בעל, ע"ש שנרשמה דירה בענין
מספק כן ועל כמתנה, הרישום אם הראשונים נחלקו שכזה שבדין
אלא בספק מדובר אין לכאורה, האמור, לאור מהבעל. להוציא אין

שמו. על שנרשם מי של שהוא בודאי,

שנתן לפני כמו שנתן אחרי גם בה להשתמש ממשיך שהנותן מתנה ב)

דירה כגון הוא הרישום אחר שהולכים הנדון שכל נראה אולם
ההורה מאשר יותר נתן אחד הורה כאשר הצדדים הורי ע"י שנקנתה
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מחלקו הפחית הנישואין במהלך מהצדדים אחד כאשר אולם השני,
לאחר גם בנכס להחזיק המשיך עצמו והנותן שכנגד לצד מחלקו ונתן
נתן היותר שלכל הרי חצי, חצי הוא כשהרישום ובמיוחד שנתן,
ודאי ברישום, תועלת מה תאמר ושמא לא. ותו הרישום, את לחבירו
ועוד, ירושה מכירה לגבי כגון השלכות, מספר יש זה שלרישום
זכות לו ניתן וכן ממנו, למנוע אפשר שאי זכויות יש שלמקבל
הנותן התכוין לא שמעולם שברור כיון אבל הנותן, עם יחד השימוש
מהנותן ולגרוע למנוע כדי בה שיש זכות שכנגד לצד נתן לא ובודאי
בפועל בשימוש להחזיק המשיך אף והנותן הנכס, בכל השימוש את
לדרוש זכות למקבל אין ואחריה, הנתינה בעת גם הנכס, כל של

אגוד. או גוד או חלוקה

אם גם הבית, בכל השימוש זכות הנותן מידי להוציא לנו ואין
אם שכן וכל לעיל, שהובא כפי כן לסוברים הדין מן זוכה הנרשם

לעיל. שהובא וכפי הספק מן רק אלא הדין מן זוכה אינו

שם דומה, סברא כ"ב סי' שכירות אפרים במחנה מצינו ואכן
אם שאף גירשה, כן ומחמת בעלה על שסרחה אשה לענין כתב
מפסידה היא אין מקום מכל מתנותיה, כל שמפסידה כמורדת, דינה
הנאה לבעל שיש להתנאות, מנת על לה שנתן מלבושים כגון אלא
זכות לו שיש קרקע לה שנתן כגון או אותם, כשלובשת מהם
מנת על לה נתן "שלא אומרים אנו שבכאלו במתנות פירות.
להתנאות, שאינם דברים שאר או כספים לה נתן אם אבל למיפק".
דעת על לומר יכול אינו לה, שנתן אחר בהם תועלת לבעל שאין
הנאה שום לו אין עמו ביושבת שאפילו כיון לה, נתתי לא כן
מתנות בין מבדיל שהוא הרי חוזרות. אינן כאלו ומתנות מהם,
לדרוש יכול שאז מהן, הנאה לו יש שנותן אחר גם שהבעל
שאינו מהן הנאה כל לו אין נתינתן שאחר מתנות לבין החזרתן,

החזרתן. לדרוש יכול

מתנה "הנותן ב: צט העזר אבן ערוך בשולחן נפסק דומה דבר
לאלמנה וה"ה במתנתה... זכתה מדעתו, מגרשה שהוא אע"פ לאשתו,
העשויין תכשיטים או מלבושים שהם דברים שאינן כל מתנה שנוטלת
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ו: ס"ק שם שמואל ובית ז ס"ק מחוקק חלקת וביאר בהם. להתנאות
עשוים שהם ותכשיטים בגדים בשלמא הטעם שלה, מתנתו אפ"ה
זמן כל בהם להתקשט אלא גמורה למתנה דעתו אין בהם להתנאות
אקני לא ולמיפק למשקל אדעתא עליו תסרח אם אבל תחתיו שהיא

שאין מתנות שאר אבל במתנהלה, לה נתן ולהתנאות ללבוש עשוים
ערבא ולרמיה לחבריה מתנה דיהיב מאן דאטו מורדת, אינה כשהיא

לעולם". ליה דרחים מיניה למישקל בעי

יכול שהבעל במורדת, מדבר אפרים המחנה לדחות, ניתן אמנם
אשתי שאם ממנה, אהנה אני שגם כדי היה לה שנתתי מה שכל לומר
מורדת כשהיא כן ועל הנאה, יש עצמי לי גם יפה, לבושה תהיה
גירושין בסתם לנו מנין אבל אלו, מתנות החזרת לתבוע וזכאי יכול
שהנותן סברא, למדנו מקום שמכל ונראה מורדת. שהאשה נקבע שלא
עם נותן הוא ממנה להנות להמשיך אמור שהוא מתנה כשנותן
שונה מקום ומכל להנות. הנתינה אחר גם ימשיך שהוא הסתייגות
הנותן אבל המקבלת אצל כולם נמצאים שאמנם בבגדים שימוש
החזיק הנותן הגירושין שעד הדירה בכל לשימוש מהן, להנות ממשיך
יכול אינו ששוב לו אומרים אנו הגירושין ולאחר מכולה ונהנה בכולה
לקנות או למוכרה עליו מכולה להנות יכול שאינו וכיון מכולה, להנות

מהמקבלת. חציה

אותם גובה ומועד שבת בגדי כו סעיף צז סי' חו"מ שו"ע ועיין
בהם היו אם לומר צריך ואין - חולקים ויש רמ"א: - חוב בעל
סא: ס"ק הסמ"ע וביאר חוב. לבעל שהכל וכסף זהב וכלי טבעות
שאם דעת על אלא מסתמא להן מקנה אינו הללו יקרים דבגדים

מהן. גובה חוב בעל מש"ה וימכרם מידן יקחם להן יצטרך

בפירוש לה הקנה שאם סג ס"ק שם בסמ"ע שהובא המרדכי לדברי ואף
רק אמורים שהדברים נראה ממנו. גובה חוב בעל ואין שלה התכשיטים

לה. שנתן אחר בהם להשתמש יכול הבעל שאין תכשיטים בכגון

וכנפסק דברים, הוי שבלב שדברים ההלכה במתנה כידוע ועוד,
מוחזק שהוא ממי להוציא אין כאן ואף ד'. ר"ז, סי' חו"מ ברמ"א

השמוש. בכל
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מקום היה האשה, מידי הבעל שקיבל מתנות שאר לגבי אמנם
שכן וכל לה", יהיב לא למיפק "אדעתא אומרים אם שספק לדון,
הבעל שאין אף לגירושין, שגרמה זו היא שהאשה טוען כשהבעל
עמוד י"א בפד"ר שליט"א הגרחג"צ האריך שכבר וכפי זאת, מוכיח
מחצית העבירה שהאשה היה הנידון אילו מקום מכל והלאה. 127
יקבל היותר שלכל במקומה, עומדת הסברה עדיין לבעל חלקה

רישום.

ניתנה הנתינה כשבזמן זה כל הרישום, אחר הולכים אנו כאמור
בהשקעה, מתחשבים אנו ואין לשניהם לאחרהדירה שניתן כל אבל

לצד מחלקו להעביר רוצה והוא בדירה נמצא כבר מהצדדים שאחד
בתחילה ניתן שלא מה שכל אומדנא לטעון מקום יש בזה השני,
שהילדים שלפנינו בנידון שכן וכל נייר, על נרשם אם אף בפועל,

האשה. שקבלה במתנות שכן וכל ברשותו, נשארים

ח"ב ס"ה שער התרומות ספר מדברי ללמוד ניתן לסברתינו סיוע
ומי שייר מה ספק ויש במתנה, שייר והנותן מתנה נותן לגבי שדן

וכתב: הנאמן,

צריך אינו במתנתו משייר לי והשיב הרמב"ן פי את "ושאלתי
ראיה". להביא המקבל ועל נינהו, דידיה דנכסים נאמנות

על כתב ואעפ"כ מוחזק, והמקבל גמורה בנתינה הנידון ושם
ראיה. להביא המקבל

עשרים האשה אחוז שמונים השקיע הבעל שלפנינו לנידון נחזור
את נקבל אם גם לטעון אין בשווה. שווה נרשמה והדירה אחוז
אין המוחזק, הנותן מן הדירה בכל השימוש להוציא שאין הנחתנו
"תוספת בלא הרישום למקבל שגם ברור כאשר זו לסברא מקום
לאשה שיש שלפנינו בנדון כגון בדירה חלק הכי בלאו יש הרישום"
הזוג שבני שכיון כן, לטעון מקום שאין והטעם אחוזים. עשרים
והכלל אחד בבית לגור יכולים אינם הגירושין ואחרי מתגרשים
ההסכם כך וגם יא, קיט סי' בשו"ע כנפסק מפניו נדחית שהאשה
שהילדים כיון מהצדק יש וגם ביה"ד להכרעת עד הצדדים בין
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מלא שימוש למנוע יכול קטן חלק לו שיש אותו אין האב, אצל
זכות הלה לו יתן לא עוד כל כסנקציה מוחלט, רוב לו שיש ממי
שמגיע ממה יותר שהוא אחוזים, חמישים על שימוש וזכות בעלות
לולי שנתבאר כפי האשה לדברי שאף כיון שלפנינו ובנידון לו,
באמצעות היא אין אחוז, עשרים על רק זכות לה יש הרישום
לה, מהמגיע השימוש בחלק יותר וליטול להוציא רשאית הרישום

כדין. שלא

האב - הבעל את להוציא הדין מן אפשרות אין האמור לאור
דהיינו חלקה את לתבוע האשה רשאית מאידך אולם שברשותו, מהבית
לה המגיע הנוסף החלק מלבד הדירה מכלל הנזכרים האחוזים עשרים

הרישום. בגין

חלקהג) בעבור דירה שכר של שכירות דמי לקבלת האשה תביעת

העבר בעבור מהגרוש בדירה

לתביעה כי נראה לאחרונה. רק בכתב לראשונה הועלתה זו תביעה
לבעל והיה שיש מהנחה נצא אם אף וזאת הלכתי בסיס כל אין זו

דלהלן: מהטעמים הדירה, מכל חצי אחד כל ולאשה

מהדירה, שהוציאה הוא הבעל לא בדירה, שותפים הם הזוג בני
הוצאה האשה בעקבותאלא הדין בית של דין פסק פי על מהדירה

הזוג בני ושני מאחר תשנ"ז, באייר י"ג מיום פרוטוקול ראה גירושין,
גירושין אחרי בצוותא אחד בבית לגור יכולים ואינם רשאים אינם

בשו"ע. כנפסק

בבית גרה היתה שהאשה מתברר שבתיק מהחומר כי עוד נוסיף
רחוקות. לעיתים

בדירה הנשאר שותף כי מצינו לא וגם הדין מן זה אין זאת לאור
חבירו העדר עקב שנהנה בגלל שכירות, דמי לחבירו לשלם יחוייב
זה לכל וההסבר מרצונו, נעדר אם ובין אונס מחמת נעדר אם בין
על יעלה וכי כן תאמר לא ואם ולביתו. ברשות נכנס שהנשאר מכיון
שנהנה מחברו ויתבע יותר נהנה מי לחברו חשבון יגיש ששותף הדעת

היתרה. ההנאה בעבור לו שישלם יותר
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ולא חסר לא וזה נהנה "זה של בגדר היא הזוג בני של הדירה
חסר" לא וזה נהנה "זה כי הראשונים של לדעה ואף לאגרא", קיימא
במי אמורים הדברים אין ולהבא, מכאן למנוע יכול לרשותו, נכנס אם
ואף ביתו, שזה בגלל שגר שלפנינו כבנדון ברשות, מתחילה שירד
גרמא אלא אינו הדירה מכירת אי (והפסד רשות, לו ניתן הגט אחר

באשמתו). אינו וגם

עיקר פי על ושלא הדין, משורת לפנים דנים היינו אילו ואף
גרה האשה כנ"ל: לפסוק יש הרי מהסיכומים). המתבקש (כפי הדין
שגר בדירה לגור נשאר הבעל הגט לפני עוד כיום שגרה במקום
שיש עוד ומה אשתו, ושל שלו בילדים מטפל הבעל הגט, לפני
והכנסותיו גדולים הוצאותיו כי הבעל, טענות יושר ע"פ לבדוק מקום

האשה. משל קטנים

לאשה לשלם הבעל לחייב הנזכרת התביעה דוחים האמור לאור
שכירות. דמי בדירה חלקה עבור

מחייבת מתנה היא מרובות מהפצרות כתוצאה שניתנה מתנה האם ד)

מהדירה חלק העביר הבעל כאשר השאלה, הועלתה הדיון במהלך
הפצרות עקב או בית, שלום לצורך כגון אשתו ודרישת בקשת פי על

בו: לחזור יוכל האם מרובות,

לתת חליה בעת "צותה י: סעיף צ העזר אבן ערוך שולחן עיין
לחזור יכול אינו לעניים, נתנה אם הבעל ונתרצה ממלבושיה, וכך כך
מ: ס"ק שם שמואל בית וכתב בו. לחזור יכול לעשירים, ואם בו;

שלה". הפצרה בלי דנתרצה דאיירי "צ"ל

אתתא, לקדושי דאזל גברא ההוא ב עמוד מ דף בתרא ובבא
הוינא לא לא ואי לך, הוינא נכסיך כולהו לי כתבת אי ליה אמרה
וההוא א"ל קשישא, בריה אתא נכסי, לכולהו לה כתביה אזל לך,
ימינא בעבר אטמורו זילו לסהדי להו אמר עליה? תהוי מה גברא
קנה, מר ולא קנה מר לא להו אמר דרבא, לקמיה אתו ליה, וכתבו
התם היא, ולא לחברתה, מודעא דהויא משום סבר דחזא מאן
דמחמת שם: וברשב"ם לה. דכתב הוא אונסא דמחמת מילתא מוכחא
בלבו גמר לא הלכך לה יכתוב אא"כ בו חפיצה שאינה - אונסא
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דהויא הוא התם והלכך בו ויחזור שישאנה עד אלא לה להקנות
מודעא. במקום

"מעשה י: סעיף רמב סימן משפט חושן ערוך בשולחן נפסק וכן
לי שתכתוב עד לך נשאת איני לו: אמרה אשה, לישא שרצה באחד
לעדים: אמר ריקן, שמניחו על וצווח הגדול בנו שמע נכסיך. (כל)
נכסיו כל לה כתב כך ואחר במתנה. נכסי כל לו וכתבו והחביאו לכו
לא והאשה קנה לא הבן ואמרו חכמים לפני מעשה ובא ונשאה,
דעתו גילה שהרי הוא, בדבר וכאנוס לה כתב ברצונו לא שהרי קנתה,
(אבל מסותרת. שהיא מפני בטלה שהיא פי על אף הראשונה, במתנה
מקרי דלא קיימת, שנייה המתנה הוי ראשונה, מתנה היתה לא אי

גמור) יש(טור)אנוס לו תנשא באם לה שנתחייב שהמתנה הרי ."
ולכאורה שהיא. כל במודעה לבטלה ויכול גמור שאינו כאונס לדונה
לדון יש יודעים והכל מרובות, הפצרות עקב או בית, שלום לצורך
בתרא בבא אמרו שלא ואפשר מתנתו, לבטל ויוכל כאנוס שיחשב
נוהג ואינו אנוס שהוא לכל שברור נכסיו כל שכתב במי אלא שם

אחר. במקום והארכנו וצ"ע. אדם, ככל

הדברים: סיכום

ובשמושו ברשותו תשאר הבעל מתגורר שבה המגורים דירת
בדירה. שהותו זמן כל וזאת הבלעדי

ועליו המשותפת הדירה משווי 20% דמי לאשה לשלם הבעל על
ירשם ובתמורה זה, דין פסק מתן מיום חודשים 3 בתוך כן לעשות
עכשיו, עד בידו שהיו 50%) 70% בדירה הבעל חלק כי בטאבו
האשה וחלק הנזכר) התשלום בעד 20% ועוד בשימוש, ולא בדירה
כל מהבעל), בתמורה שתקבל 20% פחות בידה שהיו 50%) ,30%
השכירות מדמי 20% לאשה ישלם הבעל הרי כן, יעשה לא עוד
מתן מיום החל וזאת מומחה, הערכת כפי הדירה לגבי המקובלים

הדין. פסק

וחלק הבעל חלק ח"ו פטירה של במקרה או תימכר הדירה באם
ז כל אבל ,(70 - 30) בטאבו הרישום כפי יחולקו שהבעלהאשה מן

דלעיל. בסעיפים כמפורט יעשה ימים יאריך
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בגין בדירה חלקה על לאשה שכירות דמי מתשלום פטור הבעל
בעבר. בדירה שימושו

הדברים: מסקנת

הפוסקים,א. מחלוקת אשתו ע"ש ורשם מכספו דירה שקנה בעל
מיד להוציא שאין אלישיב, הגרי"ש ובימינו התומים, ופסק

המוחזק.

בפניה,ב. שלא אשתו ע"ש ורשם מכספו קונה כשאדם המחלוקת
מחלוקת אין בעלות לשם ובכוונה בידיעתה כשרושם אבל

גמורה. מתנה זה שהרי

ע"שג. מחלקם מחצית העבירו הנשואין במהלך אשה או כשבעל
לגבי לא אבל רישום לענין מוגבלת מתנה זו שכנגד, הצד
בעת כן ועל הדירה, חלקי בכל הנותן של שימוש מניעת
שיש הרישום, נשאר ולמקבל לנותן, השימוש כל נשאר גירושין

מוגבלת. חשיבות גם לו

מהשותףד. לתבוע יכול השותפים בית לעזוב שנאלץ שותף אין
שכירות. דמי הנשאר

לבטלה.ה. וניתן יתכן מרובות, הפצרות עקב שניתנה מתנה



נשואה אשה שכטצואת

לד סימן

נשואה אשה צואת

דין פסק

m`d /miwpaa micwten eidy dy`d itqk /dyrnd xetiq

md m`de ezy` my lr mineyxd wpaay mitqk yxei lrad

zpwz m`d /mzxkn e` beln iqkp dzeeldy dy` /"ie`x"

/dy`d oeaygl ciwtd lrady mitqk iabl mb zniiw `ye`

lra zyexi /beln iqkpk mpic m`d dipnxbn mineliy itqk

d`eyp z`eev xiykdl mewn yi m`d /mireci mpi`y miqkpa

e` rci lrady zeprhd /wegd it lr zraewd `idy meyn

.dnkae ,wfgenk aygp in /epiptly oecpa d`eevdn rci `l

ר' המנוחה ע"י שנכתבה צואה לקיום תביעה היא שלפנינו הנדון
רכושה את נותנת היא זו בצוואה תשנד, טבת כז ביום ב. אשת ה.

י. ע"י המיוצגים ה' משפחת בני ארבעת לידי

תשנ"ה. פסח בערב מכן לאחר נפטרה המצוה

השאר: בין נאמר המנוחה בצואה

בריא צואה שטרי כל כתוקף זה צואה שטר כדלהלן... בזה... מצוה
וכתוקף חז"ל... תקנת ע"פ העשוים בישראל דנהיגין שטרות וכתוקף
החוק וע"פ הקדושה תורתינו דין ע"פ המוכרים צואה שטרי
קודם אחת ולשעה מהיום ושלמה גמורה המתנה נותנת האזרחי...הנני
(טאבו) האחוזה בספרי הרשום רכושי כל בזה נותנת הנני פטירתי...
חובות וכן ורווחים כספים... כגון אחר רכוש כל ובין שמי.. על
קודם אחת שעה גמורה... במתנה אחותי... ילדי לארבעת לי... המגיעים
ע"פ מועיל היותר באופן אג"ס ושריר גמור בקנין והקנתי פטירתי...

רכוש ועל המדינה חוקי וע"פ תורתינו... בו...דת נתפס קנין שאין
שיעלה הסכום כפי זה שכנגד וחלוטה גמורה בהודאה מודה הנני
שעבוד בתורת הנ"ל לזוכים מתחייבת אני פטירתי קודם אחת שעה
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נעשה והשעבוד סכום כל לשלם מעתה כבר מחייבת שאני באופן
זה משטר לחלק אם מועיל... היותר ובאופן בקנין... המועיל... באופן
יהא החלקים ליתר התוכן... יתר יתבטל לא אזי תוקף... יהיה לא
את מביעה הנני ובנוסף... לחזק... וכדי ומחייב, ושלם מלא תוקף

ר' הר. רצוני...

הזוכים... לטובת מיניה... וקנינו המצוה... חתמה העדים... בפנינו
תשנ"ד טבת כז הירושות... פקודת לפי ומאשרים חותמים והננו

ישראל.. משה...

שהעידו ויר"ש, כשרים עדים הצואה, עדי ע"י כדין קוימה הצואה
כל הבינה ושהמצוה ידם חתימת ועל המעשה על הדין בית בפני
ונתנה ציותה שהמצוה ומאשר קובע הדין ובית עשתה. היא אשר
חוסר בענין הבעל לטענת מקום ואין בצואה, הכתוב וכפי ברצון

הצואה. כתיבת בעת המצוה של דעת צלילות

הוא: הצדדים חלוקים שעליו הרכוש

שוים]. [בחלקים הזוג בני שני ע"ש הרשומה דירה

על רשומים היו ואשר בחו"ל בבנקים למנוחה שהיו כספים וכן
הזוג. בני שני שם

שמה, על גם המנוחה של פטירתה ביום רשומים היו אלו כספים
פטירת אחר קצר זמן ז. ועוזרו הבעל ע"י מהבנק הוצאו הם אולם
להודיע בלא וכמובן הפטירה, על לבנק שהודיעו בלא כמובן המצווה,

הצואה. פי על לנהנים

ע"י לו שניתנה חתימה זכות לי' היה בחו"ל שלחשבון לציין יש
הזוג. בני

שהאשה גמל קופות כספי על הצדדים בין ויכוח היה כן כמו
הדין בית נתן כבר זה שבנושא אלא שרשמה, כפי הנהנים את רשמה
וזאת הזוכים, הם הגמל בקופת כנהנים שהרשומים החלטה, בשעתו
מדעת היה הנהנים וציווי לבנק ביחד הלכו והאשה והבעל מאחר

נוספים. טעמים ומחמת שניהם,
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המעשה. סיפור כאן עד

בהם לבעל יש האם האשה, של היו אכן הכספים באם לדון יש
האשה ואין אשתו, את יורש שהבעל הוא כלל שהרי ירושה, זכות
ירושה, זכות בהם לו יש אם ואף מבעלה, ירושתה להפקיע יכולה
קודם "שעה הפטירה, לפני עוד וזכו קדמו הצואה פי על הזוכים האם
אינה היא כהלכה, נכתבה שהצוואה אף זאת, למרות או הפטירה",
שתקנו אושא", "תקנת מדין הבעל בהם וזכה הואיל הדין מן מועילה

הלקוחות? מיד מוציא הבעל מלוג בנכסי שמכרה אבןשהאשה (עי'

ט) צ, .העזר

בבנקים מופקדים שהיו האשה כספי של דינם

לאשה. רק שייכים היו אכן בבנק שמה על שנרשמו הכספים באם
דהיינו ירושה, מדין בהן לזכות היה יכול הבעל האם לדון לנו יש
שאינו או בבנק, שמה על הרשומים אשתו כספי יורש הבעל האם

גם "ראוי"; בגדר שהם מפני "ראוי",יורשם בגלל יורש אינו אם
משום בהן זוכה שהבעל אפשר מלוג, נכסי בגדר הם הכספים באם
לבנק; הכספים את שהילוותה כמי היא שהאשה כיון אושא, תקנת
זו תקנה לבעל תעמוד האם אושא, תקנת משום יש אכן אם גם
דין יש האם בבנק; האשה ע"ש הכספים את שהפקיד זה הוא כאשר
לחשבון מחשבון שהועברו ולכספים "שילומים", לכספי מלוג נכסי
האם יודע אינו שהבעל כספים האם מעולם; האשה בידי היו ולא
כספים כמה יודע אינו וכן הוצאו כבר והאם בחשבון נמצאים עוד הם
הבעל שאין ידועים", שאינם "נכסים בכלל נכללים הם האם הופקדו,

בהם. זוכה

לירושה, הבעל זכות את לבטל האשה של הצואה של בכוחה האם
יורש. היה הצוואה לולי אילו

שנרשמו בכספים האשה זכתה האם - האשה של היו הכספים האם
בבנק. שמה על

שמה, על הכספים את רשם שהוא טען הבעל להלן שנראה כפי
וריבית. שילומים כספי הם שהכספים טענו בצוואה הזוכים
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אומר הדין)הבעל בית מפרוטוקול 4 כספה(עמ' לא "זה אלו כספים כי
כי שמה על "רשמתי שמה" על ורשמתי בלבד הכנסתי אני רק אלא

טפש". בעל הייתי

כפי בכספים לעשות יכולה שהיא ידע שמה על רשם כשהבעל
מדבריו: ונצטט גמורה היתה הנתינה לדבריו והרי לנכון, שתמצא

ברירה" לי היתה ולא אשתי את "אהבתי טיפש", בעל (עמ'"הייתי

שזה4) כיון דבר אמרתי לא לאחותה נתנה היא מגרמניה "הפיצוים ,
כיון בכספים, עושה היתה מה אותה שואל הייתי לא מועיל, היה לא
נהדרים" היו והיחסים טובים חיים שתעשה ורציתי טוב בעל שהייתי

(5 לפי(עמ' מוצאים הם לה הניתנים שהכספים ידע שלדבריו הרי
דיעבד. או לכתחילה כך על והסכים עיניה, ראות

האשה שם על נרשמו הכספים כי לטענה מקום אין כי ברור דבר
שמדובר כיון ונותנת", נושאת "מעין יומיומית, להוצאה נוחות לשם רק
הזוג בני שני כאשר בחו"ל, בבנק שהושקעו גדולים בסכומים בכספים
בבנק חשבונות גם להם והיו בארץ, ועבודתם הארץ תושבי הם

בישראל. בבנק חסכונות ואף יומיומי לשימוש בישראל

קנין, מהוה אשתו שם על שרשם הרישום האם לדון יש אמנם
הנוהג ע"פ קנין לפחות מהוה הרישום כי פשוט הרי ולכאורה
ואחר סיטומתא, בקנין רישומם עם מיד האשה קנתה והרי והחוק,
ואף מיד שתרצה ככל בכסף לעשות היא יכולה בבנק הרישום

פשוט. בצ'ק להוציאו

אני - לבעלות, הרישום עצם הופך האם דירה, רישום בענין ואכן
שקנה בעל בדין הפוסקים נחלקו - אחר במקום שכתבתי ממה מעתיק
"אם ה: סד התומים שכתב וכפי אשתו, שם על ורשמם מכספו בית
ולרשב"א האשה, של הוא הרי לרא"ש בקנין, אשתו ע"ש העלה הבעל

בבית". ונותנת שנושאת כיון הבעל של הוא הרי

שליט"א אלישיב הגרי"ש של בראשותו בהרכב בפד"ר דנו וכבר
על ורשם מכספו שקנה בעל דבריהם: ותמצית ,263-265 עמ' ו בכרך
שארית וכן ורמב"ן התרומות ספר בתשובה לרשב"א הרי אשתו שם
בעלמא "שלפחניא שתולים בעל מחזקת מוציאים אין עה ס' יוסף
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חובות, מבעלי להבריח כדי או כן כתב בעלמא לחיזוק - הכי" כתב
לקניה. הוכחה או קניה מהווה הרישום ואין

בשיטה הרא"ש ע"ב, קב קמא בבא בחידושיו הרשב"א ואילו
לח, סימן ה חלק מהרש"ם וכן ריב"ש רמ"א ובתשובה, מקובצת
מבעלי להבריח שכתב חוששים אין וכן עבורה קנה שאכן תולים

האשה. של הוא והרי חובות,

ממה ראיה שום אין "בזמנינו כותב ו: אות סב השלחן ובערוך
שהרבה מפני בערכאות נתקיים ואפילו האשה שם על קרקעות שנכתבו
להן". להקנות כוונתם ואין להם שיש טעמים איזה מפני כן עושים

שהתומים ואף המוחזק. מיד להוציא שאין ה סב, סי' התומים ופסק
ראיה שטר בין לחלק שיש הטור בדעת י"ז ס"ק ס בסי' כתב עצמו
שלא המלוה, שאינו אחר שם על נרשם שאם כספים, חוב על שנכתב
שנרשם מי שקנה קנין שטר לבין המלוה, של ונשאר אחר אותו קנה
ספק. שהדבר פסק להלכה מ"מ בפועל, ששילם מי קנה ולא שמו, על
אחר ע"ש שנכתב שטר בין חילק כ"ב, אות ס סי' המשפט ובנתיבות
השטר אם גם שאז המלווה של לידיו ינתן שהשטר ביקש והמלווה
ע"ש שטר כתבו אמר אם לבין בו, זכה לא האחר של לידיו הגיע
שהדבר התומים ודברי אחר. אותו זכה אז כי לידיו, ותנוהו פלוני

.127 י"א בפד"ר הגרחג"צ בדברי וכן הנזכר בפד"ר הובאו ספק

מכספו קונה כשאדם הוא במכר, אף המחלוקת, כל לכאורה אמנם
שרשם קב-קג בב"ק וכנידון בפניו שלא אחר אדם שם על ורושם
יודע אינו שמו על שנרשם גלותא שהריש גלותא, ריש ע"ש הקונה

בקש ע"פ נרשם שלא ובודאי שנרשם, בעת ורצונו.מהרישום תו
מחמת מתנה שנותן למי דומה אלו בפוסקים הנדון אין כן ואם

לכך. שנתבקש

לאשתו מתנה הנותן בבעל פשוט "זה :265 עמ' הנזכר בפד"ר ועיין
של המחלוקת וכיוצ"ב, הברחה טענת לטעון בידו ואין קנתה בודאי
אשתו". בשם כתב והשטר מכספו בית שקנה בבעל היא הראשונים
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בקשת פי על נרשמו החשבון בעלי של השמות שלפנינו בנדון
יכל שלא בגלל כך שעשה בדיון אמר הבעל הרי ובידיעתם. הצדדים
בודאי זכתה והאשה מתנה, דין זה לרישום יש כן אם לאשתו, לסרב

מספק. ולא

השאיר לא שהבעל כיון מלוג, נכסי דין אלו לכספים אין ובנוסף,
או פירות דהיינו שיתקבל רווח שכל כיון פירות, פירי אף לעצמו
בחשבון שיהיה סכום שכל מראש וזיכה הבעל הקנה כבר פירות, פירי
על הן הקרן על הן הוא שהרישום כיון האשה, לבין בינו יחולק

להלן. וראה הבנק וכתקנות הרווחים,

לא המחלוקת נשוא בחשבון שהיו הכספים בצואה, הזוכים לטענת
הבנק, של וריבית שילומים בכספי שמדובר כיון הבעל, דרך עברו
לא שהם אלא - נוסף. מטעם הבעל זכה לא כדבריהם, אכן ואם

הדברים. היו שכך הוכיחו

השאלה, לאשה. שייכים היו הכספים כי ברור האמור כל לאור
בצוואה הזוכים מידי להפקיע יכול הוא האם או אותם ירש הבעל האם

אושא. תקנת משום

אשתו שם על הרשומים שבבנק כספים יורש הבעל האם

הם הנכסים אם מספיק יורש, מדין בירושה יזכה לא שהבעל [כדי
היו לא הנכסים ואם וכדלהלן. הבעל, לידי הגיעו שלא "ראוי", בגדר
אינו אף מתנה, לתת לאשתו רשות נתן שהבעל או לבעל, ידועים
שרוצה הבעל של דעת גילוי האם לדון יש אושא. תקנת מדין זוכה

ברשות.] נתנה שהאשה ראיה מהווה ליתן

הדין וכן הבעל בידי היו לא הם אם "ראוי" בגדר הם נכסים
החוב אם בין חילוק יש שבזה אלא אחרים, לה חייבים שהיו בחובות

הנשואין. קודם לבין הנשואין אחר האשה שהלוותה מכספים נוצר

ראוי בגדר הם בבנק שהיו הכספים האם

ראוי, בגדר הם האם האשה, ע"ש בבנק הנמצאים כספים דין מה
דהיינו זמינים הם אבל ברשותה, אינם אמנם בפועל אלו שכספים כיון
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לקבלם, האשה יכולה הבנק, של הקבלה בשעות שתחפוץ, עת בכל
תמורתם. לקבל דיוק ליתר או

אינו הנכס באם תלוי "ראוי" אין כי מוצאים אנו "ראוי" בהגדרת
יגיע, לא או בודאי יגיע הוא אם ספק יש כן ועל האשה ביד נמצא
נחשבים אעפ"כ בפועל, בהם זכתה לא שהאשה נכסים אף שהרי
"הניחו א: צ, שו"ע נפסק שכן יורשם, והבעל בידה כמוחזקים
מוחזקים נקראים מחיים... הבת גבתה שלא אע"פ נכסים מורישיה
מלוה לה "היה מלווה: לגבי שם נפסק ומאידך אותם". יורש והבעל
יורשה". אינו אותם, שגבתה קודם האשה ומתה כשנשאה, אחרים ביד
נגבתה לא עדיין אם גם ירושה ואילו לראוי נחשב שמלוה הרי

למוחזק. נחשבת

כי הזוכה, ליד שיבוא בטוח הדבר באם נקבע לא שראוי הרי
שעדיין למלוה נגבתה שלא ירושה בין מינא נפקא מה כך היה אילו

נגבה. לא

וח"מ ק,ב רמ"א ראוי זה הרי האשה של עבודה ששכר אמרו וכן
והתחייב שציוה אב וכן צ,י ב"ש גבתה לא שעדיין נזק וכן ח, ס"ק צ,
או מרע שכיב במתנת שנתן אב או זמן, קצב שלא אף לבנו ליתן

הירושה לחלק לא יג)שציוה ס"ק ק, וב"ש ט"ז - שנים(מטלטלין למספר
ובטוח שברור אף יג, ס"ק ק וב"ש רמ"א ראוי, הכלל הם אלו כל
אינו אשה של פקדון ואילו הזמן. בבוא היורש לידי הירושה שתגיע
ס"ק צ ח"מ - נמצא בעליו ברשות שנמצא מקום שבכל ראוי, בכלל
רמ"א - התיאשו לא אם הבעלים ביד כמוחזקת נחשבת גניבה ואף ו,

ב. ק,

בידה, נמצא שלא רכוש הוא "ראוי" הגדרת האמור מכל הרי
אין פקדון, כמו בשבילה שמחזיק מי ביד או בידה נמצא אם אבל

ראוי. זה

אותם אינם שהופקדו הכספים שאותם ברור בנק, כספי לגבי
כהלוואה ניתן שהופקד והכסף המפקיד, לרשות שעומדים הכספים
קלים בתנאים תמורתם לגבות זכות למפקיד שיש אלא הבנק, לידי
באחריותו אינם ייגנבו ואם ברשותו, אינו עצמו הכסף אבל ביותר,
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אין כן ועל ראוי, דין להם יש ולכאורה הבנק. של אלא המפקיד של
ירושה. מדין בהם זוכה הבעל

שהם אלא ברשותו הנמצאים מוריש של נכסים כי עוד, נוסיף
בעל, לירושת בנוגע ראוי דין בין שונה הדין לכתובה, כגון משעובדים
אלמנה לזכות דהיינו לכתובה, בנוגע ראוי דין לבין בראוי, יורש שאינו
לגבי בראוי: גובה אינה היא שגם המת, בעלה מנכסי כתובתה לגבות
אשה לכתובת משועבדים נכסים אשתו למורישי היו אם בעל ירושת

שנרא (אף יורש, הבעל כי צ,א בסי' נפסק המוריש) הנכס(של כי ה
גובה, שאינה ב ק בסי' נפסק אשה כתובת לגבי ואילו ראוי), הוא
אין מנכסיו, הניזונת אלמנה והניח בנו ראובן בחיי יעקב מת "אם
משועבדים והיו הואיל נכסים, מאותם כתובתה גובה ראובן אלמנת
ק סי' והח"מ כראוי). שדינם (משום ראובן" כשמת אביו לאלמנת
ממילא הבאה ירושה - מהרי"ל ע"פ פירשו יד ס"ק שם וב"ש טז ס"ק
המחוסר חוב אלא שאינה מכתובה עדיפה גוביינה, מחוסרת ואינה
אבל במקומה, ועומד בחייה אשתו כיד הם הבעל ידי ובזה גוביינא,
משעובד נכס כן ועל מיתה, לאחר אלא מחיים לגבות ניתנה לא כתובה
לאלמנת ששעובד מה למרות [וע"כ "ראוי", בגדר הוא לכתובה) (כגון
אבל בירושה, זוכה הבעל ולכן היורש, לגבי כנמצא נחשב המוריש
אף כתב ג ס"ק צ ובפ"ת היורש]. אלמנת לגבי "ראוי" בגדר הוא
מקום מכל כתובה, גבית של ראוי בגדר המהרי"ל דעת שזו אמנם
ירושת לעניין שגם רמ"א ודעת במחלוקת, הדין בעל ירושת לענין
יש כן ועל כמהרי"ל, ושלא כראוי נחשב לכתובה המשעובד בעל
לי קים בטענת בהם יחזיק הבת בעל ביד הנכס שאם מספק לפסוק
שהנכסים רמ"א כדעת לי קים יאמרו היורשים ביד הם ואם כמהרי"ל,
העזר לאבן אפוד אבני ספר ועי' משעובדים. שהם בגלל ראוי נקראים

המוחזק. ביד להעמיד שיש אומר הוא שאף ד אות צ

הם שאין לעיל להאמור בנוסף בבנק הנמצאים כספים ולפ"ז
נחשבים שמא נוסף ספק בהם יש עדיין "ראוי", בגדר והם כפקדון,
להוציא אפשר שאי כיון כמשעובדים, אף ואולי גוביינא כמחוסרים

ירושה. צו בלא אותם
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המופקדים כספים כי כתב קד סי' ח"א אבה"ע משה אגרות ובשו"ת
אלא לבנק, שהלוותה כמי היא המפקידה והאשה ראוי, הם בבנק
ראשונים, במחלוקת תלוי הרי הנישואין אחר שהפקידה מה שלגבי

להלן. עי'

שבארץ בבנקים כספים שאף דן רטו סי' ח"ד הלוי שבט ובשו"ת
ובפקדון פקדון, פלגא כן ואם עסקא" "היתר להם שיש שאף ישראל,
הנידון ובכגון ראוי. דין להם שיש לומר מקום יש "ראוי", אין הלא
שו"ת ועיין ראוי. דין להם יש עלמא לכולי שבחו"ל, כספים שלפנינו
דעות גורנה כעמיר שאסף ח סי' חו"מ שמיני חלק אומר יביע
"העיקר הפוסקים: של רובם רוב דעת פי על ומסקנתו בזה, האחרונים
מכתבי בספר כתב שכן עוד ונוסיף ראוי". דין שבבנקים למעות שיש
סי' הגרי"ח בחידושי וכן נד בסי' ז"ל רא"מ מגור להאדמו"ר תורה

להנ"ל.(אוסטרבצא)ל בתשובה בסופו

שבידי מלוה יורש הבעל שאין שהלכה שאף להעיר שיש אלא
יורש שהבעל סוברים הרמב"ם, ואולי מגאש, הר"י מקום, מכל אחרים,
אינו אף שהבעל ו ס"ק צ סי' בריש כותב שהב"ש אלא מלווה, גם
מלווה. יורש שהוא מגאש, הר"י כשיטת לי" "קים לומר הבעל יכול
"קים לומר שאפשר סובר ד ס"ק צ סי' יעקב הישועות מקום מכל
ש"שעבודא וכיון מוחזק, שאינו משום בבעל ראוי שטעם כיון לי",
ראוי בדין כן אומרים אין לדבריו (ואף כמוחזק. הוא הרי דאורייתא",
"מצוי". חסרון משום הוא בבכור ראוי שפסול לפי בכור), ירושת של

כב"ש. היא הפוסקים שהכרעת נראה מקום מכל

מכרתם או מלוג נכסי שהלוותה אשה

שגבתה, קודם ומתה מלוג מנכסי שהלוותה אשה עוד, לדון יש
יורשה שבעלה היא א)הלכה צ, ט(שו"ע ס"ק בח"מ כתב והטעם .

דינה הבעל, ברשות היא שהקרן הילוותם, כדין שלא כיון הרא"ש ע"פ
הלקוחות מיד מוציא שהבעל ברשותו, שלא מלוג נכסי שמכרה כמי

אושא)- זכות(תקנת לבעל שאין בנכסים הדין מה הח"מ דן זה ולפי .
אף לאחר להלוות רשאית האשה האם ירושה, זכות רק אלא פירות
הנשואין שעם כיון או יירש, לא והבעל כראוי ההלוואה תעשה שבכך
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ירושת זכות האשה מפקיעה זו הלואה ידי ועל כלוקח, נחשב הבעל
על הירושה להפקיע לגרום להלוות רשות בידה אין מלרשת הבעל

בעל. של כרחו בעל לראוי הפיכתם ידי

תלוי אינו בעל של ש"ראוי" ג אות צ סי' מלואים אבני ועיין
דינם לבעליהן, לחזור שדרכן דברים אף כן ועל בבכור, כמו ב"מצוי"

מצויים, שהם הגם יעקב)כראוי, מישועות לעיל כתב(ועיין עוד ס"ק. (שם

היהה) שאילו ירושה, מדין זוכה אינו מלוג, נכסי יורש שהבעל דמה
שכל מיוחד דין יש שבבעל אלא ל"ראוי", לחוש היה פעמים אז כן
מדין מלירש זכותו פקע לא שוב ליורשה ויכל תחתיו שהיה רכוש
הבעל כח להפקיע לאשה אפשר אי זו תקנה פי שעל אושא, תקנת

להלואה). הדין והוא נתינה או מכירה ע"י

שהאשהלאור אחר ראוי, כדין בבנק הכספים דין אם אף האמור,
כח את לבטל זו הפקדה בכח אין ההפקדה, ע"י לבנק אותם הלותה

הבעל. של הירושה

האם ראשונים נחלקו שהלוותה אשה בדין כי לדעת חשוב אמנם
א נב ובכורות אמר ד"ה ב קכה בתרא בבא לתוספות יורש: הבעל
כשם מלוג מנכסי האשה שהלותה כספים יורש הבעל אין ולא, ד"ה
הלכה ח פרק שם והרא"ש לה. המגיעים נזק תשלומי יורש שאינו
ממכירה גרועה הלוואה אין הלוותם כדין שלא שכיון הקשו ועוד יא
העזר אבן באג"מ ועי' הלקוחות. מיד מוציא שהבעל באושא שתקנו

קד סי' מיד(הנ"ל)ח"א מוציא הבעל שבמכירה תוספות: דעת שישב
החפץ חוזר בטל המכר ואם בעין נמצא שבמכירה משום הלקוחות,
הלוה על חיוב יש ורק הלוה, הוציא שכבר במלוה אבל לבעל, הנמכר
השו"ע פסק וכן הרשב"א להרא"ש ואילו הבעל. זוכה אין בזה לשלם,
מחלוקת שהביא אחר שם ובאג"מ אשתו. שהלותה מה יורש הבעל
הנשואין אחר בבאנק שהניחה המעות "ולכן כתב: הנ"ל ראשונים

הבעל". יורש

לכספים אם אפילו האשה, ע"י בבנק שהופקדו כספים האמור לאור
אותם. יורש הבעל ראוי, דין יש
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האשה לחשבון הפקיד שהבעל כספים לגבי גם קיימת אושא תקנת האם

דעת על מפקידה האשה היתה אילו נכון היה האמור כל אולם
כדין, שלא זו שהפקדה הרי בלבד, שמה על הרשום בחשבון עצמה
שנרשם בחשבון המדובר כאשר אבל אושא. תקנת קיימת בזה כן על
יפוי גם ניתן רצונו וע"פ הבעל, בהסכמת בשוה הזוג בני שני ע"ש
טען הרי ועוד, זאת החשבון. מן ולהוציא להפקיד האשה לקרובי כח
ואם בבנק, הפקדה פעולת כל עשתה לא הנפטרת כי לפנינו הבעל

אושא. לתקנת מקום אין לכאורה כן

לא "זה אלו כספים כי לעיל וכאמור בדיון אמר הבעל יותר, עוד
על "רשמתי שמה" על ורשמתי בלבד הכנסתי אני רק אלא כספה

טפש". בעל הייתי כי שמה

אושא", "תקנת בטענת לבוא אין הבעל, הודאת פי על כן, אם
שרשם זה הוא הבעל אלא לבנק, שהלוותה זו היא לא שהאשה כיון
בנכסי שמכרה האשה לגבי אלא אושא תקנת מצינו ולא שמה, של
פירות, שכן וכל ירושה להפקיע במעשיה שבאה בעלה, בחיי מלוג
יועילו, לא ומעשיה ראשון לוקח הוא הבעל כי תקנה נתקנה זה ועל
שהפקיד בזה ל"ראוי" הנכסים את שעשה הוא ברצונו כשהבעל אבל
תקנת מדין לבוא יכולים אין הרי שמה, על שהעבירם ומה בבנק
שהמצווה מפני סיבות: משתי ירושה מדין לבוא אין כן כמו אושא.

ראוי. מדין מותה; קודם אחת שעה נתנה

ומה גמורה, לנתינה נחשבת האשה לחשבון הבעל נתינת והנה
עיניה, ראות כפי בזה שתעשה והסכים וידע לרכושה, הפך שהפקיד
נחשב אינו שבבנק חשבון באם ירושתה, הפסיד לא שנתן שבעת ואף
יוכל לא לאחר תתן או תמכור שאם לו היה ברור מקום מכל כראוי,
לדבריו והרי אושא, תקנת משום כאן ואין אחר, אותו מידי להוציא
מהפרוטוקול: ונצטט המלאה ובהסכמתו והחלטית גמורה היתה הנתינה
לא שזה כיון דבר אמרתי לא לאחותה נתנה היא מגרמניה "הפיצוים
כיון בכספים עושה היתה מה אותה שואל הייתי לא מועיל, היה
נהדרים" היו והיחסים טובים חיים שתעשה ורציתי טוב בעל שהייתי

(5 לפי(עמ' מוצאים הם לה הניתנים שהכספים ידע שלדבריו הרי .
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המקבלים זכו כן ואם דיעבד, או לכתחילה כך על והסכים עיניה, ראות
מותה. קודם אחת שעה שבבנק בנכסיה

השאיר לא שהבעל כיון מלוג נכסי דין אלו לכספים אין ובנוסף,
דהיינו להתקבל, אמור שהיה רווח שכל כיון פירות, פירי אף לעצמו
בינו שיחולק מראש וזיכה הבעל הקנה כבר פירות, פירי או פירות
האשה, וחלק חלקו הכולל הסכום מכל בשוה שוה האשה לבין
הבנק וכתקנות הרווחים, על הן הקרן על הן הוא שהרישום כיון

להלן. וראה

מלוג כנכסי דינם האם מגרמניה שילומים כספי

דרך עברו לא בבנק שהופקדו הכספים בצואה, הזוכים לטענת
גם כן ואם וריבית, מגרמניה שילומים בכספי שמדובר כיון הבעל,

שונה. שמטעם אלא הבעל, זכה לא לדבריהם

הוא שכן מסתבר אם שאף לזוכים, תועיל לא זו שטענה אלא
וריבית. שילומים בכספי שמדובר הוכח לא זה דבר אבל הדבר,

שהופקדו שהכספים בירושה, הזוכים טענת כפי הדבר נכון אם ואף
שהרי זו, בטענה הזוכים הרוויחו לא מגרמניה, שילומים כספי הם
כספי שדין הוא שפשוט קג סי' ח"א העזר אבן משה האגרות דעת
לאשה שהקרן לה שנותנים מתנה ככל מלוג נכסי כדין שילומים

בל חייו ימי כל ליתנם רשאית האשה ואין לבעל, רשותו,והפירות א
בזה אין ואף להחזיר, המקבלים וצריכים בטלה, נתינתה נתנה ואם
השלטונות החלטת על לו שנודע משעה ידועים שאינם נכסים משום

פיצוים. ליתן

להם יש מגרמניה שלפיצוים יג מפד"ר הזוכים ע"י שהובא ומה
לאחר האשה לחשבון שהגיעו בפיצוים אמורים הדברים ראוי, דין

דידן. לנדון נוגעים ואינם הפטירה,

אושא תקנת משום שלפנינו במקרה שאין לדון שיש מה כן ועל
כאן ואין לטובתה. שמה על החשבון את שרשם הבעל מעשה הם
שמה על שרשמם מודים הזוכים שאף הודאה", כנגד "הודאה משום

אחר. שמטעם אלא
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הנשואין לאחר האשה בהם שזכתה כספים לגבי לדון יש ועוד, זאת
רק הבעל, בידי לא ובודאי האשה, בידי ממש היו לא שמעולם
שאין אחרים ביד כמלוה דינם האם למשנהו. אחד מחשבון מהעברה
ולכאורה דעות, שתי רסב עמ' ב הדין שורת בזה ועיין יורש, הבעל
האשה. לידי הגיעו לא שמעולם כיון זוכה הבעל שאין מסתבר אכן

דהיינו אישתו, מות לאחר אותם תפס שהבעל כספים כי נוסיף,
הקנתה שהרי לאחרים, האשה נתינת הצוואה פי על שחלה לאחר
לדון יש רק כן ועל למצוי, הופכים אינם מותי, קודם אחת שעה

תפיסה. מדין עליהם

ידועים שאינם בנכסים בעל ירושת

זוכה הבעל אין שלפנינו בנדון כי לדון יש לעיל, להאמור בנוסף
ידועים שאינם "נכסים משום גם האשה שם שעל שבבנק בכספים
ולא נכסים לה נפלו יא: צ, ערוך בשלחן כנפסק הוא שהכלל לבעל".
שאין אף אותה שיורש (משום תמכור לא לכתחילה הבעל, בהם ידע
קיים. מכרה בהם, שידע קודם אותם מכרה ואם ב"ש) - לו ידוע
הם להם מצפה שהיה נכסים האם מחלוקת הביא מב ס"ק ובב"ש
כל ערוך, בשלחן משמע וכן ורשב"א ר"ן ידועים: שאין נכסים בכלל
ידועים, אינם בכלל עליהם מצפה שהיה אף נפילה משעת ידע שלא
ידע. ולא להם מצפה היה שלא תנאי גם כתבו והטור הרא"ש ואילו

שהיה נכסים החשיב לא הרא"ש שאף כתב שם משה והאגרות
של זכות להם שיש לפי בירושה, רק אלא כידועים להם מצפה
זכות שום לה היה לא לה ניתן שלא זמן כל במתנה "אבל יורשים,
זה הרי ממש לה נתנו "לא עוד וכל שהשתדלה", מה כלום אינו

ולטור". לרא"ש אף ידועים שאין נכסים

ידועים, שאינם נכסים הם הבעל לדברי שלפנינו הנדון ולכאורה
כספים איזה ידע שלא אמר הדין בית בפני בדבריו עצמו הבעל שהרי
הופקדו מהכספים "חלק כספים, שמפקיד זה היה גיסו וכי הופקדו,

שמו" יודע שאיני נוסף אדם 4)ע"י כמה(עמ' הכניס ה' של האבא
לי שיש מה בדיוק ידעתי "לא שלו, היה זה אבל בשויץ כספים
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שום בדקתי לא ואני שמו... על שיפקיד כספים לה' "נתתי בשויץ",
שיגנוב". אפשרות והיתה דבר

שאינם נכסים בגדר הם המבואר לפי שבבנק הכספים כן ואם
לאחרים. ניתנו שכבר כיון המיתה, בעת בהם זכה לא והבעל ידועים,
כשהיה דן לא קג, ח"א אהבע"ז - הנ"ל משה באגרות כי להעיר (יש
תועיל לא ושוב המיתה) קודם אחת לשעה ניתנה שהצואה תנאי

בצואה. המוטבים בהם זכו כן ואם הבעל, של תפיסה

ידע שלא אלא כספים שיש ידע והבעל מאחר לדון שיש אלא
לזה יש האם הכל?! הוצא ואולי הוצא, וכמה הופקד כמה יש, כמה
שהובאה במחלוקת הדבר תלוי ולכאורה ידועים, שאינם כספים דין
ולדברי שהגיעו, יודע אינו אך להם מצפה שהבעל כספים לגבי לעיל,
זכתה לא עוד שכל מודים והכל נחלקו לא במתנה משה האגרות

כידועים. נחשבים אינם

פי על הקובעת שהיא משום נשואה צוואת להכשיר מקום יש האם

החוק

קד סי' שם האג"מ דברי ע"פ עוד לדון יש האמור כל מלבד
המצוה, כדברי דמלכותא בדינא תתקיים שבודאי צוואה כי שפסק
קנין, צריכה אינה כזו צוואה שלדבריו כיון היורשים, נגד אף מועילה
טעם "וזה היורשים נגד אף ליתן אדם יכול קנין צריך שאינו ודבר
ואין כאילו צוואות על לסמוך נוהגים הזאת שבארץ למה גדול

לצדקה". המעות מליקח חוששים

פי על ביותר המועיל "באופן צואה: נתנה האשה שלפנינו בנדון
מקום יש משה האגרות לדעת כן ואם הערכאות". ע"פ או תורה דין
לאשה הבעל שנתן מעות אם גם הצוואה. ע"פ המוטבים שזכו לומר
ש"ההלואה כיון רשאית, היתה שלפנינו בנדון להלוותם, רשאית אינה
שלה הזכות העברת לה שהרשה אמר לא רק רשות, ע"פ היתה לבנק"
נתנה שאשתו במה הבעל זוכה הדין מן אם ואף לאחרים. בבנק
מדיני ידע לה נתן שהבעל שבשעה אמורים דברים במה לאחרים,
יהיה לא מתנות תתן האשה שאם סבור כשהבעל לא אבל ירושה,

הדין בבית הבעל אמר שלנו במקרה והרי מידם, להוציא שאםאפשר
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באג"מ ועיין שהוצא. מה על שליטה לו היה לא כספים הוצאו
"פשוט יורש, אינו - קיימת שהצואה סבור שכשהבעל שחידש שם
שבארתי מצד חדא טעמים. מב' הבעל ירושת דין כשידע רק שהוא
יורש. אינו בזה גם דודאי דמברחת דינא עושה ידע שלא שזה
שם הרא"ש התוס' כתבו למכור יכולה שאינה הטעם כל דהא ועוד
מדין הבעל ידע וכשלא לה. יהיב לא ותתן שתמכור דהכי דאדעתא
אף דהא למכור אף שתוכל אדעתא לה נתן בהכרח הרי ירושה,
דעתו, לפי יורשיה של אלא שלו יהיו לא ותתן תמכור לא אם
כנכסים זה הרי כן ואם לאחרים". שתתן לו איכפת מה וא"כ

ידועים. שאינם

שדין או ידועים אינם הנכסים אם לנו "מה כן לפני כתב ושם
עלייהו סמך שלא משום הוא הטעם דהא לו, ידועה היתה לא הירושה
נכסיו. שהם שידע אף ירושה מדין ידע בלא אף שייך שזה ליורשם
דהא ידועין, אין נמי נחשב לו ידוע אין שהדין דמה גדולה וראיה
דין מצד הבעל יורש שאינו לאחרים נכסיה כל שכתבה במברחת
דהוא מחמת ע"ט דף בכתובות והר"ן פרש"י ידועים שאין נכסים
שהיו שידע כיון בדין טעות רק ג"כ שהוא אף קיימת שהמתנה סבור
מה דכאן מחמת לחלק כלל מסתבר ולא לאחרים. כולן ונתנתן שלה
במה שם ועיין שנא". דמאי גופה הירושה בדין הוא יודע שאינו

עוד. שהאריך

תשובה בפתחי הובאה בתראי, גאוני שבשו"ת הט"ז תשובת ועיין
הנשואין, קודם אשתו מנכסי נפשו שסילק באלמן א, ס"ק צב סי'
טוב, הוא שהסילוק סבור שהוא כיון סילוק, אינו שהסילוק שאף

ידועים. שאינם נכסים כדין בנכסים זוכה אינו הבעל

לגבי הנ"ל הט"ז דברי שהביא ו סימן ג חלק מהרש"ם שו"ת ועיין
דין: פי על תקפה אשתו שצוואת שחשב בבעל נדונו

ע"ה הי' אם לו ידועים בנכסים דגם הט"ז... לפמ"ש לדון "יש
בנ"ד ה"נ א"כ ע"ש לבעל שא"י כנכסים הוי מועיל שסילוקו וסובר
ידע שלא א' אות השאלה בתחלת רו"מ שכתב כפי בעצמו שטען
אין לו נתנתם שלא דמה סובר הי' וגם אשתו את יורש דבעל הדין
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בסי' מבואר הדין הרי א"כ ר"כ ת"ך מן בהמותר ובפרט זכות בו לו
וע"ש קיים ממכרה לבעלה ידועים שאינם בנכסים מכרה דאם סי"א צ'
שעשתה כיון מודה בנ"ד ומ"מ הטו"ז, ע"ד שחולק במה סק"ח באב"מ
שהרי ברורה הטו"ז שסברת ובאמת - זכותו לו שנודע קודם הצוואה
שאין מברחת שטר בעשתה ע"ב...ואפי' ע"ח כתובות ברש"י מבואר
סובר שהי' כיון דמ"מ שלו שהם לומר זכות לבעל אין מ"מ ממש בו
ועי' נשאה דהכי אדעתא לא הרי מברחת בהשטר ממש בו שיש
מהני, לאחרים בצוואתה שנתנה מה וא"כ סעי"ז, פ"ה סי' באה"ע

מהני". בדיעבד מ"מ ותתן תמכור לא דלכתחלה ואף

מספר מיד, הכספים את להוציא ניסה הבעל שלפנינו בנדון אמנם
שלפני יתכן כי אם כדין, שלא או כדין אשתו, פטירת אחר שבועות

הצוואה. את לבטל ניתן שלא הוא אף חשב עצה שקיבל

פי על עושים שהכל זו במדינה משה האגרות לדעת ובמיוחד
לה שנתן ברור "א"כ שויץ במדינת הנוהג שכך וברור המדינה, דיני
יכולה ישראל בדיני אף ומימלא לאחרים גם ליתן שתוכל אדעתא

וליתן". למכור

בידם, למחות יכול היה לא ונוטלים מקדימים היו הזוכים ואם
כח! יפוי היה הזוכים שלאחד ובפרט

והבנק לבנק שנתן כיון קה: בסי' גם דבריו על חזר משה והאגרות
קו. סי' גם שם ועי' מותו, לאחר שיצווה מי לכל ליתן נשתעבד

האג"מ לדעת שהקשה רסח - רסז עמ' ב חלק הדין שורת ועיין
קלישתא", "דעת לו שיש ותירץ אשתו, את יורש חרש בעל והרי

עוד. שם ועיין

שלפנינו בנדון מהצוואה ידע לא או ידע שהבעל הטענות

לשתים: מתחלקת והיא הבעל הסכמת על שהועלתה הטענה לגבי
לקרוביה ליתן לאשתו רשות ונתן שידע או הצואה על והסכים ידע

בצואה. המוזכרים המוטבים
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שלא ומסתבר הוכחה, לא מהצואה ידע הבעל כי התובעים טענת
הפרטית הצואה את ביטל הצואה על לו שכשנודע והראיה כך, על ידע
הסתה עקב נעשה זה שדבר לדחות ניתן כי אם הבר, לטובת שלו

זו. בפרשה המעורב מעונין אחר צד של

לה' בירושה חלק ליתן עצמו הבעל רצה זמן באותו כי הטענה
הוכחש, ולא כאמור, עצמו הבעל כח, יפוי לו ניתן (שהרי אמת נראית
בצואת מהזוכים שהוא ה', לטובת גם צואה תקופה באותה כתב
לאחר בטלה ורק צואה כתבה שאשתו בזמן בו פ', עם יחד האשה)

אשתו. פטירת

הבעל צ"ב: לה' צואה ליתן לאשתו רשות נתן שהבעל הטענה
"מה לפנינו: אמר כך והלא מכספיה לה' מתנות תתן שאשתו הסכים
.3 סעיף ה' של בסיכומים וכן 6 עמ' לה'", נתנה מגרמניה שקבלה
ברמאות, היה זה אמר אמנם ל', מתנות נותן הייתי לפנינו אמר הבעל

ז הפטירה שלפני דבריו את תיקן מיד הריאבל ובפועל ברצון, היה ה
הבעל וצואת ופ', ה' ע"ש שנרשמה גמל קופת הדין בית בפני הובא
והרי להבר. ליתן מוכן היה כמחצית שלפחות הרי תקופה, מאותה
אשתי את "אהבתי טיפש", בעל "הייתי גמורה היתה הנתינה לדבריו

ברירה" לי היתה 4)ולא פל'(עמ' העד של עדותו את להאמור הוסף ,
ויש בסדר יהיה אמרה והאשה הצואה על דיברו כי בפנינו שהעיד

שלה הילדים לגבי תוכניות ה')לה הדברים(קרי: מדבריו הנראה וכפי ,
הבעל. בפני אף נאמרו

האשה שנתנה שהמתנה מסתבר הרי זה בחלק האמור לפי נדון אם
לה' חצי ליתן לפחות בעלה ע"י לכך הורשתה מותה, לפני מחלקה
לפ'. זה חצי או לה' ליתן הורשתה האם חלקה של השני בחצי וספק

רישום לו יהיה לא האשה ע"י שיוצא כסף שכל ידע שהבעל נוסיף
תקנת משום לתבוע שיוכל חשב לא ובודאי לתובעו יוכל לא והוא
היתה מה אותה שואל הייתי לא בפנינו: אמר הבעל והרי אושא,
טובים חיים שתעשה ורציתי טוב בעל שהייתי כיון בכספים עושה

נהדרים" היו 5)והיחסים הניתנים(עמ' שהכספים ידע שלדבריו הרי
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מגיסתו לתבוע היום עד דעתו על העלה לא והבעל מוצאים, הם לה
נתנה. שאשתו הכספים את

אולם שתתן", מעולם הסכמתי "לא בפנינו: הכחיש הבעל אמנם
לה אמר שלא אומר הוא דבריו בהמשך נכונים: נראים דבריו אין
למה אמת זו טענה ואילו לו, תשמע שלא שידע כיון מסכים שאינו
בעל לגיסה חתימה זכות נתן ויותר חתימה זכות ממנה מנע לא
חיים שתעשה ורציתי טוב בעל הייתי אומר ושוב ה', - אחותה
שרשאית הבעל של הסכמה שהיתה נראה האחרונים מדברים טובים,
כמה עצמו סתר שהבעל כך על הוסף עיניה. כראות ליתן אשתו
יודע לא אני ראשון: בדיון אמר בחו"ל החשבון לגבי כגון פעמים
שהוא אמר כן שאחרי ובדיון כזה", חשבון היה לא חשבון משום
מה ידע לא תמוהים: דברים אמר עוד זה, בחשבון הפקיד עצמו
השנים בעשר עבד במה ידע ולא עבד מקצוע ובאיזה הקו' לפני עשה

ועוד. נשואיו, שאחר

ע"פ זוכים שהם התובעים טענת לקבל מקום יש האמור לאור
המיתה, קודם אחת שעה זכו הזוכים כדין, נכתבה הצואה הצואה:
הבעל לפני עוד וזה דמלכותא דינא שעבוד, אודיתא, המועיל: בקנין
ברורה לא בירושה הבעל זכות ירושה, מדין זוכה היה אם גם
גם זכו שהזוכים מקום יש ידועים", שאינם "נכסים "ראוי" בגלל
נתינת להפקיע זכות לבעל אין משה, האגרות ע"פ דמלכותא מדינא
כאמור ברשותו נעשתה שהנתינה כיון אושא", "תקנת מדין אשתו

לעיל.

מדין מועיל הזה בזמן בטאבו שרישום אחר במקום שכתבתי ואף
בדירה, גר הוא אם המתנה נותן את להוציא ניתן אין כן ועל ספק,
הגרושין בעת אשתו אין אשתו, ע"ש מדירתו מחצית שרשם בעל כגון
כל חלקה, את לקבל כדי הדירה את לחלוק בעלה את להכריח יכולה
שימוש, זכות לבין רישום בין להבדיל מקום שיש דירה לגבי אמור זה
אבל הדירה, בכל שימושו זכות מניעת את ולא נתן הרישום שאת
הזוכה וכל השימוש, זכות לבין רישום בין לחלק מקום אין בכספים

לאחרים. ולחלקם להוציאם מנת על גם זכה במחצית
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ובכמה כמוחזק, נחשב מי

צואת את לסכל כדי הבעל הלך האשה מות לאחר קצרה תקופה
שם ועל שמו על בבנק רשומים שהיו הכספים כל והוציא אשתו
לפי בכספים, למוחזק הבעל את הופכת אינה זו שפעולה ברור אשתו.
כן ועל אודיתא, לרבות גמור בקנין בצוואה, הזוכים בהם זכו שכבר
בצוואה, שנכללה הצדדים דירת לגבי אמנם מועילה. אינה התפיסה
שאינם ו"נכסים "ראוי" חסרון בה ואין מקרקעין היא שהדירה כיון
כולה את להשאיר שיש ודאי רשות, נתינת על ראיה ואין ידועים"

הבעל. ביד

כיון שבבנק הבעל נכסי ומהם האשה נכסי מהם לדון שיש אלא
ואם בשוה, שוה האשה שם ועל הבעל שם של רשום היה שהכל
הבעל שיכול או הצואה, פי על לזוכים שיכים הכספים מחצית כן
דעת על המפקיד כל כידוע ואולם שלי. הם 99% לאמור המוחזק
בספר האחיעזר בעל תשובת שהובא וכפי מפקיד הוא הבנק חוקי

שלמה ר' הבנק(הימן)חידושי אילו ובודאי ח סי' ותשובות כתבים
חוק ע"פ תקפה צואה ויש נפטר החשבון מבעלי שאחד יודע היה

החוקית. הצואה ע"פ לזוכים ומחצה לבעל מחצה נותן היה

הדברים: מחצהמסקנת הצואה ע"פ לזוכים ליתן יש האמור לאור
בחו"ל. בבנק שהיו מהכספים

ונראה לנו, ישמע לא הרי הבנק, את נחייב: מי את לדון שיש אלא
וכןשיש מזיק מדין הדין פי על לזוכים להחזיר הבעל את לחייב

זה. לענין נזקקנו שלא אלא ועוד, נהנה, מדין

לפשר, נראה זה, בנושא פוסקים שדנו מצינו ולא מאחר אולם
שהיו שבחו"ל שבבנק הכספים ממחצית שלישים שני יקבלו שהזוכים
חודש תוך יעשה שהדבר בתנאי זאת וכל הזוג, בני שני של רשומים
המחצית. כל את הזוכים יקבלו מכן, לאחר ידחה, הדבר באם מהיום,

רשומה שהינה המחצית גם דהיינו כולה, תועבר הזוג בני דירת
תשלום לאחר רק וזאת הבעל, שם על תועבר האשה, שם על כיום

לעיל. הנזכרים הכספים
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לה סימן

הבית את שעזבה אשה של מזונות תביעת
גורם שהבעל וטוענת

מזונות תביעת לצורך עבודתה ממקום התפטרה

דין פסק

/ziad z` dafr dy`d ,cexita my`d in drxkd oi`yk

/dzepn`p dcai` m`d ,dgiexd `idy dnilrd dy`dyk

wfgend in ,dgkedd lhp lhen in lr ziad z` dafr dy`dyk

m`d dzcear mewnn dxhtzdy dy` /zepefnl dy`d zriaza

.jeqkqd meiql `iadl n"r dwiqt /dizepefna aiig lrad

אין השניים, נישואיו הן אלו לבעל ,83 בשנת נישאו הזוג בני
והאשה בנפרד רב זמן חיים הזוג בני משותפים. ילדים הזוג לבני
או כשבועים רק ביחד חיו הם הבעל לטענת הבית. את שעזבה היא
בבית שלו"ב, בענין מתדיינים הזוג בני הזמן של רובו רוב חודש,
נסיונות ששה ונעשו ישיבות 17 לפחות התקיימו קודם בהרכב הדין
ועשה ישיבות 3 קיים הנוכחי בהרכב ביה"ד נכשלו, שכולם לשלו"ב
באי האשם מי נקבע לא עתה עד ונכשל, לשלו"ב נסיונות הוא אף

הבית. שלום הצלחת

ב"ד פסק לשלו"ב נסיונות ו6 ישיבות 17 כאמור, אחרי, דין בפסק
להתגרש ועליהם יחד לחיות יכולים הצדדים אין כי הקודם בהרכב

ממזונותיה. הבעל פטור הגט לסדור תבוא לא האשה ואם

הגט, חיוב את לבטל יש כי מט סיון כו בתאריך פסק בהדה"ג
ובינתים הבית שלום קיום לאי האחראית היא שהאשה הוכח לא כי
מזונות יקבע "שבה"ד הדין לבית ומחזירים זמניים מזונות הבעל ישלם

לפניו". שיהיו הממצאים לפי
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לחיות ימשיכו הזוג בני כי אפשרות שום שאין משוכנע זה ב"ד גם
בשלום. יחד

שבט מג' בתביעתה האשה רעהו: את מאשים הזוג מבני אחד כל
מתעלל אותה, מבזה אלים הבעל כי הבעל את האשה האשימה תשמז
מזונות, משלם לא בדירה מים אין בוקר, לפנות רק מגיע מלולית, בה
יש וע"כ לאכול, כסף נותן אינו המקרר, מן האשה דברי את מוציא
האשה וב"כ שנית]. חזרה לא זו תביעה [על הדירה מן להוציאו
יחסי מונע האשה, את סוחט מעליב בעל כי טוען 11/1/88 בתאריך
מתנכלים וילדיו מהבית אותה מסלק נעצר, וע"כ אותה מכה אישות,
עקב ללדת תוכל לא שהאשה גרם הבעל אחרת, אשה עם חי לה,

ומזונות. שלו"ב דורשת האשה המבוגר(?), גילה

האשה כי טוען 14/1/88 שבתאריך בסיכומיו הבעל ב"כ מאידך
האשה מפרנס, בכבוד, אליה מתנהג הבעל שלו"ב, רוצה אינה מורדת
האשה לבעל, ולא רכוש יש לאשה בבי"ד, כן עשתה ואף משתוללת
גס, יחס על העידו הבן חברי לדוקרו, וניסתה הבעל את תקפה
כספים סוחטת הבעל, בילדי מתעללת במשטרה, סרק טענות מתלוננת
והודתה ארוכות לתקופות הבית מן ברחה שלו"ב, הסכמי 3 הפרה
המונע הוא שהבעל טוענת בזמן ובו אישות לחיי מסרבת כך, על

אונס. על תלונות נגדו והגישה

באפשרותו כי טוען הבעל הגט, קבלת עבור $10,000 תובעת האשה
וכו'. בתכשיטים $2,000 ועוד $6,000 רק לתת

כי הגדול הדין מבית העלימה שהאשה התברר לפנינו שהיה בדיון
ספר בבית עובדת וכן השחר ברח' בית במשק ועובדת מרויחה היא
עובדת, שהיא הכחישה האשה בהדה"ג בפני כי טען הבעל או',
וכן שקרה, לא וא"כ אותה שאל לא הגדול בה"ד כי ענתה והאשה
שנתנה סיפרה וכן שלו"ב תובעת האשה קיומה; לצורך לעבוד נאלצה

.20,000 ע"ס כתובה לה יש וכי דולר אלף 40 לבעל

לבוא האשה על היה פיו ועל שלו"ב נסיון עשה תשן אדר בד' בה"ד
שנערך בדיון מוכנה, הדירה כי לה יודיע שהבעל אחרי הבעל לדירת
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והודיע ההסכם אחר מילא שהבעל הבעל ב"כ טען תשן ניסן בכט
בשלום. מאמין איני הבעל: אומר בדיון מכחישה, האשה מוכנה, שהדירה

האשמות כ"כ אחר שלו"ב מבקשת היא למה האשה נשאלה בדיון
מנע הבעל נשואה להיות "רוצה היתה: ותשובתה בעלה נגד לה שיש
מוכנה היא כי הודיעה כן וכמו להתגרש", רוצה איני בטן... פרי ממני

לבעל. לחזור

צילו לתיק צורף ואז תשן סיון יב בתאריך דיון התקיים כן םכמו
הספר לבית האשה מודיעה שבו תשן אייר ח' תאריך הנושא מסמך

מעבודתה. מתפטרת היא כי אוריאל

הצדדים. מטענות תמצית ע"כ

כי התברר בדיון למזונות, האשה בתביעת הוא שלפנינו הדיון
היא כעת אמנם ועובדת, מרויחה היא כי הדין מבית העלימה האשה

מתפטרת. היא כי מודיעה היא שבו מכתב העתק מביאה

נאמנותה איבדה האם הרויחה, שהיא העלימה כשהאשה

סיבות: מכמה האשה ממזונות פטור שהבעל נראה

והיא, במזונות, תזכה לא שהאשה מספקת סיבה כאן יש לכאורה
שאולי סבירות יש עובדת, היותה הדין מבית העלימה שהאשה מאחר
לא שהתפטרותה או כיום עובדת והיא עובדות מעלימה היא כיום גם
ויש מאחר ממזונותיה הבעל פטור מרויחה, היא ואם בפועל. נכנסה
שנטען. כפי טוב מרויח לא עצמו שהבעל עוד ומה ידיה. מעשה לה

"שהוחזקה מי שגם כתב ג ס"ק קטו סימן מחוקק החלקת אמנם
היה לא שפלוני בעדים ונודע לה תיקן שפלוני שאמרה במה כפרנית
הגדתי לאכול שרצה מיד כי אותו האכלתי לא לומר יכולה מ"מ בעיר,
כפרנית הוחזקה והיא אותה מכחיש שהוא אע"פ מתוקן, שאינו לו
כתב וכן דבריה". בכל כפרנית זה בשביל הוחזקה לא אחד בדבר

ה. ס"ק שם שמואל הבית

הסמ"ע מדברי שהביא טו ס"ק עט סימן משפט חושן ש"ך כתב וכן
שגנב עליו שביררו באחד תתק"ה, סי' רשב"א תשובת בשם ועוד
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שמוציא שטרות כל על זה ע"י כפרן דהוחזק ראובן, מבית שטרות
כפרן מוחזק יהא דלמה בעיני, צ"ע זה דין "באמת וכתב ראובן, על
לא צ"ב, סימן דלקמן האחרונה כסברא דקי"ל לדידן "ולפ"ז לכולן".
שכתב, שנ"ד סי' "ריב"ש על תמה ושם השטרות", לשאר כפרן הוחזק
חפצים באותן עוד לטעון יכול ואינו כפרן הוחזק שראובן ספק אין
החפצים בשיווי גם בידו, הם עדיין לומר עליהם שמעון ונאמן כלום,
צריך ואין בהם אמוד שהוא בדבר אותם שיעריך כל שמעון נאמן
שבועה, בלא החפצים שיווי על נאמן יהא אמאי וצ"ע כו'. שבועה

כפרן". הוחזק לא זה על הלא

בכל כפרן נעשה לא עדיין אחד בדבר כפרן שהוחזק שמי הרי
שעליו נושא באותו כפרנית הוחזקה כאן כי נראה מקום מכל טענותיו.

לשטר. משטר הש"ך כבנדון ולא דנים,

שהיא לטוען שלפנינו הנדון בין מינה נפקא מה לכאורה תתמה ואם
אחד בדבר שהוכחשה אף כאמור וב"ש ח"מ שלדעת דת על עוברת

טענותיה. בכל הוכחשה לא

להוכיח אין ולכך כתובה להפסידה רוצים קטו סימן בנדון כי נראה
היא שלפנינו בנדון אבל שקר, טענותיה שכל בו שנתפסה אחד משקר
גם וגובה ידיך ממעשה גבית כבר את טוען והבעל מזונות תובעת
גובה. אינה או גבתה שלא לטעון נאמנת לא שהעלימה וכיון כיום,

ההוכחה נטל מוטל מי על הבית את עזבה כשהאשה

ממזונות הבעל את לפטור יש לעיל, האמור על נסמוך לא אם אף
נטל מזונות תובעת שאם המשותף, הבית את עזיבתה מעצם הן וזאת
נאלצה ובאשמתו עמה המתקוטט זה הוא שבעלה עליה, ההוכחות
ו"שטר הראיה, עליו מחבירו המוציא הוא כלל שהרי הבית, את לעזוב
אבל ביחד שחיים זמן כל רק יפה כוחו האשה שביד ההתחיבות"
לאי שהמניעה תוכיח אם רק מזונות לה יש ביחד, עמו חיה כשאינה
בח"מ הדברים הם וכן הבעל, באשמת היא ביחד לחיות אפשרות
בעלה מבית שיצאה "האשה השו"ע דברי על שכתבו ע סי' ובב"ש
שיוציאו בשכונה שהיא טענה מחמת באה אם אביה לבית והלכה
מזונות... תבעה אם שם לזונה חייב בזה, וכיוצא רע שם עליה
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מב: ס"ק הח"מ וכתב וכו', קטטה" לה היתה אם וה"ה וברמ"א:
לטענתה", לחוש שיש כנים שדבריה וביררה כלומר טענה מחמת "באה
בדברים אבל הדברים, דביררה "היינו טענה מחמת לד: ס"ק ובב"ש
שאין הח"מ דברי על שהוסיף נראה והב"ש נאמנת", אינה בעלמא
משמע אלא הח"מ דברי כפי לטענתה" לחוש "שיש שביררה מספיק
רק אם מספיק ואין הדברים", "שביררה עליה ההוכחה נטל שכל

לטענתה". לחוש "שיש תוכיח

ב סוס"ק סט מלואים אבני ועי' כתובה, שטר האשה שביד ואף
שלא מוכרת וע"כ מזונות, לענין בנכסים כמוחזקת נחשבת שהאשה
אלמנה מזונות לגבי שם מלואים ובאבני יח סעיף צג ב"ש ועי' בב"ד,
העליונה, על ידה תהיה הספקות שבכל מוחזקת אותה עשו שחז"ל
שלא וכתב הדברים שסייג אלא דבר. לכל היא מוחזקת שבמזונות
במזונות ושייכת ודאית אלמנה כשהיא אלא מוחזקת אותה עשו
אם ספק כשיש לא אבל וכיוצא, נפרעה אם ספק לענין והשאלה

במזונות. מוחזקת אינה היא שבזה מזונות, תקנו זה באופן

אם ספק שיש בעלה עם נמצאת אינה כשהאשה למדנו, ומכאן
במזונות. מוחזקת זו אשה אין מזונות, לה מגיע בכלל

הש בין וכתב בזה האריך שנג סי' ח"ג מהרש"ם אודותובשו"ת אר
"בנדון האשם: מי ידוע ואין חזרה ולא אביה לבית שהלכה האשה
ועכ"פ בהקטט, מתחיל שהבעל אמתלה לה שיש אלא מורדת היא דידן
שאם שהיינו עמו". הדין דבכה"ג מודה החת"ס וגם בטענה, הבעל בא
מהב"ש הביא שלא (ולפלא ממזונותיה, פטור יהיה וכתובה גט ישליש

הנ"ל) בכתובה,והח"מ מוחזק מי ט,ד בב"ש שהובאה מחלוקת והביא
כגבוי, לגבות העומד שטר אומרים אין דרבנן שהם שבמזונות ומסקנתו
לנו יש ספק כשיש הרי מוחזקת, היתה האשה אילו גם כן על ויתר
וכדרך מהמוחזק ממון להוציא אפילו תורה דין על בדרבנן להעמיד
שנים, לעשר הלואה משמטת שביעית אם ספק לענין הרא"ש שאמר
המלוה ורשאי משמטת אינה וע"כ תורה, דין על מספק להעמיד שיש
חו"מ משפט ושער מ יו"ד ח"ב המהרי"ט שכתב וכפי הלוה מן להוציא
לאשה. יהיה מהכתובה והרווח הכתובה ישליש שהבעל פסק וע"כ סז,
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שבאפשרותו, כספים להשליש מוכן שהבעל מאחר שלפנינו ובנדון
האשה. ממזונות הבעל את לפטור לנו יש

רק הוא במזונות, הבעל חיוב שחזקת ,48 עמ' ג, מפד"ר נראה וכן
במזונות אותו מחייבים אין מגורשת בספק וע"כ תחתיו, שהיא זמן כל
תוכיח שלא זמן כל אבל מעוכבת. דין בגלל רק אלא חיוב חזקת בגלל
הרחבה וביתר יב ע, רמ"א פסק וכבר מזונות, לה אין עזבה, למה
עמו כשהיא אלא לאשה מזונות חיוב "שאין קג: כתובות בריטב"א
והחיוב ומשמשתו". תחתיו ביושבת אלא רבנן תקנו דלא שלחנו, על
שאמרו וכמו חדש חיוב שהוא יתכן באשמתו תחתיו כשאינה במזונות
הנ"ל. ג ופד"ר 302 עמ' י פד"ר עי' מגורשת ואינה מגורשת לענין

הדין שמעיקר שכתבו כב ס"ק וב"ש כח ס"ק פ סי' ח"מ ועי'
על מזונות, תובעת והאשה ממלאכה מורדת שהאשה טענה כשיש
יהיה ושעה עת בכל שלא כדי "אלא היסת שבועת להשבע האשה
פד"ר גם ועי' בשבועה. חייבו לא בביתו" שלום ואין שבועה עסק
אשה אין משום להאמינה שיש וישעו"י הפלאה מבעל שהביאו 232 י,
אלו טעמים בשבועה. צורך בלא קטטה] כשיש [מלבד פניה, מעיזה
יושבת כשאינה אבל תחתיו, יושבת היא אם רק לומר מקום יש
שבכל חשש כאן אין שהרי היסת, שבועת עליה מוטל לפחות תחתיו,
שיש בעלה בית העוזבת אשה לטענת להאמין ואין שבועה, יהיה עת

מעיזה. שאינה בגלל נאמנות לה

במזונותיה. חייב הבעל האם עבודתה ממקום האשה התפטרות

התפטרה אכן שהיא נניח אם אף עבדה, והאשה מאחר בנוסף
את והרי לעבוד, ממשיכה שאינך זמן כל לומר הבעל יכול מעבודתה,
במזוונתיך". ידיך מעשה "צאי היום, עד שעשית כפי לעבוד מסוגלת

"עושה מלאכת לבעלה לעשות חייבת האשה הדין מן ונפרט:
אין שכידוע אלא חיבה, ומלאכות הבית מלאכות מלבד וזאת בצמר",
לעסוק הנשים את מחייבים שאין ומה זו. במלאכה היום נוהגות הנשים
פ בסי' מאיר הבית כתב כבר בצמר", "עושה תמורת אחרת במלאכה
כגון אחרת מלאכה לעשות האשה את לחייב יכול הבעל שאין לפי

הנשים. כמלאכות הוזכרו לא אלו שמלאכות ולסחור, לחרוש
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במקצועות עבדה לא כשהאשה אלא אמר לא מאיר הבית אף אמנם
יכול, שאינו כתב כך ועל לעבוד, לשלחה רוצה בעלה וכיום אלו
ורק היום, עד שעבדה אשה אבל נשים, מלאכת זו אין לומר שיכולה
במקרה שנעשה כפי התפטרות, הגישה מזונות בתביעת הדיון לצורך
לתבוע יכולה ואין ולעבוד להמשיך שחייבת לומר מקום יש שלפנינו,
לידי תבוא שלא כדי רק בצמר עושה מלאכת שאין לפי זאת מזונות,
לבעלה ויהיה כסף שתרויח כדי תקנה גם שזו אלא וזנות, שעמום

א סג כתובות בחידושיו הרא"ה כתב שכן מזונות, אתמורת עב (דף

שאיןבנדפס) הכל, לדברי מורדת אינה בצמר, עושה שאינה שאשה
סלעים... חמש דמי עלה לאגבוי מסתייגן בעלמא, חוב "אלא עליה
מעשה דמי לו נותנת רצתה מעות... לה היו אילו שהרי הוא ודין
יכולה שאינה מלאכות בשאר משא"כ בצמר, עושה ואינה סלעים חמש
לעשותן... עליה אלא ותפטר אותן שתעשה שפחה שכר דמי לו ליתן
לכפות כפיה תקנו שלא ע,ב יעקב ובבית בדמים", להפטר יכולה ואינה

סלעים. בחמש רק לבעל ליתן האשה

אלא להרויח לעבוד האשה את חז"ל חייבו שלא ברור וכן, ומאחר
במלאכות לחייבה אפשר אי וע"כ הנשים, כמלאכת המוזכרות במלאכות
שאינה במה עליה להכביד שאין שהוזכרו, נשים מלאכת שאינן אחרות
ואינה אלו במלאכות עוסקת כשהאשה אבל כבודה, לפי אינו או רגילה
יכולים אנו כשאין ובמיוחד הדין, בבית הדיון לצורך אלא מפסיקה
נראה שלפנינו, כבמקרה וכו', בישול כמו הבית במלאכת לעסוק לחייבה
עליך שהיה בטענה ממזונותיה להפטר לפחות הבעל שיכול ברור
לאחר רק נעשתה וההתפטרות מאחר היום, עד שעשית במלאכה להמשיך
עבודתה. בגלל למזונות תביעתה לדחות עומד הדין שבית לאשה שנראה

הגר"א שכתב מה לצרף יש המוחזק הוא שהבעל שלפנינו ובנדון
בין יש כי "אם :93 עמוד א חלק רבניים דין בפסקי גולדשמידט
בה חייבת האשה שאין במלאכה דגם וסוברים החולקים הראשונים
ובספר הרשב"ם, שיטת צ"ה סימן שם בטור עיין לבעל, היא ההכנסה
הנ"ל. האחרונים בדברי ועיין ח"ה, כ"ג נתיב ירוחם לרבינו מישרים
פשוט לאשה, היא כזו הכנסה הפוסקים רוב שלפי מכיון אולם -

המוחזקת". היא אם מהאשה להוציא אין פנים, כל שעל הדבר
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כל עשתה האשה שאם ללמוד נראה א סו כתובות מרש"י ולכאורה
הדחק: ידי שעל העדפה לענין שם שאמרו בעלה בה זוכה מלאכה
בבת וארבע שלש שתים רש"י: ופירש מהו. אחת, בבת ד' או שלשה
בשכר לנשים שיר ומלמדת פשתן וטווה קישואים שומרת - אחת
מחממות שהנשים משי העושים תולעים ביצי או בחיקה ביצים ומחממת
הרי לא. או הדחק ידי כעל הוי מי - מהו נוצרים. והם בחיקן אותן
אבל ביחד, מלאכות כמה שעשתה משום הדחק ע"י שיקרא הנדון שכל

בצמר. עושה של מלאכה זו שאין אף המלאכות עצם על לא

במזונותיך, ידיך מעשי צאי לאשתו אמר בעל שאם נראה ועוד, זאת
חייבת שאינה אמרו ולא מלאכה, בכל ולעסוק לעשות האשה על מוטל
יב דף גיטין אמרו שהרי עבודה, ממנה ותובע מזונות לה כשנותן אלא
מספקת, רשאי. במזונותיך ידיך מעשה צאי לה ואמר מספקת, "ואם א:
וברש"י: קמ"ל". פנימה מלך בת כבודה כל דתימא מהו למימרא, מאי
מכירין ואין משם שאינה בעיר ולסבב לצאת דרכה ואין צנועה - פנימה
למצוא בעיר מסבבת כן אם אלא בביתה מלאכה לה להביא אותה
במלאכה אף אמורים הדברים כי לכאורה ומשמע להשתכר. מלאכה
ובעלה עבודה כל להשיג שיכולה שכיון בצמר, עושה מלאכת שאינה
וצ"ב. במזונותיה, חייב אינו שוב במזונותיך, ידיך מעשי צאי לה אמר

הסכסוך לסיום להביא ע"מ פסיקה

מכל עצמה, בפני כסיבה מספיקה שאינה שברור שאף נוספת סיבה
להשאיר רשאי הדיין אין כידוע והיא, להצטרף, כדי בה יש מקום
ב"ד רשאים ריב למנוע וכדי גמר, בלא ידו מתחת חלוק הדין את
כח "יש ה: יב סימן משפט בחושן כנפסק פשרה, לעשות לפעמים
להתברר. יכול הדבר שאין במקום הפשרה, כעין דין לעשות לדיין
מאחר וע"כ גמר". בלי ידו מתחת חלוק הדין להוציא רשאי ואינו
אינם הזוג בני רואה שבה"ד וכפי דיו, ברור לא המזונות וחיוב
שהבעל והמצב כשלו, לשלו"ב הנסיונות וכל ביחד, לחיות מסוגלים
"להיות רוצה שהיא שהרי כך כל מפריע הדבר אין ולאשה עגון
(אחר לנו שנתברר וכפי הבעל, עם משותפים חיים בלא גם נשואה"
בשלו"ב, רוצה] היא אם [אף מאמינה אינה האשה גם בבהדה"ג) הדיון
הסכימה האשה והרי זה, מצב להנציח יעזור רק המזונות ותשלום
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טוען [כיום לו שאין טוען שהבעל $ 2,000 על היה והויכוח לגט
המזונות תשלום את להפסיק יש זה במקרה מזה], פחות עוד לו שיש

זה. נסבל בלתי מצב לסיום להגיע כדי

הדברים: מסקנת

אשתו.א. עבור המזונות מתשלום פטור הבעל

גםב. נראה בבהדה"ג הדיון לאחר שהיו האחרונים הדיונים לאור
לשלם... הבעל ועל להתגרש הצדדים על כי לפסוק להציע
על זה. סכום לשלם הבעל ביכולת שיש האשה תוכיח באם

להסכם. יגיעו לא הצדדים אם ביה"ד ידון התשלום דרכי

תשנא תשרי ח

לו סימן

נסיבות שינוי עקב הסכם לאחר מזונות הפחתת

xehtl leki m`d ,iprd jk xg`e dxenz xeara `l aiigzdy in

aeigae ipenn aeig oiiprl /dreay oiiprl ezeaiigzddn envr

m`d /dxenzk `ay aeiga zwelgn /dxenzk e`a `ly zepefn

ea azkpy mkqd /jex` onfle xvw onfl zexiyre zeipr ietv

/dcxed zexyt` lr cenll ozip m`d ,d`lrd zexyt` oi`y

.dxenzk e`a mdy zepefnd mekq daebn cenll ozip m`d

דין פסק

בשעתו שהתחייב מזונות להפחתת מ' מ' מר הבעל תביעת לפנינו
ילדיו מזונות בעבור לשעבר) (אשתו ילדיו אם מ' אסתר לגב' לתת
מבקש הוא ועכשיו לחודש ש"ח 2000 לתת התחייב בשעתו הקטינים.
כך על מבוססת הבעל תביעת לחודש. ש"ח 750 על להעמידם
"בשוק" מהמקובל יותר גם לשלם טוב רצון מתוך התחייב שבשעתו

שבנתיים במפעלואלא משבר לו ארע באפשרויותיו: דרסטי שינוי חל
שהוכיח וכפי 88 בספטמבר מפעלו את שפקד שטפון עקב ובמיוחד
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ש"ח, 792 אלא מרויח אינו הוא היום וכי בתיק המצוים במסמכים
ועל כמוהו כמעט ומשתכרת כיום עובדת גרושתו כי האב טוען כ"כ
בדבריו הזכיר (וכן כנה. על הראשונה התחייבותו את להשאיר אין כן

במשרדו). עמו עובד מילדיו אחד כי

האשה: ב"כ טען לעומתו

לשנותה.א. לנו וא"א וקיימת תקפה הבעל התחייבות כי

עםב. מאשתו שקיבל מניות עבור כתמורה גם באה ההתחייבות
הגירושין.

בעברג. שהרויח כפי היום מרויח אינו הבעל - האב כי מכחיש
משתכרת. האשה כי מכחיש וכ"כ

לדון: לנו ויש פס"ד תוקף שקבלה ברורה התחייבות לפנינו

אכןא. אם גם תקפה בשעתו הבעל שהתחייב ההתחיבות האם
שנוים. חלו

ההתחיבות.ב. שנוי המצדיקים שנוים חלו האם

תקפה? ההתחיבות האם א)

התחייבותא. ובין כתמורה הבאה התחייבות בין להבחין לנו יש
מדין הבאים שש גיל מעל לילדים מזונות ובמיוחד גבוהים למזונות
"עד הטענה ותתקבל תשמע כתמורה באה שאינה בהתחייבות צדקה:
הבאה בהתחייבות אבל יכול", איני ואילך מכאן יכול הייתי עתה

תתקבל. לא זו וטענה מקום זו לטענה אין כתמורה

הכלל:ב. בה שקיים אף רגילה התחייבות הדברים: ונבאר
וקשים, נוקשים הם שלפעמים גביה כללי בה יש חוב", לבעל "מסדרין
לענין הפוסק ה קג סי' חו"מ שבשו"ע רמ"א לדברי נציין אם די
כיצד לומר בדין מרחמים ואין הלוה להפסד חוששין "ואין חוב: גבית

מועט". דבר משום מביתו הלוה נוציא

אדם בו שהתחייב חוב אבל כתמורה, הבא חוב לגבי זה כל אמנם
הדין כי לכאורה מוצאים אנו הדין, מעיקר בו חייב שאינו דבר על
בשו"ת הרא"ש כתב וכבר "אומדנא", אחרי בו ללכת יש וכי שונה
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על לו ונשבע לשמעון בתו ששידך "ראובן אודות: ד אות ח כלל
רב ממון לראובן לו והיה זהובים אלפים חמשת שיתן רבים דעת
לראובן אין "אם הרא"ש והשיב החובות". נתקלקלו ועתה בחובות...
דירתו מבית חוץ וחפצים מקרקעות ולא מחובותיו לא לפרוע ממה
כי מזה גדול אונס לך דאין משבועתו, פטור הוא אז תשמישו וכלי
מוכר שאדם הוא הוה דבר כי שנשבע... בעת רב ממון לו היה
המתפרנס עני אפי' תשמישו וכלי ביתו אבל בתו, להשיא מקרקעותיו
ללין נשבע לא הכי דאדעתא למכור אותו מחייבים אין הצדקה מן

ברעב". ולמות ברחוב

טז. רלב יו"ד בשו"ע נפסק וכן

מחמת והעני עשיר כשהיה נשבע "אם ג: ס"ק לד נתה"מ ועיין
ויצטרך שיעני אדעתיה אסיק דלא דאונסא משבועתו, פטור ודאי אונס,
רלב בש"ך כמבואר ילפינן מממון דנדרים ומכנסיים, החלוק למכור
טז, סעיף שם בי"ד בהדיא וכ"ה אונס, היה כה"ג ובממון כ, ס"ק
מחויב שכיח ולא דשכיח אונס ע"י מבראשונה נשתנה שלא ודוקא
אסיק דלא אונס, מחמת בהעני אבל אתני, דלא כיון בעפר להתפלש
צז חו"מ תשובה בפתחי גם והובא משבועתו". דפטור ודאי אדעתיה,

טז. ס"ק

אדם שאין הוא הוה דבר שלפנינו בנדון לומר מקום יש כאן אף
שאינו בניו לזון כדי סוהר לבית ואולי לחובות ונכנס עצמו, משעבד

צדקה. מדין אלא לזונם חייב

עבור עצמו משעבד אדם אם שאף סברא, לצרף יש כן על יתר
מהאב ישירות מגיע כשהכסף כ"ז לו, יהיה ולא למקרה גם בניו
מחבבה שאינו - לאם כתשלום או האם דרך כשמגיע לא אבל לבניו,
לא שאדם שברור ילדים, טפול עבור - גרושתו היא שהרי במיוחד

מזו. גדולה אומדנא לך ואין עצמו ישעבד

תשובה ד"ה קד יו"ד במהרשד"ם גם להלכה הובאו הרא"ש ודברי
לט.(ב) סי חו"מ נזר אבני ועי' רכח, יו"ד סופר חתם ושו"ת
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חיובג. לענין אלא הרא"ש דברי נאמרו לא כי תאמר ושמא
לענין נוגעת שהתוצאה אף לקונו, האדם שבין חיוב שהוא שבועה
גם אומדנא אחרי ללכת שיש לנו ומנין לחבירו, אדם שבין חיוב
דוגמא מוצאים אנו שהרי כן הדבר אין לחבירו. אדם שבין בחיוב

דוג שבועה. לענין רק ולא ממוניים חיובים לענין גם לכךלכך מא
חייב כי היא הפסוקה שהלכה אשתו, בת את לזון המתחייב מדין היא
שאמרו וכפי אחר, ממקור מזונות לה יש מכן לאחר אם גם במזונותיה

דכתובות פי"ב ב)ריש המתחייב(קא לענין ואילו קיד, סי' ובאהע"ז
רק חל שהחיוב ס סי' בחו"מ רמ"א פוסק חבירו את זמןלזון כל

בעלשצריך זו סתירה ויישב פטור, בחיוב צורך אין שאם ומכאן ,
שהם שבנשואין ג ס, סי' לט"ז בהג"ה המובא שני בתירוץ צבי החכם
ע"ד היו שהנשואין כיון מקרה בכל תקף החיוב שניהם בדעת תלוים
הבעל שיעבד שבנשואין יותר, פירש קמב ח"ב יעקב ובשבות שניהם.
ומעשה בירושתה וזכה נדוניתה ממנה: שקיבל הנאה בשביל נפשו
כגון בחיוב משא"כ וכו', מזונות לה לתת נפשו שיעבד ע"כ ידיה
בנו מת אם כן על תמורה, ממנה קיבל שלא לכלתו, שנתחייב מזונות

כלתו. עבור שנשתעבד השיעבוד בטל

א, הלכה פ"ו ומתנה זכיה למלך, המשנה כתב יוכן בפד"ר (הובא

בארוכה) ועי"ש 157 חייבעמ' שאין שפסק לעיל, המובא רא"ש, בדעת
בתשובה פסק עצמו הרא"ש ואעפ"כ העני, אם בהתחיבותו לעמוד אדם
לעמוד המתחייב שחייב כתמורה שבא חיוב לגבי ח,יח כלל שם
המתחיייב אשת "ואפי' ובניו, אשתו חשבון על אפילו בהתחייבותו
התחייבות בין הדין שחלוק וע"כ לגרשה", שיכפהו או מזונות תובעת

עיי"ש. מרצון להתחייבות חיוב מכח הנובעת

בשעת מודיע היה אילו הוא שהמבחן שם למלך משנה עוד ועיין
זה "וכגון מסכים: היה שכנגד הצד האם מיתה יארע שאם ההסכם
לא האב ואם שהתנה, ממה בפחות אשה לכנוס המשודך קפיד ודאי
מהך, טפי נדוניא דמכנסת באחריתי לו אפשר בכך, מתחייב היה
וא"כ שיארע במה יחוש לא המשודך כי כלל למימר דליכא באופן
ואפילו דאב אומדנא מהני למאי נמי המשודך בדעת תלוי שהדבר כיון
שלפנינו בנדון גם לשאול לנו ויש טובא". וברירא מוכחא הוה אי
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שבאם לאשתו: אומר היה הגירושין ביום הבעל אילו קורה היה מה
להפחית אוכל בהתחייבותי לעמוד אוכל ולא במפעל אסון לי יקרה
הייתה האשה זה תנאי מעמיד היה שאם ברור זה אין מהחיוב,

להתגרש. מסרבת

ענינים בתשובות ד חלק יהושע דבר בשו"ת כדברי מצאתי ושוב
הנמצאת בתו למזונות לתת שהתחייב מי בענין דן שם מב סי' שונים
שמי וכותב לשלם, יכול שאינו טען ואח"כ כסף סכום האם אצל
חוב, לבעל מסדרין לדין מגיעים אין חייב שאינו בדבר עצמו שחייב
למכור ע"מ התחייב שלא מסתבר חוב, שאינו בדבר שנתחייב כיון
כתב ושם שבועה. לענין הנ"ל הרא"ש מדברי כן ולמד תשמישו, כלי
להושיבו יכולים אין חשוד, הוא אם שאף לי" "אין שבועת לענין
בזה יש ועכ"פ בשבועה. לו מאמינים אנו שאין בגלל סוהר בבית

הנ"ל. לדברינו סיוע

של התחייבות בין לחלק שנטה ח סי' הישנות ב"ח שו"ת ועי'
אחד וכל לזה זה שנשתעבדו שנים של התחייבות שזו שידוכין,
כיון אומדנא נגד אפילו לחול לה יש כן ועל חבירו לדעת משתעבד
שיש וכיוצא מקדש או נותן לבין בלבד, בדעתו רק תלויה שאינה
לה כתב שלא ד"ה ב מז כתובות תוספות ועיין הנותן, דעת לאמוד

לכונסה. ע"מ אלא

הבאה מחותנים התחייבות בין לחלק לנו יש שלפנינו בנדון אף
למתן התחייבות לבין הצדדים בין הדדית התחיבות שהיא שידוך עבור
צדדית, חד התחייבות שהיא לומר מקום שיש הגט, לאחר מזונות
שעה שבאותה לפי לתת שהסכים טען שהבעל שלפנינו הנדון וכפי

כסף לו להלן)היה עוד לפטור(ועי' יש כי מסיים עצמו הב"ח ואף .
שעתיד מדבר ידע שלא טענה לו יש אם המפר את שידוכין מקנס
צד דאיכא "מאחר בדבר: להקל הרא"ש מפי שיצא אחר להעשות,
מקבל היה לא לעשות שעתיד זה דבר יודע היה אלו לומר טענה
לקולא אזלינן הקל דבממון להרא"ש דס"ל למימר איכא זה, קנס עליו
אלא וידוע ברור אונס כאן שאין ואע"פ מחזקתו ממון להוציא שלא

קיימא". דקיימא היכא זוזי אמרי לאונס, אותו מחשיבים שאנו
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עצמו שחייב מי לגבי פסקו נ סי' באבהע"ז והב"ש הח"מ ואכן
קנס, ישלם השידוך, את קרובתו תבטל שאם קרובתו, בעבור בקנס

הפוסק העני מכן לאחר אם מחייב אינו זה ס"קשתנאי וב"ש יז נ, (ח"מ

אפילויח) אמורים שהדברים היטב בבאר והובא שם ב"ש ועי' ,
יט ס"ק היטב שהבאר אמנם ואף קנין. עם ההתחייבות כשנעשתה
מדברי כאמור הרי לשבועה, קנין בין שמחלק הלל" "בית בשם הביא
הפוסקים אוצר ועי' כן. נראה אין ועוד הב"ש הח"מ הב"ח הרא"ש
סי' חו"מ נזר אבני הב"ש בדעת פירש שכן ב אות נא ס"ק נ סי'

ותוספ חייםלט הרא"ש)ת בדעת כן פירש חלקת(ושם בדעת השלחן וערוך
ומת בשטר נתחייב שאם כתב שהרמ"א ואף נב. ס"ק ועי"ש מחוקק
שאין הלבוש פירש כבר אונס, טענת מהני ולא לשלם היורשים חייבים
השני, אצל כ"א שהפקיד חוב בשטר אלא רגיל תנאים בשטר מדובר
ודברי פטור, שליש ביד הניח אם שאף פירש יד סי' בשו"ת והב"ח
קודם פלוני לזמן סתם שטר כשנתן אמורים וויל המהר"י וכן הרמ"א
שליש שביד שטר אבל המחותן, ביד והפקידו לחופה בתו את שיכניס

נד. בס"ק עוד ועי"ש כלום, אינו

בחובד. דוקא אלא אמר לא הלל הבית שאף נראה כן, על יתר
בעבור תשלום דהיינו תמורה של כחוב שנחשב שידוכין, ביטול על שבא
ועי' מהראשונים רבים ועוד ב ח קידושין תוס' שכתבו וכפי שבייש, מה
כן ועל בדבר, מתבייש השני בו חוזר שכשהאחד יד ס"ק נ סי' ב"ש

אסמכתא. משום זו בהתחיבות שאין בחו"מ וכן בשו"ע שם פסק

מחלוקתה. מצינו כתמורה הבאה בהתחיבות אף כי להוסיף ויש
הט"ז צפוי: בלתי אונס כשאירע גם חלה ההתחיבות האם פוסקים
עם המתחייב אודות פסקו ג ס"ק שם שמואל והבית קיד סי' ריש
שכיח שאינו יוקר זמן אחר אירע שאם אשתו, בת את לזון נשואיו
אונס במקרה להתחייב עצמו על קיבל שלא ופטור, כאונס, זה הרי
במפעלו שאירע השטפון ובודאי - נ בסי' כשיטתו שהב"ש ואפשר -
אמנם והט"ז, הב"ש בו שדנו צפוי בלתי מיוקר נופל אינו מ' מר של

ס סי' משפט ושער שם מלואים קידהאבני מאיר ובית חלקו, ד ,
יוקר גם בדעתו להעלות לו היה ביוקר, לחיוב דעתו שנתן כיון כתב

פסק משפט ושער .5 עמ' ד פד"ר ועיין שכיח, שהמתחייבשאינו
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שחלה שאחר כך, אחר העני אם אפילו חייב חבירו את לזון
מכל אונס. אירע אם אפילו פוקעת אינה שוב נכסיו על ההתחייבות
נגד המוחזק מן ממון להוציא לנו אין לפנינו מחלוקת אם אף מקום

בזה. כיוצא 213 עמ' יא פד"ר ועי' שמואל, ובית ט"ז דעת

מןו. בהן שחייב ילדיו מזונות חיוב בין לחלק מקום יש בנוסף
אומדנא לומר מקום שיש סכומם, גובה את קבע שהמתחייב אף הדין,
הילדים, צורך ולפי בגלל בהן שחייב במקום אלא בהם נתחייב שלא
התחייב מרצונו האדם אלא עליו נכפתה לא שעיקרה התחייבות לבין
כי לומר יש שבזה וכדומה מתנה לתת או בנשואין רצונו בגלל בה

נותן". הוא יפה בעין "נותן

תתקמבז. סי' ד"פ מהר"ם משו"ת לדייק יש בפד"רלכאורה, (הובא

לאהנ"ל) ואם להתנות למתחייב והיה שכיח דבר הוא ועניות שעשירות
מותו ואחר לצדקה צוואה שהשאיר במי נשאל שם לעצמו, הפסיד התנה
לצדקה, נתן לא זה דעת שעל אומדנה האם והשאלה העני מבניו אחד
שבני הוא דשכיחא מלתא זמן לאחר הבא דבר דהוי זה "בנדון והשיב:
באים הכל בכ"י, שם: [בהערה הוא בעולם החוזר וגלגל מתמוטטין אדם
כו'] בנו בן בא בנו בא לא ואם בנו בא הוא בא לא אם זו מדה לידי
קודמים בניו שיהו אדעתי' דסלקא איתא אם הוא דשכיח דמלתא וכיון
אנפשיה, דאפסיד הוא איהו אתני לא ואי לאתנויי לי' איבעי' אדם לכל
הרי תנאי". שום בלבו היה [ולא] נותן יפה בעין דצדקה במילי כ"ש
ואם להתנות למתחייב והיה שכיח דבר הוא ועניות עשירות שלדבריו

עוני. בטענת לבוא יכול ואין לעצמו, הפסיד התנה לא

שנתן אחד לגבי הוא שבמהר"ם הנדון לעניננו, דומה הנדון אין
לומר יש כך שעל מבניו לאחד הוצרך ואח"כ זמן הגבלת ללא צואה
במשך שיבואו ועניות עשירות דעתו על יעלה שאדם שכיח שהדבר
בא לא אם בעולם חוזר גלגל שם: המהר"ם כותב כך והלא דורות,
שלפנינו הנדון אבל שם, בהערה המובא הנוסח כפי וכו', בנו בא הוא
שנים, תשע עד שמונה תמשך היותר שלכל בניו לזון התחייבות הוא
ועניות. עשירות דעתו על מעלה אדם שאין אפשר זה זמן פרק ועל

א חלק תשב"ץ שו"ת עיין מקומות: בכמה מצאנו שכזו וסברה
משאר עברי לעבד יותר לדמותו יש מלמד "גבי שכתב: סד סימן
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ליום אלא אותו שוכרין שאין דפועל להו, אית טעמא דחד פועלים,
להתנות שיצטרך אונס אליו שיבא הבית בעל אדעתיה מסיק לא אחד
לשש הנמכר עבד אבל שעשה, מה שכר אלא לו אין ומש"ה עמו,
רגיל שהרי ההוא, הזמן כל שיעבוד לו שא"א ידעי עלמא כולי שנים
לו ישלם לא חלה אם הכי ומשום גדול, זמן תוך שיחלה האדם הוא
שכירותו שנוטל לשנה עצמו ששוכר למלמד נמי וה"ה שש, אחר
קצת כ"כ הבית בעל עמו התנה שלא כיון יחלה אם אף משלם

ז"ל". הצרפתי' מרבותי'

שביןח. ההסכם מסעיפי באחד הותנה שלפנינו בנדון כן, על יתר
הגדלת תתבע לא שהאשה דעתםהצדדים על העלו א"כ המזונות,

של לאפשרויות מודעים היו א"כ התנו, וע"כ העלאה של אפשרות
שלא ומזה לכך, נתונה שדעתם הסכמים עורכי על וחזקה שינוים,
במקרה הקטנה לבקש יוכל שלא התנה לא שהבעל של מקרה על התנו

מההסכם. לחזור פתוחה דלת השאירו שודאי הרי עניות, של

כתב שלא מי לגבי א קיב סי' משפט חושן רמ"א בזה כיוצא ועי'
נכתב, כאילו ודינו סופר, טעות אחריות אומרים אעפ"כ אחריות, בשטר
אחריות אמרינן לא "דאיקני", כתב ולא אחריות בשטר כתב אם אבל
כתב שלא ומה כתב שכתב מה קצתן, ופירש דהואיל סופר, טעות
סי' המשפט בנתיבות הוא וכן א, ס"ק ס' סמ"ע גם ועי' כתב. לא
בשטר, נכתב שלא "נאמנות" תנאי לענין שכתב יא ס"ק ביאורים סא
זה הרי נכתב, לא זה ובשטר נאמנות בשטרות לכתוב שרגילים שכיון
הפוסקים אוצר גם ועי' נאמנות. למלוה יהיה שלא והתנה פירש כאילו

ב. אות נא ס"ק נ

יכול אין כתמורה שבאה התחייבות לגבי כי הדברים, מסקנת
לגבי ואילו באפשרויותיו, שחלו שינוים עקב בו לחזור המתחייב

המתחייב. באפשרויות שינוי עקב לשינוי ניתנת למזונות התחייבות

אינהט. לחודש, ש"ח 2000 לתת האב התחייבות שלפנינו, הנדון
על מדובר שאין כיון תקופה] [באותה מקובלת, מזונות התחייבות
זו התחייבות האם השאלה לפנינו נצבת לכאורה וע"כ המקובל, סכום
דברים עבור פיצוי גם זה בסכום כלול או מזונות עבור ורק אך היא
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המניות את אליו העבירה שאשתו כך על הבעל תשלום כגון אחרים
עבור כתמורה באה זו התחיבות או לידיו, מגל בחברת לה שהיו

לגט. האשה הסכמת

מודיעים". "הדמים הכלל נאמר זו התחייבות לגבי גם האם לדון, לנו ויש

מחיר שישלם מי שאין כשברור אומרים מודיעים הדמים כי נראה
אחר בממון הולכים שאין הוא הכלל הרי רוב, רק כשקיים אבל כזה,

ב)הרוב צב ס"ק(ב"ב ביאורים ובנתיה"מ כג רלב, חו"מ בשו"ע ונפסק
שאינה רק לומר ניתן שלפנינו ההתחייבות על להוציא. אפילו יב
התחייבות שאין בבטחה לומר אפשר אי אבל מקובלת, התחייבות

במזונות.ד לזו ומה

שנתנה היא האשה שרק ספק כל מעל ברור היה אילו ובנוסף,
גם מההסכם המשתמע כפי אבל לדיון, מקום אולי היה לבעל דברים
ואין ומכונית, שנים 10 של לתקופה דירה כגון דברים קבלה האשה
תמורת בא הגבוה המזונות שסכום ולטעון - יותר נתן מי לנו ברור
שהם שנראה כיון חלשה טענה זו האשה, לו שנתנה החברה מניות
כתיבתו בשעת כבר הרי בהסכם האמור שכפי כ"כ שוות היו לא
המניות כי ברור היה לא אז שצפו שכפי ויתכן בחברה, בעיות התחילו

יותר. למי נתן מי לחלוטין ברור שאין כך הרבה, שוות היו

ועינינו רואות, שעיניו מה אלא לדיין אין הרי האמור, כל מלבד
הוא התשלום כי במפורש נאמר ובהסכם בהסכם הכתוב את הרואות
כי לאומדנא מקום ואין כפיצוי, בא הוא כי הוזכר ולא מזונות עבור
דמוכח אומדנא כן אם אלא דברים אינם שבלב דברים הוא כלל

אדם, כל ולב ועוד)דבליבו א, יב קצוה"ח .(עי'

כתמורהי. ניתנה ההתחייבות כי להניח אין סיבות מאותן כן כמו
שאף גם ומה האשה. מן יותר בו מעונין היה הבעל שאולי הגט עבור
ההסכם בהקדמת המופיע לפי וגם זו. טענה טען לא הצדדים מן אחד
מעונינים היו ששניהם הוא שנכתב ומה יותר, מעונין היה מי לדעת אין

בה. לפקפק הרבה יש נטענה זו טענה אילו וגם מידה, באותה

עבוריא. באה ההתחייבות כי מאליה המתבקשת המסקנה כן על
הרי הבעלות, העברת עבור כפיצוי גם באה אם ואף בלבד מזונות
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לבד זאת יותר. ולא בלבד מזונות כדין יחשב זה שתשלום הוסכם
הגדלה תביעת מפני הדרך את חסמו שהמנסחים לעיל האמור מן

מזונות. הפחתת לתביעת פתוחה דלת והשאירו

ב)

המתחייב?יב. ביכולת שינויים חלו האם השניה השאלה ולענין

שלו והחברה שהבעל ברור הרי שהוגשו המסמכים כל לאור
עליו שיכריזו לגרום מיהר לא הבעל כי ברור הדבר במשבר, נמצאים
בתביעות עצמו העמיד ולא מחמירות" בנסיבות מוגבל כ"לקוח
להוכיח ורק אך זה שבתיק במסמכים שהוצגו כפי חמורות משפטיות

הדין. בית בפני "מסכן" היותו

מזונותיג. לשלם הבעל של נכונותו עקא, דא בגובהאך כמעט
המרויח שאדם ספק אין "דרשני". אומרת טוען שהוא כפי משכורתו,
750 בגובה במזונות להתחייב החופשי מרצונו יסכים לא ש"ח כ970
להניח אלא מנוס אין כן על הלואות, על ורק אך ולהסתמך ש"ח
הטוען כל ולא יושב אנוכי עמי ובתוך בפנינו, הוצגה האמת כל שלא

לו. אין באמת לי" "אין

ודרכיויד. רמאי שהוחזק מי ה: צט חו"מ לשו"ע ונציין
כלום... לו שאין וטוען ממון לו שיש אמוד הוא והרי מקולקלים...
תשובה בפתחי הובא והתומים שיפרע. עד לכופו או לנדותו לדיין ויש
לשלם לו כשאין ללווה שחובשין המנהג פשט "בזמנינו כתב: ו צז,
להם אין כי וצ"ע נכסים, שמבריחים בחזקת הכל ואולי מוחה, ואין

שיסמכו". מה על

הדברים: מסקנת

ניתנת1. ילדיו מזונות בעבור לגרושתו לתת הבעל התחייבות
שלפנינו. במקרה כגון לשינוי

אך2. בעבר שהיתה כפי אינה בהתחיבותו לעמוד הבעל יכולת
למעלה. שנתבאר כפי ספק הדבר אפשרויותיו מהן

לחודש.3. ש"ח ל1000 המזונות את להפחית יש ולכן

יותר.4. מרויח הבעל כי להוכיח הזכות תעמוד לאשה
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מאסר,5. פקודת ש"ח 750 שמעל הדין פסק בצוע עבור יוצא באם
הדין לבית לפנות זכות לבעל 115-117)יהיה עמ' י בפד"ר שמבואר .(כפי

שאנן שלמה ח. הרב התשמט סיון יב

אחר ללכת לנו שיש אף כי מחברי אחד העלה הנ"ל, כל שנכתב אחר
האפשר, ככל באומדנא להשתמש להפחית לנו יש מקום מכל אומדנא,
וי"ל מזונות, ליתן הבעל התחייבות דהיינו שטר, נגד היא האומדנא שהרי
שהסכים אפשר הרי מקום מכל ויעני, במקרה התחייב שלא אף שהבעל
שמצוי וכפי ויעשיר, שיחזור עד ויעני במקרה כתוב עליו ההפרש שישאר
ויש מסתברים והדברים התשלום, את מקפיאים עוני של שבמקרה כיום
בית כי הוחלט אקטואלי נראה הדבר אין שכרגע מאחר אלא בהם, לדון

הצדדים. אחד ע"י יתבקש אם שנה בעור זה בנושא ידון הדין

מכאן: למדנו

פטורא. אונס, מחמת העני, ואח"כ לחברו לתת שנשבע מי
משבועתו.

הצורךב. שבטל לאחר גם חייב אשתו בת את לזון המתחייב
לכל רק הוא החיוב חברו, את לזון המתחייב ואילו במזונות
שניהם בדעת תלוי שבנשואין משום או והטעם, שצריך. זמן

נשואים של שהתחייבות משום שקיבלאו להנאה כתמורה באה
אליו. קרוב שהוא לאדם בהתחייבות כן שאין מה ממנה,

ההתחייבותג. ביום מודיע היה אם הוא מלך משנה לדעת המבחן
הצד בסוף, שאירע מה כגון צפוי בלתי אונס של שבמקרה

לתנאי. מסכים היה שכנגד

מחיובו,ד. פטור פוסקים, כמה לדעת שהעני, שידוך לקיום ערב
המתבייש. לפצות כדי בשידוכים אלא אמרו לא שהחולקים ואפשר

עצמו;ה. לפטור יכול ונתייקרו, במזונות מתחייב אם מחלוקת
בזמן יש כלל, שבדרך ארוך לזמן התחייבות בין לחלק גם ויש

מועטות. לשנים להתחייבות וזול יוקר זה

לאו. אבל דופן, יוצא בדבר אלא מודיעים הדמים אומרים אין
רוב. נגד רק שהוא בדבר



ברחה והאשה פוריות טיפול שהזניח בעל של מזונות שסזחיוב

לז סימן

פוריות טיפול שהזניח בעל של מזונות חיוב
ברחה והאשה

דין פסק

lr lhen ziad z` dafry dy` zepefna aeigl zegkedd lhp

oicd xwirn m` zepefnae daezka zwfgen dy` oi` /dy`d

xaca dlral daey z` dpznyk /diabd iptl dreaya zaiig

dpi`y llba e` dnwp llba /wcev xaca llkp dne wcev

jled epi` lrady iptn xefgl zaxqn xy`k /xzei ea dpin`n

lradyk /zeixet xqeg ziraa lthn epi`y hxtae mi`texl

.zeixeta lthl `le yxbzdl oken

לפני גירושין ולחילופין בית לשלום הבעל תביעת לפנינו הוגשה
תשנד, בחשון כן אחרי חודשים מספר וכעבור תשנג, אב כשנה,

ומדור. למזונות תביעה האשה הגישה

ילדים. הזוג לבני אין תשנ"א, בשנת לזה זה נישאו הזוג בני

בהוריה. ותלויה קשורה האשה כי כך על התובע הלין בתביעתו
האשה, בהורי האשמה את תולה הוא כאשר הבית, את עזבה האשה
לחילופין האשה, ממזונות פטור הוא האמור לאור כי הבעל טען עוד

גירושין. תובע הוא

לעזיבה הגורם על הבית. את עזבה האשה אכן כי התברר בדיונים
מספר הבית מן אותה זרק בעלה כי טוענת האשה הצדדים: חלוקים
הבית, את שעזבה לאחר כי האשה טענה עוד פעמים", "עשר פעמים
חיה היא ולהחזירה, לפייסה מנת על מאמץ כל הבעל עשה לא
כי הודיע, הדין בית בה, יתעניין שהבעל בלי משנה למעלה לבד
בענין ביה"ד יחליט מאמץ כל עשה לא שהבעל יתברר אכן אם

האשה. במזונות חיוב



לז סימן / העזר אבן / במשפט עיונים שסח

מה וזה אונות חוסר בענין בעיה לבעל שיש האשה טענה עוד
האשה: אמרה תשנד אדר בכג ילדים, להביא יכולתו את שמונע
חוסר לו שיש התברר בבדיקה יחסים, קיום אחרי בדיקה "עשיתי
בלי אותי השאיר לטיפולים, עמי ללכת הסכים לא הוא זרע, בתאי
להחזיר מנת על אצבע נקף "לא עלי", ירק מהבית אותי זרק מפתח
הרכוש את מכר הוא כן ועל הרכוש" מן אותי לנשל רוצה הוא אותי,

עיקול. צו נגדו שאוציא טרם עוד

סיכוי שאין יתברר אם "כי האשה אמרה תשנד אייר מכ' בדיון
רוצה אני ילדים אבלהביא ג מיום האחרון ובדיון להתגרש",

אדע אם בית בשלום מעונינת אני "כעקרון האשה: אומרת תשנד,
בסדר". שהכל

האשה אל רשום מכתב וכן פרחים שלח כי טען זאת לעומת הבעל
הפרחים, ענין את תוקף בכל מכחישה האשה לחזור, ממנה ביקש בו
בדיקות תחילה לעשות עליו היה כי בשעתו הגיבה היא המכתב ועל
מכחיש וכן בפוריות בעיות לו יש כי מכחיש הבעל כן כמו פוריות,

מהבית. האשה את זרק הוא כי

והצדדים הלפרין, ד"ר מוסכם לרופא הצדדים את שלח הדין בית
הבדיקה. לתוצאות בקשר חלוקים

עזבה היא צודקת: הנראת טענה יש לאשה כי נראה העיון לאחר
כל עשה לא הבעל ואילו לטענתה ממנו שגורשה בגלל הבית את
הבעל אכן כי הדין בית הבין הצדדים דברי מתוך להחזירה, מאמץ

הפוריות. בענין מאמץ כל עשה לא

נטל מזונות, ותובעת הבית את שעוזבת אשה אנן, נחזי ועתה
כתפיה. על מוטלת מוצדקת שעזיבתה ההוכחה

האשם, הוא כי הוכח לא עוד כל ממזונות, פטור הבעל הדין מן
ההוכחות נטל שלכאורה המשותף, הבית את עזיבתה מעצם הן וזאת
הבית, את לעזוב נאלצה ובאשמתו עמה המתקוטט הוא שבעלה עליה,
- ההתחיבות" ו"שטר הראיה, עליו מחבירו המוציא הוא כלל שהרי
אבל ביחד חיים שהם זמן כל רק יפה כוחו האשה שביד הכתובה
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לאי שהמניעה תוכיח אם רק מזונות לה יש ביחד, עמו חיה כשאינה
בח"מ הדברים הם וכן הבעל, באשמת היא ביחד לחיות אפשרות
בעלה מבית שיצאה "האשה השו"ע דברי על שכתבו ע סי' ובב"ש
שיוציאו בשכונה שהיא טענה מחמת באה אם אביה לבית והלכה
מזונות... תבעה אם שם לזונה חייב בזה, וכיוצא רע שם עליה
מב ס"ק הח"מ וכתב וכו'. קטטה" לה היתה אם וה"ה וברמ"א:
לטענתה", לחוש שיש כנים שדבריה וביררה כלומר טענה מחמת "באה
אבל הדברים, דביררה "היינו טענה מחמת כתב: לד ס"ק שם ובב"ש
הח"מ דברי על הוסיף הב"ש כי ונראה נאמנת". אינה בעלמא בדברים
הח"מ, דברי כפי לטענתה" לחוש "שיש שביררה מה רק מספיק שאין
אם מספיק ואין הדברים וביררה עליה ההוכחה נטל שכל משמע אלא

לטענתה". לחוש "שיש תוכיח רק

סט מלואים אבני ועי' הבעל כנגד כתובה, שטר האשה שביד ואף
וזה מזונות, לענין בנכסים כמוחזקת נחשבת שהאשה ב ס"ק סוף
יח סעיף צג ב"ש ועי' בב"ד, שלא מזונותיה] [לצורך שמוכרת הטעם
מוחזקת אותה עשו שחז"ל אלמנה מזונות לגבי שם מלואים ובאבני
לכל היא מוחזקת שבמזונות העליונה, על ידה תהיה הספקות שבכל
אותה עשו שלא דבריו, את סייג מלואים האבני מקום מכל דבר.
ספק שיש אלא במזונות ושייכת ודאית אלמנה כשהיא אלא מוחזקת
תקנו זה באופן אם ספק כשיש לא אבל וכיוצא, נפרעה אם לענין

במזונות. מוחזקת אינה היא שבזה מזונות,

אם ספק יש שאז בעלה, עם נמצאת אינה כשהאשה למדנו, מכאן
במזונות. מוחזקת זו אשה אין מזונות, לה מגיע בכלל

אודות השאר בין וכתב בזה האריך שנג סי' ח"ג מהרש"ם ובשו"ת
האשם: מי דין לבית ידוע ואין חזרה ולא אביה לבית שהלכה האשה
מתחיל שהבעל אמתלה לה שיש אלא מורדת, היא דידן "בנדון
הדין דבכה"ג מודה החת"ס וגם בטענה, הבעל בא ועכ"פ בהקטט,
ולהפטר וכתובה גט להשליש היה מוכן כשהבעל היה הנדון עמו".
כשיטת ממזונותיה בכה"ג להפטר רשאי האם והשאלה ממזונותיה,
גם פסק ושכן יחיד אינו הרא"ם כי מהרש"ם הביא ותחילה רא"מ,
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עי"ש. תשלט סי' ח"א זרוע הנ"ל)אור והח"מ מהב"ש הביא שלא ,(ולפלא
ותחילה בכתובה, מוחזק מי ט,ד סי' בב"ש שהובאה מחלוקת והביא
ששטר כיון מהכתובה ולהפטר לי קים לומר הבעל יכול שאין נוטה
קג סי' מלואים שהאבני גם ומה דין, בית מעשה שהוא בידה כתובה
בכתובה, מאשר יותר מוחזקת האשה שבמזונות, כתב ה ס"ק סוף
דינה אין שוב הכתובה על להשבע האשה שצריכה שכיון ודן וחוזר
אומרים אין דרבנן, חיוב שהם אשה שבמזונות ומסקנתו כמוחזקת,
מוחזקת, היתה האשה אילו גם כן על ויתר כגבוי, לגבות העומד שטר
חיוב שאין תורה, דין על בדרבנן להעמיד לנו יש ספק, כשיש הרי
שאמר וכדרך ממון, להוציא הנדון היה אם אפילו מהתורה, מזונות
שיש שנים, לעשר הלואה משמטת שביעית אם ספק לענין הרא"ש
דרבנן, היא הזה בזמן ששביעית כיון תורה, דין על מספק להעמיד
ממון להוציא אף רשאי והמלוה תורה, דין כעיקר משמטת אינה וע"כ
יו"ד ח"ב המהרי"ט שכתב וכפי ספק] מחמת שמוציא [אף הלוה, מן
והרווח הכתובה ישליש שהבעל פסק וע"כ סז. חו"מ משפט ושער מ

ממזונותיה. ויפטר לאשה יהיה מהכתובה

לאשה, שיש במזונות חיוב שחזקת ,84 עמ' ג, מפד"ר נראה וכן
ע"כ תחתיו. שהיא זמן לכל רק ודאי חוב הוא אלא רגיל כחוב אינו

כיו מגורשת, שמסרבספק הגט בגלל לו נשואה בחזקת יותר שאינה ן
ואם לו, נשואה ספק ונשארה שלה איש אשת חזקת נתערערה לה,
שהנשואין כיון הבעל של החיוב חזקת בטל המזונות חיוב לגבי כן
בגלל במזונותיה הבעל את לחייב יכולים ואין נשואים, לספק נהפכו

מעוכבת. דין בגלל רק אלא חיוב חזקת

בריטב"א הרחבה וביתר יב ע, רמ"א פסק שכבר אחר כן אם
שולחנו על עמו כשהיא אלא לאשה מזונות חיוב "שאין קג כתובות
במזונות והחיוב ומשמשתו", תחתיו ביושבת אלא רבנן תקנו דלא
לענין שאמרו וכמו חדש חיוב שהוא יתכן באשמתו תחתיו כשאינה

הנ"ל. ג ופד"ר 203 עמ' י פד"ר עי' מגורשת ואינה מגורשת

מקום מכל לדחותה, אפשר שאי טובה טענה האשה מעלה אם ואף
במזונותיה. חייב הבעל אין האמיתית הסיבה שזו הוכח לא עוד כל
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בפד"ר שליט"א הגריש"א ע"י הובא רדב"ז, משו"ת נלמד זה דבר
:9 עמ' ו

אשתו על אשה שנשא ראובן ת"ו: סי' ח"ב הרדב"ז מתשו' "וכ"מ
ט' ואחר צרתה... עם שתדור שנשאה בשעה עמה והתנה הראשונה
יכולה ושאינה צרתה... קנאה לסבול יכולה שאינה אמרה חדשים
בפ"ע חדר לכ"א שיש ואומר מכחישה והבעל זה דבר לסבול
עם מלשכון עצמה דלהפקיע חיין, אנו מפיה לא תשובה... ולהד"ם...
בעינא אמרה דהא כלל מורדת כדין דיינינן לא כן... אומרת צרתה
סבורה כי עצמי בפני לדור רוצה אני אלא ליה מצערנא ולא לי'
לה ליקח אותו כופין אין וגם לקבל, יכולה איני ועתה לקבל הייתי
לחייבו אין וגם צרתה, עם שתדור עמה התנה שהרי בפ"ע בית
לדור אותה כופין אין ובנ"ד מדעתו... שלא שיצאה כיון במזונותיה
אותו כופין אין וכן בכפיפה... נחש עם דר אדם שאין צרתה עם
ולא מזונות לה לתת ולא עמה התנה שהרי בפ"ע מדור לה לקחת

משמשתו". ואינה ויצאתה מרדה שהרי כתובה מתנאי תנאי

שם: שליט"א הגריש"א וכתב

שאם ובאמתלא, בטענה האשה באה הרי בנדונו דבריו, "וביאור
וא"כ להד"ם, וטוען מכחיש הוא אלא עמה הדין הי' דבריה נכונים
ולכן אותו, לחייב אפשר אי גם אבל עליה... לכפות כמורדת דינה אין

ממזונותיה". פטור שהבעל פסק

ורא"ש מאירי ראבי"ה רשב"א ראשונים כמה שדעת האריך ושם
הפסידה לא אם אף בעלה, עם גרה כשאינה מזונות לאשה שאין

קנכתובתה סי' החדש הריטב"א בשו"ת ומאידך מורדת, בגדר ואינה
כתובתה, הפסידה לא היא עוד כל מזונות לה יש לעולם כי כתב
שיש האומר לדברי "...ואפילו בחידושיו כתב עצמו הריטב"א ואף
מתשמיש שמצערתו בבית עמו ביושבת התם גמורה, למורדת מזונות
באה ואינה עמו יושבת כשאינה אבל מורדת, לההיא לה קנסינן וקא

מזונות". לה אין בטענה

בעלה בבית נמצאת שאינה אשה הדין שמעיקר לומר מקום גם ויש
מוחזקת היא אין שוב שכך וכיון בשבועה, חייבת מזונות, ותובעת
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ס"ק וב"ש כח ס"ק פ ח"מ עי' לעיל: שהובאה המהרש"ם כסברת
והאשה ממלאכה מרידה לענין טענה כשיש הדין שמעיקר שכתבו כב
בכל שלא כדי "אלא היסת שבועת להשבע האשה על מזונות, תובעת
בשבועה, חייבו לא בביתו" שלום ואין שבועה עסק יהיה ושעה עת
אין משום להאמינה שיש וישעו"י הפלאה מבעל 232 י, פד"ר ועי'
טעמים בשבועה, צורך בלא קטטה] כשיש [מלבד פניה, מעיזה אשה
מקום יש פניה, מעיזה ושאינה שעה בכל מריבה תהיה שלא אלו
לפחות תחתיו, יושבת כשאינה אבל תחתיו, יושבת האשה אם רק לומר
יהיה עת שבכל חשש כאן אין שהרי היסת, שבועת עליה מוטל
העוזבת אשה בטענת אין שהרי ההפלאה, לטעם מקום אין וכן שבועה,

העזה. בגלל נאמנות של ענין בעלה בית

צודק בדבר לבעלה שובה את כשמתנה

למרות אשתו במזונות הבעל את לחייב יש כי נראה אעפ"כ אולם
הבית. את שעזבה זו שהיא

וביררה כלומר טענה מחמת "באה בגדר שהוא נראה שלפנינו הנדון
הדברים", "דביררה בגדר ואף לטענתה", לחוש שיש כנים שדבריה
הבדיקות מתוצאות הן וזאת נאמנת", שאינה בעלמא "דברים כאן ואין
שאין העובדה בצירוף והן משמעותם, את ולמד הבין הדין שבית כפי

ילדים. להם

בדבר שובה את מתנה שהיא אלא לחזור מוכנה האשה ועוד, זאת
להלן: המובא וכפי טענתה לקבל ויש צודק,

יוסף בבית הובאה בתשובה הרשב"א פסק אמנם תחילה ונקדים
אם בעלה מבית שהלכה "אשה יח: פ, סי' ברמ"א פסק וכן עז סי'
דהוי מזונותיה, אבדה שלותה, מה שיפרע עד אצלו לבוא רוצה אינה
ביאר: לג ס"ק מחוקק ובחלקת לה". אית טענה מורדת דכל מורדת,
יפרע כך ואחר בתחילה אליו תבוא העליונה על ידה תהיה "ולמה

שלוותה". מה

לתבוע כך אחר ורק לחזור תחילה האשה על מוטל שלכאורה הרי
בית את שעזיבתה כל אלא הדברים, פני כן אין אבל הבעל, את
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אינה לה, מחויב הוא אשר את לעשות לאלצו במטרה נעשתה בעלה
במזונותיה. וחייב מורדת

קטטההר מכח בעלה מבית שהלכה "אשה שם: פוסק עצמו מ"א
דבושה מזונותיה, הפסידה לא לה, שיקרא עד לביתו לשוב רוצה ואינה
פנים לה מראה ואינו רשותו בלא ממנו שיצאה מאחר לשוב ממנו

כלום". מונעתו אינה אליה יבוא ואם

ג. אות מד סי' גדול" "אור ועיין

זנה אינו שבעלה בגלל שמרדה אשה נדון א עז מאיר הבית
דינא איניש "עביד הלכה שהרי מורדת, שאינה פוסק ומפרנסה,
האשה ואף יכול, באם לעצמו דין לעשות אדם שרשאי לנפשיה",
דין, לבית עצמה להטריח צריכה ואינה מרידתה ידי על לכופו זכאית
מצערת הריני כתב: ליה ומצערנא בעינא מורדת דין כשכתב והרמב"ם
שעשה מפני או שקללני מפני או וכך כך לי שעשה מפני בכך אותו
על לכופו "אבל העבר, על הן הדוגמאות אלו שכל הרי מריבה, עמי
הנ"ל הרשב"א שפסק ומה מורדת", אינה עמה, שהדין מה העתיד
כמורדת, שדינה שלותה מה יפרע שבעלה עד לחזור המסרבת שאשה
הערמה, כאן יש שמא חוששים מהבעל לתבוע יכול שהמלוה כיון הוא

בדבר. נסתפק רק אלא כן, פסק לא הרשב"א ועוד,

כח, סי' ב חלק העזר אבן חיים מחנה בשו"ת כתב הרחבה וביתר
מבעלה למנוע כדי מורדת לבין העבר בגלל מורדת בין חילק הוא ואף
עבור גם למרוד רשאית האשה אין מחלק: שהוא אלא בעתיד, לעשות
רשאית אינה אבל האישות, תנאי מקיים אינו כשהבעל אלא העתיד
על ואף כסף, לה חייב הבעל אם כגון אחרים דברים על כן לעשות
לאחר לה לשלם להתחייב מוכן הבעל אין אם למרוד רשאית כסף

אליו. שתחזור

תעשה ואל בשב אותה מצער הוא "אם נקמה, בתור גם יותר ועוד
גמולו לו להשיב רשאית תהא לא למה באישות החיובים לה נתן שלא
אם אפילו מורדת דין לה אין כן אם תעשה... ואל בשב בראשו

נקמה". בתורת עשתה
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מה על מורדת בין המחלק רסט סי' א חלק מהמבי"ט נראה וכן
העתיד: למען מורדת לבין נעשה שכבר

עמו לשבת רוצה אינה אם כתובתה להפסיד מורדת נקראת "אינה
מורדת, אינה רצה שלא זמן כל אותה... ולפרנס לזון רוצה כשאינו
שתחזור אותה יכפו כך אחר הוא, וכשיתרצה המורד הוא אדרבה
ותחזור יקיים כשלא לכופו ב"ד יבטיחוה יקיים, שלא אמרה כי עמו...
לב"ד, שיראה מה כפי בעונשים אותה יכפו אז תרצה לא ואם עמו,

ב מחזקת יקיים,ואם שלא מפני עמו לשבת רוצה שאינה לומר דיבורה
קודם רצה שלא מפני לצערו בו כמורד' והוי ממש זו בטענה אין

ז"ל...". הרמב"ם שפי' כמו לזונה

אף בעלה כלפי צודקת תביעה לה יש כשאשה מוצאים אנו ואכן
נמצאת. שהיא במקום מבעלה מזונות לה מגיע עמו אינה שהיא

שיצאה "האשה נפסק: יב סעיף ע סימן העזר אבן ערוך בשולחן
בשכונה שהוא טענה מחמת באה אם אחר, לבית והלכה בעלה מבית
מזונות... תבעה אם שם לזונה חייב בזה, וכיוצא רע שם עליה שיוציאו
עמו, לה מתדר ולא בעלה עם קטטה לה היתה אם וה"ה הגה:
ממנה, המניעה אם אבל לשלם; צריך למזונות, ולותה ממנו, והמניעה

עמו כשהיא אלא אשתו במזונות חייב האיש דאין לשלם, (מרדכיא"צ

הריטב"א) בשם הב"י וכ"כ גזירות דייני ".פ"ב

צודק דבר הגדרת

שחייב מה שיעשה לגרום כדי היא כשהעזיבה המקובץ, מכל הרי
אותה ציער אם נקמה בגלל גם חיים המחנה ולדברי בעתיד, לה
"להגזים" רשאית אינה אבל במזונות. לחייב מקום יש האישות, בעיקר
יבטיחו אם אף שיקיים עליו סומכת שאינה שתאמר המבי"ט נדון כגון

יקיים. לא אם אותו שיכפו דין בית לה

רשאית האשה אין עתיד של דבר להבטיח כדי גם כי ברור והנה
דבר. כל על הבית את לעזוב

ואם דין, פי על שנוהג כפי לנהוג רשאי הבעל האם הוא המבחן כי ונראה
אשתו. טובת ואולי כרצון שלא שנוהג אף ממזונותיה פטור דין ע"פ נוהג
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נחלקו שם הנ"ל ואילך 5 עמוד ו' חלק רבניים דין בפסקי עיין
לבעלה שובה מעכבת אשה שאם הסובר שליט"א אלישיב הגרי"ש
פושעת שאינה אף דין פי על הצדקה להם שאין תביעות בגלל
שבתה התובעת אשה לכך דוגמא מזונותיה, הפסידה בתביעתה,
הבעל מקום, לה מצאה שלא מפני עמה תגור קודמין מנשואין
אבל קודמים מנשואין בת לה שיש ידע האשה עם שהתחתן בעת
להכניסה וניתן י' בכתה היתה הבת אצלו, להחזיקה התחייב לא
ישראל לארץ לעלות רוצה שאינה לאשה דומה הדבר לדבריו למוסד,
כגון פושעת שאיננה אף מזונותיה, שהפסידה לעלות, רוצה ובעלה
וקשה בחו"ל משפחתה שכל מפני היא לארץ עליתה מניעת שסיבת
שם ז"ל ישראלי הגר"ש ולעומתו מולדתה. מארץ פרידתה עליה
הרי הילדה, לסדר מצליחה היא כשאין דידן "בנידון הכותב:
להתגולל הילדה את להפקיר עליה בגפה, בעלה לבית בחזרתה
עליה שאין ואעפ"י הסעד... לשכת אנשי לטיפול למוסרה או ברחוב

מ" שם, כמבואר טובתחיוב שזוהי כיון בכך עולם של דרכו מ
זה ואין בדבר, אנוסה והיא מורדת תורת לה ניתן האיך הבת...
ואינה בו מורדת שאינה בעלה, כלפי עליה שקיבלה ההתחייבות נוגד

עלי". מאיס טוענת

זרע להקים שיוכל כדי ברופאים יטפל שהבעל האשה תביעת

יטפל שהבעל תביעתה והיא: טובה טענה לאשה יש שלפנינו בנדון
הבעל הדין לבית שנראה כפי ילדים, להם שיהיה מנת על ברופאים
לכוף לאשה להבטיח יכול הדין בית אין בזה, יכולתו כפי עשה לא
משלם שאינו בעל לענין המבי"ט שכותב כפי יקיים כשלא הבעל את
קריאה אליו לחזור לה ויקרא ברופאים יטפל הבעל אם אכן מזונות,
באם ממזונותיה לפוטרו לדון יש אז כי אליו, תחזור לא והאשה כנה,

גט. לה לתת מוכן יהיה

אינה זרע עמה להקים מסוגל יהיה שהבעל אשה שתביעת ספק אין
רע שם עליה שיוציאו בשכונה "שהוא מהדרישה בחשיבותה פחותה
נמצאת שהיא במקום גם מזונות לה מגיע שכן וכיון בזה", וכיוצא

כיום. בו
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אה"ע תנינא מהדורה ביהודה נודע שבשו"ת מפסק ללמוד ניתן וכן
זמן איזה שימתינו הנ"ל הזוג בין פסק אשר דבר "ועל פט: סימן
וכן פסק יפה תרופה, יש אולי ברפואות הבעל יעסוק כך ובתוך
על ולדבר בזה הגירושין למהר שלא הראשונים הגאונים כל כתבו
הזה זמן שבמשך פסק ואשר ברפואות..., תקנה יש אולי האשה לב
כל לה יספיק והבעל עצמה בפני תהיה והיא עצמו בפני יהיה הוא
מזונות לה שמגיע הרי פסק...", דמסתבר מלתא ההוא, בזמן צרכה
תולה ביהודה הנודע ואין ברפואות", "יעסוק שבעלה תביעתה אם
כשהבעל היה שלפניו (בהנדון הגירושין את שתבע הוא מביניהם מי

מהכתובה). פטור תבע

שו"ע מדברי שהביא יד סימן אה"ע ה חלק אומר יביע שו"ת ועיין
הנ"ל) ע המניעה(מסי' הוי נכונה טענה לה יש שאם "ומבואר וכתב ,

שהיא מיירי דהתם י"ל אולם ממנו, בנפרד כשהיא לזונה וצריך ממנו
בידיה דסמא הש"ע נידון וכגון המעוות, כשיתקן עמו להשלים מוכנה
אליו לחזור רצונה שאין באופן אבל וכיו"ב, אחרת לשכונה להעבירה

להוציא ככפייה הו"ל שא"כ במזונות, לחייבו מקום אין ואיןעוד, ,
הכא דשאני וצ"ל ראיתי... אולם חכמים, שאמרו באותם אלא כופין
ועצבים שטות ע"י אלא פשיעתו ע"י שאינה כיון ממנו שהמניעה שאף
משא"כ אותו, מקבלת שאינה זמן כל מזונות לה אין לכן לו, שיש
ד' גם שפיר אתי ולפ"ז ע"כ. פשיעתו. ע"י שהמניעה דמיירי התם
בנדתה עליה שבא פשיעתו ע"י שהמניעה דמיירי ביעקב, העדות
נידון אבל עמו. דרה שאינה אע"פ במזונות לחייבו יש לכן וכיו"ב,
אולם במזונות, לחייבו אין עצבים מחלת ע"י דהוי והטור הרא"ש
אליו חוזרת כשאינה בין הבדל שיש כמש"כ לחלק נ"ל היה יותר
מיד אליו לחזור מוכנה כשהיא ובין ממנו, להתגרש שדעתה לצמיתות
לאברהם זכור בשו"ת ושו"ר כלפיו. שלה והטענה הסיבה כשתתבטל

ע"ג)אביגדור קנח ה"ה(בדף מ"ש שהביא אישות)... מה' בשם(פי"ד
ודייק וכו', מזונות לה אין עלי מאיס בטענת שהמורדת הרשב"א,
אין עליה מאוס הוא למה לדבריה אמתלא נותנת אם שאפי' מדבריו
הובא הריטב"א ממ"ש ע"ז, והקשה בו, רוצה שאינה כיון מזונות, לה

מקובצת קג)בשטה שאינו(כתובות דמילתא קושטא מיהו ותירץ, ...
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סיבה איזה שמשום אלא בו, חפצה כשהיא מיירי דהריטב"א חולק,
חייב ומש"ה וכיו"ב, חמותה עם קטטה מפני כגון הבית, את עזבה
עוד אשתו להיות רוצה ואינה עלי מאיס האומרת אבל במזונותיה,

מזונות..." לה יתן למה

יטפל באם בעלה לבית לחזור מוכנה שהאשה שלפנינו לנדון ומכאן
מזונות. לה מגיע שודאי ברופאים, הבעל

ולפחות דין פי על הבעל שחייב דבר הוא שלפנינו שהמקרה כיון
לעיל. וכאמור רע" שם עליה שיוציאו "משכונה וחומר וקל אשתו כלפי

אני אומר כשהבעל גם במזונות לחייב לנו מנין הטוען יטען ואם
לדבר: תשובה רופא, אצל טיפולים לעבור מוכן ואיני לגרש מוכן
ממזונות הפוטר מזרחי אליהו רבי כדעת שלא הלכה הוכרעה כבר
וכתובה, גט ליתן ורוצה עליו מאוסה שאשתו הטוען הבעל את האשה
אלישיב הדס הגאונים בהרכב א פד"ר עיין במזונותיה, הוא חייב אלא
נפלה כן לא שאם שכתבו ועוד, 792 עמ' ה וכרך 791 עמ' וזולטי
אות בסג"ר מקושר והגט ג ס"ק עז מאיר והבית רגמ"ה, תקנת כל
לך אין כן תאמר לא שאם כתבו ועוד טז סי' יעקב והמשכנות רה

מזו. גדולה לגרש כפיה

בעצם דהיינו ילדים רוצה שהיא האשה טענת כי ברור והרי
בחש פחותה אינה חוטרא", "בעינא מזונות,טענת מתביעת יבותה

לגרש, כופים אף זו טענה על כידוע שהרי ממנה יותר אף והיא
וכדרך גט, השלשת ידי על זה מחיוב להפטר יכול הבעל ואין
מהנודע ראינו וכבר גט, השלשת ידי על ממזונות להפטר יכול שאינו
עם לקיים יוכל למען ברופאים לדרוש מוטל הבעל שעל ביהודה

ורביה. פריה אשתו

בפוריות לטפל ולא להתגרש מוכן כשהבעל

עקרין כוס לשתות היא שרשאית אשה לגבי מצינו לדון, שיש אלא
המסרב בעל לגבי מזה ללמוד ניתן האם לגרשה, לבעלה כשמרשה
לאשה משעובד יותר הבעל והאם גט? ליתן ומוכן טיפול לעבור

לבעל? האשה מאשר חדר"ג אחרי להוליד
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ילדה שלא אשה "לע"ד כותב כ סימן א אה"ע סופר חתם בשו"ת
מירקון להציל לא אם עיקרין כוס תשתה לא שבת קיימה ולא עדיין
אפי' שריא דהו כל שבת קיימת כבר אם אבל וכדומה לידה וצער
כדביתהו בנשואו' אפי' וא"נ בפנויה היינו לכאורה אך כלל צערא בלא
לגרשה או אשתו על אשה לישא הבעל יכול שהי' ובימיהם דר"ח
ידך תנח אל לערב לקיים ורוצה בנים מתואבי הוא אם וא"כ בע"כ
חרגמ"ה דאיכא הכא השתא אבל זו... את לגרש או אחרת לישא יכול
לגרשה יכול דאינו וכיון בעלה... רצון בלי לשתות רשות לה אין א"כ
ידך תנח אל לערב של ממ"ע ומתבטל עליה אחרת לישא ולא בע"כ
רוצה אינו הוא ואם ממנו, גט לקבל תתרצה או מבעלה רשות צריכא
עצמה לצער מחוייבת דאינה נ"ל רשות, לה ליתן לא וגם לגרשה
עין ראות לפי גדול צער והיינו לבעל שמשועבדת שיעבודה מפני

עב. אות ה סי' הפוסקים באוצר עוד וראה המורה",

לפי גדול ב"צער אלא התיר לא סופר החתם אף שכאמור אלא
אמור שהבעל רפואי בטיפול קיים שאינו דבר המורה", עין ראות
באשה אלא דנו לא הפוסקים כל ועוד זאת שלפנינו. במקרה לעשותו

הדין מעיקר חייבת אבלשאינה בדבריהם, שהובא וכפי ורביה בפריה
ורביה בפריה חייב שהוא באיש מדובר הרי שונה, הוא שלפנינו הנדון
לקיים מנת על ביכולתו אשר כל לעשות מוטל עליו הדין ומעיקר
וראה ורביה, פריה קיום על לכוף כיום בידינו שאין ואף ורביה, פריה
כשהדבר הרי ה, ס"ק שם פ"ת ועיין ברמ"א ג סעיף א סי' העזר אבן
גולדברג. הגרז"נ מפי שמעתיה זו וסברא לכפות, מקום אף יש ניתן
ומספר אשתו, את לפרנס כדי עצמו להשכיר אדם חייב מזונות על ועוד
לפי למזונות אף מחייבים וכן כן, לעשות כופים שאף נלמד כתובה
למלאות כדי מאמץ לעשות חייב הבעל שאף מזה ללמוד ויש כבודה,
לגרש. כופים אף כידוע זו טענה שעל לידה", ל"חוטרא האשה תביעת

א סי' הפוסקים באוצר המובא מא סי' אהע"ז יהושע פני ובשו"ת
ילדה ולא אשה נשא כגון הזיווג, על כופים שאין דאף כתב כו אות
לב"ד אין דין לבית ובאו ביניהם קטטה אירע אם שנים, עשר לו
שאם לומר צריך ואין שיתפרדו, יראו אדרבא ביניהם, ולהשלים לתווך
פוחתין ואין מרד אגרת עליה כותבים שאין עמו לדור רוצה אינה היא
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א סי' מקודש בעזר הוא וכן טענה. מחמת באה לא ואפילו מכתובתה
להכניס נכון גירושין, אודות פשרות בעסקי הזוג התחילו "אם ג: לסעיף
שמצד להודיעו נכון פנים כל ועל הגירושין... לטובת לגמור עצמו את
עשיתי..." וכן יתפשרו, זה ידי על אולי וכסות, משאר פטור הוא ספק

פוסקים: אנו האמור לאור

מזונותיה...א. עבור לאשה לשלם הבעל על

מיום...ב. הוא החיוב
בפסקג. לעיל האמור אחר מילא הבעל כי הדין בית יקבע באם

המזונות. חיוב יבוטל לביתו, תחזור לא והאשה זה דין
הבעלד. ידי על יתבקש באם בהקדם ישיבה יקבע הדין בית

ג. בסעיף לעיל האמור בגלל המזונות את לבטל יש כי לכשיטען

תשנד אלול

לח סימן

רב זמן שעבר לאחר דין פסק פי על מזונות גביית

iabl ezepn`p /y`xn mliyy lrad zepn`p /dyrnd xetiq

/dpnl` zepefne dy` zepefn ,libx aeg oerxtl zepn`p /xard

m`d /izrxt oerhl on`p lrad m` dy`d z` gihap cvik

dfa yi m`d,draz `lyk /mliyy xaey wifgdl lrad lr

xy`k /"enr dler" zepefnl miqiqa zepefn oia lcad /dlign

zgwl yi m`d /mixg`n dnvr zegeka dqpxtzd dy`d

wfgene qpe` zprh /dy`d ici dyrn zexyt` z` oeayga

זה: בתיק שנידונו השאלות

בא. כוונה.הודאת בלא דין על

האשה?ב. או הבעל שולמו שהמזונות הנאמן מי
במחילה.ג. אשה של תביעה חוסר תולים האם
צמצום"ד. "מזונות שאינם העבר מזונות עבור לגבות ניתן האם

עמו". "עולה מזונות ובעבור
ומאחרים.ה. ידיה ממעשה ניזונה כשהאשה אשתו במזונות הבעל חיוב
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שחוייב החיוב את לבטל הבעל תביעת היא שלפנינו התביעה
ולהם 89 משנת נשוי זוג הם והנתבעת התובע וילדיו. אשתו במזונות
ביה"ד ע"י נדחתה לגירושין הבעל תביעת משותפים, ילדים שלשה
א' ב- וילדים אשה למזונות דין פסק נתן ביה"ד (14/12/97) בעבר

ש"ח. 1,100 ע"ס התשנ"ו בניסן

התשנ"ח, באדר ט"ז ביום בשנית זה דין פסק על חזר זה הדין בית
ופעמיים למזונות תביעה האשה פתחה התשנ"ה בשנת כן לפני עוד

הצדדים. של הופעה חוסר בגלל נסגר התיק

בו ביה"ד ע"י נוסף פס"ד ניתן (12/02/98) נ"ח בשבט ט"ז ב-
חיוב ביטול היא כיום התביעה ש"ח, 1,800 ל- המזונות הוגדלו
שלדברי כיון 1997 נובמבר ועד 96 שממרץ התקופה על המזונות
ופירנס ואשה כבעל לחיות חזרו ואשתו הוא תקופה באותה הבעל

זוג. בכל כמקובל וילדיו אשתו את

את הפעילה לא האשה תקופה שבאותה מודים הצדדים שני
החוב. לגביית לפעול ההוצאה

לאחר רק הוגשה להוצל"פ האשה שהגישה שהבקשה מודים הכל
.25/10/97 ב- הבית את סופית עזב שהבעל

את ופרנס אשתו עם חי הוא תקופה שבאותה כאמור טוען הבעל
מזונות. ושילם הבית

אבל האשה עם חי לא הבעל תקופה באותה כי טען האשה ב"כ
האשה פנתה לא כן ועל בית שלום של נסיון מתוך לבית בא הוא

התש"ס). ב' אדר כ"א מיום (פרוטוקול להוצל"פ,

אחד שכל סיבות כמה בגלל החיוב את לבטל יש כי ספק כל אין
ועיקרן: עצמה. בפני עומדת

שלדברינוא) אף אגב, בדרך [לא הדין לבית בכתב הודתה האשה
בעלה כי אגב] כדרך היתה ההודאה אם ישתנה לא הדין דלהלן

תקופה. באותה פרנסה

הבעלב) נפרעו, המזונות האם לאשה בעל בין הכחשה כשקיימת
כתפה על מוטל ההוכחה ונטל שלפנינו, כבמקרה הנאמן, הוא
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טענתה, להוכיח יכולה אינה שהתובעת וכיון התובעת, של
להלן. שיבואר כפי נוספים ומטעמים נופלת, תביעתה

כוונהג) מתוך מחלה כשהאשה הבעל על מזונות חיוב אין
גם ומה כמחילה נחשב שלפנינו והמקרה בעלה, עם להתגלגל
לבעלה החוב את מחלה היא כי הדין בבית הודתה שהאשה

ביחד. שהיו בתקופה

עמו".ד) "עולה מזונות את העבר עבור לתבוע יכולה האשה אין

מאוחרה) האשה שטענה כיון מזונות, לה מגיע שאין נוספת סיבה
הקודמים מדבריה בה חזרה היא בו דיון (באותו יותר,
עבדה היא כי וילדיה), אותה פרנס שהבעל והכחישה
הבעל אין הלכה ע"פ שוב שכך וכיון ממשפחתה, והתפרנסה
וכפי מהבעל, מזונות לתבוע יכולה היא ואין במזונותיה חייב

להלן. שיבואר

כוונה. בלא דין בעל הודאת א.

חעיין סי' משפט חושן חלק במשפט מסקנתעיונים ושם בהרחבה
כוונה, בלא נאמרה אם גם מחייבת דין בעל הודאת הייתה: הדברים
שהבעל צורך ואין הדין לבית בתצהיר נכתבה אם מחייבת היא ובודאי

התצהיר. של המנסח יהיה עצמו דין

מזונות תשלום לגבי הבעל נאמנות ב.

לדון: יש הבעל נאמנות לגבי

לומרא) העתיד, על העבר: על ו/או העתיד על הבעל נאמן האם
צאי לה כשאמרתי נפטרתי או העתיד, עבור מזונות שילמתי
מחלוקת כשיש הפוסקים דנו העבר, על למזונותיך. ידיך מעשה
חויב שהבעל לאחר המזונות שולמו האם לאשה הבעל בין
מזונות את פרענו שטוענים יתומים כדין הבעל דין והאם בהם,

האלמנה.

הנאמן,ב) הוא הבעל אכן באם האשה לטובת לתקן ניתן מה
ש חוששת האשה להכאשר ששילם ויטען ישקר הבעל

מזונותיה.
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ששילםג) להוכיח שובר להחזיק הצריך כלווה דינו הבעל האם
אשתו. מזונות את

נגבהד) לא והחוב מזונות, שאינו רגיל, חוב של דין פסק כשניתן
זמן. לאחר לגבותו יכול הזוכה האם תקופה, במשך

עתיד: מזונות על הבעל נאמנות לגבי

גםא) מראש פרעתי לטעון נאמן בעל אם הפוסקים מחלוקת
היא אם שגם הסוברים דיש דין. פסק פי על גבתה כבר האשה אם
ראשונים שנחלקו והמחלוקת שגבתה, מה להחזיר היא צרכיה גבתה
פרעתי טענה לגבי אבל מראש, פרעתי בטענת הבעל נאמנות לגבי היא
שנביא וכפי נאמן, שהבעל חולק אין הדין, פסק או החיוב פי על

הדברים. בהמשך

תובעת ואשתו הים למדינת שהלך "מי אמרו: א קז בכתובות
ואם תשבע לא אומר חנן תשבע, אומרים גדולים כהנים בני מזונות
היא כמה עד הראשונים ונחלקו נאמן". מזונות, לה פסקתי ואמר בא
שגבתה; לאחר גם נאמן הבעל זה: בדין דעות ושלש הבעל. נאמנות
אחר נאמן אינו גבתה; לא עוד כל דין פסק לאחר גם נאמן הבעל

דין. פסק

מה את להוציא אף הבעל שנאמן סוברים יש ראשונה: דעה
ומחזרת ובשבועה "נאמן הכותב שם בסוגיא רש"י שיטת וזאת שגבתה,
ריש כתובות והריא"ז רי"ד התוספות כתבו וכן בי"ד", לה שנתנו מה

יג. פרק

הרי"ף. כתב שכן וכותב לרש"י מסכים א סי' פי"ג כתובות הרא"ש

בטור "עי' לשונו: וזה זו, שיטה רק העתיק לו ס"ק ע סי' ובח"מ
נאמן ברי שטוען שהבעל הרי"ף הסכים ושכן רא"ש רש"י שלדעת
י"ד ס"ק מילואים [ובאבני בי"ד". לה שפסקו מה להוציא בשבועה
הלוואה מתשלום הבעל את לפטור לענין מדובר רי"ף שלדעת השיג

שגבתה]. מה ממנה להוציא לענין לא אבל

סי' בשו"ע המובא הלשון והוא הרמב"ם דעת והיא שניה: דעה
ונפטרת חפץ בנקיטת האשה נשבעת בי"ד ע"פ גבתה שאם י סעי' ע,
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ובא לה... ונתנו בי"ד ומכרו מזונות לה ופסקו בדין שעמדה "הרי
שלא חפץ בנקיטת נשבעת זו הרי מזונות לה הנחתי ואמר הבעל

לה". הניח

בי"ד מעשה לאחר שאין לה", ונתנו "ומכרו משנה המגיד ומפרש
להפקיע כדי דבר שום לה הנחתי לומר הבעל נאמן אין ושוב כלום,
לשיטה ההשלמה. בעל בשם שם, כתובות המאירי כתב וכן מעשיהם.
וגביה. פס"ד אלא הבעל נאמנות את לשלול כדי פס"ד מספיק לא זו

הר"ן דעת היא שלישית הרי"ף)דעה בדפי ב סב, חולקים(דף יש בשם
הרמב"ם) כדעת היא שם בר"ן ראשונה ב"ד(דעה לה שפסקו קודם בא "שאם

בכך נאמן עמך פסקתי שכך למזונותיך ידיך מעשה צאי לה ואמר
קדמו אם אבל ב"ד לה פסקו לא ועדיין נינהו דלמפרע דמזונות כיון
דלהבא במזונות שכן וכל דלמפרע במזונות אפילו לה ופסקו דין בית
רשאית גבתה, לא שעדיין ואף טענה", שום מחמת להפטר נאמן אינו
ידיך מעשי צאי לה שאמר לומר נאמן הבעל אין ושוב לגבות,

מזונות. לה שפסק או במזונותיך

והובאו חולקים והרא"ש רש"י "אמנם ביה"ד: חבר כותב והנה
בשו"ע". הוזכרה לא ואף זו כשיטה הלכה אין אבל מחוקק, בחלקת

אחת, דעה הביא השו"ע ראשונים, מחלוקת יש הרי תמוהים, דבריו
מי כמו לפסוק ההרים בין ראשו יתקע מי חולקת, דעה הביא והח"מ

נכתבו. שהדברים וחבל אחרון, שהוא כח"מ ההלכה ואולי ההלכה

מראש שילם כי הבעל טענת לגבי היא הנזכרת המחלוקת והנה
איש, החזון שפירש וכפי העבר, על הוא כרגע והנידון העתיד, עבור
בכתובות בסוגיא התוספות נסתפקו שלכך ז, אות סח העזר אבן
על שנתן מה על העבר על טענה לבעל שיש כיון הבעל, בנאמנות
היה אילו ואז שהלך מלפני טענה היא שנתן שטענתו כיון העתיד,
אינו העתיד ועל העתיד על שנתן שטענתו כיון נאמן, היה לא טוען
מביא שם עצמו הר"ן ואכן העבר. על הטענה כבר שכרגע אלא נאמן,
אומר והלה בידך לי מנה כאומר זה שהרי נאמן, העבר שעל סברא

נאמן. שהוא בידי לך אין
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השיטות על (החולקת הר"ן לשיטת ואז פס"ד כשיש הר"ן דברי וכל
הכריע הדין ופסק עבור לחוב מתייחס הדין שפסק כיון האחרות)
זה שחוב לומר הבעל יכול אין כן על נפרע, לא שהחוב למעשה
פסק אחרי נפרע שהחוב הבעל יטען אם דן הר"ן אין אבל נפרע,
אם פרעון היה האם מתיחס אינו זה במקרה הדין שפסק כיון הדין,

הפרעון. מועד לפני הוא הדין פסק שמועד כיון לא,

עבור שילם כי לטעון הבעל נאמן האם דובר עתה מהעד העתיד
לא שהוא בירר לא דין ובית - העבר עבור ששילם טוען אם הדין

שניהם? מבין הנאמן מי - שילם

לומר נאמן האיש שאין שפסק י ע, העזר אבן מרמ"א ללמוד יש
מכאן הזמן. בתוך פרעתי לומר נאמן אדם שאין העתיד על שנתן

החיוב. מועד שחל הזמן אחר שפרע נאמן, העבר שעל למדנו

והיא נתנו אומרים ביתומים נסתפקו א-ב: צו כתובות בסוגיא והנה
כי טוענים שהיתומים היינו ראיה. להביא מי על נטלתי, לא אומרת
לשלם עליהם המוטל מורישם, - אביהם אלמנת מזונות את כבר פרעו

העיזבון. מן

נשואה אשה דין אבל ביתומים, דוקא הוא שהנדון ראשונים וכתבו
לומר היתומים נאמנים אין באלמנה אם שאף אלמנה. מדין שונה
שאצל משום אשתו, לגבי זאת לטעון נאמן בעל ופרענו, נתננו
לה מגיע ומספק המוציאים, נחשבים והם בחזקתה, הנכסים האלמנה
הבעל כי לה, מגיע אין שמספק בנשואה, כן הדבר אין אבל תשלום,

המוחזק. הוא

אחד יום שהתה אפילו איש "אשת ב צו כתובות הרמב"ן וז"ל
איש אשת אבל אלמנה... דבשלמא למפרע, מזונותיה אבדה תבעה ולא
להביא עליה מפקא, דאיהי היכי דכל מתזנא... מדידיה לבעלה שהכל

קיימי". אלמנה בחזקת דנכסי באלמנה משא"כ ראיה

שם כתובות 443)ובמאירי נאמרעמ' דוקא זה "ודין הוא: אף כתב
שאכלה כל איש אשת אבל העבר] על בשבועה [שנאמנת באלמנה

שעבר". מה לתבוע יכולה ואינה אכלה
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שהניח לטעון נאמן שהבעל קנה סי' הריטב"א בשו"ת כתב וכן
לא ראיה, להביא היתומים שעל אלמנה אצל שאמרו ואף מזונות. לה
היא כאן אבל אלמנה, בחזקת שהנכסים משום אלא זאת אמרו
(בגלל בשטר כמלוה הם מזונות שחיוב ואע"פ מידו, המוציאה
הוא הטעטם פרעתי, לומר יכול אינו בשטר מלוה ובמקום הכתובה),
דליכא במזונות אבל בעי", מאי בידי "שטרך פרע, אכן שאם משום

נאמן. הכי למימר

טוען הבעל שאם קנ, סי' בסוף שם הריטב"א, כתב בזה וכיוצא
איני כאומר זה והרי ברור שהחוב כיון נאמן, אינו נפרע, "שמא"
ספק, מחמת ולא בודאות טוען שאם ומכאן, פרעתיך. אם יודע

הבעל. נאמן

סוף מגאש הר"י בשו"ת להם אלמנהוקדם שלענין שכותב ס' סימן
בעת נתנו כשאומרים מזונות) (ששילמו ליתומים להאמין הדין מן
שנכסים לא אם דין בית מעשה הדבר היות עם עלינו, חיובו שחל

קיימי. אלמנה בחזקת

בין שההבדל גאון בשם הוא אף כתב רסז, אות כתובות ובמרדכי,
בחזקתה. נכסים אין הנשואה שאצל לפי נשואה אשה לבין אלמנה,

הנ"ל, מגאש ר"י ריטב"א, המאירי, הנ"ל, רמב"ן - הרשב"א הרי
אבל באלמנה נאמר דוקא זה "ודין כותבים ועוד, אחת דעה בשם ר"ן

איש". באשת לא

וגם ברור בחוב גם פרעתי לומר נאמן הבעל עתה עד האמור כפי
נאמן הבעל שאין חולקים יש בשם לר"ן ואף הדין. בית פסיקת אחר
והדברים שילם, שלא פסקו דין כשבית הוא דין, בית פסיקת נגד

כותב עצמו הר"ן והרי העבר. על ולא העתיד על אאמורים נ"ו (בדף

הרי"ף) היתומיםמדפי היו נאמנים אלמנה בחזקת שהנכסים שלולי
דבר) לכל כפס"ד (שהוא בי"ד מעשה נגד שזה אף פרעתי, בטענת
מקובצת בשיטה הועתק וכן יום, בכל לפרוע עשויים שמזונות משום
[והר"ן לעיל, שהובא הריטב"א כתב וכן הר"ן, בשם א צ"ו כתובות
בידך לי כמנה זה שהרי פרעתי לומר נאמן שהבעל הדעה הביא גם

נאמן]. בידי לך אין אומר והלה
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שכתבו וכפי פרעתי, לטעון נאמן הבעל אמנם שאף לטעון, ואין
זה נאמן, אינו שוב דין פסק ניתן כבר אם אבל הנ"ל הראשונים
פסק מתן לאחר שגם הסוברים ראשונים שמצינו שמלבד נכון אינו
עבור ששילם שטענתו אף להוציא, אף נאמן הבעל וגביה דין
פסק ניתן בין לחלק סברא אין הרי לעיל, שהובא וכפי העתיד,
לא דין בית מעשה אחר הטוען שאמרו משום ואם ניתן. ללא דין
לומר בעל שנאמן הכל על מוסכם שכאמור כשם הרי כלום, אמר
זו הרי מזונות ופריעת דין), פסק במקום (שלא מזונות, פרעתי
דין פסק דוקא לאו דין" בית ו"מעשה דין, בית מעשה נגד טענה
עי' דין. בית תנאי שהוא כתובה, של התחייבות כולל גם אלא
דבר בי"ד, מעשה אחר "הטוען שכתב: סוע"א וברש"י י"ז ב"מ
נאמן אם כן ועל האשה", ומזון כתובה כגון בי"ד תנאי שהוא
לגבי ב"ד פסק נגד נאמן יהא שלא סברא אין בי"ד, מעשה נגד
מקור שום ואין מחילה), טענת לענין נדון (ולהלן "פרעתי" טענת
לאחר פרעתי טוען לבין בי"ד, מעשה אחר טוען בין הבדל שיש

דין. פסק

שהבעל האשה רואה שאם להלן, המובא המהרי"ט מדברי נראה וכן
ולתבוע לבי"ד לבוא עליה שילם, לא ובאמת שילם שכבר ואומר כופר

שבל הרי בעדים, אלא להבא יפרע הבעלשלא יכול אכן זו עצה א
פרעתי. לטעון

נאמן הלוה אין דין פסק בידו יש אם שאמרו י לט, חו"מ ובשו"ע
דנקיט כמאן בי"ד מעשה דכל כ"ח ס"ק הש"ך כתב פרעתי, לומר
שהשוו הרי בי"ד. מעשה אחר הטוען לדין ציין והגר"א בידיה. שטרא
הזוכה הזהה לא אם זה כל להלן שנראה וכפי דין, לפסק ב"ד מעשה

הדין. פסק ע"פ גבייתו את

"הוציאה" ד"ה ב פח כתובות התוספות כתבו יזוכן מציעא בבא הוא (וכן

אבלא-ב) שעברו במזונות היינו ראיה, להביא מי על יוחנן.. ר' דבעי "והא :
לא בי"ד מעשה אחר דהטוען ראיה, להביא היתומים דעל פשיטא בלהבא
ניתן העבר על אבל לעתיד, מתייחס בי"ד מעשה דין היינו כלום", אמר

דין. בית מעשה כנגד גם לטעון
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בגמ' שהרי מבואר, מזונות לבין רגיל בחוב דין פסק בין והחילוק
תן צא לחייב ואמרו פסקו דין בית שאם נפסק ט לט, ובשו"ע שם

לדין, לתובעו הוצרך שחבירו אע"פ לו, ליתן אתה חייב או (עי'לו

נאמן) אינו ד"ה א יז, שם כבררש"י אם אולם שפרע, לומר החייב נאמן
שם י בסעיף האמור וזה נאמן, אינו דין פסק י"אנכתב בשם (ורמ"א

נאמן) בזה שאף פסקסובר את ממנו לוקח היה פרע אכן שאם משום ,
למזונות דין שבפסק וברור פרעון, אחר שטר שקורעים כשם הדין,

הריטב"א. משו"ת לעיל ועיין להיעשות, ניתן זה דבר אין

שפטור טוען אם או שולמו, שלא שנקבע מזונות בין הבדל ויש
כלום, אמר שלא דין, בית מעשה אחר כטוען נחשב שאז ממזונות,

ג. אות להלן עי' שחויבתי, כפי הדין פסק את קיימתי טוען לבין

אינה לאלמנה בניגוד שהאשה מפני האשה, נגד נאמן הבעל כאמור
כמוחזקת. נחשבת

כתובות במאירי מצאתי מאלמנה, איש אשת שונה למה נוסף הסבר
(443 משלה(עמוד עצמה שזנה שאפשר (מזונות) לתבוע יכולה "אלמנה :

נזונית היתה מהיכן אומרים אנו אף איש אשת אבל מציאתה, כגון
הבעל". מיד להוציא שבאה אחר לברר צריכה שלותה טוענת ואם

בסגנו הרמב"ן כתב בזה אישוכיוצא אשת שלעולם שונה, קצת ן
וכפי מנכסיה) מכרה (או לוותה אם רק העבר על לתבוע יכולה

להלן. שנכתוב

האם בגמ' הספק לרש"י שלכך כותב שם כתובות יהושע בפני
מה חששו ולא מראש, ששולם העתיד על גם לבעל נאמנות ניתנה
איש) באשת לרש"י לכאורה המסקנה (וזו בתקנתם, חכמים הועילו
סוף שהרי בתקנתם", חכמים הועילו ל"מה לחוש לנו שאין משום
ישלם שהבעל להניח שיש מזונות, חיוב לענין בתקנתם הועילו סוף

רשע. שיהיה אותו חושדים ולא דין פסק מתן אחר כדין

כ"פני כתב השני טעם טעמים, שני כתב שם כתובות במהרי"ט
בה יכפור אחת פעם "שאם ראשון וטעם יותר) (ובהרחבה יהושע"
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תפרעני אל לו ותאמר דין לבית תבוא שילם, לא ובאמת ששילם
בעדים". אלא

לי שילם לא בעלי אחת פעם האשה תטען אם שלמהרי"ט הרי
ואילך שמכאן בבי"ד לתבוע זכותה אז פס"ד, עפ"י שחוייב למרות
היתה לא שלפנינו שבנידון לומר צריך אין בעדים. אלא לי יפרע לא

הדין. לבית שכזו בקשה

הבעל תמיד למה שהסביר י, ס"ק צ"ג סי' מילואים אבני ועיין
שהוא גופו, שיעבוד לגבי נאמן שהוא משום פרעתי, לומר נאמן
ולא בנכסים אלא מוחזקת להיות יכולה אינה והאשה בגופו, מוחזק

הבעל. כנגד

חדש חוב שהוא כיון מזונות שחוב ב צז כתובות הפלאה ועיין
בספק ולא נתחייב האם בספק הבעל זה הרי יום, בכל המתחיל

פרע. האם

של נאמנותו על דבר אומר אינו דין שפסק ברור כי נוסיף עוד
דין פסק "כפרן", הוא שהחייב הדין בפסק נקבע אם פרט החייב,
כפרן בהוחזק רק נאמן, שאינו אומר ואינו לשלם עליו כמה קובע

נאמן. אינו

ועדים מעולם, דברים היו לא ואמר בידך לי מנה טענו הלכה:
כפרן הוחזק פרעתיך, ואמר וחזר שהלווהו סעיףמעידים עט חו"מ (שו"ע

נאמן.ה) כפרן, הוחזק לא אם אבל ,

הוא אם מסוים, סכום לשלם אדם המחייב בי"ד לגבי הדבר ואותו
נאמן פרעתיך יטען למחר אם הרי ממון, לאותו כפרן הוחזק לא

שובר. צריך לא למה נבאר ולהלן פס"ד. למרות

העתיד על פוסקים כשבי"ד אבל קיים, שכבר בחוב זה וכל
שבזה הדעת על היעלה חודש, בכל וכך כך לשלם בעתיד שיתחייב
חייו? ימי לכל בחודש חודש מידי שישלם נאמן אינו שהבעל פסקו

חכמיםב) הועילו מה נאמן, הבעל אם לדון יש לכאורה והנה
לט יוכל תמיד הבעל והלא מזונות שתקנו והנהבתקנתם פרעתי, עון

זה, לחשש חששו שלא נראה יתומים, ד"ה א צ"ו כתובות מתוספות
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שם הגמ' שספק שפירשו העתיד. על נאמן הבעל היה אם רק אלא
האלמנה), מזונות פריעת (לגבי נאמנת אלמנה או נאמנים יתומים האם
כן תאמר לא שאם נאמנים אין העתיד לגבי אבל העבר, לגבי הוא
בסברא השתמשו לא העבר שלגבי הרי בתקנתם, חכמים הועילו מה
על טענה לגבי הוא בסוגיא והספק בתקנתם". חכמים הועילו "מה
בחזקת הנכסים האם הגמ' דנה כך ועל האלמנה. של העבר חוב
חכמים הועילו "מה משום אבל היורשים, בחזקת או האלמנה
כשהיא ובמיוחד לבעל, לא ובודאי ליורשים להפסיד אין בתקנתם"

וכדלהלן. חכמים הועילו שודאי בעלה, תחת

ממזונות עצמם לפטור נאמנים היתומים אין שלהלכה אף כאמור
עצמו לפטור שיכול שהבאנו וכפי לבעל, מזה ללמוד אין אלמנה,
וריטב"א מאירי מרשב"א, נשואה, אשה מזונות פרעתי בטענת

לעיל. הנזכרים

עצמו יפטור הרי פרעתי לומר נאמן יהא הבעל אם תאמר ואם
בצידו. תשובתו רעבה, להשאר עלולה והאשה ממזונות,

הועילוא. מקרה בכל לעיל, שהובאו והמהרי"ט יהושע לפני
מתן אחר כדין ישלם שהבעל להניח שיש בתקנתם, חכמים

רשע. שיהיה אותו חושדים ולא דין, פסק

מזונותב. תתבע שהאשה הפוך, חשש קיים גם הרי לכך נחוש אם
לתקנת לחוש לנו ולמה קיבלה, שכבר אחר גם שניה פעם

הבעל. לתקנת לחוש מאשר יותר האשה

תבואג. לפניה, פתוחה הדלת ירעיבה הוא אם בעלה, תחת אשה
בימינו או עדים, בפני לה שיפרע בי"ד לו יצוו ואז לבי"ד

וכיוצא. לאומי ביטוח דרך
המהרי"ט כתב לעיל)וכבר בה(הובא יכפרו אחת פעם "שאם

אל להם ותאמר דין לבית תבוא שילם, לא ובאמת ששילם
שמכאן בבי"ד לתבוע זכותה דהיינו בעדים". אלא תפרעוני

בעדים. אלא לי יפרע לא ואילך
יבוצע שהתשלום בתקנה לקבוע אפשר שאי ברור זה אבל
ב קיב, ב"מ מגמרא זאת ללמוד וניתן עדים, בפני רק תמיד
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שבעל אף שכרי קיבלתי לא שאומר לפועל שהאמינו אמרו שם
בעדים", ליה "וניתיב ושאלו: התקנה, מפני מכחישו, הבית
שלא יפרע ואם בעדים אלא יתן שלא נתקן פירוש [ובתוספות:
מילתא", להו "טריחא ותירצו: אנפשיה] דאפסיד איהו בעדים

היום". כל עדים בתר "לחזר וברש"י
לשלם לחייבו אפשר שאי לבעל מכאן ללמוד יש ובודאי

להלן. ריטב"א וראה פעם. בכל עדים בפני אשתו מזונות

נאמן.ד. הבעל אין כאמור, הרי עתיד, מזונות ולגבי

מיג) הרי בשטר, חיוב כדין המזונות חיוב אם לדון יש אך
ויש שובר. בידו אין אם פרעתי לטעון נאמן אינו שטר נגדו שהוצא

שובר. - קבלה הבעל בידי שאין בכך חסרון יש האם לדון

ששילם להוכיח כדי שובר להחזיק צריך אינו בעל כי ברור נראה
דין הראשונה, סיבות: משתי ללווה, בניגוד וזאת אשתו מזונות את
להחזיק צריך היה לא לווה אף והשניה, רגיל, מחוב שונה מזונות
נחשב אינו הבעל אבל מלוה", לאיש לוה "עבד משום אלא שובר

אשתו. לגבי כעבד

רגיל.[א] מחוב שונה מזונות דין

צו כתובות הרי"ף)הר"ן בדפי א נו אחרי(דף שהטוען שאף כתב,
עשוים שהם כיון מזונות לגבי ספק יש כלום, אמר לא בי"ד מעשה

יום. בכל לפרוע

ב י"ז, לב"מ תוספות בשם ריטב"א כתב בדבר בשיטהוכיוצא (הובא

שם) בשו"תמקובצת וכן בעדים, יום בכל מזונות לתת אפשר שאי
פרעתי כטענת אינה במזונות פרעתי טענת כי למדנו קנה, סי' ריטב"א
עכשיו שנוהגים ואע"פ הראיה, ועליה ממנו המוציאה "היא שטר: נגד
בשטר במלוה ואילו בשטר כמלוה והוי מזונות חיוב בכתובה לכתוב
מאי בידי שטרך דאמרינן... מטעם התם פרעתי, לומר יכול אדם אין

נאמן". הכי למימר דליכא (במזונות) הכא אבל בעי,

לבעל שהאמינו בטעם הר"ן כתב בשנית)וכן להלן "שהרי(נביאו מפני
נאמן". שהוא בידי אין אומר והלה בידך לי כמנה הוא
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אפשר שאי משום שעברו במזונות הבעל של הנאמנות ולדבריהם
קבלות. מהבעל לדרוש

נחשב מזונות חוב שאין כתב יג אות סב סי' אבהע"ז ובחזו"א
שאף בעדים, למזונותיה ללוות האשה צריכה כן ועל ודאי, כחוב
הבעל עם להתגלגל שהדרך כיון פרע, אם ספק והבעל ודאי שהחוב

ודאי. החיוב אין שוב ולהרויח, ולצמצם לדחוק

ודאי. חוב אינו לעולם מזונות חוב נוספת, סברא הרי

שהרי שובר, תמורת תשלום כל שיהיה לקבוע שאין ללמוד ניתן גם
שם)כשהקשו מציעא "טריחא(בבא וענו בעדים", להו "וניתיב פועל אצל

זה על שאף והיינו שובר, פועל להו ונכתוב הקשו לא מילתא", להו
שבדבר. הטרחא מפני לענות, ניתן

מזונות פורע בעל שאין סהדי" "אנן שיש שטען, מי שטען ומה
ובמיוחד טעות, זו שובר, באמצעות אלא ביחד גרים כשהם גם אשתו
הוא שההפך נראה סהדי" "אנן לומר ניתן ואם זאת מכחיש שהחוש
הנוהג כיצד בירר גם ביה"ד נכונים, הדברים שאין סהדי" "אנן הנכיון,
לחיות חזרו הזוג בני באם לשלם ממשיכים הם האם הלאומי בביטוח
האחראי ע"י שנתקבלה והתשובה שוטפת) תביעה היתה (ולא ביחד
חזרה אם למזונות, פס"ד לאשה יש אם גם משמעית, חד היתה לכך
הדין פסק את להוציא יכולה אינה אופן "בשום בעלה עם לחיות
בעלה". עם וחיה דין פסק לה שהיה הזמן על רטרואקטיבי ולגבות

והנידון - אשתו עם בשלום החי הבעל על וכי מתמיה והדבר
ממנה לבקש עליו - ביחד לחיות שחזרו התקופה על הדין בבית
הסברא הפוסקים, דברי לולי ואף בחודש, פעמים עשרות קבלות
ביחד הגרים ואשתו ובעל פרעתי, לטעון נאמן שהבעל היא הפשוטה

שוברים. עם שיפרע מקובל אין

בי"ד עליו יצוו ומרעיבה, זנה אינו שבעלה האשה טענה אם אמנם
מדברי לעיל עיין בשובר, או לאומי הביטוח באמצעות לשלם
היו כשלא פס"ד ניתן שבתחילה שלפנינו כמקרה לא אבל המהרי"ט,

לשלום. חזרו ואח"כ ביחד
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כותבים[ב] האם ולוה במלוה א קעא בתרא בבא בגמ' מחלוקת
לא או השובר את לשמור הלוה ועל לווה של כרחו בעל שובר
פרעתי לומר נאמן לוה אין כן ועל שובר, כותבים והלכה כותבים,
לאיש לוה "שעבד מפני אמרו והטעם שובר. להציג שעליו מפני
מלוה", לאיש לוה "עבד בגדר אינו בעל הדעות, לכל ובודאי מלוה".
לטובת ללכת לנו ואין שובר, לכתוב הבעל על שאין ברור כן ואם

המשלם. האיש לטובת מאשר יותר האשה

אפשר אי עדיין והאשה, הבעל בין הדדים חיובים שיש ואף
כג קעו, חו"מ הרמ"א דברי לדבר דוגמא לזה, זה כעבדים להגדירם
ופירש השותפות, זמן בתוך לחזור יכולים אינם שותפים שני שפסק
שאמרו כפועל אינם כן ועל כעבד, זה כלפי זה שאינם לפי הסמ"ע

עבד. יקרא שלא כדי היום בחצי אפילו לחזור יכול עליו

הצריכו לא חכמים ור"ן מקובצת שיטה מריטב"א, לעיל כאמור
כיום שגם ספק ואין מזונות, תשלום כל על שובר לקבל הבעל את
שאחר שלפנינו, הנידון הוא וכזה בעלה, עם שחיה שאשה המנהג
פתקים מקבל הבעל אין בעלה, עם לגור האשה חזרה הדין פסק

להנעלה. להלבשה למכולת שמשלם תשלום כל על וקבלות

אלאד) לאשה, בעל שבין בחוב מדובר היה לא אילו גם
זה "ואם י: לט חו"מ הרמ"א פסק כבר לחברו אדם שבין בתביעה
כולי מדשתק שפרעו סברא תבעו ולא בידו הפס"ד ימים כמה איחר
שפרעו סברא ימים מספר אחר דין פסק מימש שלא מי דהיינו, האי",
שנים (ולא ימים כמה אחר שאף חידש, המשפט" ב"נתיבות ורק
כדי פרעו שודאי אומרים לא שטר לו יש ובנוסף שלפנינו) כבנידון
להרע שניתן מוסכם הדין, פסק רק יש אם אבל שבידו, שטר להרע

בזמן. הזוכה גבה לא באם

נאמן פועל כשאמרו א קיג, מציעא בבא מוצאים אנו בזה כיוצא
היום כל שתבעו "ובשביל וברש"י: "לעולם", שאלו הבית בעל נגד
כל וכי התקבלתי... לא לומר לעולם נאמן זה שכיר יהיה נתן ולא

שכרו". שכיר השהה כך
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לעולם נאמן שיהא טובה תקנה זה "אין פירשו: שם ובתוספות
לי". פרע לא לומר

לתבוע נאמנות אין שיש, למי נאמנות כשיש גם ללמוד יש ומכאן
פועל, לעניין אמרו שם ובב"מ סוף, אין מרש"י)עד הנראה שרק(וכפי

וליטול, להישבע נאמנות חכמים לו נתנו זמנו אחר אחד ליום
התביעה. אחר אחד ליום רק ד יא, פרק שכירות ולרמב"ם

שנותנים סברא זו שאין למדנו מאשה, פועל ששונה אף מקום מכל
לעולם. נאמנות

מחילה ג.

על גבתה ולא דין פסק בידיה שהיה באשה כאמור פסקהנידון פי
הדין בבית והסבירה ביחד) שגרו (בזמן וחצי כשנה במשך הדין,
פניתי לא ולכן עליו רחמתי "אני המזונות: את גבתה שלא שהסיבה
בסדר". יהיה שהוא חשבתי כי הלאומי לביטוח פניתי "לא להוצל"פ",

משום והן האשה של מפורשת מחילה משום הן בדבריה לדון יש
הסתם: מן מחילה

שאמרה וכפי לבעלה, מחלה שהיא הודתה האשה מפורשת, מחילה
עליו", רחמה היא "כי להוצל"פ פנתה לא שהיא מה כי הדין, לבית
בסדר", יהיה שהוא חשבתי כי הלאומי לביטוח פניתי לא ושוב
"מתגלגלת הפוסקים בלשון שנקרא מה גם בהם יש אלו דיבורים
דומה שאינו בעלה, אצל אשה לגבי ז"ל חכמים שקבעו דין זהו עמו"

להלן. שנראה וכפי רגיל חוב לבעל

חזר הבעל שאם ביה"ד בפני פעמים כמה אמרה עצמה האשה גם
המזונות. תביעת כל על מוותרת היא אליה

לכך סיוע יש החובות, כל על ומחילתה האשה להודאת בנוסף
כתבה היא ואשר הזוג בבני רבות שטיפלה הסוציאלית העובדת מדברי
שהם בזמן האשה את פירנס שהבעל יודעת שהיא בתסקיר לביה"ד

כמקובל. ביחד היו
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וכפי הסתם מן מחילה גם יש אבל מפורשת, מחילה לגבי זה כל
שנבאר:

מזונות חוב לבין ולוה מלוה שבין רגיל חוב בין יש יסודי הבדל
חוב שבבעל "מחילה". או עמו" "מתגלגלת גדר והוא ואשה בעל של

בשו"ע וכמבואר מחילה על מראה אינה תביעה אי צחרגיל סי' (חו"מ

ועוד) ה רסב וסי' .א,

הראשונים שכתבו וכפי מחלה, הסתם מן בעלה עם באשה אבל
צו) ושלש(כתובות שנתים במשך תביעה אי רק אלמנה שלגבי שאף ,

הרי תבעה, שלא אחד יום אפילו איש אשת אצל כמחילה, זה הרי
הוא שלפנינו והנידון ה. ע, העזר אבן בשו"ע הוא וכן כמחילה זה

גבתה. שלא וחצי כשנה של תקופה על

החזו"א מדברי לעיל יג)ועיין אות סב סי' חוב(אבהע"ז שאין שכתב
למזונותיה ללוות האשה צריכה זה ומטעם ודאי, כחוב נחשב מזונות
ואף נאמן. יהיה פרעתי הבעל יטען אם כן תעשה לא שאם בעדים,
מספק? עצמו יפטור וכיצד בודאי במזונות הבעל חייב שלכאורה
ולצמצם לדחוק הבעל עם להתגלגל האשה שדרך כיון לכך התשובה

ודאי. כחוב מזונות חוב נחשב אין שוב ולהרויח,

מזונות, תבעה ולא ששתקה אשה כתב: י"ח סעיף פ' סי' והרמ"א
לה מספיק שלא מה אבל שלה... המותר עם ידיה מעשה הסתם מן
מזונות לה יש אשה וכל ... מחלה, דודאי לה לשלם צריך הבעל אין
בראיה רק לו שמחלה לומר נאמן ואינו בידה כתובתה שאין אע"פ
וצריך ליה טענינן לא טען לא אם שעברו מזונות על ואפילו ברורה,
אומרים ברישא למה לה ס"ק ח"מ והקשה לו". שמחלה להישבע
ברישא ותירץ הבעל? טען אם רק ובסיפא לו מחלה ודאי הסתם שמן
שלא מחלה ודאי לה, חסר שלפרקים אף מלאכה בת לפעמים שהיא
בת ואינה חולה באשה מדובר בסיפא ואילו חשבון, עמה יבוא
ס"ק ובב"ש הסתם. מן עבר מזונות אף לה לשלם שצריך מלאכה,
והוא לשלם לה והבטיח אותו שתבעה אומרת אם לחלק: כתב כז
לו, מחלה וממילא אותו תבעה שלא שאומר והיינו לו, שמחלה אומר
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שאינה הסתם מן אבל התביעה, על הכחשה שיש כיון להשבע צריך
לו. מחלה אותו, שתבעה טוענת

מחלה, הסתם מן קבוע באופן שלא אף עובדת היתה אם לח"מ הרי
שלפנינו הנידון מחלה. לא הסתם מן שתבעה טוענת אם לב"ש ואילו
ויותר, שנה במשך תבעה לא לדבריה והרי עבדה, לדבריה הרי
כה, ס"ק הב"ש ואף מחילה, יש הסתם מן ולכאורה דלהלן, מהסיבות

מחלה. הסתם שמן כתב להלן, המובא

נכסיה מכרה אם ח: ע, רמ"א כגון, פעמים כמה מופיע זה דין
שיכלה כגון לב ס"ק ובח"מ כלום עליו לה אין עצמה ופרנסה
שהד"א פירש פ' ובסוס"י הר"ן, בשם צ"ע הביא אמנם להצטמצם,
שמן כרמב"ן פסק כט ס"ק ע סי' הב"ש אולם חולה, היתה שלא
פ בסי' הב"ש בסתם פסק וכן להתגלגל הנשים שדרך מחלה הסתם

כ"ה. ס"ק

אלא מכרה ולא לותה ולא תבעה שלא "הרי כתב: יא ע ובסי'
ובח"מ כלום", עליו לה אין ואכלה, ועשתה ובלילה ביום עצמה דחקה
כגון דס"ל ידיה ממעשה מותר בעד לתובעו יכולה "אינה מא: ס"ק

בעלה". לגבי ויתרה זה

את גם לבעלה מוחלת מטבעה שאשה "מתגלגלת", של וההסבר
גם או כתובה אחר אם הבדל אין זה ולעניין דין, ע"פ לה המגיע
ובודאי עמו. לריב שלא כדי או עליו חביבה להיות כדי פס"ד, אחר
שיהיה "חשבתי ויתרה שהיא פעמים כמה שהצהירה שלפנינו כנידון
להוצל"פ", פניתי לא כן ועל עליו רחמתי כי תבעתי "לא בסדר"
אם מזונות חובות על מוותרת היא "כי האשה אמרה דיונים ובכמה

פעמי סגרה גם היא אליה", יחזור לאחרהבעל מזונות תביעת ים
על כתבו הם ואם הפוסקים, שכתבו "מתגלגלת" הוא וזה פתיחה.

שלפנינו. כבנדון במפורש זאת אמרה כשהאשה שכן כל שתיקה

לעולם דין, בבית מזונות תבעה האשה פעם שאם לטעון, מקום אין
מחילה. על מראה אינה מלגבות שתיקתה
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יום אפילו מזונות תבעה שלא איש שאשת ההלכה כן, תאמר שאם
יב ס"ק ע סי' ב"ש עי' מחילה משום הוא זה ודין הפסידה, אחד

מהר"ן נראה וכן שם, יעקב בבית בדבריו פירש מדפיוכך ב נה (דף

שיטתהרי"ף) וכן בה". נגעו מחילה מדין [באלמנה] שנים ג "אחר
כה ס"ק פ סי' כמותו מכריע שהב"ש כט)הרמב"ן ס"ק ע שאם(ובסי'

לה לשלם צריך הבעל אין מזונותיה, עבור מלוג נכסי האשה מכרה
אליהן ולסייע בעליהן עם לגלגל הנשים "שדרך משום (חידושיוהפסידה

ועוד) בר"ן והובא א, צו כתובות כלרמב"ן כשבמשך רק אמורים הדברים ,
לשלם בעלה את דין בבית אחת פעם אפילו תבעה לא הנישואין חיי
הוכחה האשה בשתיקת אין שוב אחת, פעם ולו תבעה אם אבל לה,

חייה. ימי כל למשך מחילה על

א צו כתובות ריטב"א 291)ועי' עמ' ב בפד"ר להלכה גם "אשת(הובא
הנשים שדרך למפרע, אותם איבדה מזונותיה תבעה שלא כל איש
שדן ז"ל הרב למורי ראיתי וכן אותם, מחלה בעליהן... עם לגלגל
בעלה, עם לה שהיה מריבה מפני אביה לבית שהלכה באשה אפילו
בב"י והובא אותם". מחלה שלא עדים בפני מודעה מסרה שלא כיון

שהיא. אלמנה סוד"ה צג סי'

תבעה כשלא אמורים שהדברים מקור, בלא לחדש הוא ודוחק
נישואיה. חיי ימי כל בעלה את האשה

הלא הסוגיא. מתוך הן הפשוטה, מהסברא הן להפך, נראה והנה
ניזונת או היתומים של כרחם בעל ניזונת אלמנה אם דנה הגמרא
תביעה שהיתה ברור כרחם ובעל כרחם, בעל ניזונת והלכה מרצונם,
לתבוע הפסיקה זמן ואחר מזונות בבי"ד תבעה והיינו, האלמנה, של
תוספות וכלשון העבר, מזונות הפסידה ואז ושלש, שנתיים במשך
וכיון היא מתחרטת תובעתן עכשיו ואם אותם מחלה "דאמרינן הרי"ד:
ושאר הרמב"ן כתבו כן ועל להתחרט", יכולה אינה מחלתן שכבר
יום אפילו תבעה לא אם גם איש שאשת להלכה, ונפסק ראשונים,

הפסידה. אחד

מחילה, מדין אינו תביעה אי שפטור הסובר מפרש ימצא אם ואף
הב"ש. נגד להוציא אין שוב
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"דאין ר"ת: בדעת הא ד"ה א קז כתובות מהתוספות נראה וכן
להפטר, יכול היה שמא מזונות הבעל זה מתחייב שהיה ברור הדבר
מיירי". דין בית לה שבפסקו אע"ג מצמצמת, היתה עצמה שהאשה
הוא ר"ת על והחולקים דין, פסק אחר גם נאמר מתגלגלת שדין הרי

בסוגיא. שם עיין אחר מטעם

המתינה אלא מיד גבתה ולא תבעה לא שאם ברור, נראה אמנם
שנה של ארוך בזמן בודאי אבל מחילה. בזה לראות שאין סביר, זמן
דבריך נתת לא גם אין (ובכה"ג ביחד, גרים שהם בשעה וחצי

מחילה. שהיתה פניו על ברור נראה לשיעורים),

ישראל תפארת חידושי ע)ועי' סי' העזר לאבן נשים, משניות שהסביר(סוף
שלא כיון לעולם, מוחל שאינו חוב בעל מאשר יותר מוחלת שאשה
כסף, ללוה שנתן מלוה אבל למחול, מסכימה לכן דבר, לבעלה נתנה

לעולם. מוחל אינו

מזונות בין עמו" "מתגלגלת דין לגבי הבדל אין כי הפוסקים, וכתבו
בשו"ת כמבואר ילדיה, עבור האשה שהוציאה למזונות עצמה אשה
א' ובפד"ר ,164 עמוד ב' כרך בפד"ר והובא רלו, סי' ח"ב מהרש"ם

.234 עמוד

בנותיה עבור לאשתו בעל שנתחייב למזונות דומים אלו מזונות ואין
העזר ואבן ב קא כתובות ומקורו הפוסקים, שכתבו וכפי קודם, מבעל
מחילתו ודין כספי, חוב כל כמו הוא אשתו בת שחוב לפי קי"ד.
י"ב סי' בקצה"ח למובא לדמות מקום יש ושם הלואה, חוב כל כדין
אבל אדם, לכל ניכרת היא אם רק תועיל שהמחילה שם, ובפ"ת א'
שיהיה להם לדאוג בחובה אלא כספי בחוב מדובר אין ילדיו מזונות
מהיכן, חשוב ולא מזונותיהם, את קיבלו אם ואכן לאכול, מה להם
הגרח"ג מדברי 154 עמוד ז' כרך פד"ר ועי' האב, - הבעל פטור

שליט"א. צימבליסט

מנכסיה, ילדיה מזונות ששילמה אשה אם באחרונים ומחלוקת
את והפסידה חברו של חובו פורע דין לה יש אם מנכסיה, ונדגיש
מבעלה, לתבוע ויכולה חברו חוב פורע דין לה אין או ששילמה מה

לד. וסי' י' סי' ח"ב העזר אבן שלמה עטרת ראה
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מה את להחזיר אף האשה את לחייב כדי מספיקים דלעיל הדברים
בידה. היכולת לכשתהיה להחזיר לחייבה בידה, יכולת אין ואם שגבתה

ומזונותד. צמצום" ל"מזונות שמעל העבר מזונות עבור גביה

עמו" "עולה

התפרנסה היא האם לברר לנו יש העבר, על מזונות שתובעת אשה
עלינו כן, עשתה ואם מעיסתה, וצמצמה עצמה בכוחות תקופה באותה
שהיה מה לבין הנפסקים המזונות שבין בהפרש הבעל חייב האם לדון

בפועל. לה

ואכלה", "לותה בנידון הבעל חיוב לגבי הובא ובפוסקים בשו"ע
עצמה? בהרעיבה הדין מה בעלה", נכסי "מכרה או נכסיה", "מכרה או

עצמה והרעיבה צמצמה והיא האשה לידי שילם כבר הבעל באם
והותירה עצמה "צמצמה ג: ע, סי' רמ"א פסק עודף, בידה ונשאר
אם שפסק מאהבה" "תשובה בשם א ס"ק ובפ"ת לבעלה". המותר
לבעל, המותר מעצמם, נשארו אם או לבעל, המותר בזול, השיגה
חולקים]. יש בזה [ואף שלה הוא המותר עצמה, הרעיבה אם אבל

(לפי מינימום במזונות הוא זה שכל חידש ז ע, סי' יעקב ובבית
המותר עמו", "עולה במזונות אבל וכו') לחם פת המשנה, שיעור

בצמצמה. אף לבעל

להחזיר צריכה היא אם והשאלה שילם, כבר כשהבעל זה כל אולם
שילם. לא הבעל אם הדין מה אך לבעלה,

ר"ת)בתוספות בשיטת הא ד"ה א קח מזונות(כתובות שהפורע כתבו ,
בעלה נגד דין פסק לה שהיה אף מלשלם, הבעל פטור חבירו לאשת
היתה לה משלם היית לא אם בטענה עצמו לפטור הבעל יכול
שהאשה להפטר, יכול "היה מהחוב: נפטר הייתי שוב ואז מצטמצמת,
מזונות לה שממציא מי מוצאת הייתה לא אם מצמצמת היתה עצמה

מיירי". בי"ד לה דבפסקו אע"פ

הבעל של טענתו היא מה כן אם לאשה, הפרש מגיע אכן ואם
של סופו הרי מצמצמת, היתה אילו אם גם הרי מצמצמת, שהייתה

ההפרש. את לה לשלם חייב היה דבר
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שצמצמה. כך על לפצותה או להחזיר חייב הבעל שאין למדנו הרי

במרדכי גם מפורשים רסח)הדברים סי' אודות(כתובות "על שדן:
לאשתו לתת בי"ד ופסקו מזונותיה עבור לדין בעלה שתבעה לאה
דינר ד שבוע כל תובעת היא שנים ה' ואחר עליו סרבנות וכתבו
מהסרבנו ידעתי לא אומר והוא הפסק, סמך על שלוותה תואומרת

יש ואם כלום... לה חייב אינו ששתקה זמן וכל שתקה והיא כלל,
שהיתה כגון יפרע, לא שנים, ה' אותם וצמצמה שהרויחה עדים לו

לוותה". כמה האמת לומר ישביעוה המותר ומן אחרים שלחן על

אין שהרויחה מה נגד וכן כלום תקבל לא שצמצמה מה שעל הרי
בעדים. הלוה אם למלוה לשלם לבעל יש ורק כלום, לה

איש בחזון ח)והנה אות סוף סח סי' העזר שכתב:(אבן כן, נראה אין
אף למפרע לה פוסקים הדין שנתחמץ אף דין לבית שבאה כל ונראה

מעיסתה". צמצמה כדין שלה המותר שהגבוה, עד שצמצמה

הם והרי וממרדכי, מתוס' הביא ולא מסברא שכתב צ"ע ודבריו
דין. פסק ניתן שכבר ואחר דין לבית שבאה אחר דברו

ב"צמצמה". הוא לעיל האמור כל

ידיהה. ממעשה ניזונה האשה כאשר אשתו במזונות הבעל חיוב

ומאחרים

אלא כך עקב צימצמה לא אם אף מזונות, לה חייב שבעלה אשה
לה שילם ידיה, ממעשה השתכרה כגון עצמה בכוחות הסתדרה היא
כספו הניח אחר אותו לכאורה אז עדים, בלא לוותה אף או אחר,
יש כן כמו בעדים, לותה כן אם אלא פטור והבעל הצבי, קרן על
לבעלה, ידיה מעשה שאז ידיה, ממעשה התפרנסה היא אם לברר

להלן. שנבאר וכפי מבעלה לתבוע מה לה אין ושוב

טענה שעבר, מה על הבעל לחיוב מקום כל אין שלפנינו, בנידון
לגבות ע"מ עדים בפני לותה לא שהיא דינה, עורך באמצעות האשה
לאומי ביטוח מקיצבת ידיה ממעשה התפרנסה אלא מהבעל,
שמעשה כיון מבעלה, לתבוע יכולה אינה שוב שכן וכיון וממשפחתה,
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פטור אותה פרנסו שמשפחתה ומה כך. על חולק ואין לבעלה, ידיה
להלן. וכמבואר הבעל,

מלוה שבין רגיל כחוב וילדים אשה מזונות אין כי לכך וההסבר
דין וכן מחלה, תבעה לא שאם מזונות לענין שאמרו והדין לוה,
לעיל וראה רגיל, בחוב אמרו לא במזונות, שנאמרו עמו", "מתגלגלת
האשה צרכי לתת חיוב אלא לתשלום, רגיל חוב מזונות אין בזה,
למרות אשה, אין כן ועל כחוב, נזקפים המזונות אין אבל וילדיה,
אם או מאחרים ניזונת היא באם מזונות גובה למזונות, פס"ד שבידה
אשתו" בת מ"מזונות הם שונים ילדים ומזונות ידים, מעשה לה יש

קי"ד. סימן העזר ובאבן האשה את הנושא בפרק כמבואר

פרנסה, לא שהבעל אמת שלה הטענה היתה אילו גם זאת לאור
הבעל כי העבר על לתביעה מקום אין ושוב מזונות, לה מגיע אין

במזונותיה.לא חייב היה

הבעלא) אין מזונותיה, לצורך לדבריה, לוותה היא אם לכאורה,
בשו"ע כנפסק בעדים, לוותה כן אם אלא למלווה לשלם (אבהע"זחייב

כב) ס"ק וב"ש כו ס"ק וח"מ ח הבעלע, אין בעדים, לוותה לא אם אבל ,
לה. לשלם חייב

את דין בית החמיצו אם למה ששאל, מאיר בבית מצאתי אולם
רמב"ן כתב והרי למפרע, גובה לעיל)הדין שמשלו(שהבאתי שכיון

נאמנת דין בבית תבעה שאם ותירץ העבר? על לה מגיע אין ניזונה
בעדים. שלא לוותה אפילו ואכלה, שלותה

לויתי לומר נאמנת דין בבית תביעה אחר מאיר הבית שלדעת הרי
מלווה. לאותו לשלם הבעל את יחייב הדין ובית

מהבעלב) לגבות ע"מ בהלוואה שלא אחר, פירנסה אם כן כמו
הניח אחר ואותו אחר, לאותו מתשלום הבעל פטור מהאשה, או
חייב הבעל "אין ח: ע' בסי' השו"ע ולשון הצבי, קרן על מעותיו
לאחר פרנסה אם גם הוא זה ודין מעותיו". את איבד והרי לו לשלם

הנ"ל. כתובות במרדכי כמבואר דין, פסק
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לה, לשלם בעלה חייב ילדיה את פרנסה נשואה אשה אם אמנם
משום זה כל הצבי, קרן על מעותיה הניחה כי לטעון יכול ואינו
שהיא התנגד בעלה אם ואף בעלה, בשם פועלת היא זאת שכשעושה
וכפי רעבים, ילדיה את להשאיר לה, היתה ברירה מה וכי אותם, תזון
יזון דהיינו זאת, יעשה זר אדם שאם ברור אבל בפד"ר. כתבו שכבר
קרן על מעותיו את הניח שלא אחת, דעה אף אין חברו, של ילדיו את
או מטפלת דרך או האם דרך שילם או נתן אם משנה זה ואין הצבי,
ועל ג, ס"ק רמו חו"מ פ"ת ועיין הטף, לפי אוכל עצמו הוא שהכניס
חברו. ילדי את המאכיל לזר ילדיה את המאכילה אם לדמות אין כן

לבעלהג) אשה ידי שמעשה יסודי כלל האשה, ידי מעשה ולענין
ממנו. היא ניזונת אם

והרויחה עבדה שהיא האשה הודתה הרי שלפנינו ובנידון
ובשעה מהבעל. מזונות לגבות יכולה אינה ששוב הרי למזונותיה,
עובדת, שהאשה לביה"ד ידוע היה לא מזונות, לה פסק הדין שבית

הדין. פסק שלאחר מתביעה לומדים אנו עבדה שהיא והידיעה

שוקלים מזונות, לפסוק כשבאים דין, בית אם הפוסקים שנחלקו אף
שאם מודים הכל ידיה, ממעשה להרויח האשה אפשרות את מראש
גובה האשה באם לבעלה ידיה מעשה ידיה, ממעשה הרויחה אכן

הר"ן ואכן מהבעל, הרי"ף)מזונות מדפי ב סב דף שאף(כתובות כתב
הפסיד. - עשתה לא יטול, - עשתה אם מחשבים, שאין לרמב"ם
ידיה, מעשה מצא כשלא נאמרו הרמב"ם שדברי כתב כ, ס"ק וח"מ
טוען אלא ידים מעשה עשתה שלא שהד"א כתב לט ס"ק ובח"מ
אם אבל והרא"ש, הרמב"ם נחלקו ובזה לעשות, יכולה שהיתה הבעל

לג. ס"ק בב"ש הוא וכן יטול, עשתה

אות סה סי' איש בחזון הוא וכן טז, ס"ק ע סי' מילואים ובאבני
ההפסד ותובעת מלוג מנכסי למזונותיה מכרה אם כתבו בשו"ע, ד"ה י
בלוותה אלא נחלק ולא ידיה מעשה על מחשבים לרמב"ם גם מהבעל,

שיעבוד. שיש כיון שלוותה למי ישלם שהבעל ותובעת

שאין הרמב"ם כדעת הדין, בתי נוהגים כך וכמדומה נהגנו אנו
לפטור או להפחית כדי לעבוד יכולה האשה האם מראש מחשבים
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פסקו וכן ה' בסעיף ערוך - השלחן וכדעת ממזונותיה הבעל את
חולק שהחזו"א להלן ועיין לט. ס"ק וח"מ לב וס"ק טז ס"ק הב"ש

מרוויחה. שהיא שידוע במקום הב"ש על

דין בבית תבעה אם שלרמב"ם חידוש, חידש מילואים אבני והנה
ברכת ועיין בדבר, יחיד שהוא כמדומה אבל ידיה, מעשה לו אין
שהרמב"ם עליו שהקשה ב אות כב סי' זצ"ל טנא להגר"ש שלמה
ידיה מעשה על עמה מחשבין "ואין הט"ז: פי"ב אישות כתב עצמו

שלו". אלו הרי שעשת מצא אם בעלה שיבוא עד

עבדה, שהאשה ידוע שאם ו' נד, אות י ע, הפוסקים אוצר ועיין
לה. הספיק שלא הכל לדברי להישבע חייבת

ולוותה צימצמה שלא באשה הפוסקים שדנו מצינו כי נוסיף,
להלוות צריך היה שלא המלוה כלפי בטענה הבעל ובא למזונותיה
ואף הבעל ע"ח ללוות היא שרשאית לה פסקו הדין שבית שאף לה,
בא אם ידיה, במעשה להשתכר האשה יכולת את שקלו לא שביה"ד
היתה האשה ואז להלוות לך היה שלא המלוה כלפי בטענה הבעל
ואילו טענה, שטענתו רמ"א דעת טז ס"ק ע' שלב"ש הרי עובדת,
בי"ד. ע"פ שהלוה כיון לשלם הבעל שחייב שמסתבר עצמו ב"ש דעת

טענ הועלתה (מעשהוהנה מסוג... טענות להעלות לביה"ד "אין ה:
טענה פותחים הבי"ד אין ל"ב... ס"ק בב"ש מפורשים הדברים ידים)
לא דאנו כ"ש מזונות לה ופסקו בדין שעמדה דידן בנדון כ"ש זו...

ביוזמתנו". זו טענה נעלה

טעות. פשוט הדברים

לעבוד לה היה הבעל טוען אם היא להרא"ש הרמב"ם בין המחלוקת
כבנדון ידים, ממעשה שהרויחה לנו כשידוע אבל ידיה, מעשה ולהרויח
לבעלה. אינו ידיה שמעשה ואומר שחולק מי אין הודאתה, פי על שלנו

(וזה הרמב"ם שלדעת שאף ג סח, סי' העזר אבן איש חזון וראה
אם אבל מרוחת, שאינה שאומרת באשה "דוקא שם): כב"ש שלא
אלא יפסוק ולא שלה הריוח שתנכה לה אומרים שמרוחת אומרת
שפוסקים עד שתבעה משעה שהרויחה לבי"ד בידוע וכן השאר...
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ואין להרויח יכולה שאינה אמתלה ליתן רשאית שלהבא אלא מנכין,
בידה שאין פעמים לברר לה מצריכנן ואם הדבר, לברר מטריחין בי"ד
עמה מגלגלין שאין מזונות תקנת הכי והלכך ברעב ותגווע לברר
דוקא ומיהו כדין שלא לה פוסקים שאין ודאי בודאין אבל בספקות
שאפשר כיון להרויח שיכולה במה מחשבין אין אבל שהרויחה בידוע

שם. ט' בס"ק וכ"כ מרוחת..." שאינה

שתעשה לה אומרים בי"ד "אין א' קז כתובות רמב"ן כתב וכבר
"שמא לעבוד לה אומרים בי"ד שאין שם המאירי כתב וכן ותאכל"
כיון שתמה שם בר"ן וכן כך" כל שתתעמל או שתתגנה רוצה אינו
אם הנידון היינו בי"ד, לה יאמרו למה ידיה מעשה חייבת שהיא
ספקה, שאם שם ובריטב"א עשתה, אם לא אבל לעשות לה אומרים

מזונות. לה פוסקים בי"ד אין

ממעשה הרויחה שהיא הודתה האשה הרי כאמור, שלפנינו, הנידון
מבעלה. לגבות יכולה אינה ושוב ידיה,

שהאשה מודע היה ולא שקל לא דין פסק בשעתו שהוציא ביה"ד
הבעל. יכולת ע"פ רק נקבע ש"ח 1,100 שנקבע והסכום מרויחה

אונס טענת ו.

אימה מטיל שהבעל היה הדין בבית "הרושם טענה: הועלתה עוד
שבעלה שחששה משום המזונות את לגבות פחדה האשה אשתו, על

אותה". ינטוש

שתמחול מאשתו הדורש לבעל הדבר ומדמה מחילה זו אין כן ועל
ונתפ מביתו "והוציאה כתובתה מקצת מחילה.לו זו שאין ומחלה", ייסה

מי של לאיום ביתו את לעזוב הבעל של איום הטוען ומשוה
מדויקים: אינם הדברים מביתו, האשה את שהוציא

מיא. לבין אשתו את בכח שמוציא מי בין להשוות ניתן כיצד
מזונות. תביעות נגדו יוגשו אם להתגרש ומאיים שמעונין

הנכון: הוא וההפך
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מחמתב. מביתו יצאה שאפילו כותב לעיל שהובא הריטב"א
מחילה. יש מזונות תבעה לא אם מריבה,

להפסידג. בעלה את המפחידה ש"האשה גיטין התורת דברי ידועים
"וכן בעצמו", מגרש צרה מאותה להיפטר כדי והוא ממונו
הממון בגזלת לבעלה מצירה לפעמים שאשה יום שבכל מעשים
מעושה" לגט שחש מי ואין מגרש, זה ומחמת הדברים ובשאר

ד) לסעיף קלד גיטין כאונס.(תורת נחשב אינו בגירושין שאיום הרי ,

מוחזק ז.

ממזונות לפטור תביעה הדין לבית הגיש הבעל כאשר לדון יש
כמוחזק? נחשב מי דין, פסק למתן עד לגבות המשיכה והאשה

פרעתי, דין בבית הבעל שטען לאחר האשה שגבתה שגביה נראה
אותה הופכת שאינה ספק אין הגביה, הפסקת את בבי"ד ותבע
חטפי", ודידי חטפי "ואין הספק, שנולד לאחר שתפסה כיון למוחזקת,

להחזיר. וחייב כגוזל דינו

רוב דלשיטת שכתב: שנ"ג סי' סוף ח"ג מהרש"ם שו"ת ועיין
מוקמינן ספק בכל מוחזקת, האשה אם גם דרבנן, דמזונות הפוסקים

ממון. להוציא אפילו דמכות פ"ק הרא"ש כמ"ש אדאורייתא

וילדיהלסיכום: מזונותיה עבור מהבעל האשה שגבתה הכספים
והיא כדין, שלא שנגבו כספים הם 97 נובמבר ועד 96 ממרץ לתקופה

דלהלן: מהסיבות אותם להחזיר חייבת

תקופה.א. באותה פרנסה שהבעל הודתה האשה

תקופה.ב. אותה עבור לבעלה מחלה שהיא הודתה כבר היא כן כמו

תקופה.ג. אותה על פרע שהוא לבעל מאמין הדין בית

היד. לא הבעל אילו שבאותהגם כיון הבעל פטור לה פורע ה
שילמו קרוביה וגם ידיה ממעשה לדבריה ניזונה היא תקופה

לקרובים. מלשלם פטור הבעל במתנה, עבורה

תשס"א חשון י"ז ביום אב"דניתן שאנן, שלמה חיים



רב זמן שעבר לאחר דין פסק פי על מזונות תהגביית

האמור: מכל היוצא

בעבורא. גם מזונות ששילם לומר נאמן הבעל אם מחלוקת
ניתן אם י"א שגבתה; מה להוציא ואף נאמן י"א העתיד:
לאחר לה, שפסקו קודם נאמן י"א נאמן; אינו וגבו פס"ד

נאמן. אינו שפסקו

כלב. דין פסק היה אם גם העבר מזונות שילמתי לטעון נאמן בעל
זה. לענין אלמנה מדין נשואה אשה גין ושונה כפרן, הוכרז לא עוד

יפרעג. שלא לבקש האשה רשאית שלמתי, יטען לא שהבעל כדי
בעדים. אלא

הטעמיםד. ובין מזונות, תשלום על שובר להחזיק צריך הבעל אין
נחשב מזונות חוב ואין בעדים, מזונות יום כל לתת אפשר אי כי
מלווה. לאיש לוה עבד בגדר הבעל שאין גם ומה ודאי, כחוב

נפרע.ה. שהחוב סברא ימים, מספר חובו לתבוע שאיחר מי

שהיאו. לומר לנו יש מבעלה, מזונות תבעה ולא ששהתה אשה
מחלה. שהיא ודאי אין מלאכה, בת אינה היא אם אמנם מחלה,

מחילה. אין הסתם מן חוב בעלי שאר אצל אבל

תביעהז. שאי אומר זה אין דין, בבית מזונות פעם תבעה אם
מחילה. על מראה אינה בעתיד

לאח. אבל ילדים, מזונות גם כולל מחילה, זו הרי הסתם מן
אשתו. בת מזונות

אבלט. שלה, הם שבידה המזונות יתרת עצמה והרעיבה צמצמה
עמו". "עולה מזונות לגבי לא

להי. פסק שב"ד ואף מלשלם, הבעל פטור גבתה, ולא צמצמה
ברווח. מזונות

מזונותייא לצורך לויתי לומר נאמנת דין בבית מזונות תבעה אם
מהבעל. וגובה

נשואהיב. אבל תשלום, לתבוע יכול אינו חברו ילדי המפרנס
תשלום. לתבוע יכולה ילדיה שפרנסה
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אתיג. שוקלים מזונות, כשמחייבים דין בית האם מחלוקת
מזונות, גבתה אם מקום מכל ידיה, למעשה האשה אפשרות

לבעלה. ידיה מעשה מלאכה, עשתה אם
מחשביםיד. אין רק מהחיוב מנכים שעשתה ידוע אם לחזו"א

העתיד. של ידיה מעשה
ידיה.טו. מעשה לו אין בב"ד תבעה אם מלואים, האבני של יחיד שיטת
אינהטז. אותה, שיגרש מחשש מזונות תבעה שלא שטוענת אשה

לחיוב. טענה זו
נחשבתיז. אינה לפטור, טען שהבעל אחר מזונות אשה גבתה

כמוחזקת.

לט סימן

ואשתו ילדיו במזונות אברך חיוב

xyt` oiqexi` mcew i`pz /dliren oi`eyipd mcew dipzd m`d

m`d /xeiy meyne oikecy xg` `edy oeik ,bdpn oicn lireiy

dk`lna elit` qpxtl ick cearl lrad lr lhen oicd xwirn

/oicd xwirn `ly aeig /eicli zepefn jxevl mb m`d /diefa

xy`k aiigl ozip m`de zepefn mlyl ick zeell lrad aeig

.ine`l gehial aega aiigzi a`d

הבעל כי ביניהם הוחלט הנישואין קודם שעוד זוג בבני הנדון
ביניהם, מריבה פרוץ עקב אולם ותפרנס, תזון והאשה בכולל ילמד
מקטני שהיא ילדתה בעבור מזונות ותובעת האם - האשה עומדת

מחייבים. והנוהג שהדין כפי מזונות ותובעת קטנים

כתובות מסכת בתוספתא הובא הדבר ז:(ליברמן)לכאורה ד פרק

ולא לפרנס שלא מנת על לזון שלא מנת על אשה אדם "נושא
מעשה תורה ומלמדתו ומפרנסתו זנתו שתהא עמה שפוסק אלא עוד
שתהא מנת על עמה ופסק אשה שנשא עקיבא ר' של בנו ביהושע
התחילה וחלקו עמדו בצרות שני היו תורה ומלמדתו ומפרנסתו זנתו
יתר עלי נאמנת היא להם אמ' דין לבית וכשבא לחכמים עליו קובלת
כלום אין חכמים לה אמרו עמי, התנה כך ודיי להם אמרה אדם מכל
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התנה אם אמורים שהדברים כתב יחזקאל בחזון אמנם הקיצה". אחר
העזר אבן ערוך שולחן [ועיין לנישואין, האירוסין בין לחופה, מתחת
תנאו וכסות, שאר לה יהא שלא הקדושין בשעת "התנה ה: סעיף לח
שלפנינו. לנידון עניין זה אין כן אם בהם"]. לה מתחייב ואינו קיים,
דיבורים אפילו כי להיפך, ללמוד ניתן אדרבה כי נראה זה ולפי
מעיקר שהוא מהחיוב פוטרים אינם לכלה המיועד החתן בין ברורים

לנשואין. האירוסין בין התנו לא אם הדין

לגמרי להפטר להתנות יכול הבעל אין כי אף לדון שיש אלא
חייב שאינו לכך לגרום יכול ביניהם שדיברו מה שמא אבל ממזונות,
אלא ואוקיר", אפלח "אנא בכתובה שהתחייבו בעלים כשאר במזונות
שתנאי ב אות לג כלל הרא"ש שו"ת ועיין ביותר, מינימאלי בחיוב
שרגילים התנאי על גובר הנישואים לפני הזוג בני שעשו מפורש
עיקר נגד תנאי הוא בתוספתא עליו שדנו והתנאי בכתובה, לכתוב

ממזונותיה. לגמרי פטור שיהיה התקנה

הוא המזונות שחיוב להלן, שיובא מקודש, העזר לפי לדון יש עוד
מפורש, אינו הוא עוד כל שהתנאי אפשר תעשה, לא גם ואולי עשה
לעבוד יכולה אינה האשה ואם אלו, חיובים לבטל יכול שאינו בודאי
ומסתבר כלום. אינו שכזה חלש שתנאי ודאי ילדים מספר שיש כגון
שאמרו וכדרך לעמוד, יכולה שאני הייתי כסבורה לומר האשה שיכולה
מחלוקת ששם ואף ממומים, בו ידעה לענין ב ס"ק ב"ש קנד סי' בריש
גם ומה ילדים שנולדו כגון שינוי חל כאשר מקום מכל ראשונים,
הייתי. כסבורה לומר שיכולה יודו שהכל אפשר לבינה, בינו קטטה

אירוסין שלפני ומחילה הסכם

בשעת להיות צריך אשתו עם אדם שמתנה שתנאי לעיל הובא
ברמ"א כאמור לנשואין אירוסין בין וכן ה לח בשו"ע כאמור קידושין
הכלה עם לחופה מתחת מתנה לא ישיבה בחור שאף וברור א, צב

תפרנס. ואשתו בכולל ילמד שהוא

האירוסין בין התנאי שיהיה יעכב שלא אפשר אעפ"כ אמנם
טעמים: משלשה וזה השידוכין, בעת שהתנו מה ומספיק ולנשואין,
בהתחייבות. שיור אירוסין; כאחר הוא זה לענין שידוכים אחר מנהג;
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המדינה, מנהג לגבי כתב פ, סי' רוכל באבקת הובא המבי"ט דהנה
תנאי בענין שהנהיגו דמלכותא דינא לענין וכן נוכרים מנהג שהוא
לנשואין, אירוסין בין התנו שלא משום חסרון באלו שאין נישואין,
אירוסין בין אם כי בזה תנאי מועיל שאין הפוסקים שכתבו "ואע"פ
הטעם כי ונראה שאני... ב"ד ותנאי עדיפא, ציבור ...תקנת לנשואין,
התקנה תנאי שתחול הוא התקנה מתקני כוונת הסתם על כי הוא
אם שלנו בנדון כן ואם לנשואין. אירוסין בין והוא לחול הראוי בזמן
האשה, לבני הירושה שיחזרו הכתובות בתנאי המקומות באותם נהגו
ובלשונם... בכתבם כתוב שהוא אפילו פיהם, על ודנין קיים הוא התנאי

דינא". דמלכותא דינא דאמר כשמואל

ומקובל נהוג כ"י ישיבה ובני בנות של גדולה קבוצה שאצל כיון כן אם
ותפרנס תעבוד שהאשה שלאאצלם חסרון כאן אין בכולל, ילמד והבעל

הנהוג זה מנהג גרע ולא המבי"ט. לשיטת לנשואין האירוסין בין התנו
נשואין. בעניני המלכות שהנהיגה ממנהג ומוגדרת גדולה בחברה

ע"פ וזאת אירוסין, כדין שידוכין דין זה שלענין לדון נראה עוד
יעקב ישועות בשם א ס"ק צב העזר אבן תשובה בפתחי הובא מנהג
ושם אירוסין, וקודם שידוכין אחר סילוק שטרי שכותבים שלנו שמנהג
ומכל המנהג. לישב וכתב שם, רמ"א ע"פ מהני לא שלכאורה תמה
פשר לעשות נכון לפני כזה סילוק שטר לידי יבוא אם כתב מקום
בבעל הנידון [שם 266 עמ' א פד"ר ועיין בדבר. מחלוקת שיש כיון
שהביא לאחר כתב הנישואין] אחר מיד להתגרש האשה עם שהתנה
כמנהג לי קים לומר יוכל הבעל "וא"כ יעקב: ישועות דברי את

שבממון". דבר שהוא כיון העולם,

302 - 301 עמ' א שם בפד"ר גולדשימדט הגר"א בדברי ועיין
משעת תנאי שמועיל רשב"א בדעת יעקב אהלי מתשובת שהביא
מהני "לא קסו: סימן ב העזר אבן סופר חתם משו"ת וכן שידוכין
בשידוכין נתקשרו שכבר אחר לכה"פ או לדידהו אירוסין אחר או אלא
"שקודם בפירוש כותב המאירי שהרי שתמה אלא ועוד. וקנס", בחרם
וכנסת יאיר חות כתב וכן כלום", אינו לו נשתדכה אפילו אירוסין
רב. זמן זה המנהג הוא שכן יעקב מישועות הביא לא אמנם הגדולה.
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סעיף צב יעקב בית עיין בקנין שיור מעין שיש היא שלישית דרך
קיים התנאי יירשנה, שלא בתנאי אלא להנשא האשה רצתה לא שאם ז
אין תעשה לא או תעשה אם שאינו שתנאי אירוסין, קודם שהוא אף
שהשידוכין כיון הקדושין קודם רב זמן היה "ואפילו התנאי דיני צריך
התנאים בכל וכן נשאה, הראשון תנאי על זה, תנאי על בפירוש היו
התנאי". לפרש עוד נשואין בשעת צריך אין השידוכים בשעת המפורשים

306 עמ' שם בפד"ר גולדשימדט הגר"א זה בענין הרחיב והנה
של שקיומו רגיל תנאי ככל שאינו תנאי, של חדש גדר לפנינו "הרי
היא המעשה שחלות תנאי, בדרך תנאי היינו בקיומו, תלוי המעשה
התנאי, אין כלומר הגבלה, בדרך תנאי אלא התנאי. קיום של בתנאי
בכל היא חלותה המעשה, חלות עצם את מעכב ביטולו, או קיומו
היא שבחלותה מעשה שכל היינו בהגבלה, היא שחלותה אלא אופן,
למעשה - הצדדים בכוח יש הצדדים, לטובת וחובות זכויות מטילה
וכדוגמת מסויימת, חובה או זכות תטיל שלא ולהגבילה עליה להתנות
ביניהם להתנות יכולים והאשה שהבעל כסות, שאר עלי שאין מנת על
שנשואים המזונות חיוב את הבעל על יטילו לא בחלותם שהנשואין
והביא 310 עד 306 עמ' וביאר שהרחיב שם ועיין עליו...". מטילים

ועוד. ראשונים מכמה ראיה

סי' החושן הקצות לו קדם כבר זה יסוד בעיקר לכאורה אמנם
אבל המעשה, לבטל כשבא הם התנאים דיני שכל שכתב ט ס"ק רמא
שהתנה. כפי תנאו לקיים המתנה חייב לעולם קיים, כבר כשהמעשה

.265 עמ' שם פד"ר בזה ועיין

במזונות עובד שאינו בעל חיוב

הבעל על מוטל האם "התנאי". לולי הדין מעיקר לדון לנו יש
הסובר אליהו ר' נחלקו בזה כידוע אשתו, לפרנס כדי עצמו להשכיר
כמו חייב עצמו במלאכת שרק סובר ור"ת עצמו להשכיר גם שחייב

ועוד. א סג כתובות בתוס' הובאו ולזרוע. לחרוש

בצרפת שנהגו הביא הב"י אליהו, ר' את רק להלכה הביא הרמ"א
תם. כרבנו הפוסקים רוב שדעת כתב ט ס"ק ע הגר"א אולם אליהו. כר'
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בנימין בשו"ת מזונות: לצורך בזויה עבודה לעבוד גם הוא החיוב האם
חייב אינו שלר"ת כתב "אפלח" בפירוש לכתובה בביאורו נ סי' זאב
נמי לומר נראה "ועוד קרקע, לעבודת הכוונה ואפלח עצמו להשכיר
בזה. מודה שר"ת לומר נתכוון האם ברור לא ומשמשיהם". חולים לעבוד

לעניין תקסו סימן ג חלק רדב"ז בשו"ת בדבר. נסתפק רדב"ז ובשו"ת
בזויה למלאכה אפי' עצמו להשכיר לכופו יכולין אם כתב: אשה מזונות

חילוק יש אם לכופו שיכולין ואת"ל כבודו. לפי ואינה בצורבאלו

למוכרודרבנן להטיל לו אין לו שאין ידוע שאם ר"ת וכ"כ לא... או
והיכא במרדכי וכ"כ ולפרנסה. לזונה כדי עצמו להשכיר או עברי כעבד
דן אתה ומעתה באומנות... ולהתעסק ללות אותו כופין אין לו דאין
וכ"ש עצמו להשכיר כ"ש אותו כופין אין אומנות לעשות אם ק"ו
ואפילו בתוספות... כתב ז"ל אליהו רבינו אבל לו. שבזויה למלאכה
את לבזות נפשיה שעבד דלא קאמר לו בזויה למלאכה לא סברתו לפי
התלמידים ללמד אלא כתב לא שהרי ולזונה, אשתו את לכבד עצמו
מלאכה אף נכבדת, מלאכה למוד מה רעו עליו ויגיד מלאכה ולעשות
ללמד עצמו להשכיר ספר יודע הוא אם בזויה, ולא נכבדת מלאכה

או רגיל שהוא מלאכה לעשות מלאכה בעל הוא ואם בהתורה כיוצא
כן לעשות רגיל הוא אם כפועל עצמו להשכיר מלאכה בעל אינו ואם
עשה מצות אבידה חזרת שהרי תדע אדם. שהוא מה לפי והכל בשלו
עצמו יבזה שלא וכ"ש פטור, כבודו לפי ואינה זקן הוא ואם התורה מן
בעיני יראה אם ז"ל ר"ת כתב ומיהו מאד. ברור וזה אשתו את לזון

לקונסו הדברהדיינים טוב הדין משורת ע"כלפנים

כן ואם לו, הבזויה עבודה לעבוד לכופו לנו קשה הדין שמן הרי
לפנים לקונסו נראה אא"כ אברך, הדין מן לחייב ניתן לא לכאורה

הדין. משורת

אפילו עצמו להשכיר חייב שודאי סובר ע סי' מקודש העזר
הוא שהחיוב ואפשר עשה מצות שאר לקיים כדי כמו בזויה, למלאכה
את למכור יכולה האשה האם דן כן ועל תעשה. לא למצות כמו
הכתוב שלשון הסוברים שאף כתב עוד לאכול. ע"מ הבעל כסות
למזונותיה להוציא שצריך הם מודים להלכה, אינו אפלח אנא בכתובה
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וכסות שמזון גם ומה חומש, עד שהיא עשה, מצוות מלשאר יותר
לו, שיש מה כל ליתן חייב הוא כן ועל תעשה, לא בלשון נאמר
שחייב ואפשר קודמים. חייך דין מזונות לענין נאמר האם דן ואף
אשר בכל מלעשות "להתרשל שחלילה ובודאי הפתחים. על לחזר
לא וגם ומלאכה, ומתן ובמשא באומנויות בכוחו לעשות ידו תמצא
להשכיר חייב האם שהסתפקו ומה לפעמים" הכבוד פחיתות בזה שייך
יותר וזלזול צער שהוא עבדות בסגנון עצמו את "להשכיר הוא עצמו

שבעולם". מלאכות משאר

סי' ו חלק יצחק מנחת בשו"ת כתב מקודש העזר דברי פי ועל
הקטינים, ילדיו מזונות לצורך גם הפתחים על לחזר חיוב שיש קנ
אינם ילדים שמזונות וסוברים הר"ן על החולקים אף ולדבריו מאחר
הם מודים אבל לחומרא, אלא נחלקו לא האם, מזונות משום חיוב
שהם שכיון אשה, מזונות משום גם הילדים את לזון חיוב גם שיש
יש שלדבריהם אלא ילדיה, לזון שלא לאם אפשר אי אחריה נגררים

ילדיו. את לזון עצמו מצד נוסף חיוב גם

מחייבים רכוש לבעל כשיש

כתבו: 299 עמוד ג חלק רבניים דין בפסקי

אשתו את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביה"ד במפורש נאמר
השאיר ולא למ"ה שהלך במי כן אמרו ואם ובנותיו, בניו לא אבל

כש"כ הילדים, לולמזונות ואין כאן שישנו במי כן לומר דעלינו
לבניו רק מכוון ובנותיו, בניו לא אבל שם ...דהנאמר לזונן, ממה
הוא הרמב"ם וכדברי ברמב"ם... וראה שנים, משש למעלה שהם
בניו והניח למה"י שהלך מי דכותב: ע"א סי' אה"ע בשו"ע גם
אמרינן אם וא"כ שש, בני שיהיו עד לפרנסה מנכסיו מוכרין כאן
לו ואין כאן דהוא אף הבעל בנכסי למכור יורדין אשתו דלמזונות
הגמ', דלפי ואף הקטנים. בניו מזונות לענין גם הוא כן לזונה
לצרכי רק הוא מנכסיו למכור אף לחייבו שיש מה והשו"ע הר"מ
לא אבל שנים, שש של לגיל הגיע לא שעוד הקטן בנו מזונות
דינא לפי כ"ז אולם השש... גיל עברה שכבר הילדה צרכי עבור
גם - בא"י הדין בבתי לפיהם שדנין ביה"ד תקנות לפי אבל דגמ'
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לדון ביה"ד ביד הכח - זו הנחה לפי ניתן לבת באשר זה פס"ד
בהתאם השש, גיל בעברם אף הקטנים בניו במזונות האב את ולחייב
והשו"ע. הגמ' לפי משש פחותים עבור החוב של החיוב דין לגדרי

בתוי"ט כן ומפורש הקטנים, בניו את לזון לחיובו בקשר גם ושם:
הוא לזונם חיובו קטנים דבקטני שם דכותב ו' משנה כתובות בפ"ד
חייב יומא דחד מזוני אלא ליה לית אי דאפי' האשה בחיוב כמו
ואף ע', סי' בטור כמ"ש דאכל במאי בהדה למיכל או מינייהו לזונה
יומא, דחד מזוני אלא ליה לית אי לענין במבואר כן כותב דהתוי"ט
עצמו להשכיר לענין (רק הקטנים בניו מזונות לענין גם ה"ה ...וא"כ
כיון אליהו, לר' אפי' חלוקים דבזה שם בתוי"ט כותב לפרנסם כפועל
אפלח..., אני דכתוב נלמד כתובה מספר עצמו להשכיר דחייב דבאשה
לאשה מזונות לתביעת קודם בשטר בע"ח קדימה, דין דלענין ואף

דסידור ומילי הגביה דרך לענין כן לא ...אבל קטנים, מהולבנים (ראה

.(87-91 דף ב' כרך הרבניים בפס"ד באריכות מזה שכתוב

אין עוד כל עצמו להשכיר חייב מקודש העזר ע"פ לעיל כאמור
דבריו פי ועל שבעולם, המלאכות משאר יותר בזויה במלאכה מדובר

ילדיו. למזונות גם לעבוד האב את יצחק המנחת חייב

הדין מעיקר שלא חיוב

יש וכן בדבר, מצוה יש הדעות שלכל ברור לעיל האמור על נוסף
"אם לעיל שהובאו הרדב"ז דברי בסוף האמור מטעם לחייב מקום

הדבר". טוב הדין משורת לפנים לקונסו הדיינים בעיני יראה

גם מדרבנן חיוב עליו יש כי נז ס"ק צז סימן הסמ"ע מדברי נראה וכן
שאין אף מזונות לה להשתדל חייב שמדרבנן "...אלא כתב: שכן לו, כשאין

לה שחייב אף [ו]מ"מ וכו'. ואיזון אפלח אנא בכתובה וכמ"ש מדרבנןלו,
המלוה...". שביד כשטר שטרה עדיף לא מ"מ בידה, כתובתה שטר וגם

לר"ת שאף כתב לעניין, ד"ה י אות קח העזר אבן איש החזון
חוטא הוא מ"מ גמור, חיוב מדין עצמו להשכיר חייב אינו שהבעל
מוצאים אם ואולי להשתכר לפתותו עמו ומשתדלין ולאשתו לנפשו
כאב אלא אשתו, חוב משום ולא בידם הרשות בשוטי לכופו חכמים

בנו. את המכה



ואשתו ילדיו במזונות אברך תיגחיוב

הגרי"ש מרן בשם אליעזרוב הגר"י מביא 174 עמ' יח בפד"ר
שהאשה כדי לו שאין בעל במזונות לחייב ניתן כי שליט"א אלישיב
מזונות לעניין רק שהד"א סייג אך לאומי. לביטוח המוסד דרך תגבה
באם גירושין להגרם עלול ואם שש, מגיל פחותים וילדים אשה
נתון הדבר הרי לו, כשאין המל"ל דרך יקבלו לא הגדולים הילדים
יכולים ומטלטלין בית לו יש שאם הוסיף עוד ביה"ד. לשיקול
ובכל במציאות, תלוי והדבר לגבות, שנשאר כיון לפסוק לכתחילה
משנה. בדבר טועים אינם המל"ל דרך מזונות שפוסקים ב"ד מקרה

להשיג יכול אם "ונראה שכתב: תשיעי פרק חסד אהבת ספר ועיין
דביומו עשה מצות לקיים יכול שיהיה כדי ללות, צריך ללות מעות
יחזיק בזמנו, לו שיתן זה ידי ועל עני, השכיר אם ובפרט שכרו, תתן
לנו יש ולכאורה כן". לעשות צריך בודאי לבריות, יצטרך שלא ידו
הוא מזונות חיוב אם מיבעי לא מזונות לדין זו ממצוה ללמוד
שלא ילדיו וידי ידה יחזיק בכך הרי דרבנן הוא אם ואף דאורייתא,
כאשר ובמיוחד עליו המוטלת בצדקה מדובר והרי לבריות, יצטרכו

במקומו. יעשו אחרים אם גדול ספק יש

במזונות, חייב לו שאין מי שגם חידש יג סימן שאול ובמשפטי
ממנו: גובים שאין אלא

להחזרת חוב מבעל קל יותר המזונות שחיוב דעה שום אין "אבל
הפירוש - הגר"א ולפי כופין, שאין והרא"ש לר"ת גם וא"כ הלוואתו.
שדינו היינו אשתו, מזונות להביא עצמו להשכיר חיוב עליו שאין גם
חוב שבכל שכשם - ומכאן לשלם. זו בשעה לו ואין שלוה חוב ככל
חוב כן באפשרותו, לכשיהא וישלם לשלם, לו כשאין פוקע החוב אין
ויתחייב ועומד תלוי נשאר כיום, להרויח בידו שאין בכה"ג המזונות

בידו". כשיהא לשלמו

מהביטוח תגבה שהאם כך האברך, את גם לחייב בודאי ניתן כן אם
הלאומי. לביטוח חובו את לשלם יחוייב והוא הלאומי

אלא הדין, מעיקר ברור חיוב אינו לו שאין אברך חיוב האמור, לאור
שנתבאר. וכפי הדין מעיקר שלא לחיובו מקום שיש ברור מקום שמכל

להסתכם היכולים בסיסיים צרכים הם מזונות חיוב עיקר והנה
לפי אלא כך, נוהגים אנו אין אולם וכו', חלב לחם מועט בסכום
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לגבי המקובל לפי בערך הדין בית מחייב כלל ובדרך כיום, המקובל
שזה עמו", יורדת ואינה עמו "עולה לפי לא ובודאי הלאומי, הביטוח

ילדים. במזונות ולא באשה נאמר

תפרנסו שהיא מנת על נישאו ששניהם אברך אשת לגבי שכך, כיון
או הצדק,ותזון מן בה יש אבל הילכתית, טענה זו שאין שיתכן אף תו,

דורשת היא הריב לאחר ורק פרנסה היא הזוג בני רבו שלא עד שהרי
למכירה, שניתן רכוש לו שאין לנו ברור שאין גם ומה שיפרנס, זה שהוא
וכיון וכיוצא, ספרים כגון למוכרו רוצים שאין אלא רכוש יש כלל ובדרך
לפנים לחייב לפעמים ניתן לעיל וכאמור הדין, מעיקר החיוב רכוש, שיש
הוא עוד כל מינימום במזונות נחייבו אם מספיק כן על הדין, משורת
דידן כבנדון ובודאי הרא"ש, מתשובת לעיל שהבאנו במה ועי' אברך,
היחידי הדבר להוסיף. מקום אין לחודש ש"ח 1000 בסך חויב שכבר

למדד. זה סכום להצמיד יש כי הוא להוסיף שניתן

האמור: מכל היוצא

אולםא. תפרנס, והאשה ילמד שהבעל להתנות ניתן תוספתא ע"פ
לנישואין. האירוסין בין צ"ל התנאי יחזקאל לחזון

החיוב.ב. גובה לגבי שהתנו למה השלכות שיש אפשר אעפ"כ

שישג. במקום לנשואין, האירוסין בין תהיה שההתניה מעכב אין
סוברים יש ישראל; חכמי ע"י הונהג שלא מנהג ואפילו מנהג
כיון הדין מעיקר מועיל התנאי כאירוסין; הוא שידוכים זה שלענין
מסוימת. חובה יתחייב שלא להגביל אלא מעשה, לבטל בא שלא

עצמוד. להשכיר אדם לחייב ניתן אם הפוסקים שמחלוקת כיון
מקודש העזר לדעת אולם לחייב, ניתן לא מזונות לשלם כדי
מזונות בין נפ"מ ואין ביותר. בזויה מלאכה לגבי רק המחלוקת

ילדים. למזונות אשה

הדין.ה. משורת לפנים מרבנן צורבא אפילו לחייב יכולים מקום מכל

מחייבים.ו. רכוש לבעל כשיש

עליוז. מוטלת אבל גובים שאין לעניין הוא פטור יש אם גם
בנו. את המכה כאב לכוף ניתן ולחזו"א , מצוה

שהביטוחח. כדי לו שאין למי גם מזונות לחייב שניתן פעמים
יותר. מאוחר ממנו ויגבה ישלם לאומי



לאסיר מזונות תטוחיוב

מ סימן

לאסיר מזונות חיוב

דין פסק

aiigl /zewtq yi xy`k zepefn aeig /"il oi`" zprh orehy a`

.mlyi `aqdy ick a`d aeig /zepefnd jxevl zeell a`d z`

אביו. נגד אמו ע"י שהוגשה קטין מזונות תביעת לפנינו

סוהר, בבית יושב שהאב כיון רגילה תביעה אינה שלפנינו התביעה
למעלה לתקופה נשפט האב נאסר, כבר שהאב בזמן נולד הילד
לא האם כי נתברר עוד נאסר. שהאב אחר התגרשו ההורים משנתיים,
ובודאי בנו של לברית הוזמן לא אף והאב בנו הולדת על לאב סיפרה
רק לו נודע הבן לידת ועל בישראל בנו יקרא כיצד עמו נועצו שלא

יותר. מאוחר

לי", "אין טענת וטוען האב משיב האשה של המזונות לתביעת
לקנס גם נשפט האב כי לציין יש לאב, יש כי טוענת אינה האם

שולם. לא שעדיין ש"ח כ30,000 בסך כספי

לי. אין טוענים הם ואף מאמצים, הורים הם האב הורי

האם של מהציניות להתעלם יכול אינו הדין בית נעיר שלאתחילה
הולדת על שהודעה ואסור הנכד. הבן, הולדת על ולהוריו לאב הודיעה

מזונות. תביעת דרך תימסר הבן

נחזי: ועתה

ממוןא) חיוב אינו קטנים מקטני שהוא בנו במזונות האב חיוב
מספיק לו אין גם לו שיש במה להתחלק מוטל האב ועל רגיל,
לחזר חייב ואף ויתכן ,91 עמ' ב חלק בפד"ר שכתבו וכפי בשבילו
עמ' יט כרך הפוסקים אוצר בזה ועיין בנו, לפרנס כדי הפתחים אחר
שאינו כתב ו משנה ד פרק כתובות טוב יום התוספות אמנם ג-ד. נד

בנו. לפרנס כדי עצמו להשכיר חייב



מ סימן / העזר אבן / במשפט עיונים תטז

כיוןב) פטור האב אם ספק לנו שיש אלא ברור חוב הוא החוב
לו. שאין

כתב:ג) ו, ס"ק צז חו"מ תשובה בפתחי הובא יג, ס"ק צז התומים
ואולי מוחה, ואין לשלם לו כשאין ללוה שחובשין המנהג פשוט "בזמננו

שיסמכו". מי על להם אין כי וצ"ע נכסים שמבריחים בחזקת הכל

מזונותד) שבענין הרדב"ז דברי את הבאנו קודם בסימן אמנם
אין הנדון שבמקרה ספק אין הדין, משורת לפנים שכופים פעמים
מזונות משום לחייב אין כן כמו הדין; משורת לפנים משום כאן

גרושים כבר שהם כיון האם,

יצאנו. לא ספק מידי מקום מכל

אתה) תגבה שהאשה הרי האב, את יחייב הדין בית אם
ויגבה יחזור הלאומי הביטוח ואילו לאומי, הביטוח באמצעות המזונות
דין, כל פי על לו יגיעו או המגיעות מקצבאות קיזוז ע"י או מהאב,
שם לעיל הבאנו אמנם שישתחרר. לאחר בעתיד שיקבל משכר או

שש. מבני פחות לקטנים רק אבל זה מסוג לחיוב מקום שיש

מתשלוםו) פטור הוא אכן מזונות לשלם כדי לאב אין אכן אם
לט סי' לעיל עיין מהותי. פטור זה אין אבל העכשווי, מצבו בגלל

שאול. ומשפטי הסמ"ע מדברי

איןז) לכאורה מל"ל, קצבות קיזוז דרך תהיה הגביה אכן אם
ש "הפה משום או הלכתית: כךמניעה דהיינו שהתיר" הפה אסר

שחייב החוב ניכוי לאחר רק קיצבה נותנים הביטוח, חוק ע"פ הדבר
והאם מזונות, לה שמגיע למי עובר החייב וחלק בביטוח הזכאי
הגביה אם אולם גרמא, מדין או האב, מאשר פחות לא מבוטחת
על מניעה יש לכאורה עתידיים, ורכוש משכורת עיקול דרך תהיה

ההלכה. פי

תיעשהח) הגביה האם לו; אין באמת האם ספקות, כמה שלפנינו הרי
ועיין ברור, החוב ומאידך תיעשה. בכלל אם קצבאות; קיזוז באמצעות
ספיקא שבספק כספים, שמיטת לענין ג אות א פרק מכות מסכת רא"ש

ממון. להוציא אף החוב של החיוב עיקר על מעמידים



גירושין מהסכם תיזחזרה

שאיןט) מי גם לחייב יכולים דין בית כי לחדש, נראה לכאורה
אז כי לפועל, בהוצאה למימוש יבוא החיוב שאם להם ברור אם לו
חייב הסבא והרי בנו, במקום לשלם ימהר הסבא, דהיינו האב, אב
משום לדון יש אולם א. ס"ק עא תשובה בפתחי כמבואר צדקה מדין
לדון ויש החייב, הוא שהאב יכתב הדין בפסק אם כשיקרא", "מחזי
בנדון מקום מכל א. סי' משפט חושן במשפט עיונים בספרי עי' בזה,
לחייב ניתן לא המאמצים האב הורי ואת מאמצים, הם האב הורי זה

התחייבו. שהם ממה יותר צדקה מדין

500י) בסך מינימאליים, מזונות רק אבל לחייב, נראה כן על
התביעה. מיום החל חודש לכל ש"ח

ויוכליא) מרוויח האב כי ויתברר ובמידה ישתחרר שהאב לאחר
המזונות. של הגדלה לבקש האם רשאית נוסף בחיוב לעמוד

מא סימן

גירושין מהסכם חזרה

דין פסק

mkqdd dxe`kl lreta ekxrp `l oiyexbdyk /dyrnd xetiq

dvex /lehia ywal leki epi` oiyexbdn hxgznd /aiign epi`

lgd xaky mkqdd wlg /oiyexibdn `le mi`pzdn xefgl

mkqdd iptl drcen xeqni ozepd m` /hbd iptl erevia cren

.xefgl lkei m`d ,hbd zlaw jxevl mikqdl ul`py

עזבה האשה תשנ"ב. תמוז יח בתאריך הבעל ע"י נפתח זה תיק
נסיונות נעשו לנהריה, ועברה (המשותפת) בתה עם יחד בעלה בית את
את הדין בית קיבל תשנד כסלו יח ביום צלחו, שלא בית לשלום
זה בשלב ודחה בעלה לבית לחזור האשה על כי ופסק הבעל תביעת

מזונו הפחתת הבעל ביקש תשנד באדר למזונות. תביעתה ביה"דאת ת.
להסכם עקרונות נקבעו גירושין, הסכם על הצדדים עם מו"מ ניהל
הזוג ובני המשותפת הבת את שתזון זו היא האשה שלפיהן גירושין
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בי' יותר מאוחר זאת. כל על מהאשה קנין קיבל הדין בית יתגרשו
האם פיו שעל הסכם והגישו הדין לבית הצדדים באו תשנ"ד ניסן
וערבות שיפוי ליתן הסכימה האשה לחזקתה, שתמסר בתה את תזון
וחלק זכויותיה את להעביר הצדדים הסכימו כן כמו הבת, מזונות על
אישר הדין בית לבעל, עקיבא... שבאור בדירה האשה של בעלותה
כי ושוכנע ששקל לאחר וזאת הצדדים, עליו שחתמו ההסכם את
בית לפני חתמו שהצדדים ולאחר בתה, את לפרנס מסוגלת האשה
הביאה כך על נוסף דין; פסק של תוקף להסכם ליתן וביקשו הדין
הדין, פסק של קיומו את להבטיח מנת על הדין לבית ערבים האשה

כדין. שהוזהרו ולאחר הדין בית בפני חתמו אכן אלו ערבים

כי תשנד סיון טו מיום האשה... ב"כ דברי מתמיהים זה לאור
לכתוב וניתן הכל סובל שהנייר ב"כ סובר כנראה באונס; חתמה האשה
שהאשה האשה ב"כ דברי מתמיהים כן כמו רוחו, על העולה ככל
חתימתה ואין כרצונה אחרים תנאים ולהעמיד מההסכם לחזור רשאית
צורם בית, בשלום ולא בגירושין הוא שרצונה למרות אותה, מחייבת
אם הסכם". "הצעת תיבות" בראשי רק היא "שהחתימה הביטוי מאד
נכונים שאינם מכיר הדין שבית בדבר פנים בעזות ב"כ כותב כך

מכיר? הדין בית שאין בדבר עליו לסמוך ניתן יהיה כיצד

עצם על טענות האשה טענה לא תשנ"ה טבת א' מיום בדיון
במשרד זכויות מפסידה שהיא כך על טענה אלא בדירה, חלקה העברת
לו ויהיו שבמידה בהסכם להוסיף מהבעל ביקש הדין בית השיכון.
לחייבו יש האם שיפסוק כדי הדין לבית הדבר ימסר בעתיד הכנסות

הדין. פסק למרות במזונות

המעשה. סיפור כאן עד

בין לחלק יש להלן, שנראה כפי גירושין, מהסכם חזרה דין לגבי
ההסכם, מתנאי לחזור שרוצה אלא להתגרש רוצה לחזור המבקש אם
בין להבחין יש וכן להתגרש, ההסכמה מעצם לחזור שרוצה מי לבין
שאינם תנאים לבין כתובה, כגון גירושין מעצם הנובעים בהסכם תנאים
בהסכם נכרכו שהם אף ילדים, מזונות חיובי כגון לגט, בהכרח קשורים
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הגט מתן עם שתחולתם תנאים בין חילוק שיש נראה עוד הגירושין.
הגט. מתן קודם עוד חל תחולתם שמועד תנאים לבין

"מה כותב לב סימן חו"מ - תנינא מהדורה ביהודה נודע בשו"ת
הגט קודם כתובתה לבעלה מחלה שהאשה ממונות בדיני ששאל
וצריכה פסול שהגט שפסקתי מה לפי אך בה... חוזרת היא ועכשיו
עיקר כל שהרי בטעות, מחילה היא שהמחילה פשיטא מחדש, גט
לא הגט עוד שכל מדבריו למדנו הרי שיגרשה". כדי היתה המחילה
מבואר לא אכן וממחילתה. מהסכמתה לחזור האשה רשאית ניתן
הבעל שמת כגון או להתגרש, רוצים כששניהם הנדון האם בדבריו

ראיה. להביא קשה כן ועל הכתובה, את לרשת רוצה והאשה

שאר גם הגירושין, מעצם חזרה יש שכאשר פשוט נראה לכאורה
בטל. ההסכם

אמרו: ג סעיף רז סימן משפט חושן ערוך בשולחן

כדי מוכר שהוא המכירה בשעת ופירש שדהו, או חצרו שמכר מי
בדמיו, חטים לקנות כדי שנמנע, המטר מפני או פלוני, למקום לילך
באו או שמכר, אחר המטר ירד אם לפיכך תנאי; על כמוכר ה"ז
לו נסתייע לא או הארץ, לאותה לעלות הדרך נמנע או והוזלו, חטים
הקרקע, לו ותחזור הדמים לו מחזיר זה הרי החטים, לקנות או לעלות
וכן נעשה, לא והרי פלוני דבר לעשות אלא מוכר שאינו פירש שהרי
מטלטלים במוכר אבל קרקעותיו, במוכר ודוקא הגה: בזה. כיוצא כל

תנאי בדיני שיתנה עד דעתו, גילוי מהני רש"י)לא בשם .(טור

כך שמפני בלבו שהיה פי על אף סתם, המוכר אבל ד: ובסעיף
לעשות אלא מכר שלא הדברים שנראים פי על ואף מוכר, הוא וכך
אינם שבלב ודברים פירש, לא שהרי חוזר, אינו נעשה, ולא וכך, כך
לעשות דעת על מוכר שהוא אמר מכירה שקודם פי על ואף דברים.
אי מיהו הגה: חוזר. אינו אמר, לא המכירה דבשעת כיון וכך, כך

המקח נתבטל דמוכח, אומדנא פ"ה)איכא כלל והרא"ש וי"א(תוספות .
דברים הויין שבלב דברים ניזונית)דבמתנה אלמנה פ' אלפסי .(הגהות
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ומכל כמכירה, אינו גם אבל מתנה אינו גירושין הסכם והנה
ושם הדדיות, תביעות יש כלל בדרך שהרי מפשרה, טוב אינו מקום
ומחילה, כמכר; דינה פשרה, פשרה: לגבי אמרו ג סעיף רה סימן

כמתנה. דינה

לביטול הוא קל שהסכם למכר, גירושין הסכם בין לחלק אין אמנם,
ואילו לבטלו אפשרות אין חל, כבר שהוא לאחר שמכר לפי ממכר,

מאשר לבטלו יותר ניתן כן ועל חל לא עדיין משוםהסכם מכר.
צדדים, שני של תביעות בין פשרה הוא הסכם שכל שברור שכיון
הפשרה, על בקנין שקבלו שעה מאותה כמכר כאמור דינו שכן וכיון
כמבואר בקנין צורך אין אף מההסכם חלק בביצוע התחילו כבר ואם

יב. סעיף יב סי' בחו"מ

כשם ההסכם את לבטל יכולים אינם שבלב שדברים אף כן על
זה שהסכם במפורש נכתב כן אם אלא מכירה, לבטל יכולים שאינם
הסכם על הצדדים חתמו כאשר מקום מכל יתגרשו, באם מותנה
בשעת שאומר ממי פחות זה יהיה למה גירושין", "הסכם שכותרתו
לגבי לדון יש כן כמו פלוני? למקום לילך כדי מוכר שהוא המכירה
תשובה פתחי ועיין גמור, תנאי צריך האם מטלטלין של ההסכם חלק

מכירתם. מבטל במטלטלין דעת גילוי האם מחלוקת, שהביא שם

אם אלא רשאי אינו במכר כגון לחזור שרשאי במקום אף אמנם
לנו. ידוע והאונס אנוס החוזר היה כן

דאיתיליד "...מטעם רפט: סימן חו"מ חלק מהרשד"ם בשו"ת וראה
סי' בח"מ הטור וכ"כ קיימי, זביני אנסא אתיליד לא אי הא אנסא,
בחבורה אלא לילך רשאי שאינו בדרך סכנה לו יארע ואם וז"ל ר"ז
בלא שם לילך שיוכל תנאי על אלא בדעתו היה שלא בטל, המכר
ע"כ, אונס הוי חבורה בלא שם לילך יכול שאינו וכיון אונס, שום
מכירה מהלכות פי"א הרמב"ם וכ"כ יונה... רבנו בשם וכתב
שם נלמד זה לעלות לו נסתייע שלא או וז"ל מ"מ הרב וז"ל...ופירש

אבל רצונו, מחמת אינם כשהמונעים ודוקא אתדר דלא אםמההוא

רוצה אינו שהוא אלא מונע שם היה זהלא שאין הלה קנה לעלות
הא חוזר ומשו"ה מונע שיהיה צריך הכל שלדעת הרי תנאי... כדין
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כמיניה כל לאו קיים... המקח רוצה, שאינו אלא מונע שם אין אם
וכל בבירא פיתא נפל דאל"כ באצבע, שיראה אלא מונע שיש לומר

להראותו". שצריך ודאי אלא מונע, לי יש יאמר אדם

לבטלו ניתן אין ההסכם, אחר חדשה סיבה נולדה לא אם זה ולפי
להתגרש. רצון חוסר או לקיימו רצון חוסר בגלל

אם כן על .781 - 681 עמ' טו מפד"ר שנעלם נראה זה וחילוק
רוצה מכן ולאחר גירושין הסכם ע"פ לאשתו כח יפוי הבעל נתן
בטענה הכח יפוי את לבטל רשאי יהיה לא מהגירושין, בו לחזור
שחוזר זה הוא והבעל כח יפוי תתן האשה אם אולם התגרשו, שלא

לבטלו. רשאית שתהיה ודאי בו,

לפנינו, הגלוי אונס כל לפנינו ואין חוזר, הצדדים כשאחד ברור
לא, ותו משופרים תנאים להשיג רק היא החזרה שכל לחוש לנו יש

זו. חזרה לקבל ואין

שבמקרה להתנות מוטל מי ועל האם גירושין בהסכם לדון היה עוד
יחייבו, לא ההסכם חלקי שאר אונס מחמת הגירושין מעצם חזרה של
להשקות הפועל את השוכר א: סעיף שלד סימן משפט חושן עיין
להפסיק, דרכו אין אם היום, בחצי הנהר ופסק הנהר, מזה השדה
ואין דפועל פסידא הנהר, דרך יודע והפועל לפסוק שדרכו אפילו או
דרך יודע הבית בעל שגם פי על אף כלום, לו נותן הבית בעל
נותן יודע, הבית ובעל הנהר, דרך יודע הפועל אין אם אבל הנהר.
בין לפועל, שאירע אונס בכל וכן הגה: בטל. כפועל שכרו לו
הוי יודעין, אינן ששניהן או לבא האונס שדרך יודעין היו ששניהם
הוי יודע, אינו והפועל יודע הבית בעל אם אבל דפועל. פסידא

הבית דבעל ס"ב)פסידא שהמוציא(טור הטעם פירש שם ובסמ"ע .
ס"ק בב"ש קיז העזר באבן נפסק בזה וכיוצא הראיה, עליו מחבירו
כשהבעל א"כ אלא כתובה, לה "אין לפועל אילונית נמצאת מדמה א
החוזר צד ומכאן יודעת", אינה והיא בדק ולא אותה לבדוק יכול היה
ומשלא ולהתנות לדעת לו שהיה ממי גרוע אינו אונס, מחמת שלא בו

הפסיד. התנה
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מהגירושין: ולא מהתנאים בו לחזור רוצה לגבי

93 עמ' יא ואזולאיבפד"ר שליט"א ודיכובסקי צימבליסט הגאונים הרבנים (ע"י

לשנותזצ"ל) שמבקש ממתנה, אלא הגירושין מעצם חזרה כשאין כתבו:
בטעות, היה שהקנין לומר יכול ואינו בידו, זה אין הגירושין, תנאי
רוצה "כשאינו ובמיוחד עכשיו, כדעתו אז דעתו הגירושין לעצם שהרי
שלום ללא לעגנה יכול אינו שהרי לגרשה חייב ממילא בית, בשלום

גירושין". ולא

ורק לגירושין בקשתה על עומדת כשהאשה הוא שלפנינו הנדון
בה. לחזור יכולה אינה כן אם הגירושין תנאי את להיטיב הוא רצונה

לחלק כתב 131 עמ' י חלק בפד"ר שליט"א שפירא הגר"א אמנם
לפני חל לא ההסכם ביצוע שזמן אומדנא יש גירושין שבהסכם
ועל החל כבר הביצוע שמועד ממכירה הדבר ושונה בפועל הגירושין
כתובה שכתב מי לנדון לדמות ויש אונס, בלא לבטלה אפשר אי כן

של הנשואין קודם ומת הכתובה,לארוסתו בתוספת זכתה לא הלכה
מהאירוסין הבת ומתה לבתו בנדוניה שהתחייב לאב לדמות יש ומאידך
עוד והרחיב בנדוניה, החתן זכה האם מז כתובות ראשונים שנחלקו
שהגיעו ההסכם חלקי שבין לחלק מקום יש ולדבריו בארוכה. שם
ילדים מזונות לגבי שלפנינו, במקרה כגון ההסכם ביצוע מועד כבר
הרכוש לגבי שדן שבהסכם החלק ואילו לחזרה, ניתן אינו זה שחלק

לחזרה. ניתן אכן

יום שלשים לעוד אשה במקדש הראשונים מחלוקת הביא ושם
אלא הקידושין. כסף להחזיר עליה אם יום, שלושים בתוך בה וחזרה
יש ולחילופין יום, לשלושים במפורש התנה בין לחלק שיש שכתב

המעות. אליו חוזרים לא כן ועל ספקו זכות על דשילם לומר

בקנין וקיבלו דין לבית הצדדים שבאו שכל לדון יש שעדיין אלא
נראה שלפנינו, כבנדון ההסכם את אישר הדין ובית ערבים והביאו

לחזרה. ניתן אין הכל לדברי שבזה

דעתה מגלה או "מודעה", מוסרת האשה היתה אילו לדון ויש
וכל ממזונות ולפוטרו הדירה את לו לתת כוונתה שאין עדים, בפני



גירושין מהסכם תכגחזרה

אף האם הגט, קבלת לצורך רק אלא אינו ומתחייבת שמוחלת מה
גם לדון יש כן על יתר כלום, ולא הסכם אחרי שאין נאמר בזאת
ב: מ דף בתרא בבבא המבואר פי על וזאת ניתן, הגט כבר אילו
כולהו לי כתבת אי ליה אמרה אתתא, לקדושי דאזל גברא ההוא
נכסי, לכולהו לה כתביה אזל לך, הוינא לא לא ואי לך, הוינא נכסיך
להו אמר עליה? תהוי מה גברא וההוא א"ל קשישא, בריה אתא
אמר דרבא, לקמיה אתו ליה, וכתבו ימינא בעבר אטמורו זילו לסהדי
מודעא דהויא משום סבר דחזא מאן קנה, מר ולא קנה מר לא להו
דכתב הוא אונסא דמחמת מילתא מוכחא התם היא, ולא לחברתה,
יכתוב אא"כ בו חפיצה שאינה - אונסא דמחמת שם: וברשב"ם לה.
בו, ויחזור שישאנה עד אלא לה להקנות בלבו גמר לא הלכך לה,
חושן ערוך בשולחן נפסק וכן מודעא. במקום דהויא הוא התם והלכך
אמרה אשה, לישא שרצה באחד "מעשה י: סעיף רמב סימן משפט
וצווח הגדול בנו שמע נכסיך. (כל) לי שתכתוב עד לך נשאת איני לו
במתנה. נכסי כל לו וכתבו והחביאו לכו לעדים אמר ריקן, שמניחו על
ואמרו חכמים לפני מעשה ובא ונשאה, נכסיו כל לה כתב כך ואחר
וכאנוס לה כתב ברצונו לא שהרי קנתה, לא והאשה קנה לא הבן
שהיא פי על אף הראשונה, במתנה דעתו גילה שהרי הוא, בדבר
הוי ראשונה, מתנה היתה לא אי (אבל מסותרת. שהיא מפני בטלה

גמור) אנוס מקרי דלא קיימת, שנייה שנתחייב(טור)המתנה שמה הרי ."
כן ועל גמור שאינו כאונס לדונה יש לו, תנשא באם מתנה לה לתת

שהיא. כל במודעה לבטלה יכול

לנשואין, גירושין בין ומה גירושין, לגבי גם הדין הוא ולכאורה
ועקב רכוש בלא להנשא רצתה לא בתרא בבא בנדון שהאשה כשם
לבטלה רשאי כן ועל מתנה, לה לתת להתחייב הבעל "נאלץ" כך
קבלת בלא לגרש רצה שלא בעל כך גמור), (שאינו אונס בטענת
המתנה מודעה מסרה אם שהבטיחה, מה הבטיחה והאשה רכוש
שיהיה עלי, מאיס טענת לאשה שיש ידוע אם ק"ו אף ואולי בטלה.
אמרו הרי ומאידך וצ"ב. הגירושין, מתנת את לבטל כדי זה באונס
חושן ערוך בשולחן כמבואר אונס אינו עצמו אדם שאנס שאונס
המקח, מבטל שהוא אמרו אונס "באיזה יב: סעיף רה סימן משפט
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מי כגון מנפשיה, ליה דאתי באונס אבל מאחריני, ליה דאתי באונס
לא". למעות, דחוק שהוא מפני שמוכר

כשרות על לדון יש לכאורה המתנה את לבטל תבקש אם אמנם
שהובא הדשן תרומת ועיין לו, תתן אם אלא גירשה שלא כיון הגט,
בתרא בבא בסוגיה מאידך אבל קלד, סי' ריש העזר אבן תשובה בפתחי
לנשואיה תנאי שהייתה המתנה אם אף מקודשת שהאשה נראה הנזכרת
מה כפי - מהראשונים לאחד אישתמיט לא למה אחרת כי בטלה,
שם בתרא לבבא איש בתזון מצאתי ושוב מקודשת. שאינה - שחפשתי
אם וצ"ב הקידושין, בעת התנתה שלא כיון בטלים אינם שהקידושין
בספר ברלין הגר"ח בתשובת ומצאתי כשר. יהיה הגט גם גוונא בכהאי
מבטלים שאין משום הקדושין ביטלו שלא וקכח, קכו סי' חיים נשמת

כד]. סי' יצחק עין שו"ת עיין מדרבנן [אפשר גט בלא קידושין

על אשה שנשא [בבעל דן מז סי' גדול אור בשו"ת עוד ומצאתי
לו והבטיחו לתת, וסירב מהן לאחת גט לתת הדין מן שחייב אשתו
להוציא יכולים היו הדין פי על דאף נראה וכתב: נתנו], ולא חפצים
היה מחילתה הכתובה, לו שמחלה שאף הגט, לאחר החפצים מידו
בלא דאף ויהיב כתלוה הויא מחילתה וא"כ שיגרשנה, כדי באונס
לתת תובעתו היתה אם הגירושין לאחר וא"כ בטלה, המחילה מודעה
ובהערה כלום. אינו דמחילתה לה לתת מדינא חייב היה הכתובה לה
לגבי שאמרו ממה כך על והקשה חזר שהשואל כתב המגיה של

לח שחייב במקום שאף נ קסט סי' אבה"ע לחלוץחליצה וסירב לוץ
והשיב לחזור. יכולה אינה מעות נתנה כבר אם לשלם, נאלצה והיבמה
שבעל האבוד בדבר שחזרו בפועלים מצינו דומה דין שהרי המגיה
אם גם מהם להוציא שיכול הדין ושם מטען, או עליהם שוכר הבית

להם שהבטיח מה את גבו ה)כבר שלג חו"מ מדין(שו"ע שנא ומאי
מחזיר, שאינו ההלכה קיבל כבר אם אבל בו לשטות שרשאים יבם
תלוה הרי האונס, את שגרם זה שהוא בפועל הוא: שהחילוק וכתב
המבואר וכן בחליצה ואילו ממנו, מוציאים שקיבל לאחר ואף ויהיב
יכול שהמתחייב ומה האונס, את גרם לא הוא רסד, סי' חו"מ בשו"ע
או החולץ שמבקש כפי תשלום הבטיח שאם רק הוא עצמו, לפטור
לטעון יכול זה וכל בך, הייתי משטה כך אחר לטעון רשאי המציל
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פי שעל במעשיו שגרם בעל בנדון כן ועל שילם. לא עוד כל רק
כך ומשום רוצה אינו והוא כתובה וליתן להוציא אותו כופים דין
ממנו להוציא האשה יכולה שיגרשה, כדי כתובה האשה לו מחלה

הגט. לאחר גם ומחלה שויתרה מה

גדול. חידוש הם גדול האור ודברי

ב: קיח מציעא מבבא להביא נראה גדול האור לדברי ראיה קצת
רש"י וביאר צבור. משל באין אין לדברינו מדבריך ליה, קאמרי הכי
- לדברינו חנם. ישמרם דקאמרת - מדבריך ליה קאמרי הכי שם:
ספיחים, לשומרי התרומה מן זוזי ארבעה רבנן דתקינו לן דסבירא
חלק לצבור שאין זוזים ארבעה בתרומה לו ונמצאו עליהן, מוחל וזה
תמידין אין צבור, קרבנות ושאר ומוספין תמידין מהן קונין ואם בהם,

צבור. משל באין

שהמחילה שנראה כיון בפה מחילה ודאי שהייתה שלמרות הרי
אין שמא חוששים אנו שלם, בלב מחילה אינה השומרים של

מועילה. המחילה

כאמור שדינה פשרה לגבי לא אבל מתנה, לגבי זה כל מקום ומכל
אונס. בטענת לבטלה ניתן אין שלכאורה כמכר, לעיל

את לקיים המוכן והצד הגירושין מעצם חזרה כשיש כי נוסיף עוד
נחלקו הגירושין, הסכם פי על שקיבל בזכויות להשאר רוצה הגירושין

ה בפד"ר ונברוצקי)בזה: אליהו קושלבסקי הרה"ג דנו(ע"י ואילך 207 עמ'
ומזונותיה כתובתה על האשה ויתרה פיו שעל גירושין הסכם בנדון
ורוצה לגרשה מוכן הבעל ואילו מהגירושין, בה חזרה מכן ולאחר
מוכן השני כשהצד כתבו, כך ועל להסכם, בהתאם ממזונותיה להפטר
בירב המהר"י דעת והביאו בזכויות, נשאר הוא הרי ההסכם את לקיים
אפילו נתינה שמה כרחה בעל נתינה דלמ"ד קמג אהע"ז בב"י שהובא
בעל גט לה לתת יכול הבעל הדין ומעיקר כקיבל, הרי קיבל לא
הבעל יכול חולקים, שיש ואף ספרד, בבני שמדובר גם ומה כרחה
לגבי ומבי"ט הרא"ש משו"ת למדו ושוב לי, קים בטענת עצמו לפטור
ונכסי כתובתה את לה ויתן שיחלוץ יבמתו עם להסכם שהגיע יבם
ואינו לה, שנתחייב בכתובה היבמה זכתה בו חוזר אם גם שאז אחיו,
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שיכתבו ע"מ ואמרו קנין עשו שאם ז רמג ברמ"א למבואר דומה
שטר. יכתב אם אלא גמרו שלא משום לחזור, אחד כל שיכול שטרות
להלן. שיובאו נוספים חילוקים שם וכתבו ברור, אינו זה חילוק ולכאורה

יא בפד"ר והמבי"ט(הנ"ל)ואילו מהרא"ש הראיה דחו 92 עמ'
וכן לחלוץ, כשחייב אלא אמורים והמבי"ט הרא"ש דברי שאין וכתבו
החיוב ובכלל לגרש, חייב אם הדין הוא וכן המבי"ט, מדברי נראה
כשיש שאז גירושין, ולא שלום לא הבעל שרוצה במקום הוא לגרש
צד כל רשאי הכי בלאו אבל הכספיים, בתנאים האשה זכתה חיוב
שלא מנת על לומר שיכול שבהסכם, כספיים מתנאים אפילו לחזור

בקנין. קבלתי לא בית לשלום אחזור אלא אתגרש

קיט סי' מקודש עזר ה)ועיין לגט(לסעיף זוג בני בין סודר "קנין :
חזרה היה ואח"כ מזונות, תפסיד שבחזרה מדובר היה ולא פטורין
ועונה, כסות בשאר וחייב פטורין גט מלקבל בה לחזור ...יכולה ממנה,
יהיה פטורין גט מלקבל שכשתחזור בפירוש, סודר קנין קבלה ואם
היטב". בזה מחילה מהני כי פטור כי נראה ועונה, כסות משאר פטור

לחלק מקום יש עדיין הגירושין מתנאי לחזור ניתן אם גם כאמור,
מתן קודם עוד תחולתם מועד הגיע שכבר תנאים התנאים: סוג בין

כ"מעכשיו",הגט, שדינו כיון מנת על בו שנאמר שתנאי 211 עמ' הנ"ל ה פד"ר (עי'

בעל נעשה כשלא אבל שנעשה הממון המעשה את לבטל כדי התנאי קיום באי אין

בטל) התנאי קודםמנת עוד מעשה נעשה שכבר תנאים לגבי שכן וכל
ההסכם שכונת האשה הוכיחה אלה "שבמעשיה לגט, שנקבע התאריך
עם יעבור בל בתנאי הדוק קשר קשורים אינם כספיים שענינים הוא

לב ,212 עמ' שם הגט", ביצועביצוע אם רק שתחולתם תנאים ין
הותנה. שכך או טיבם מעצם הגט

פטור לעניין חדשה סברה שכתבו כ אות הנ"ל ה בפד"ר ועיין
המזונות את מחלה שהאשה כיון מחילה: הסכם לאחר ממזונות
הסכמה תנאי, ללא היתה וההסכמה להתגרש והסכימה ידוע מתאריך
ועל בתנאי תלויה הייתה לא המחילה המזונות, על כמחילה היא זו
בלא המזונות את היא מחלה יום מאותו לגירושין שנקבע מהיום כן

הגט. בסדור לתלות
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כבר שתחולתו הילדים מזונות הסכם שלגבי הרי האמור, לאור
המועד לפני הרבה עוד בתשלומם והחלה הסכימה האשה החלה:
החזרה לגבי יועיל לא האמור הרכוש, הסכם לגבי אולם לגט, שנקבע
שליט"א שפירא הגר"א מדברי לעיל גם ועיין המשותף. הרכוש מהסכם

י. בפד"ר

שיהיה "שזקוקים המיעוט: דעת כתב 162 עמ' יא בפד"ר אמנם
מקרה בכל כפס"ד תקף פלוני תנאי כי באצבע המורה לשון בהסכם
והדברים דבריו, הוכיח שלא אלא ניתן", לא ובין ניתן שהגט בין

סתומים.

בו לחזור רשאי שהמתחייב מקרים יש כי למדנו הרי האמור מכל
מפורשת, התניה היתה אם לומר צריך אין במכר, מחייב: אינו וההסכם
הקדושין תלה אם קידושין בכסף הדין וכן דעתו, גילה אם אפילו אלא
שדנים נפסל, והגט גט יבוצע באם כתובה מחלה אשה אם וכן בתנאי,
בגילוי אפילו צורך אין במתנה, המסוים; בגט הותנתה המחילה כאילו
לגבי אפילו אמורים והדברים שבלב, הדברים שניכרים ומספיק דעת
הפוסקים מחלוקת ב; מ בתרא בבא וכנידון תועלת לשם שניתנה מתנה
לגבי כגון: תנאי, בגדר הוא דעת הגילוי האם לנו ברור אין כאשר
שלושים לעוד מקדש לגבי קידושין כסף לוקח, לגבי מטלטלין, מוכר

שמתה. ארוסה אשתו נדונית לעניין בעל יום,

יש ברור תנאי כשאין אבל לעולם חוזר תנאי יש כאשר כן אם
למחלוקת. מקום

לפעול החל שכנגד שהצד יודע ההסכם שעושה שכל נראה עוד
שאמרו ממה זאת ללמוד ונראה לחזור, יכול אין שוב ההסכם, פי על
שבקרקע בבנין חלוקים שהיו שנים יב: סעיף יב סי' חו"מ שו"ע
קצת וזה קצת זה ובנה עליהם שקיבלו כיון קנין, בלא ביניהם ופשרו
כג ס"ק שם סמ"ע ועיין בהם. לחזור יכולים אינם הפשרנים, כדברי
יודע השותק שאם ד',ה' ביאורים פא נתה"מ מדברי וכן שם. ונתה"מ
כגון מחייבת, השתיקה דבר, יעשה או עיסקה תבוצע שתיקתו שע"י
נראה וכן ושותק", בפניו דיבורו פי על חבירו בשל מעשה "עושה
בין שמחלק שם יו"ד ש"ך ועיין יא. ס"ק רמח סי' יו"ד מש"ך גם
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חייב, ושתק ידע שאם בעלה בפני שלא לבנה מלמד השוכרת אשה
בפני המלמד את שכר הזר אם רק האב שחייב ששכר זר אדם לבין
שכתבתי במה ועיין מה, ס"ק שם ובש"ך ח שלג בחו"מ הוא וכן האב.

טז. סי' ח"א חו"מ במשפט עיונים בספר

שו"ת לדברי לציין חשוב הדין בבית שאושר הסכם תוקף ולגבי
שכתב: נג סימן טז חלק אליעזר ציץ

עליו וחתימתם צדדים בין הסכם שעריכת הוא המדינה "מנהג
כן שהוא שכן ומכל בהם, לחזור יוכלו שלא הצדדים את מחייב
הרי כן ואם משפט, בית או דין, בית אישור גם עליו מקבלים כאשר
סי' בחו"מ זה על שנפסק סיטומתא, כעין הוא כזה הסכם על חתימה
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין גמור קנין זה שנחשב א' סעי' ר"א
בדבר אפילו זה שמהני רגיל מקנין עדיפות לזה שיש אלא עוד ולא
גם מהני דסיטומתא דעלמא דסוגיין ...בפשיטות לעולם, בא שלא
ההתחייבות לענין דגם שם כותב וכמו"כ ממש בו ואין שלב"ל בדבר

עיי"ש. סיטומתא קנין מהני

ההסכם את למעשה הגישו הרי הצדדים בנידוננו, להאמור "נוסף
האפשר במדת לזרז מזה, וכתוצאה אישורו, את וביקשו ביה"ד לפני
והרי מבוקשם, את ומילאו להם נענה וביה"ד הגירושין, הליכי את
בי"ד בפני עליו שקיבל דדבר ג' סעי' כ"ב סי' בחו"מ היא הלכה
ומסביר דידיה, דין גמר הוי דזה בו לחזור יכול אינו לבי"ד חוץ ויצא
אינו דין בבית אדם שמקבל מה דכל מפני זה, דהוא בסק"ב הסמ"ע
שלא במכש"כ מינה ודון ונתה"מ, בש"ך גם ויעו"ש בו, לחזור יכול
עליו וחתם הכתב על הסכמתו דבר את העלה כאשר בו לחזור יוכל
כדמתבאר שטר של תוקף זה מקבל עי"כ אשר כבנידוננו. בחת"י,
ע"ז, חולקין דיש מובא כ"ב סי' שם דבחו"מ והגם מ'. סי' בחו"מ

כסתם דהלכה אמרינן מחלוקת ואח"כ בסתם כל ראשית (יעויןאבל,

ע"ש) י"ב אות י"ד סי' הפוסקים כללי שהעלהבשד"ח דא כגון בכל ושנית, ,
מעשה ועשה למבוקשו נענה שביה"ד עוד ולא בכתב, הסכמתו את
לומר יש דין, פסק של תוקף לכך ולתת ההסכמה את ולקיים לאשר

בו". לחזור יותר יוכל שלא בכה"ג שמהני יודו החולקין שגם



גירושין מהסכם תכטחזרה

דקנה קי"ל שלהלכה משום וחמור", את "קני משום לחוש ואין
וסי' י רג סי' שו"ע עי' המובאמחצה לנו"ב ואף ובנתה"מ, ועוד י רג

הגט על קנין עושים לא דין שבית כיון לחלק יש רג, בסי' בפ"ת
.127 עמ' י פד"ר עי' - לקנין זקוקים אין הגט שלגבי משום או

הילדיםלסיכום: מזונות בענין הן שניתן הדין ופסק הגירושין הסכם
לא אם ובין יערכו הגירושין אם בין בתוקפו, הוא הרכוש בענין הן
שלא משום הן בגירושין, רוצים הצדדים ששני משום הן וזאת יערכו,
שתצדיק חדשה סיבה שום ההסכם מחתימת שחלף הזמן במשך אירע
הערבות וכן לתוקף, כבר נכנסה שההתחיבות משום הן ההסכם, ביטול
נראה שלא משום והן הילדים), מזונות לענין הוא בעיקרו זה (נימוק
שאינו דבר ההסכם בקיום ואין הדרך העבירה שהאשה זה במקרה לנו
אינה הילדים את לפרנס האם של האפשרות שהרי הילדים, כלפי הוגן
שהאם כעת שכן וכל האב, של מאפשרותו יותר היא ואולי פחותה
במהלך שנתברר וכפי הילדים, מזונות את שיבטיחו ערבים הביאה

לעיל. ונרמז הדיונים

וכן לחזרה. ניתן לא דין בבית שאושר ההסכם אליעזר ציץ לדעת
ההסכם. ע"פ מעשה נעשה כבר אם הסכם לבטל ניתן אין

חייב שהבעל בזמן מקפח הסכם לחתום שנאלצה אשה למדנו, עוד
החלק את לבטל יכולה גדול האור לדעת כתובה, ויתור כגון בגט,

הגט. לאחר המקפח

ירויח והוא שבמידה בהסכם להוסיף מהבעל מבקש הדין בית
במזונות. בחיובו לדון הדין לבית הדבר ימסר בעתיד

הוספות) (עם תשנה א אדר

משוםנ"ב: בזה שיש הערב חיוב שלגבי מעיר שליט"א עמיתי
הרי תופס, המתחייב שחיוב שכיון נראים, הדברים אין "אסמכתא".
הפוסקים נחלקו ולא ערבות, כל כדין אסמכתא, משום אין ערב לגבי
אף האם אסמכתא, שהוא דבר עצמו שחייב למי ערב לגבי אלא

הערב את לחייב יש חייב לא ה)שהמתחייב קכט שו"ע לגבי(עי' או
אסמכתא שהוא תנאי על המתחייב ט)ערב קלא שו"ע .(עי'



מב סימן / העזר אבן / במשפט עיונים תל

מב סימן

כתובה במחילת ספק

כתובה. לתשלום ותביעה למזונות תביעת לפנינו

התש"ס ב' באדר ט' בתאריך זמ"ז כדמו"י התגרשו הזוג .בני

בתאריך הסכם טיוטת להציע ביה"ד ניסה בשעתו המזונות בענין
וישלם מהכתובה פטור יהיה האב פיו שעל התש"ס א' באדר י"ח
אבל ההסכם, על חתמו לא אמנם הצדדים ש"ח, 1,500 זמני באופן

הנ"ל. ע"ס למזונות זמני פס"ד הוציא ביה"ד

.180,555 כתובה ובנוסף 55,555 בסך נדוניה מורכב: הכתובה סכום

המזונות, גובה על הצדדים בין ויכוח היה לגט שנקבע ביום
כשבועיים שנקבע לדיון עד בתוקפו ישאר שהפס"ד הציע ביה"ד

הגט. מתן לאחר

הבעל את לשכנע שעזר הבעל אבי גם הוזמן הגט ביום לדיון
הכתובה, בענין במפורש דנו לא יום באותו הנראה כפי לזאת. להסכים
סידור ובמעמד ביום שנכתב ביה"ד בפרוטוקול הוזכר לא הכתובה ענין
הוסבר וכן אביו, בנוכחות לבעל שהוסבר הדין לבית ברור אבל הגט,
לנושא פרט סגורים הכספים עניני כל כי הגט ביום הבעל לאבי
תבע הגט, יום של לדיון שקדם דיון של שבסופו אמנם ואף המזונות,
להגיע הבעל לסירוב כתגובה היה וזה הכתובה, את האשה ב"כ
פטור שהבעל במפורש נאמר ביה"ד ע"י שהוצע בהסכם מ"מ להסכם,
נאמר הגט שביום ספק כל ואין ביה"ד, בפרוטוקול נכתב וזה מכתובה
לא שעדיין המזונות, תביעת היא שנשארה היחידה שהתביעה במפורש

סופי. דין פסק בה ניתן

הגט. מתן ביום נאמר שכך בדיון אישרה האשה



כתובה במחילת תלאספק

על מחילה היתה אדם כל ובלב שבליבו לומר ניתן בהשאלה
א'. ס"ק י"ב סי' קצה"ח ועיין הגט מתן בעת הכתובה

על מוחלת האשה האם הגט מתן בשעת ביה"ד שואל בד"כ
יש אבל הזה, הספיצפי במקרה היה מה זכור אין לביה"ד כתובתה,
י"א כרך בפד"ר גם ועיין שלפנינו. למקרה ספק לעורר כדי זה בכלל

.384 עמוד

שהאשה שכתב הב"ח דברי על שתמה ד' ס"ק ט' סי' ב"ש ועיין
הב"ש הקשה זה ועל בידה, שכתובתה כיון בכתובה כמוחזקת נחשבת

הלכה. כן ואין שמאי בית שיטת שזו

לסי' מילואים אבני ועיין ל"ד, ס"ק קנ"ד בסי' גם הב"ש פסק וכן
מזונות, ותובעת בידה כתובה שטר שאין אלמנה לגבי י"ח סעיף צ"ג
לא אבל הפסידה או נפרעה אם מזונות ספק לגבי מוחזקת שהאשה
ולא מזונות שהנידון ועיי"ש מזונות, תקנת בה שייך אם ספק לגבי

כתובה. נידון

הדברים: מסקנת

מחמת הכתובה בתשלום [הנתבע] הבעל את מחייב אינו הדין בית
הספק.

תשס ניסן שאנןיב שלמה חיים
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מג סימן

כמוחזק נחשב כתובהמי מחילת בכתובה,
הגט לפני עוד מהמחילה וחזרה בהסכם

התשס"ה בסיון טז'

dlgn dy`d m` wtq /dy`d e` lrad daezka wfgen in

xy`k /dzernyn z` dpiad `l zlgendy dlign /daezk

ezy` m` wx oicd xwirn ea aiig `edy hb zzl mikqd lrad

lr lrad xzie dlignd zxenz xy`k /daezkd lr el lgnz

.reazl eixacl lkiy zeriaz

התשס"ד. במרחשון יח' בתאריך התגרשו הצדדים

כתובתה. תובעת האשה כיום

מוותרת שהאשה ממנו נראה להלן שנראה כפי הסכם היה לצדדים
מוותרת היא שאין הודיעה האשה עצמו הגט ביום אולם כתובתה על
בו יום, באותו דין פסק הדין בית הוציא כך ובעקבות כתובתה, על

כתובתה. על מוותרת אינה האשה כי נאמר

באותו טען הבעל כתובה, לתביעת תיק האשה פתחה הגט ביום
ישיבה קבע ביה"ד כתובה, לאשה מגיע שלא יוכיח שהוא יום
בסיום התשס"ד, באדר י' בתאריך הכתובה תביעת בענין להוכחות
או ישיבה עוד רוצה הוא האם להודיע הגרוש נתבקש ישיבה אותה

בכתב. חומר להגיש ברצונו

שניתן נראה שבתיק החומר פי ש"על לגרוש התראה שלח ביה"ד
ב"כ בקשת על להגיב לגרוש ביה"ד מאפשר ואעפ"כ פס"ד, להוציא
לאור להוכחות, נוספת ישיבה ביקש הגרוש דין", פסק למתן הגרושה,
זו לישיבה התשס"ד, בתמוז כד' לתאריך ישיבה נקבעה בקשתו
ואז בכתב, טענות ששלח אלא הופיע, לא והגרוש הופיעה, הגרושה

התשס"ה. בטבת יא' לתאריך נוספת ישיבה ביה"ד קבע



בכתובה כמוחזק נחשב תלגמי

הגרושה וב"כ הגרוש, מטעם הוכחות כל הובאו לא ישיבה באותה
דין. פסק שינתן ביקש לדיון שהתייצב

שהוגש והחומר הצדדים שני בנוכחות הראשונה הישיבה לאחר
בה שיש התגוננות כל לגרוש שאין פניו על נראה היה הבעל, מטעם
פעם לגרוש, התראה ביה"ד שלח כן ועל הכתובה, תביעת מפני ממש

אחר. דיין ע"י נוספת ופעם הח"מ ידי על

כתובה לאשה מגיע שאין וטען הדין בית מחברי אחד בא והנה
שהיא בשעתו טען שהגרוש כיון וזאת דת על עוברת האשה מאחר
ביחד, שהיו בעת חודשים(!) ארבעה בתוך פעמיים לדבריה הפילה

כדור? באמצעות נעשתה לדבריו אחת ההוכחה(הפלה נטל ולדבריו .(
האשה. כתפי על מוטל כתובה חיוב על

הפך נאמר רבים במקומות וגמרות משניות טעות, ודאי זו הנחה
טענת טוען פתוח, פתח טענת טוען מומים, טוען לגבי כגון: מזה

וכיוצא. מורדת טענת לאווין, חייבי איסורים טענת טעות, מקח

הבעל על כן ועל כתובה, של ברור שטר יש לאשה וההסבר:
מי כל וכן שבעל שיאמר מי ואין הראיה, עליו פטור, שהוא הטוען
סמך על מהשטר עצמו לפטור נאמן יהיה שטר, נגדו שהוציאו
שלא טענות הטוען והבעל וראיה. בעדות שיוכיח בלא בלבד טענותיו
וכפי שחייב, שדינו פרעתיך, אם יודע איני שטוען כמי נחשב הוכחו,

להלן. שנראה

היא שהאשה כתב נב אות יבמתו על הבא פרק יבמות המרדכי
כתב וכן ילדים, שאין האשם מי בספק שם והנדון בכתובה, המוחזקת

נדה הלכות ראבי"ה בשם ב)המרדכי טור א מחמת(דף רואה לגבי
שמאי כבית לן דקיימא כתובה תפסיד לא מספק "ועוד תשמיש:

הנ"ל. ביבמות כתב וכן כגבוי". להגבות העומד שטר דאמרינן

ראשונים מכמה שהביא שנג סי' ח"ג מהרש"ם שו"ת גם ועיין
ונציין המוחזקת, היא שהאשה שכתבו הנ"ל והראבי"ה המרדכי מלבד

מהם: לכמה
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המוחזקת, היא שהאשה כתב ג סי' סוף ט פרק בתרא בבא הרא"ש
בסי' העזר אבן הב"ח צב, סי' מהרי"ק וכן בנכסים, שממעטת לענין
בשם סז סי' משפט וחושן קטלנית שאינה הרוב אחר שהולכים ט

מוחזקת. האשה דין בית מעשה שהיא כיון שכתובה המרדכי

שהאשה הוא אף והביא בזה מאד האריך יב סי' חו"מ יוסף הברכי
בידה. כתובה ששטר כיון המוחזקת, היא

כגבוי הוא שהשטר שהסוברים תמה ד ס"ק ט סי' שהב"ש אלא
שמאי. כבית אינה והלכה שמאי בית הם

הם וכתובה מזונות האם הדבר תלה שם המהרש"ם אמנם
אדאורייתא מעמידים ספק בכל שבדאורייתא דרבנן. או דאורייתא

ממון. להוציא אפילו

האשה, בידי ונותנים שטר כותבים כאשר היום לדון יש ולכאורה
מדאורייתא. גמור כשטר יחשב לא למה כתובה, תוספת לגבי ובעיקר

כג אות סח סי' העזר אבן הרי"ם בחידושי מצאתי ד)אכן מא (דף

כיון כתובה עיקר כתובה, לתוספת כתובה עיקר בין לחלק שכתב
משא"כ מרצונו, שמתחייב אומרים אין חז"ל ע"פ מתחייב שהוא
שהוא המתחייבים כשאר הרי מדעתו, ונותן חיוב עליו שאין תוספת

הפ באוצר כתובה עיקר לענין זה בעניין ועיין חמהתורה. סח וסקים
ג לה 232)אות עמ' יח ככל(כרך מוחזקת האשה למהרש"ם גם כן אם .

כתובה. לתוספת נוגע שהדבר

שהולכים מינה הנפקא מלואים האבני לדעת מוחזקת, האשה כאמור
שאין וכן להוציא מגו זה אין מגו, לה וכשיש הרוב אחר בכתובה
ה ס"ק קג מלואים אבני מקומות: בכמה כן וכתב תפיסה. מועילה
אחר בו הולכים שאין ממון כשאר ואינה הרוב, אחר הולכים בכתובה
ספק שיש מקום וכל כמוחזקת, היא הרי כתובה לה מגיע שאם הרוב,
תפיסה מועילה אין גם כן וכמו הרוב, אחר הולכים מוחזקת, היא אם
שכתב אלא שמעתתא. ובשב מהרי"ט שביאר וכפי מוחזק ספק נגד
לגבי אבל כמוחזקת נחשבת האשה שבהן מזונות לגבי זה שכל



בכתובה כמוחזק נחשב תלהמי

לאחר רק אלא כמוחזקת דינה אין להישבע, שצריכה [אלמנה] הכתובה
שתשבע.

בטעם בנפרד להלן ועיין אלמנה, להשביע נהגו לא היום ולכאורה
נתקנה שהשבועה י"א והבאתי כיום נשבעים אין למה לענ"ד שנראה

לתוספת. ולא הכתובה לעיקר

מוחזקות לגבי יא ס"ק יח סעיף צג סי' מלואים אבני כתב עוד
לחלק יש אולם כמוחזקת, שהיא תקנה שזו במזונותיה, אלמנה של
אבל מוחזקת, היא תביעה מחמת הפסידה או נפרעה אם בספק
אין מזונות, תקנת בכלל ואינה גרושה או אלמנה היא אם כשהספק
שכשיש רמב"ן ע"פ א ס"ק ט סי' מלואים אבני ועיין כמוחזקת. דינה
מהני מגו או רוב יש כאשר אולם כגבוי, אינו כתובה שטר ספק רק

כגבוי. שאינו אלא כמוחזק, השטר בעל הלל לבית שגם השטר,

לה שיש אלא לפנינו, מורדת שהאשה שבמקום פסק שם מהרש"ם
הבעל. עם הדין בזה בכיוצא שהתחיל, זה הוא שהבעל אמתלה

רק אלא ספק בסתם מוחזקת האשה אין מלואים שלאבני הרי
כי לפנינו מורדת אינה אם לדון יש למהרש"ם רוב, לה יש כאשר

מוחזקת. האשה אז

ג' כרך ואילך)בפד"ר 161 עמ' בן(מתחיל רי"מ הגאונים ע"י שניתן
שעזבה האשה האם הנדון היה שם זצ"ל, זולטי ור"ב הדס ר"י מנחם
עם לגור יכולה שאינה טוענת היא כאשר מורדת היא בעלה את
מישרים ירוחם רבינו על המשפט נתיבות את הביאו ומשפחתו. חמותה

אם הפוסקים, מחלוקת שיש במקום שדן כג לכופהנתיב הבעל יכול
מכתובתה. ולהפטר לי" "קים לומר הבעל רשאי האם עמו, לדור
שהכתובה כיון מקום מכל תפסה, לא דאפילו עוד "ואפשר וכתב:
מוציא ספק אין ספק, הוא הכתובה והפסד ודאי, הוא לה שחייב

לפנים....". וצריך הוא גדול מקצוע וזה ודאי,

בפלוגתא שכתב סק"ב קנ"ד בסימן שמואל הבית דעת נראה "וכן
סבורה לומר יכולה היא אם בהן שידעה גדולים במומין דרבוותא
שפסק לרמ"א שאפילו לקבל, א"י עכשיו לקבל יכולה שאני הייתי
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לדור רצונה אין אם כמורדת דינה אין מ"מ להוציא, כופין אין
שם מאיר בבית ועיין פוסקים, כהני לי קים לומר ויכולה עמו
המוחזק הוא והבעל מכתובתה לפחות דינה במורדת דהלא שתמה

בממון.

שהכתובה כיוון הנ"ל משפט הנתיבות כמש"כ הוא הבי"ש דעת אכן
מידי מוציא ספק אין ספק, הוא הכתובה והפסד ודאי הוא לה שחייב
סי' חו"מ יוסף ובברכי מ"ו אות לי קים כללי בכנה"ג ועיין ודאי.

ט"ו". סעי' י"ב

אשה לענין ח ס"ק קטו בסי' זו סברא על חזר הב"ש למעשה
שכתב כתובה, והפסידה לבעלה שאסורה בה, וחזרה ברצון שהמירה
הוא טוען כאלו הוי "לא זינתה, ספק אלא אינה האוסרים שלדעת אף
אני יודע והאומר הוא ספק והפרעון בודאי החוב והוי פרעתיך, שמא
והיא לו אסורה דהיא הכא שאני חייב, פרעתיך אם וא"י שהלויתי
שהאשה הרי וסתירה". בקינוי כמו הכתובה לה לית לכן האיסור גרמה

הפוסקים. מחלוקת במקום גם מוחזקת נחשבת

שרק לומר יתכן מאיר הבית לדעת "וגם הנ"ל: בפד"ר והוסיפו
שהוא כיוון המוחזק שהוא הכתובה מהבעל להוציא אין דדינא בספיקא
והפסידה כמורדת שדינה הפוסקים כדעת לי קים ודאי טענת טוען
גם בזה לא, או מורדת היא אם העובדא בקביעת בספק אבל כתובה,
בפנינו אין שהרי כתובתה, הפסידה לא היא שמספק מודה מאיר הבית
שפרעתיך יודע ואיני הלויתני כאומר זה והרי מורדת, שהיא ודאי טענת
וכבר עי"ש"... קי"ט סי' ח"א המהרי"ט בשו"ת ועיין לשלם שחייב
לאור פרעתיך... אם יודע איני כאומר זה שהרי ורדב"ז מהרי"ט כתב
את לקבל יש להלן] המובא מחילה בספק דנו גם [שם האמור כל
כנ"ל, כמורדת שדינה נקבע שלא עוד כל המערערת, והאשה הערעור

הנ"ל. מהפד"ר כאן עד כתובתה" את הפסידה לא

משו"ת גם כן שהביא ג סימן אה"ע חלק ומשפט צדקה שו"ת ועיין
עידי בכה"ג מקרי אם ספק שהדבר נאמר אם "ואפילו וכתב: המבי"ט
בח"ב המבי"ט הרב שכתב וכמו כתובתה מפסדת אינה לאו, אם כיעור

בתשוב רפ"ז הואסימן אם ספק יש אם וגם וז"ל לעיל, שהבאתי ה
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היא בחזקתה דכתובתה כתובתה, מפסדת אינה לאו, אם מכוער דבר
מנה לחבירו שאומר למי דמי זה שדין היא שכוונתו לי ונראה ע"כ,
אם פרעתיך אם יודע איני אבל בידי לך יש אומר והלה בידך, לי
היסת, שבועת אפילו לישבע צריך התובע ואין לשלם, דחייב לאו,
כדין, שלא ממונו שנטל מי על סתם, חרם יחרים ירצה אם אבל

ט'. דין ע"ה סימן בח"מ כמבואר

לך יש כן טוען והאיש כתובתה, ממנו תובעת האשה נמי והכא
מקרי אם יודע שאיני כלומר פרעתיך, אם יודע איני אבל כתובה, עלי
יודע כאיני ממש והוי לאו, או כתובתיך והפסדת כיעור, עדי בהכי
דכתובתה לגרשה, ירצה אם כתובתה לה לשלם דחייב פרעתיך, אם
אם עליה להחרים הבעל יכול בנ"ד דגם בודאי אבל קיימא, בחזקתה
דמילתא וטעמא בסמוך, הנז"ל בדין כדין, שלא ממנו ולוקחת זינתה
לי בריא טוען והתובע בפרעון, ומסתפק בהלואה הנתבע דמודה כיון
של מעות לה שחייב מודה, הבעל נמי והכא עדיף, בריא נפרע, שלא
או זינתה אם בפרעון לו וספק בכתובה, וכתבם והנידוניא התוספת
כתובתה זינתה שלא לי בריא טוענת והאשה מכוער, דבר עשתה

עדיף". דבריא בחזקתה

ד"ה כא סימן אה"ע - ג חלק אומר יביע שו"ת שכתב(א)ועיין
התראה צריכה דת על לעבור שרגילה מי האם ראשונים מחלוקת לענין
אינו אבל מחלוקת לגבי לי קים לומר יכול שהבעל כתובה להפסיד

כתובה: להפסיד טענות לטעון נאמן

קים לטעון יכול בכתובה מוחזק שהוא דהבעל לומר מקום "יש
חו"מ בברכ"י [וע' כוותייהו. טו)לי ס"ק יב שטר(סי' לה שיש שאף

לגבות העומד שטר אמרינן ולא לי, קים לטעון הבעל מצי כתובה
ח"מ בכנה"ג וע"ע כהב"ח. ודלא דמי. מו)כגבוי או' הגב"י כה ,(סי'

דוד בית ז)ובשו"ת אות ה סי' שמעון(חחו"מ ובמטה כללי, כה (סי'

תנינאהקי"ל) נוב"י ובשו"ת לב). סי' נראה(חחו"מ מ"מ ואכמ"ל.] .
כשה דוקא טעןדהיינו [שהבעל בנ"ד אבל לב, בתום כן טוען בעל

כל לאו וקטטה, מריבה מתוך זאת שטוען דת] על עוברת שאשתו
כתובתה". להפסידה כמיניה
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קטלנית או כיעור מעשה עשתה או מורדת היא אם שהספק כל הרי
לכאורה צודקת היא אם והשאלה לפנינו ובמורדת כתובה לה יש
השטר בגלל שהיא כתובה תוספת שלגבי לעיין ויש מחלוקת,
הבעל האם נוספת ומחלוקת נאמנת, שהיא יודו הכל אולי דאורייתא
ולב"ש הפוסקים, מחלוקת במקום לי", "קים בטענת עצמו לפטור יכול

לי. קים לומר יכול אינו

נאמן בעל שאין קפ סי' תרצד ירושלים הרמב"ם תשובת הביא ושם
נטענה הטענה אם לאר"י לעלות שרוצה טוען כאשר כתובה להפסיד

הריב. ביניהם שפרץ לאחר

הבעל נאמן כתובה תוספת שלגבי לטעון שרצה מי היה והנה
עיין דין בית מעשה בכלל היא כתובה תוספת נכון, זה אין בטענתו.
מתנה שהיא תוספת וברש"י דמי, ככתובה כתובה תנאי ב: נד כתובות
לפטור יוכל אחד כל כן תאמר לא ואם וכו'. מזונות וכן לה להוסיף
מומים טעות מקח דת על עוברת מרידה בטענת כתובה מתוספת עצמו
היה שלא בדבר שטעה מי מפני אלא זאת לכתוב הוצרכתי ולא וכו',
ח: סח סי' העזר אבן שו"ע נפסק כבר ואדרבה בו. לטעות מקום
עיקר אלא מפסדת אינה טענה, הבתולים על שטענתו כשאמרו "אף
בשטר שכותבים כיום לעיל וכאמור לה". יש התוספת אבל כתובה,

דאורייתא. שהיא לומר יש תו"כ

לפנינו מנגד הרי הפלה, עשתה שהאשה הבעל טענת לגבי ומכאן
אותה לגבי ואילו ראשונה", "הפלה כלל היתה לא כי האשה, גירסת
וזה הבעל, בהסכמת אבל היתה היא אכן הבעל, שטוען "שניה" הפלה
שהיא ולאחר אחרת), לאשה (והלך אותה עזב שהבעל לאחר אירע
לה הודיע שהבעל ולאחר תפיל שלא כדי אליה שיחזור ממנו ביקשה
לקרוא אפשר לזה וכי וא"כ בלעדיו. לבדה, תגדל היא שיוולד הולד שאת
הוא לדבריו, ההפלה, על הבעל ידיעת כל והרי יהודית?! דת על עוברת
לכל ולא מדבריה לחלק רק לה נאמין ולמה האשה. מפי ששמע ממה

האשה. על ולא הבעל על היא ההוכחה נטל וכאמור דבריה,

הגט ביום וגם לדיונים, הראשון ביום כבר טענה שהאשה גם ומה
לפני עוד העלתה זאת וטענה אחרת, אשה עם חי הבעל כי עצמו,
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טענות בגלל וכי הכחיש. לא אז והבעל דין, עורכי לרשותה שעמדו
לאשה להפסיד כדי בה יש שכאלו, חלשות טענות גם ומה הבעל,

כתובתה?

אשה עם חי שהוא הבעל הכחיש לא הראשונים בדיונים כי נציין
אחרת.

כתובה במחילת ספק

על מחלה שהאשה מתוכו שנראה הסכם ביניהם עשו הצדדים
מהמחילה יותר מאוחר בה שחזרה מה חברי טען כן על כתובתה,
הבעל כתב גירושין בהסכם טען עוד תופסת(!). אינה הדין בית לפני
ברכוש מוחזקת היתה האשה שלטענתו, וכיון תביעות. כל לו שאין
הכתובה, על שויתרה מה על תמורה קיבלה הרי בו, חלק לבעל שהיה

לדבריו. לו המגיע את יתבע לא הבעל שמנגד

הכתובה? על מהויתור האשה של החזרה סיבת מהי

האשה: גירסת גרסאות. מספר לפנינו יש

האשה: אמרה התשס"ד באדר י' בתאריך שורהבדיון 1 עמ' (פרוט'

זכאית36) שהיא ידעה לא שהיא מפני היה הכתובה על שהויתור :
אמרה עוד 2)לזה. עמ' בגלל(שם ההליכים את לגמור רציתי אני :

בה"ד אב סליחה, שיבקש מהבעל ביקשתי הגט, ביום הנפש. עגמת
סליחה. יבקש לא הוא אם הכתובה, את לבקש יכולה שאני לי אמר
שהוא אמר הבעל האשה: אומרת שם בהמשך ותבעתי. חזרתי כן ועל
ושאלתי לאב"ד נגשתי הכתובה, את יתן אם הגט, את לתת מוכן לא

זכאית. השיב: והאב"ד הכתובה, את לדרוש זכאית אני האם שוב,

הבעל: גירסת

ביחד לחיות שנחזור ביקשה האשה הגט ביום שם): 2 (בעמ'
לא שזה שראתה ברגע אולם להתגרש, רוצה שלא אמרה והיא
בהסכם וגם בדיון ויתרה שהיא למרות כתובה, ביקשה היא הולך,
הוא הרי אליו, לחזור יכולה הייתי כיצד הגיבה האשה הגירושין,

אחרת. אשה עם חי
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ששמעה ברגע חזרה האשה הדיון): (אחר לביה"ד כתב גם הבעל
חזרה שקרים סמך על תיק ולבנות לתבוע שאפשר דין עורכי ממספר

הכתובה. על מויתור בה

יש בו: חוזר הוא שגם הבעל כותב הגט, יום שלפני ההסכם לגבי
שהיה רכושי את השארתי חברו, את תובע לא צד שאף הסכם בינינו

בחזרה. זאת תובע אני והיום בשבילה ברשותי

ולסיכום:

ויתור של המשמעות את הבינה לא הויתור בעת האשה לגירסת
הגט, ביום ההליכים. כל את לגמור היה שרצתה מה וכל כתובה
(לחזור לתבוע רשאית שהיא לה אמר והאב"ד האב"ד, עם התייעצה
דין עורכי בגלל הייתה שהחזרה הוא אף מודה והבעל מהויתור). בה

לתבוע. שאפשר לה שאמרו

הכתובה של והתביעה להתגרש רצתה לא האשה הבעל: גרסת
לה יעצו דין שעורכי בגלל או להתגרש, רצונה חוסר בגלל הייתה

לוותר. כדאי שלא

שהאשה וידע לו שנודע לאחר הגט את נתן שהבעל חולק אין
להתגרש. רצתה לא גם ולדבריו הכתובה, ממחילת בה חזרה

לא האשה כי השאר בין נאמר בו הגט ביום פסיקה הוציא ביה"ד
כתובתה. על ויתרה

גירשת את נקבל אם ובין האשה גרסת את נקבל אם בין והנה
לא ואף בטל, הכתובה על ה"ויתור" מהויתור, החזרה לגבי הבעל

מעיקרו. חל

מהי "המחילה" בשעת ידעה לא שהיא טוענת כאמור האשה,
לפנינו טענה שהיא וכפי המחילה. משמעות ומהי הכתובה משמעות

כך על שנשאלה התשס"ה)בעת באדר י' זכאית".(פרו' שאני ידעתי "לא :
טכס אלא אינה הכתובה שהתחייבות חושבים מהציבור הרבה ולצערנו
משפט בבית ששופט מעו"ד, אלו בימים שמענו וכבר מחייב, שאינו
אין שבימינו חשב שלו, ההתמחות שטח זה שלכאורה למשפחה,
האשה שמעה כאשר הגט ביום רק ואכן דבר, הכתובה בהתחייבות
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וגם עצמו, הבעל שכתב וכפי ממש, יש שבהתחייבות הדין, מעורכי
חובתו [שזו אמיתית, התחייבות זו שכתובה לה הסביר האב"ד כאשר

כתובתה. את ודרשה בה "חזרה" לעיל] כמבואר

ה: קה, בשו"ע נפסק כתובה מחילת לגבי כי לציין למותר לא
עדים ולא קנין לא צריכה אינה כתובתה סו')"המוחלת מסי' להלן (ועיין

שחוק דברי יהיו ולא עליהם, סומכת שהדעת דברים שיהיו והוא
בזמן היה הוויתור ואם נכונה". בדעת אלא תימה דברי או והיתול
מחלה שהיא לומר אפשר אי הכתובה חוב משמעות את הבינה שלא

נכונה. בדעת

מהדין צריכה אינה שמחילה יג ה פרק מכירה הלכות רמב"ם ועיין
אלו דברים אומר שאינו להודיע "אלא אינו בקניין שנהגו ומה קניין
בשו"ת למד ומכאן אמר". כך ואחר בלבו שגמר אלא ומהתל כמשחק
מחילה, מחילתו אין כעס, מחמת שמחל שמי קיח, חו"מ ח"ב מהרי"ט

קאמר. מילתא פטומי אלא אינה כעס שמתוך והמחילה

הבינה לא המוחלת עוד כל כתובה על "שהמחילה" ברור כן אם
שהדעתא בדבר חברו את שאונה למי הדבר דומה שלה המשמעות ת

לבו שם ולא שטעה יותר מאוחר לטעון המתאנה שנאמן בו, טועה
אף שכתב ו ס"ק יז סי' משפט" מ"שער למדנו זה דבר לאונאה.
ועל שמחל, לחוש יש מאתיים במקום מנה שתבע שמי הסובר לש"ך
מחל כי המוחל יטען אם מקום מכל מאתיים, בעבורו טוענים אין כן
מכדי יותר מעות לחברו שהחזיר כמי זה הרי ידע, שלא מפני בטעות
שנתן טוענים שאנו מפני להחזיר חייב אינו שבעקרון טועה שהדעת
שנתתי, במה טעיתי וטוען בא הנותן מכן לאחר אם אבל במתנה,
בזה וכיוצא שמא. הזוכה, - והמקבל ברי המוחל שנחשב מפני נאמן,
בלבד זה טעם על אמנם ג. ס"ק יז סי' המשפט בנתיבות גם כתב

נסמוך. לא עדיין

בשעה לאשה להסביר לנו היה למה חברי להערת בהקשר [אגב,
עומדת שהיא הכתובה מהות את כתובתה, על לוותר עומדת שהיא
להסביר הדיין על מצווה בזה כיוצא שבכל היא התשובה למחול,
ע"פ והן ט סעיף יז סי' השו"ע לפי הן המחילה, מהות את לצדדים
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וכפי טו ס"ק שם הש"ך פי על ואף א ס"ק ביאורים יז סי' נתה"מ
בדברי ועיין הארץ, עם תובע לגבי כח ס"ק יז התומים שכתב
בעל שכל בהרחבה יג סי' במשפט עיונים בספרי שהבאתי הראשונים
שאנו יום בכל ומעשים לו, שטוענים כשוטה דינו מבין שאינו דין
הטענה זה נוכחי במקרה וגם טענו. לא שהצדדים דבר וטוענים חוקרים
עצמו הוא העלה הקובעת, היא הראשונה המחילה כי חברי שהעלה
לבית שהיה כמו פשוט היה להם גם כי הצדדים, טענו שלא טענה

הקובעת]. היא הגט ביום החזרה כי בשעתו, הדין

הכתובה. חיוב על ספק כשיש המוחזקת היא האשה לעיל כאמור
אליהו הגר"מ לדברי גם ונציין מחילה. טענת הנדון כאשר וחומר קל
טענה שהיא מחילה, שטענת למדים "נמצינו :191 עמ' יא בפד"ר
פרעתי לטעון יכול ולא וחותכת... ברורה להיות צריכה מפרעתי, גרועה
בעל יד בזה אומרים ולא לשלם, חייב והוא הוכחה, בלי מחילה או
צג סי' אהע"ז יוסף בבית המובא לרשב"א עיין התחתונה. על השטר
לפי התחתונה. על וידו השטר בעל קרוי הבעל זה דבמקום שכתב
המקבל וכל מוחלת, היא משלה והיא כלום לה פרע לא שהבעל
עוד ועיין התחתונה". על זו להיות השטר בעל קרוי לוקח או מתנה
דראובן נ"ל ראובן על לו שיש שטר מוחל או "בנותן שם רשב"א
לו". מחל מה או לו נתן מה ראיה להביא ועליו הוא מתנה מקבל

בזה. 295 עמ' א פד"ר גם ועיין

הכתובה, על מויתור לחזור יכולה שהאשה נראה כי נראה עוד
פירעון מועד שהוא הגט, לשעת אלא לחול עמד לא שהויתור מחמת
לחזור היא יכולה כן ועל חלה, לא המחילה אז ועד הכתובה,
הן ופשוטים ברורים והדברים לעולם. באה שלא עוד כל מהמחילה

בפד"ר. רבותינו כתבו שכבר הן הסברא, מצד

כתבו זצ"ל וזולטי הדס, מנחם, בן הרבנים הגאונים ע"י ג' בפד"ר
שהרי הכתובה, ממחילת לחזור יכולה היא שבכלל לדון יש :168 עמ'
בין אין לגרושין... הסכם לידי באו הצדדים נאמר: הגירושין בהסכם
ביה"ד מכבוד מבקשים הצדדים שני שהן... כל אחרות תביעות הצדדים
שמחילת ברור זה והנה פטורין... גט על להחליט הנ"ל הפשרה פי על
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מגרשה אינו ואם גט לה יתן שהבעל בתנאי הי' הכתובה על האשה
ברירא לא דבנ"ד משום לומר אפשר :169 עמ' ושם מחילה. כאן אין
כשברור אבל בדבר, הכריע לא לכן לא או מעכשיו מחל אם ליה
יכול הוא התנאי קיום בשעת אלא מעכשיו היה לא שהמחילה הדבר

הנ"ל. אפרים - המחנה וכמש"כ מהמחילה לחזור

שעם היתה שמחילתה הענין מסיבות לפי לומר הדבר ...מסתבר
הגט, מתן לפני מעכשיו לו תמחול למה כי המחילה תחול הגט קבלת
אומדנא שיש אלא מפורש, מחילה לשון כאן אין הרי האמור לפי ועוד
התכוונה שלא אומדנא גם לנו יש א"כ הכתובה, על למחול שהתכוונה
מחילתה אם בדבר ספק כשיש וגם הגט, מתן עם אלא מעכשיו למחול
ח"א הרדב"ז בשו"ת כתב הרי התנאי, קיום בשעת או מעכשיו היתה
לא בכה"ג אמרינן דלא ותו בכתובה... מחילה גבי הנ"ל שס"ד סי'
שלשון דצריך מבורר הוא שהחוב כיוון מספיקא, ממונא מפקינן
לשון שאין נניח אם גם דנן במקרה וא"כ מבורר, ג"כ יהא המחילה
יכולה היא התנאי קיום בשעת או מעכשיו היה אם מבורר המחילה

הכתובה. ממחילת בה לחזור

ואפשר וז"ל דבריו בתוך קי"ט סי' ח"א המהרי"ט בשו"ת כתב וכן
קאתי מחילה דמטענת כיוון דהכא ז"ל ברוך רבינו שדעת לומר
הלויתני כאומר ליה הוה דהא שמחלה... בדידה יודעים אינם והיורשים
עדיף, ברי ושמא דברי לשלם דחייב לן... דקיימא שפרעתיך ידוע ואיני
במחילתה... שמסתפק אלא מקודם כתובה לה שחייב מודה שהוא כיוון

הנ"ל. מהפד"ר ציטוט ע"כ

וקודם הגט זמן הוא מחילה שמועד לדון עוד "יש כתבו: עוד
שלא דבר היא המחילה הגט רטשניתן בשו"ע והנה לעולם. בא

דבר על למחול יכול אדם שאין נאמר הר"ן תשובת ע"פ ד סו"ס
בשעת הוא הכתובה חוב לכאורה, זה ולפי לעולם. בא שלא
לחזור ניתן וא"כ שעה, לאותה היא וההתחייבות המיתה או הגירושין
ח"א יצחק עין שו"ת ועי' החיוב, מועד חל לא עוד כל ממחילה
הכתובה שחוב ותוס' הרא"ש לדעת שדן כה אות מח סי' אהע"ז
המחילה ולכאורה, כתובה, מחילת חלה איך הגירושין בשעת רק הוא
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התחיל לא אם או המוחלת, תחזור לא אם שעה לאותה המועילה
ההסכם". בביצוע

מעכשיו תחול שהמחילה המוחלת כוונת האם להסתפק יש לסיכום:
תמחול שלמה הגט, משעת היא שהמחילה והמסתבר הגט, משעת או
יתבצע לא הגט אם ומה הגט, למסירת עד מזונותיה ותפסיד מעכשיו
ברורה המחילה שאין גם ומה חדשים, מספר בעוד רק שונות מסיבות
ואם בכתובה], כמוחזק נחשב מי שבררנו לעיל [ועיין אומדנה, אלא

מעכשיו. המחילה חלה שלא אומדנה יש הרי לאומדנה, באנו

שאין להדיא "נאמר 193 עמוד יא כרך בפד"ר כי חברי כותב והנה
כשלנו". כבנידון [?] מויתור לחזרה מקום

על קיוסק שהעביר בעל שם הנידון הנכון: הוא ההיפך כי נעיר
הקיוסק, העברת על תמורה וקיבל הסכם, בעקבות קיוסק אשתו שם
עם קשר ללא עצמה בפני כעיסקה לראותה "ויש שם: שכתבו וכפי
שנמלך ואמר הצדדים אחד שבא כל גירושין הסכם "בכל הגירושין"!
הממון על הקנין שגם לומר יוכל שלו"ב.. לעשות שמוטב בדעתו
שלו"ב מבקש אינו עכשיו גם נידונינו אולם הוא.. בטעות הקנין בטל,
ולהוציא הגירושין תנאי את לשנות שמבקש אלא לגירושין ומסכים
ממילא בטעות...גם היה שהקנין לטעון יוכל הקיוסק...לא את ממנה

הממון!! על הקנין קיים ממילא להתגרש... חוייב הוא

ולא כהודאה האשה דברי על להסתמך אין גם שם: כתבו עוד
שליט"א הגריש"א מדברי פד"ר וראה גרסתה, כל את (מתחיללקבל

(354 עמ'

מעצם גם בה חזרה שהאשה הבעל טוען שלפנינו במקרה והנה
אמר התשס"ד באדר י' מתאריך הגט לאחר בדיון לגירושין, רצונה

24)הגרוש שו' 2 להתגרש(עמ' מרצונה האשה בה חזרה הגט ביום כי
חזרה אכן אם כתובה", ביקשה היא הולך לא שזה שראתה "וברגע
המחילה עם הגירושין הסכם כן אם טען, שהבעל כפי מהגירושין. בה
הראשון שההסכם דין בעל הודאת לפנינו והרי בטל, לכאורה שבו

כתובתה. על האשה ויתרה לא השני שבהסכם חולק ואין בטל,
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ודיכובסקי צימבליסט הגאונים הרבנים (ע"י 93 עמ' יא פד"ר ועיין
אלא הגירושין מעצם חזרה "כשאין שכתבו זצ"ל) ואזולאי שליט"א
לומר יכול ואינו בידו, זה אין הגירושין, תנאי לשנות שמבקש ממתנה,

בטעות". היה שהקנין

מלבד מחילה, היא בתחילה שמחלה המחילה עצם אם ספק יש גם
ספקות: כמה מחמת וזאת הבינה, לא שלדבריה לעיל האמור

בידה. כתובה שטר א)

המחילה אם הפוסקים נחלקו בידה נשאר הכתובה ששטר כיוון
לא שטרא שבתפיס ישעי' הר"ר בשם י"ב סי' חו"מ הטור מחילה.
כ"א, ס"ק י"ב סי' בחו"מ הסמ"ע פסק וכן קנין, בלא מחילה מועיל
לו היה אפילו י"א בשם הביא ס"ב רמ"א סי' בחו"מ הרמ"א אמנם
בעלמא בדברים מחילה מחילתו הוי הכי אפי' עליו משכון או שטר
מהני בידו שטר אם דדינא ספיקא דהוי בסק"ד שם כתב והש"ך
"כשמחלה וכתבו המחלוקת הביאו 161 עמ' הנ"ל ח"ג ובפד"ר מחילה.
לו". ולהחזירה הכתובה את להוציא צריכה היתה מיד הכתובה על
מועילה לא שהמחילה שהסוברים ביהודה הנודע סברת הביאו ושוב
זה ולפי כלום, לו חייב שאין בירר שודאי שאומרים רגיל בחוב הוא
לומר שייך לא א"כ הגט, את שתקבל כדי הכתובה על "כשמחלה
הדעות דלכל נמצא א"כ מידי, ולא גביה לי פש ולא בחושבנא דוק

בידה". הכתובה כששטר המחילה מועיל לא

המחילה מועילה אם הפוסקים שמחלוקת כיון מסקנתם אבל
שהוא מהבעל ממון להוציא אין א"כ בשטר מוחזקת כשהאשה
דשיטת סק"א י"ב סי' מקצוה"ח והביאו הנ"ל, הנוב"י כמש"כ המוחזק
הבעל את לחייב אין כן ועל מהני, בשטר שמחילה הפוסקים רוב

כתובתה. את לאשה לשלם

המחילה: בניסוח חסרונות כמה יש ב)

מוחלט.א. נוסח אינו זה ניסוח תביעות, לי אין נכתב

מסכיםב. "אני הבעל: לשון אלא הצדדים שני לשון ההסכם אין
דבר". ממני תובעת אינה ע' א' הגב' גט... לתת
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סימ א חלק מבי"ט בשו"ת בפי'כתב כתוב שאין "ועוד שיד: ן
אשר תביעה מין כל לו שמחל שכתוב מה כי ההיא המתנה שמחל
וכך כך של והמתנה שבפרט מה אלא בכלל ואין פרט... הרי עליו לו
מתנה כולל אינו הכלל אפילו כי ועוד הוזכרה. לא לו שנתן מעות
אין תביעה ענין כל שמוחל מי כי מעות, וכך כך לו שנתן זו
לו יש אם בידו לו שיש לכל הידוע הדבר תביעת מחילת במשמעות
שיאמר צריך בזה כיוצא על כי בעדים, מתנה שטר או בעדים חוב
ומחילת לו. שנתן המתנה או עליו לו שיש החוב בפי' לו מוחל שהוא
בכתב או עדים בלא פה על תביעת הוא משמעותו תביעה מין כל
מועלת אינה זו מחילה כן ואם הכחשה, בו ויש בפי' שאינו בדבר

לו". שנתן למתנה

בפד"ר כתבו כבר תביעות" "אין סתמי: בלשון היא המחילה לגבי
הנ"ל:

מחילה מכח גם בתו"ד כתב כ"א סי' אה"ע המהרי"ט "בשו"ת
עליך לי ואין תביעה... שום עליך לי אין לו... שאמר נפטר דלבסוף
לחלק שיש ואף מחילה..., הזה בלשון יש וקטנה גדולה תביעה שום
באמירה שהרי מחילה הוי תביעה שום עליך לי אין בלשון שרק ולומר
אין הגירושין: בהסכם שנאמר דידן בנדון אבל מחילה, מעשה יש זו
מחילה מעשה כאן אין א"כ שהן, כל אחרות תביעות הצדדים בין
ביניהם שאין בעלמא דברים סיפור רק אלא הכתובה על המערערת של
מהני... שמחל המוכיחים דברים אמר שאם שהן... כל אחרות תביעות
ענין כל שמוחל מי כי המבי"ט והשיב בפירוש... שימחול הצריך לא
חוב לו יש אם בידו שיש לכל הידוע דבר במשמעות אין התביעה
בלשון תלוי אינו מחילה דין עיקר בעדים.... מתנה שטר או בעדים
בנדון וא"כ לא, או שמחל ומוכיחים נראים הדברים אם אלא שאמר
אבל מחילה, הוי לכן שמחל ומוכיחים נראים הדברים היו המהרי"ט
כיוון ולכן שמחל, ומוכיחים נראים הדברים היו לא המבי"ט בנדון

מחילה". הוי לא שמחל בפירוש אמר שלא

אינה עליך", תביעה כל לי "אין אמירה כי זה, מפד"ר למדנו
ספק. ללא מוכחת המחילה כן אם אלא מספיקה,
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המחילה כי לנוכחים ברור היה לא שלפנינו בנידון הרי כן אם
גם ומה לבעל, הוחזר לא השטר הגט, מתן לפני עוד מיד מתחילה
לו, אמרה שהאשה אומר שהבעל הבעל, לשון הוא כאמור שההסכם
כי טו סעיף סא בשו"ע הלכה והרי מחילה. לשון אינו ודאי וזה
נדייק אם כן, ואם גמיר, אינו שהכותב אע"פ השטר בלשון מדייקים
מלבד היא עליך, תביעה כל לי אין האמירה: הרי השטר, בלשון

הכתובה. נושא

בעודה אשה של כתובה למחילת נוסף תנאי יש האמור, מלבד
אבן בשו"ע פסק שלפנינו. בנידון היה לא זה תנאי בעלה. תחת
ודוקא לו, שמחלה או ונאבדה כתובה לה כתב "אם ג: סו סי' העזר
הח"מ והקשו אחרת.." לכתוב צריך כתובתי, התקבלתי לו כשכתבה
המוחלת שם שאמרו ה' סעיף קה סי' משו"ע ט ס"ק והב"ש י"ג ס"ק
בין לחלק כתב והח"מ עדים. ולא קנין צריך לא לבעלה כתובה
כה כתובתה תבעה שלא אלמנה לבין בעלה תחת היושבת אשה
ואינו לו שמוחלת כאן דוקא שו"ע בדעת לחלק כתב והב"ש שנים,
או אותה כשמגרש משא"כ בע"פ מחילה מהני לא אז אותה מגרש

שמחלה. אלמנה

ובזמן מועילה, שבע"פ כתובה מחילת אין הגירושין שלפני הרי
מועילה. בע"פ מחילה הגירושין

"כשמגרש אלא מחילה מועילה לא הרמב"ם לדעת שגם שם ובב"ש
אפילו זה ובלא אותה", כשמגרש אלא המחילה קיים דאין מיד", אותה

המחילה. מהני לא התקבלתי" "כתב

לחץ. מתוך נעשתה הכתובה על המחילה כאשר

ברירה, מחוסר להתגרש שרוצה אשה דין מה חדש, בדבר לדון יש
לה לתת מסרב הבעל אחרת, אשה עם בה בגד שבעלה בגלל כגון
מחילה. מחילתה האם הכתובה, על לו תמחול היא כן אם אלא גט,
למחול "אנסה פסק: ה קה, אהע"ז בשו"ע רמ"א דהנה הספק, ומקום
בשלוה, עמו שתשב כדי לו ומחלה תמיד עמה מתקוטט שהיה כגון

מודעה". מסרה שלא אע"פ בטלה מחילתה
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לבין שלוה שרוצה משום שמוחלת מי בין החילוק מה לכאורה
כמובן והד"א אנוסה, היא בשניהם גט, שרוצה משום שמוחלת מי
וטוענת לביה"ד באה האשה כאשר שלפנינו בנידון וא"כ ידוע, שהאונס
לא תמחלי לא אם אמר והבעל אחרת, עם חי ובעלי אעשה מה

אונס. דין למחילה יש האם אגרש,

כיון הבעל, על המוטל דבר שזה שלוה, רוצה בין לחלק יש כי אם
המגיע דבר בשלוה רצונה משום להפסיד צריכה האשה ואין אשתו שהיא
מעצם עליו חובה הגירושין שאין גירושין, רוצה לבין הדין, מן לה
מכל כדין. עמה מתנהג הבעל אין אם לתבוע, האשה שזכות אלא הנישואין
שהרי להתגרש, תרצה שהאשה לכך הגורם הוא שהבעל כיון נראה מקום
בכך, תחפוץ אם לגרשה עליו מוטל א"כ זונות, רועה בגדר הבעל כאמור

הדין. לבית אונסה את הודיעה וא"כ

על אשה שנשא [בבעל דן מז סי' גדול אור בשו"ת ומצאתי
והבטיחו לתת, וסירב מהן לאחת גט לתת הדין מן שחייב אשתו
יכולים היו הדין פי על דאף נראה וכתב: נתנו], ולא חפצים לו
הכתובה, לו שמחלה שאף הגט, לאחר החפצים מידו להוציא
כתלוה הויא מחילתה וא"כ שיגרשנה, כדי באונס היה מחילתה
אם הגירושין לאחר וא"כ בטלה, המחילה מודעה בלא דאף ויהיב
דמחילתה לה לתת מדינא חייב היה הכתובה לה לתת תובעתו הייתה

כלום. אינו

ממה כך על שהקשה מי הביא גדול לאור המגיה של ובהערה
לחלוץ שחייב במקום שאף נ קסט סי' אבה"ע חליצה לגבי שאמרו
דין שהרי המגיה והשיב לחזור, יכולה אינה מעות נתנה כבר אם
עליהם שוכר הבית שבעל האבוד בדבר שחזרו בפועלים מצינו דומה
להם שהבטיח מה שגבו לאחר גם מהם לגבות יכול ושם מטען, או

ה) שלג חו"מ בך(שו"ע אני משטה משום שההטעיה יבם לגבי ואילו
שגרם זה שהוא בפועל הוא: והחילוק מחזיר, אינו קיבל אם הלכה
ואילו ממנו, מוצאים שקיבל לאחר ואף ויהיב תלוה הרי האונס, את
ומה האונס את גרם לא הוא רסד, בסי' המבואר וכן בחליצה
וכל בך, הייתי משטה משום רק הוא עצמו לפטור יכול שהמתחייב
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שעל במעשיו שגרם בעל כן ועל שילם. לא עוד כל לטעון יכול זה
ומשום רוצה אינו והוא כתובה וליתן להוציא אותו כופים דין פי
גם ממנו להוציא יכולה שיגרשה, כדי כתובה האשה לו מחלה כך

הגט. לאחר

גדול. חידוש הם גדול האור ודברי

קיח מציעא מבבא להביא נראה גדול האור לדברי ראיה וקצת
ליה, קאמרי הכי העומר: לצורך בשביעית ספיחים שומרי לעניין ב
קאמרי הכי שם: רש"י וביאר צבור. משל באין אין לדברינו מדבריך
דתקינו לן דסבירא - לדברינו חנם. ישמרם דקאמרת - מדבריך ליה
עליהן, מוחל וזה ספיחים, לשומרי התרומה מן זוזי ארבעה רבנן
ואם בהם, חלק לצבור שאין זוזים ארבעה בתרומה לו ונמצאו
באין תמידין אין צבור, קרבנות ושאר ומוספין תמידין מהן קונין

צבור. משל

בפני להם המגיע התשלום על מחלו שהשומרים שברור למרות הרי
אין שמא חוששים שלם בלב אינה שהמחילה שנראה כיון ביה"ד,

מועילה .המחילה

להם ישלמו לא אם קני, בהפקר הבטה למ"ד א קיח שם גם ועי'
שמא חיישי רש"י: ופירש יפה. יפה ימסרם לא שמא חיישינן שכר:
משלו. שיקרבו לו דנוח שלם, בלב יפה יפה למסור בלבו יהא לא

שלם, בלב נותן הנותן שאין נראה כאשר גמור קנין אחרי שגם הרי
סי' שו"ע מדברי הבאנו וכבר כלום. אינו שהקניין לומר מקום יש
שיהיו והוא עדים, ולא קנין לא צריכה אינה כתובתה "המוחלת קה:
דברי או והיתול שחוק דברי יהיו ולא עליהם, סומכת שהדעת דברים

נכונה". בדעת אלא תימה

ויתר כתובתה, על האשה לוויתור בתמורה כי הועלתה טענה עוד
מחייב: ההסכם וממלא האשה, בידי שהיו נכסיו על הבעל

נעשתה הסכם בעקבות אכן אם זו לטענה מקום היה לכאורה
ופשרו שבקרקע בבנין חלוקים "שנים נאמר יב יב בשו"ע פעולה.



מג סימן / העזר אבן / במשפט עיונים תנ

כדברי קצת וזה קצת זה ובנה עליהם שקיבלו כיון קנין, בלא ביניהם
בהם". לחזור יכולים אינם הפשרנים

ועשה גזרתם הנתבע וקבל קנין בלא "פשרה יג' סעיף שם וכן
הרי בו". לחזור יכול אינו חיוב בלשון הן הודאה בלשון הן שטר
גם ועיין בעלמא. שתיקה ולא ובניה שטר עשית מצריך ששו"ע
בעלות העברת נעשתה ההסכם בעקבות שאם 193 עמ' יא בפד"ר

מחייב. ההסכם וכו'

נאמר רק פעולה, כל נעשתה לא ההסכם בעקבות שלפנינו בנידון
בגלל בחפציה מוחזקת היתה האשה ואם תביעות, כל שאין בהסכם
פעולה עשית בכלל זה אין אחרת, לאשה הלך והבעל בבית שגרה
את שעזב זה הוא הבעל דבר, לקחה לא האשה ההסכם. בעקבות

אחר. למקום והלך עזב כאשר בבית, החפצים

שהשאיר החפצים את תבע עצמו הבעל האחרון שבדיון גם מה
הדדית. מחילה היתה לא לדבריו וא"כ בבית, דיוק ליתר אשתו, בידי
תביעות שאין נאמר אלא חפצים, במפורש נזכר לא בהסכם כן כמו

לא. ותו

הגט בסדר דהנה לדון יש קנד)עוד סי' וישאל(שאחר פא: סעיף
שלא כדי לו, תמחול או הכתובה לבעל ושתחזור הכתובה אחר הרב
כן מנת על הבעל ושיאמר הכתובה מחמת קטטה לידי אח"כ יבואו

גירשה. לא

על ויאמר הבעל יבוא "שלא העתיק קמד סי' ח"א ציון בנין ובשו"ת
זה (חשש כתובה תתבע שלא אמרתי כי גירשתי, לא כתובה דליתן דעת
מהר"י פי ועל שתתבע) לו הודיעה האשה שהרי שלפנינו במקרה אינו
לטעון עלול שהבעל מפני הגט לפני הכתובה עניין לסיים שיש הוסיף מינץ

שיהיה. טעם מאיזה לשלם שאפטר הייתי סבור

בנדו ציון הבנין המלכותוכתב חוקי ע"פ נפרדו זוג שבני שלפניו ן
כיון לה, המגיע על למחול רצתה לא האשה אולם גט לעשות והסכימו
שידוע "כיון לרשת: היה אמור שהבעל מירושה לגבות שתוכל שהמתינה
כתובה בלא הגט קבלה והיא מהמגרש כתובה לתבוע תוכל שהאשה לכל
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לך לשלם אצטרך שלא מפני גירשתיך שלכך בפי' שאמר כמי נעשה
בנדון והנה לעז. ולהוציא לקלקלה יכול אח"כ תתבע ואם כתובתיך
גירושין לידי שמביא מה לפירוד השררה ע"פ אותו הכריחה שהיא שלפנינו
סתמא ג"כ נעשה לפ"ז מאומה ממנו לקבל תוכל שלא בפי' אמר כבר והוא
עתה שחושב מה לה לשלם נכסים לידי כשיבוא תכריחנו שאם כפירושו,
לגבות וניתן כן אינו ד"ת [אבל המלכות, דין ע"פ לה לשלם יצטרך שלא
הייתי לא אם ויאמר הגט, על יתחרט הגט] בעת בידו היה שלא ממה גם

לה". ליתן הוצרכתי ועתה נכסי לי נשארים היו מגרשה

סבור הבעל שהרי שלפנינו, בנידון גם שייך לכאורה, האחרון, וטעם
לא שבפועל אלא כתובה, לאשה מגיע שלא להוכיח יכול שהוא היה

כן. לעשות הצליח

תקנה היא הגט קודם הכתובה על למחול שהתקנה נראה אמנם
שהבעל לפי להחמיר מקום היה ציון הבנין של ובנדון לכתחילה,
על דבר, שום לגבות יכולה אינה היא החוק שע"פ שכיון סבור היה
כן שאין מה הלכה, ע"פ לה המגיע את ממנו תתבע לא גם כן
ממהר"ם לו ס"ק שם בפת"ש מהמובא לדבר וראיה נשים, בשאר
כתובתה שטר שהשלישה הודיעה שהאשה במקום שאפילו אלשיך
לתבוע היא שרשאית מודעה, כך על שמסרה נתברר ולבסוף בבי"ד

כתובתה.

על דיון שיתקיים הצדדים שידעו שלפנינו במקרה מקום מכל
כן אם הגט, ניתן כן דעת ועל ויתור, ואין הגט מתן לאחר הכתובה

לכתחילה. לחומרא אפילו חשש, כל אין

כן, אשתו.על כתובת במלוא חייב שהבעל פוסקים אנו

האמור: מכל היוצא

האשה.א. על ולא הבעל על מוטל מכתובה לפטור ההוכחה נטל

המוחזקת,ב. היא האשה ראשונים וכמה מרדכי לדעת בספקות
האם הדין תולה המהרש"ם מוחזק, שהבעל נראה ט סי' מב"ש

דרבנן. או דאורייתא הם וכתובה מזונות
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חיובג. היא לכאורה הכתובה, בשטר הנכתבת כתובה תוספת
דאורייתא.

הולכיםד. אין אומרים שאין מלואים, לאבני במוחזקות הנפ"מ
תפיסה. מועילה ואין להוציא, זה אין מגו וכשיש הרוב אחר

אלמנהה. לא אבל במזונות, מוחזקת האשה מלואים, לאבני
שבועה. בלא זוכה שאינה כיון בכתובה

הפוסקים,ו. מחלוקת במקום לי קים לומר יכול הבעל אין לב"ש
מודה. כתובה תוספת שלגבי ואפשר לומר יכול מאיר לבית

הביתז. אפילו זינתה ספק או קטלנית ספק או מורדת בספק
מוחזקת שנחשבת כיון גובה שהאשה מודה שחולק, מאיר

בכתובה.

תימה",ח. "בדבר ולא נכונה בדעת שתהיה צריך כתובה מחילת
הראיה. ועליו פרעתי מטענת גרועה טענתו שמחלה והטוען

הכתובהט. ממחילת לחזור האשה יכולה גט היה לא עוד כל

בידה.י. כתובה כששטר מחילה מועילה אם ספק

כתויא. של מחילה על מראה אינו תביעות" כל "אין בה,ניסוח
הגירושין. לפני מועילה אינה בע"פ מחילה כן כמו

מועילה.יב. ואינה יתכן לחץ מתוך מחילה

לחששיג. מקום ויש הגט, קודם עוד הכתובה בעניין לפסוק יש
שנפטר סבור היה הבעל אם ציון, בנין לדעת הגט, בכשרות

נפטר. לא ובאמת מהגט
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מד סימן

שנעשה מהסכם לחזור יכולים זוג בני האם
ילדיהם לטובת

cren xy`k dxfg /dxfgl zpzip dpi` oihw zaehl zeaiigzd

jezn drap zeaiigzdd xy`k /ribd `l oiicr zeaiigzdd

m`d ,mipihwd zaeh meyn drap `l zeaiigzdd xy`k /ueli`

.dpeekd xg` mikled

חלקם כי ומתן משא לאחר להסכם הגיעו זוג בני שלפנינו הנדון
אושר ההסכם הקטינים. הילדים ע"ש יירשם בדירה הזוג בני של
האשה התחרטה הגט, ביצוע לפני אולם דין פסק של תוקף וקיבל

בלבד. שמה על ירשם בדירה שחלקה ומבקשת בה וחזרה

זכו וכבר התחייבות קניין ונעשה מאחר לפנינו הניצבת השאלה
במקומם. למחול יכול מי בהתחייבות הקטינים

נאמר: שבו י פרק כתובות מסכת תוספתא היא לכך המקור והנה

חוב... כבעלי הן הרי אשתו, בן ואת אשתו בת את לזון "כתב
ואין לקטן שזכין הימנו כל לא לו ושברה אשתו בת את לזון כתב

לו". חבין

לבטל האם בכח אין האם, בקשת ע"פ הילדים שזכו שכיון הרי
הקטינים. בהם זכו שכבר השיעבוד את

בשו"ת הוא וכן תתעג סימן א חלק הרשב"א בשו"ת פסק וכן
ועוד: שמו סי' ו פרק ב"מ ומרדכי קכה סי' סוף קרימונא מהר"ם

מעמדי לך הבית הבעל לו ואמר ללמוד. שהתחיל מלמד על נשאל
והמלמד לעכבו. ורצה הבית הבעל בו חזר ושוב המלמד. ונתרצה
ועוד והשיב... יותר. לך ללמד רוצה ואיני שעבודי לי מחלת אמר
כל ולא לבנו. נתחייב הרי בנו את ללמד שהשכירו כיון מורי כתב
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וראייתו לו. מחייבין ואין לו דזכין דבן שעבודו למחול לאב הימנו
ושכרה אשתו בת את לזון כתב נשוי, שהיה מי פרק דכתובות מתוספ'
ראיה ועוד לו. חבין ואין לקטן דזכין כמינה כל לאו לו. [ומחלה]
הרגל לה ופשט קטנה לבתו מעות הפוסק בתרא דפרק מתוספתא
"וכן נוסף: ובמרדכי לו". חבין ואין לקטן דזכין ליתן אותו כופין
חשיב לא שמלמד שפסקו בנו וראבי"ה יואל רבינו לדברי [גם] הוא
כל ולאו האבד כדבר חשיב אלא חוזר היום בחצי דאפילו כפועל

ברוך". בר מאיר ושלום בו לחזור [*כמיניה]

ח: סעיף שלג סימן משפט חושן ערוך בשולחן נפסק וכן

ונתרצה מעמדי, לך הבית בעל לו שאמר הבית, בעל אצל "מלמד
למחול יכול דאינו ולעכבו, בו לחזור הבית הבעל יוכל המלמד,

נער של ורבישעבודו תתע"ג סימן רשב"א ותשובת האומנין פרק ריש (מרדכי

ח"ג") נכ"ט י,ג.ירוחם כתובות מתוספתא מקור לכך ציין הגר"א בביאור .

כלפי או הילד כלפי התחייבות שום היתה שלא אע"פ כי מתבאר
נוצר זאת בכל עליה, מוחל עמו ההתחייבות שנעשתה ומי אשתו, בת

הילד. כלפי שעבוד

סעיף קיד סימן העזר אבן ערוך בשולחן נפסק דומה לגבידין ג
אשתו: בת מזונות

כלום". הפיטור אין מלזונה, פטרו האם "אם

ו: ס"ק קיד סימן העזר אבן שמואל בית וכתב

דיכולה והא אותה, לחוב דא"י משום - וכו' פוטרו האם "אם
ללמוד יש מכאן בפרישה כתב קי"ב. ר"ס כתבתי בנותיו ממזון לפטור
החיתון, לבטל והחתן האב נתרצו ואח"כ בתו עם חיתון עשה האב אם
מכאן ראיה. א"צ ובאמת בתו, רצון בלי החיתון לבטל רשות לאב אין
ס"ס המשפט בחושן בהג"ה והביא בתשובות הרשב"א מ"ש נשמע
נערה או קטנה שהיא כגון ברשותו בתו אם בט"ז וכתב ע"ש. של"ג

רצונה". בלא החיתון לבטל יכול
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הזוג בני שני אפילו או אחד של ביכולת אין זה לאור ולכאורה
לטובת הבית לרישום הדין בבית שהתחייב מהשעבוד בהם לחזור

הקטין.

היא שההתחייבות למרות דברים: בכמה לדון לנו שיש נראה אולם
לא עדיין ההתחייבות כאשר לחזור שניתן אפשר הקטינים, לטובת
מרצון ולא לחצים מתוך שנבעה התחייבות דין מה לתוקפה; נכנסה
רק היתה לא הילדים שם על הרישום מטרת כאשר הדין מה חופשי;
לצאת יסכים השני זוג שהבן כדי כפשרה, אלא טובתם ראית משום
שהאם שהמטרה מבינים והכל מקופח. עצמו ירגיש ולא מהרישום

הילדים. עם לבדה בבית תישאר

רי"ד בתוס' דעות שתי מצאנו נג,א)והנה נאמר:(כתובות שם בסוגיא .
טעמא מאי דכרין. בנין כתובת לה אין לבעלה, כתובתה "מוחלת

רי"ד: בתוס' וכן רי"ד, בפסקי וכתב אחילתא". אחולי

שאתן בסודר ממני קנה לשמעון שאמר שראובן מוכח, "ומכאן
זכותא אמרינן ולא מוחל למחול, שמעון ירצה אם - פלוני חפץ ללוי
דבנים זכותא הכא דהא למחול, שמעון של הימנו כל ולא הוא דלוי
למחול. יכולה היא אשה, בהדי אלא אתני לא דבעל ומשום היא,
לו ואין פלוני ההוא זכה דודאי פלוני בעבור זכה אמר שלא ודווקא

בפניו". שלא לאדם דזכין ולמחול בידו לעכב כח

אין למחול, ירצה אם אומר והרב יד: מכתב נוסף שם ובהערות
לזה, זה דומה ואינו בשבילו, שקנה מה ללוי ולהפסיד למחול יכול
ירתין אינון לה כתב דהכא דמי דלא לומר יש מזה, זה ללמוד ואין

כתובה. לה אין וכשמחלה כתובתך כסף

עיין - הריא"ז שהוא הרב, לבין הרי"ד שבין המחלוקת לכאורה
מכתובת חלק היא דכרין בנין כתובת האם הרי"ד, לפסקי בהערות שם
או דכרין בנין דין מתבטל ממילא כתובתה על מוחלת וכשהאם האם

עצמו. בפני חיוב שזה

הנזכרת? התוספתא כפי פוסק אינו הרי"ד וכי פלא ולכאורה
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חולק אין שהרי התחילה, כבר ההתחייבות האם שתלוי ונראה
והוא הרי"ד, שכתב כפי בו, לחזור יכול אין לפלוני זכה אמר שאם
התחיל כבר והנער נער של שיעבוד כמו עצמו שיעבד אם הדין
אשתו בנות וכן החיוב, תקופת בכל זכה לא שעדיין אף וזכה ללמוד
התוספתא מהרי"ד נעלם לא זה ולפי החיוב, החל הנשואים מעת

לעיל. הנזכרת

ניתן עוד אם לדון יש התגרשו לא הצדדים עוד כל כי נראה גם
ועיין לחזור, ניתן אין שבעקרון אחר במקום שהבאנו ואף לחזרה,
ודיכובסקי צימבליסט הגאונים הרבנים (ע"י 93 עמ' יא בפד"ר

זצ"ל) ואזולאי אלאשליט"א הגירושין מעצם חזרה "כשאין שכתבו:
לומר יכול ואינו בידו, זה אין הגירושין, תנאי לשנות שמבקש ממתנה,
עכשיו", כדעתו אז דעתו הגירושין לעצם שהרי בטעות, היה שהקנין
אינו שהרי לגרשה חייב מימלא בית בשלום רוצה כשאינו "ובמיוחד

גירושין". ולא שלום ללא לעגנה יכול

גירושין. מהסכם חזרה לעניין בנפרד שכתבתי מה בזה ועיין

לא הרישום מועד הדירה, לרישום ההתחייבות לגבי מקום מכל
לפני עוד חברו את תובע היה הצדדים אחד שאם ספק ואין נקבע,
שהצד מסתבר הילדים שם על הרישום את העביר לא מדוע הגט מתן

הזמן. הגיע לא עדיין משיב היה שכנגד

בשם חזקה הוי ומאימת ד"ה א צג כתובות מתוספות דמיון וקצת
חזקה אותה בה החזיק שלא עד גמור קנין שנעשה לאחר שגם ריב"ם
קונה כן שלדעת שכמו לחזור, יכול יחזור, שלא דעת גילוי שהיא
לחזור דעתו כך עניין, באותו שעסוקים זמן כל לחזור שיוכל ומקנה
"שדייש עד והיינו דעתו בגילוי חזקה קודם עוררים עליה יצאו אם

צריכה". היא מה לידע אמצרי

חופשי מרצון בא לא מהילדים אחד שם על הדירה חלק נתינת ואם
י: סעיף רמב סימן משפט חושן ערוך בשולחן הנפסק את לצרף יש

עד לך נשאת איני לו אמרה אשה, לישא שרצה באחד מעשה
ריקן, שמניחו על וצווח הגדול בנו שמע נכסיך. (כל) לי שתכתוב
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כתב כך ואחר במתנה. נכסי כל לו וכתבו והחביאו לכו לעדים אמר
קנה לא הבן ואמרו חכמים לפני מעשה ובא ונשאה, נכסיו כל לה

ל שהרי קנתה, לא שהריוהאשה הוא, בדבר וכאנוס לה כתב ברצונו א
שהיא מפני בטלה שהיא פי על אף הראשונה, במתנה דעתו גילה
המתנה הוי ראשונה, מתנה היתה לא אי אבל רמ"א: וכתב מסותרת.

גמור אנוס מקרי דלא קיימת, .(טור)שנייה

הר"ר "ופי' מחלוקת: הביא רמב סימן משפט חושן הטור והנה
ואי הוא נפשיה מחמת דאתי דאונסא משום טעמא דהיינו הלוי יוסף
אבל מידי ליה דכפי איניש הוי דלא ליצריה ליה למיכף מצי בעי
אבל מתנה, הויא לא מודעא בלא אפי' אחרינא מחמת דאתי אונסא
קמייתא מתנה משום לא איתתא קנתה דלא הא פירש חננאל רבינו
מילתא דמוכחא משום אלא הואי דטמירתא כיון כלל חשיבא דלא
יוסף הר"ר לפי דידן ובנדון קניא. לא מודעה בלא ואפילו הוה דאנוס
הר"ח לפי ובודאי אחרים, מחמת לאונס דומה שלנו שהנדון נראה
קנה לא שם אם שגם נראה עוד מודעה. נתינת אי של חסרון אין
שביאר וכפי גמור שאינו לאונס שהצטרפה מודעה מעין שהיה כיון
לא עדיין בפועל שהחיוב צירוף יש כאן אף שם, ונתה"מ הסמ"ע
שונה וכאמור הגט, לפני לא ובודאי מועד נקבע שלא כיון התחיל,
היה מהצדדים אחד שאילו וברור לעיל, שהובא נער של משעיבור
הילדים, ע"ש הדירה את העברת לא למה הגט לפני חברו את תובע
ואין התגרשנו לא עדיין משיב היה שכנגד שהצד לעיל כאמור ודאי

זה. בשלב בדבר מחויב אני

את שהבאנו גירושין מהסכם חזרה בענין שכתבנו מה לעיל ועיין
גט לקבל כדי כתובה על אשה שמחילת מז סי' גדול" ה"אור דברי
אחר לחזור רשאית והאשה מחילה, אינה הדין, מן חייב שהבעל

ממחילתה. הגט

עצמה. בפני כסיבה זה טעם על לסמוך שאין ברור אמנם

שהרישום התחייבות שניתנה הסיבה מה לדעת לנו יש נוסף דבר
כדי או הילדים, טובת משום האם הילדים, שם על יהיה הדירה של

מהשני: חזקה למנוע
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הובא השעבוד, בעת נוכח שאינו ג לצד שיעבוד של זה נדון והנה
לי נהנית שאתה קונם לחבירו "האומר א: כד דף נדרים במסכת גם
מאיר ר' יין, של חביות ושתי חיטין של כור לבני נותן אתה אי אם
פי על שלא נדרו את להתיר יכול זה אף וחכ"א: שיתן, עד אומר:

התקבלתי". כאילו הריני לומר שיכול חכם,

כתב: שם נדרים מסכת הר"ן והנה

למימר שייך גוונא האי דבכי שולחנו על סמוכים כשהבנים "ודוקא
לא והא לצרכן משלו להוציא יצטרך שלא איכוון דידיה דלהרווחה
על סמוכים הבנים אין אבל כן לומר יכול הוא האי ובכי אצטריך
הם שאמרו וכל קמכוין דידהו דלהרווחה איפכא הוי אביהם שולחן
בדבריו אין כן האב אמר ואילו הנדר התירו התקבלנו כאילו הרינו

שם. והמאירי שם הרשב"א כתבו וכן כלום".

במקרה לדון יש הנותן בכוונת מתחשבים שאנו הנ"ל הר"ן פי ועל
שלפנינו.

כדי פשרה הייתה לרישום הסכמה מטרת כאשר הדין מה ולכאורה
לתת רצה לא הוא מאידך אבל שותף הבית בעל ישאר לא שהבעל
פשרה, עשו כן ועל לה מגיע לא שלדעתו לפי חלקו את לאשתו
שמא זה ולפי האשה, טובת הייתה המטרה אבל הילדים ע"ש שירשם
על שלא ברישום היא שטובתנו סבורים אנו היום לומר האשה תוכל

הילדים. שם

נכבד, סכום זה לילד יין חביות ושתי חיטים בכור כי ברור והרי
הילד כאשר ועיקרו המתנה מטרת של עיקרו אחר הולכים אנו אולם
למחול. האב יכול כן ועל האב, טובת הייתה אביו שלחן על סמוך

האם שהארכתי יא סימן משפט חושן במשפט עיונים בספר ועיין
ראיה להוסיף ונראה הכוונה. אחר או המילים אחר בהסכם הולכים
שנכתב עיליש רב של השטר לגבי שאמרו ב סח מציעא מבבא נוספת
שלא כיון כפשוטו השטר לפרש שאין בהפסד, ופלגא באגר פלגא בו
"אמר כן: ועל ריבית, של דרבנן איסור על יעבור עיליש שרב יתכן
מה ספי. הוי לא לאינשי ואיסורא הוא, רבה גברא עיליש רב רבא



ילדיהם לטובת שנעשה מהסכם לחזור יכולים זוג בני תנטהאם

בשו"ע נפסק וכן וכו', בהפסד" תילתי תרי - באגר פלגא אי נפשך,
אם והפסד, באגר פלגא בשטר כתוב אם כה: קעז סימן דעה יורה
נא רבית איסור עושה היה שלא וידוע גדול אדם המקבל או הנותן
חלקים שני עליו שיקבל הריוח חצי יטול אם לומר להיתר אותו דנין
אלא יטול שלא האחריות חצי אלא עליו יקבל לא ואם באחריות,
לשטרא דיינינן בהכי, אתחזק דלא אחרינא באינש אבל הריוח. שליש
החצי יפסיד הפסד יש ואם רבית בו שיש שטר ליה והוה כפשטיה

כלום". יקבל לא ריוח בו יש ואם תנאו, כפי

שיהיה התכוון לא וודאי ת"ח הוא השטר שבעל כשברור למדנו הרי
משא"כ כוונתו, לפרש כדי בשטר וגורעים שמוספים הרי ריבית, איסור
שם ש"ך ועיין ריבית, לאיסור שנתכוון השטר שמפרשים ת"ח באינו
לנו שפשוט כיון מיניה מפקינן תפס אם גדול אדם הוא שאם נ ס"ק

באיסור. להתנות נתכוון שלא

בזה שגם יותרהרי המתחייב בכוונת שמתחשבים רואים אנו
בחוזה. מהכתוב

הילדים, היו לא לרישום ההתחייבות מטרת עיקר כאן אף כך, ואם
למחול. ההסכם את שעשו ההורים יכולים הנ"ל פי על שכך וכיון

לרישום מהתחייבותה בה לחזור יכולה האם דבר: של סיכומו
לא עוד ההתחייבות ביצוע ומועד מאחר ילדיה: לטובת בדירה חלקה
את להפיס אלא הקטינים טובת לשם היתה לא ההתחייבות הגיע;
יש התקבלתי"; כאילו "הריני שאומר כמי כיום ובעלה בעלה, דעת
שאפשר לחץ, בגלל אלא רצון מתוך נבעה לא התחייבות אם גם לצרף

מחייבת. אינה שכזו שהתחייבות לומר מקום שיש
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מה סימן

השאיר הבעל כאשר ירושה צו המבקשת אלמנה
קטינים ילדים

כתובה על אלמנה שבועת

dyexia mikefd miphw yi xy`k m`d zaehl dyexi ev z`ved

zreay `la dfd onfa daezk zeabl ozip m`d /dkld t"r

mwlg zxenz mipihwd z` oefl m`d zeaiigzd /dpnl`

.mipihw mipae zepihw zepa yi xy`k /dyexia

כאשר ירושה צו להוציא אלמנה ע"י מתבקשים אנו קרובות לעיתים
בוגרים. וחלק קטינים חלק או קטינים. ילדים לאנחות השאיר המנוח
רק לה ומגיע בעלה את יורשת האשה אין תורה דין פי על כידוע
להקנות הם רשאים הרי בוגרים ילדים כשיש מסוימים, בתנאים כתובה

קטינים. הילדים כאשר הבעיה עיקר לאם, חלקם

הבוגרים הבנים אם אף האם, ע"ש ירשם שהצו כשמבוקש
אינם שהם הקטינים הבנים הסכמת לקבל אפשר אי הרי מסכימים,
לתת יכולות אינן הקטינות הבנות גם החוק ומבחינת קניין, ברי
הסכמה לתת יכולות אינן אבל החוק ע"פ יורשות שהן כיון הסכמתן

החוק. ע"פ והקנאה

בחלקים הקטינים שם על תירשם שהירושה שהמבוקש פעמים
השאיר שהמנוח כיון המבוקש כפי לרשום יכולים אנו אין אבל שווים,
להקנות יכולים אינם הבנים ואילו יורשות אינן הבנות והרי ובנות בנים

קטנים. שהם כיון בשווה עמם שיחלקו לבנות

אפשר שאי בנים, רק השאיר כשהמנוח גם קיימת השאלה כן כמו
מת, והאב בכור מהם אחד כאשר עצמם לבין בינם בשוה לחלק
ההלכה ע"פ ואילו בשווה שווה לכולם לתת יש החוק שמבחינת

להקנות. יכולים אינם וקטנים במוחזק, שנים פי נוטל הבכור



קטינים ילדים השאיר הבעל כאשר ירושה צו המבקשת תסאאלמנה

עשרה שלש אחר גם להקנות יכולים אינם האב בנכסי ולכאורה
עשרים. להם מלאו לא עוד כל "במכירה" מדובר אם

תמיד ולא דירה, למכור רוצה האם כאשר שכיחה הבעיה בעיקר,
לדון יש זה מינוי על אף טבעי, כאפוטרופוס האם במינוי מסתפקים

קטן. לנכסי קרוב מורידים שאין חשש מאותו

שייכת הדירה מחצית כלל בדרך דירה לגבי כיום כי לציין [ראוי
בחוזה] ו/או בטאבו הרישום פי על לאשה כה בין

האם תקבל באם האם, רצון כפי לחלוקה פתרון שיש פעמים והנה
כתובתה את שתגבה ידי על הירושה, כל ולפעמים בירושה גדול חלק
מחלקה לזכות היא יכולה ואז גדולה. הכתובה אם כמובן מהעיזבון,

הירושה. את לעצמה לקבל לחילופין או הבנים בין לבנות

בית בפני מתחייבת שהאם הוא פעמים, מספר שעשינו שניה, דרך
התחייבות גם הוספנו ופעמים שיבגרו, עד הקטינים את לפרנס הדין
ובתמורה לכך, תתנגד שהאם קרה ולא נישואיהם, בהוצאות לשאת
גדולה הירושה כשאין כמובן הירושה, רוב או כל את האם תקבל לכך

עיניה. ראות כפי הירושה לחלק ותוכל חלקה יגדל ובזה מדאי,

לדון: יש הדרכים שתי לגבי אולם

שבועתא) להשביע, נוהגים אנו אין שכיום כיון הכתובה, לגבי
שאין היא פסוקה הלכה והלא כתובה תגבה כיצד א"כ אלמנה,
מלוג וכשנכסי בשבועה, אלא ותוספת עיקר כתובה גובה האלמנה
אלא נפרעת אינה מנכסיו, ליטול ובאה קיימים אינם ברזל צאן ונכסי
להשביע נוהגים אין וכיום א צו העזר אבן בשו"ע כנפסק בשבועה,
גיטין אמרו מלהשביען שנמנעו בשעה חז"ל בזמן וכבר האלמנות. את
אז שגם אף כתובה, מפסידה הייתה שהאלמנה שם וברש"י ב לד
רצו לא דין שבית אלא ממנה הייתה לא א] לה שם [עיין הסיבה

שקר. שבועת של סכנה מחשש להשביעה

ישב) ילדיה לפרנס האם מצד התחייבות קבלת של בדרך גם
יאמרו, הקטינים והרי הקטינים, לטובת לדאוג שעלינו כיון והוא קושי.
כיון אמנו, בהתחייבות צורך לנו אין לטעון, פה להם היה אילו
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לנו, תיתן בודאי היא תתחייב לא אם ובין תתחייב אם בין שהאימא
חלקנו נפסיד כן אם ולמה בטנה? בן מרחם עולה אשה התשכח

לאימא. וניתן בירושה

קטןעוד עשרים, עד עשרה שלש מבן קטנים גילאי לגבי קושי
מתנה לתת יכול מאידך אבל בירושה, שקיבל קרקע למכור יכול אינו
וי'. ט סעיפים רלה חו"מ בשו"ע כנפסק בירושה, שקיבל קרקע גם

אוג) פרנסה משום להן שמגיע לדון יש הבנים בין בת לגבי
הזה בזמן להן שמגיע פוסקים כמה דעת משום וגם נכסים", "עישור

אחיהן. לטובת תורה כדין הירושה על מוותרות אם תמורה

שבועהד) הסיבהלעניין מה טעמים שני נאמרו דהנה לדון, יש
חז"ל מתקנת כתובה לה שיש כיון שבועה: האלמנה את שהצריכו
פי על א צו הב"ש שכתב וכפי צררי, לה התפיס שמא חיישינן
תקנת בהם שייך שאין ונצ"ב נ"מ לגבי זה ולפי ורא"ש, תוספות
אפילו שבועה צריכה ואינה לצררי, חוששים שלא כתב חז"ל,
התפיס למיתה סמוך שמא שחוששים שני טעם בעין. אינם כשהנכסים
שמא נוסף וחשש פתאום. מת אם לחוש אין זה ולטעם צררי, לה

בגלגול. רק אותה משביע זה חשש על אבל בעלה, משל לקחה

היאה) שאין כיון חז"ל שתקנו לכתובה חשש אין היום ושמא
ש"ח כאלפיים הרבה, שווה היא אין כידוע שהרי האשה תביעת עיקר
הכתובה תוספת היא התביעה עיקר פחות, הרבה ולספרדים לאשכנזים
לא ככתובה תוספת לא "דאם הרמ"ה בשם הרא"ש הביא וכבר ונצ"ב
ניתנה דלא היתומים מן כשנפרעת התוספת על לישבע צריכה היתה
גבי הלוה בחיי זימניה מטא ולא חוב דבעל מחיים לגבות כתובה
הדין מן שאין אפשר משביעים אין הכתובה משום ואם שבועה" בלא
צריכה אינה הדין מעיקר פתאום במת כתובה; תוספת על להשבע
ולנכסי לכתובה צררי יתפיסה שמא החשש כי נראה ועיקר להשבע;
שמא חושש שהבעל כיון כיום, קיים ואינו מהמציאות רחוק מלוג
נשים גם לצערנו בעלה, את יורשת שאשה החוק פי על תגבה האשה
אותה להתפיס החכמה מן ואין כידוע, כן עושים ומצוות תורה שומרי
היה זאת בכל ואם לה, מהמגיע יותר שתקבל ייתכן שהרי צררי
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היה שלא פתאום ובמת צוואה, כותב היה כתובה בעבור מתפיסה
שבועה. חיוב אין הדין מעיקר כאמור צוואה, לכתוב בידו סיפק

ס"קו) צו סי' תשובה הפתחי שהעלה מה פי על להוסיף ויש
נ או כספים לה נפלו שאם יעקב השב בשם והבעלב מלוג נכסי מכרו

צורך ואין לה, החזירם שמא לחוש לנו אין בהלוואה, אותם לקח
נכסים לגבי הוא לחוש שיש ומה פירות, לו שיש כיון עליהן, להשבע
שטוענים בשבועה, אפילו גובה אינה אלו ואת ואינם, בעין שהיו

שנאבדו. ליורשים

מהטעם או לצררי לחוש לנו אין מלוג נכסי של בכספים זה ולפי
תגבה; לא הכתובה עיקר לעיל; שכתבנו מהטעם או יעקב השב של
מקום אין כן על צררי. חשש אין התקנה מעיקר כתובה לתוספת

להשביע. כיום

כיון הזה בזמן חשש זה אין לכאורה תפסה, שמא החשש ולגבי
תופסת היא ואם כנ"ל, ירושה צו ע"י כלל בדרך מובטחת שהאשה
מתפיסה, קל שהוא ירושה צו ע"י ותגבה תלך ודאי היורשים מפני

לט. סי' תנינא רע"א שו"ת ועיין

וסי' ו העזר אבן ואהלות מר ושו"ת ב סי' חייא מעשה שו"ת ועי'
משביעים. אין רחוקות שבחששות יא

משוםז) להשביע, כיום נוהגים אנו שאין הסיבה נוסף: וטעם
השבועה. על חשודים כיום שאנשים

ויש חרם שהנהיגו ראשונים יש חמורה שבועה למנוע כדי והנה
בזמן כתבו א לה גיטין התוספות העתיד: על שבועה נוסח שהנהיגו
פרק גיטין מסכת הרא"ש ואילו שבועה. במקום חרם לקבל תקנו הזה
אפי' האלמנה להשביע נהיגי דהאידנא כתב "ור"י כתב: ח הלכה ד
בחרם עליה שגוזרין להשביעה רגילין שאנו ענין דבאותו בב"ד
כל מרובה העונש אין בכתובתה שקבלה מה על שתודה ובשבועה
סי' ובט"ז לשקר", מפיה שבועה יוצא שבועה דבשעת היכא כמו כך
והביא תודה שלא כך אחר רק עונש עליה שאין כתב כא ס"ק צו
שמה השבועה שאין כך כל חמורה אינה שלנו שהשבועה ממרדכי
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אחר שתאמר אותה משביעים אלא אמת, הוא עכשיו אומרת שהיא
היה השבועה שבשעת משום חמורה, אינה זו ושבועה אמת, כך
שהיא כיון שלה, "באמת" טועה שהיא [אלא אמת. לומר בדעתה
שו"ע פסק כך אכן כלום], לקחה שלא וסבורה לעצמה היתר מורה
דהאידנא שאומר מי יש כא: סעיף צו סימן העזר אבן ערוך שולחן
להשביעה, רגילים שהיו ענין שבאותו מפני בב"ד, אלמנה משביעים
בכתובתה, שקבלה מה שתודה התורה ובשבועת בחרם גוזרים שהיו
יוצאה שנשבעת שבשעה שבועה, כמו כך כל מרובה העונש אין

לשקר. מפיה שבועה

השבועה נוסח שאף כמדומה אבל כיום, גם להשביע ניתן זה ולפי
כיום. משביעים אין שבשו"ע

שחוששיםח) משום משביעים אין שכיום הסיבה וכאמור מאחר
ה אם אמרו יב צו בסי' והנה לשקר. חשודים חשודהשהנשבעים יא

תשלומים". ולא שבועה לא כאן "אין חשוד הוא גם ואם ישבע, שכנגדה
שטוענים כיון יתומים כלפי לא ובודאי ישבע שכנגדה מקום אין באלמנה
ס"ק צב התומים והנה חשד, בגלל כאמור משביעים אין אותה מ"מ שמא,
הבית אולם כפשוטם, הדברים הבינו יב - יא ב חלק מאירות ופנים יא
אין דרבנן היא שהשבועה שכיון וחלק, דבריהם, הביא שם צו מאיר
הבעל ועל שטרו, ויפסיד משלם להישבע יכול שאינו מתוך בה אומרים
שאינה בגלל תשלומים חיוב שאין הכוונה תשלומים "ואין הכתובה. לשלם

להשבע. יכולה

נהוגט) היה כתובות בהרבה בעלמא: לצירוף שלישי, טעם
משבועה מכוחה והבאים אשתו את פוטר שהבעל נאמנות לכתוב
גם הובא בעירו, המנהג שכן כתב יח סי' חו"מ קמא ביהודה והנודע
העזר אבן במהרשד"ם הובא הרא"ש כתבו זה ומנהג א; צח בפת"ש
ועוד, נא העזר אבן נועם דרכי ושו"ת רנט וסי' קעד וסי' קטז סי'

עא) כלל הרא"ש שו"ת עי' ברא"ש, מפורשים דברים מצאתי לא עתה הוא(לעת וכן ;
אף שנח סי' הרשב"ש שא; סי' ח"ג תשב"ץ שבשו"ת הכתובה בנוסח

ועוד. הרשב"א; בשם זה מנהג מביא הוא

טעות אחריות מעין משום בזה יש אולי כן, הנוהגים שרבו וכיון
וצ"ע. שבימינו, הכתובות בנוסח זה שאין אף סופר,
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לכתוב פשוט המנהג אם אפילו כתב לג ס"ק עא חו"מ הש"ך אולם
שיש אלא הנאמנות. מהני לא מהמנהג ידע לא הלווה אם נאמנות
שבועה חיוב שיש יודע לא הבעל אם גם כן כתב הש"ך האם לדון
ואילו שבועה, בלא נאמנת שהאשה לכתוב נוהג שיש יודע אינו וכן

החיוב. עצם על נאמנות על הוא בש"ך הנידון

עדי) הקטינים למזונות מתחייבת שהאם השניה האפשרות לגבי
שהם או ליתומים, תועלת יש זו בהתחייבות האם לדון, יש שיבגרו,

לנו. תדאג כה בין האם הרי לומר יכולים

מוסרי, לחיוב כתוב חיוב דומה שאינו כיון תועלת, יש לכאורה
החדש הבעל של לחץ עקב פעמים שמתחתנות אחר נשים כמה והלא

לפני. גם מקרים שהיו וכפי קודמים מנשואים ילדיהן מזניחות

למשל המזונות, של מחיר אינו הספק של המחיר אעפ"כ אולם
תתחייב שהאם המזונות שווי אלף, מאה הוא בירושה החלק שווי אילו

ל אלף, ועשרים מאה לפרנסהוא תסרב האם שמא שהספק ברור א
הירושה. של אלף מאה את שווה אותנו

הקטיןיא) חלק תמורת האם להתחייבות מקום שיש נראה אמנם
שהלך מי לכך: דוגמה מעין מצינו ששאלנו השאלה ולגבי בירושה,
על מעותיו שהניח הוא הדין אשתו, את ופרנס אחר ובא הים למדינת
מלשלם פטור שהבעל א קח כתובות בתוספות ר"ת ודעת הצבי קרן
שפרנסה, זה לולי במזונות מתחייב היה שהבעל ברור זה שאין מפני
הייתה לא אם מצמצמת הייתה עצמה שהאשה להפטר יכול היה ששמא
מזונות. לה פוסקים דין בית ואעפ"כ מעות, לה שממציא מי מוצאת
האם חשבון לעשות אלא האב תועלת חשבון לעשות לנו שאין הרי
לאשה מזונות פוסקים כשאנו הטעם שזה ואפשר לאו. אם חייב הוא
ידיה, מעשה על עמה מחשבים אין ה ע סי' ושו"ע הרמב"ם לדעת
להרוויח יכולה שהיא הסכום את המזונות בחשבון לוקחים שאין דהיינו
דמעשה הדין לבית ידוע אם אפילו טז ס"ק הב"ש פי ועל ידיה, ממעשה
לדון רק לנו שיש הרי מזונות. לה פוסקים מקום מכל לה מספיק ידיה

מחובו. להפטר יכול שהוא במה להתחשב ולא חייב הבעל האם
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מקטנייב) [שאינו בנו שמפרנס שאב פוסקים שאנו גם מה
אומרים ואין שפרנס, מה על תשלום לבקש רשאי הדין מעיקר קטנים]
גם ועיין לא. ס"ק ע סי' ח"מ שהביא וכפי במתנה שנתן שחזקה
על הסמוך גדול רע, סי' חו"מ בשו"ע הוא וכן ב, יב מציעא בבא
שלחן על הסמוך הדין והוא איבה, מפני לאביו מציאתו אביו שלחן

ריז. עמ' האבידה משפט - אימו

האם, רק ולא האב, אף משלו נכסים לקטן יש שאם הלכה והרי
בב"ש כמבואר צדקה מדין הוא שהחיוב כיון במזונותיו חייב אינו

ב. ס"ק עא

ואפשריג) תועלת. בה יש לזון האם שהתחייבות נראה שכך וכיון
שהדברים ברור אמנם בירושה, הקטין של חלקו במקום לבוא שיכולה
אין אבל הירושה, על בהרבה עולים והמזונות קטנה בירושה אמורים
ניתן ספק כל לצאת וכדי גדולה. בירושה יפה כוחה זו התחייבות
וכו' בכבוד בני את לפרנס מתחייבת אני ההתחייבות: בנוסח להוסיף
ניתן כן כמו במקומה, תישאר ההתחייבות לאחר אנשא אם ואף
העניין. כפי הכל הקטין, נישואי בהוצאות להשתתף התחייבות להוסיף

נער לגבי מתנה או מכירה בגדר הוא זה ויתור האם ההגדרה לגבי
למכור, רשאי ולא לתת רשאי הלכה פי שעל לעשרים, עשרה שלש שבן

ובפני דין בית עצת פי על נעשה שהדבר כיון לחוש שאין הם.נראה

היאיד) שאין אף הבנים, בין קטינה בת השאיר המוריש כאשר
נכסים עישור הדין מן לה מגיע מקום מכל דין, פי על יורשת
כיון כתב: ושם ס סי' טו חלק אליעזר בציץ בזה דן וכבר מהעזבון,
יכולה כן על קיג, העזר אבן בשו"ע וכנפסק נכסים עישור לבת שמגיע
האם מחלוקת הביא ז סעיף שם שהרמ"א ואף בירושה, חלק לקבל
כתבו שם וט"ז יט ס"ק הב"ש בוגרת, בת לגבי נכסים עישור דין יש
שלא סובר לג סי' חו"מ הנו"ב אמנם לבוגרת, גם לתת כיום שנהגו
כט"ז. המנהג שפשט לבסוף הודה הוא אף מקום מכל אבל כב"ש,
גם שהובא ט סי' הגרשוני ועבודת קיג לסי' הלל מבית עוד והביא

לי". "קים לומר יכולים היורשים שאין היטב, בבאר
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לחתום הבת את מחייבים האם בפוסקים גדולה מחלוקת ובנוסף,
יירשו שאחיה כדי סדום, מידת על וכופים ירושה ויתור על בחינם
פוסקים מגדולי ולכמה תשלום לדרוש יכולה שהיא או תורה, דין כפי
שהביא אליעזר בציץ עי"ש אחוזים עשרה לבקש היא הבת רשאית

זה. בעניין הפוסקים שיטות את

כתובהטו) תמורת ירושה צווי להוציא מקום שיש נראה כן על
הזוכה את מחתים שאני פעמים דמילתא ולרווחא למזונות. והתחייבות
אותה, ייתבעו אם לדין הזוכים עם שתעמוד בוררות שטר על בצוואה
שהיא טענה תועלה שלא ומוסכם תורה דין פי על שידונו ומוסכם

שבידה. הצו בגלל מוחזקת

מו סימן

אנשים גבורת בטענת נאמנות

/miyp` zxeab oerhl dy`d zepn`p /miyp` zxeab zxcbd

mi`tex zepn`p /dhhw mewna zepn`p /miyp` zxeab lr ditk

ietixa oexzt yiyke

דין פסק

האשה - נ' ד' הבעל, - ע' ד'

onfa dy` zepn`p /"miyp` zxeaba" lelk dn /dyrnd xetiq

zprha mb jxev yi m`d /miyp` zxeab zprh oerhl dfd

oecpa "xacl miilbxd" /oizndl yi onf dnk /`xheg `pira

elz m`de dhhw idn ,dhhw mewna dy`d zepn`p /epiptlyi

dze` dzlrd dy`dy miyp` zxeab zprh /dhhwd mxeba

dl yiy xyt`y miyp` zxeab ;mi`tex zepn`p /ab` jxck

/ciledl lbeqn epi` lrady reawl ick dwfge aex /d`etx

.oexqg yi zprehl mb xy`k `xheg zpreh

שבטא) יב ביום משותפת גירושין לבקשת תיק פתחו הזוג בני
פתחה מכן ולאחר בית, לשלום תיק הבעל פתח תשנג אב בח' תשנג,

לגירושין. תיק האשה
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הזוג בני 93 מאי מאז 2/11/92 מיום כדמו"י נשואים הזוג בני
ילדים, להם אין ,5/3/93 ב ידם על נערך גירושין הסכם בנפרד, גרים
באפשרותם ואין ילדים להם אין כי הצדדים כותבים הגירושין בהסכם
כי סיפרה האשה להתגרש, רוצים הם כן ועל משפחה חיי לקיים
תשלום קיבל הבעל כי לציין יש הלך, לא וזה לגשר ניסו הם בעבר

הגט. עבור

מודים הצדדים שני וקצרות, ארוכות ישיבות של רב מספר נתקיימו
טענה האשה רופא, ע"י אושר הדבר ואף בתולה עדיין היא האשה כי
בעיניה, מאוס הוא וכי בעלה את סובלת אינה שהיא בתחילה כבר
בישיבה כבר בה. להתנקם כדי רק היא להתגרש מסרב שבעלה והסיבה
אינה מילדים המניעה כי האשה טענה הבעל לדברי בהגיבה הראשונה

בעלה. בגלל אלא בגללה

שני כאן יש כי נראה וגירושין בית שלום בענין לדון בבואנו
וטענת אנשים" "גבורת טענת עליהם: לדון שיש עיקריים נושאים

עלי". "מאיס

שלום רוצה ואני אשתי את אהבתי הדרך אורך לכל טוען הבעל
טוען שביניהם הריבות דברי ועל ליעוץ, תלך שהיא ומבקש בית
הבעל משכורתה", את שתכניס בקשתי אני שטויות על "שזה הבעל
הבעל ענה ביה"ד לשאלת ובתשובה אישות, עניני על התלונן לא
מפני מפחדת שהיא בגלל היא בתולה היא שהאשה הסיבה כי
רופאה לו אמרה שכך וטען הוסיף עוד מהתכוצויות, סובלת שהיא
הדין: בבית ושיטה ביה"ד מדיוני השתמט הבעל האשה, את שבדקה
ימצא שהוא בטענה דחיה ביקש הוזמן שהבעל הישיבות לאחד
לא ואעפ"כ מהמלואים, שוחרר הוא כי נתברר ובפועל במילואים
רופא אצל להבדק הצדדים הסכימו כסלו ביט דיון לאחר הופיע,
ד"ר והוא ידם על שהוסכם לרופא אותם הפנה הדין בית מומחה,
ונישנות, חוזרות התראות לאחר ורק מלהבדק, התחמק הבעל הלפרין,
מסירוב המסקנות את יסיק הוא כי הדין בית הודיע מהן שבאחת
יותר לוקח המוסכם הרופא כי טענה הבעל העלה להבדק, הבעל
לא הדין בית ב"אסותא", מכיר שהוא מרופא שקל) 300) כסף
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פנה כן פי על (אף פה, ושבעל שבכתב הבעל של זו טענה קיבל
שיב בע"פ לרופא הדין מחיר),בית לו ויוריד הבעל לקראת וא

רק אלא הבעל, ע"י מיד נמסרו לא הרופא של הבדיקה תוצאות
על והנה התוצאות, את הבעל נתן התראה, שלח הדין שבית לאחר
ד"ר עליהם הסכים וכן הלפרין, מד"ר שנמסרו הבדיקה תוצאות פי
יש כי מתברר הרי בנפרד, הבעל את בדק הוא שאף אולשינסקי
יחסים, קיום לאפשרות הקשורים ההולדה באברי מומים שני לבעל
אפשרות לאי רצינית להסתברות שגורמים מומים הם אלו מומים
אצל זאת גרמו הם כי רפואית עדות אין אך אישות, יחסי לקיום

זה. בעל

לא היא אותה, מגעיל בעלה כי הדרך כל לאורך טענה האשה
ללכת הרעיון מעצם נחרדה והיא אופן, בשום אליו לחזור מוכנה
באלימות כלפיה נהג הוא לבעלה, לחזור לה שיגרום מנת על ליעוץ

מהבית. וגרשה מילולית

"צנועה" כאשה נתגלתה האשה בתולה, עדיין היא האשה הנתון כפי
עניני על דיבורים מפיה לשמוע היה קשה כיום, "המקובל" כלפי
לאחר אמנם אלו, דברים על לדבר שלא התחננה ממש היא אישות,
שוכבים היו שהם למרות כי האשה טענה אז רק לחץ, הדין שבית
חקר הדין כשבית יחסים, לקיים הבעל הצליח לא בגדים בלא ביחד
הבעל כי האשה טענה האחרונות, בישיבות וכן השניה בישיבה יותר
יחסים, לקיים מסוגל אינו שהוא הסיבה וזו מוקדמת משפיכה סובל

האשה טענה כן הדיןכמו בית בפני פעמים רוצהמספר היא כי
לאחר אלא ישחררה ולא בה יתנקם שהוא לה אמר הבעל וכי ילדים
האשה להבדק, הצדדים את שלח הדין שבית הבדיקה בענין שתזקין,
את הוכיחה אכן הבדיקה תוצאות הדין, בית להחלטת מיד צייתה
שהיא הטענה כי מוחלטת בודאות הוכיחה וכן בתולה היא כי טענתה

שקר. טענת היא מהתכווצות סובלת

עיגוןב) פרשת לפניו כי כשהבחין הדרך בתחילת כבר הדין בית
להתגרש הסכמה לידי הצדדים את להביא וניסה מאמצים השקיע קשה

הבעל. ידי על נדחה הדבר אך
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גבורת טענת והן עלי מאיס טענת הן הטוענת עגונה אשה לפנינו
האשה של טענותיה את לקבל לנו יש "חוטרא", טענת עם יחד אנשים
לפסוק הדין בית יאלץ יסרב הבעל שאם ויתכן בגט, בעלה את ולחייב

י כי לפסוק נראה כן כמו לגט, בהוצאותכפיה הבעל את לחייב ש
שהיא מראש ידע שהוא טענה טען והוא מאחר האשה, של בדיקתה
בס"ד שכתבתי במה עי' ההוצאות, לחיוב (נימוקים נכונה. אינה

ב). סי' ח"א חו"מ במשפט בעיונים

דברים:ג) בכמה לדון לנו יש והנה

אנשים" "גבורת בכללהגדרת היא מוקדמת שפיכה טענת האם ,
אנשים; גבורת האשהטענת האםנאמנות אנשים; גבורת טענת לטעון

כשיש נאמנת היא האם נאמנת אינה באם הזה; בזמן גם נאמנת
בזמן גם נאמנת האשה האם לדבר; רגלים בכלל ומה לדבר" "רגלים
מסירוב האם "קטטה", הגדרת היא ומה בעלה, לבין בינה קטטה שיש
גבורת לו שאין האשה שטענת הוכחה להביא ניתן להבדק הבעל
לאשה הבעל בין להכריע גם נאמנים הרופאים האם אמת; היא אנשים

אנשים. גבורת טענת לגבי

אנשים: גבורת בגלל לגרש כופים העיקריתהאם הסיבה כאשר
מישנית טענה זו אלא אנשים גבורת בגלל הייתה לא האשה, לתביעת
אפשרות יש כאשר ובפרט ריפוי; ע"י תקווה לבעל כשיש שלה;
בגלל פעולה לשתף רוצה אינה כבר התובעת אך רפואי, לטיפול
בעיה יש לאשה גם אך אנשים גבורת חוסר לבעל כשיש העבר;

פוריות. של

הדברים: ונבאר

שלפנינוד) בנדון אנשים: גבורת בטענת נכלל מה ההגדרה לענין
אינו הוא כן ועל מוקדמת משפיכה סובל הבעל כי האשה טענה
גבורת בכלל זו שאין בפנינו טענה הועלתה והנה יחסים, לקיים מסוגל
שבכמה יתכן ואף נכונה, אינה זו טענה קישוי. לבעל שיש כיון אנשים
ועי' אנשים, גבורת של טענה מסתם חמורה מוקדמת שפיכה עניינים
שכופים במקום האם התוס' דנו שם כי ד"ה ב סה יבמות תוספות
וכתבו: כתובה, תוספת מקבלת היא האם טענה מחמת באה בגלל
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אבל עטרה, הכנסת הפחות לכל כאן ויש להתקשות יכול אם "ומיהו
רדב"ז בשו"ת הוא וכן תוספת". דיש נראה זה על למרק כח לו אין
טענה אי "ואפי' עונה: קיום מאי יותר גרוע שזה קפה אלף ח"ד
באבר ומשמש כחו סר ומיד ונכנס הגדר ויפרוץ ויעמוד ביתו על ישען
בעלה ידע הא דמשקרא משום דאי שטתא האי לפום מהימנא מת
דלא משום ואי משקרא, לא ליה דקים דבמלתא ואמרינן מילתא בהאי
חוטרא בעינא ואמרה טענה מחמת אתיא הא ורביה, אפריה מפקדא
ויוציא מהימנא, טענה מחמת אתיא לא ואפילו לקבורה, ומרא לידה

דאדרבה עונה, קיום זה דאין כתובה, יותרויתן היא ואע"גמצטערת ,
כתב וכן ביאה. מקריא לא עונה לקיום הדברים לכל כביאה דהעראה

לברכה...". זכרונו הרשב"א

בין לחלק הסובר הב"ח על שחלקו עו סוס"י וב"ש ח"מ ועיין
מרד, מתוך לבין וכיוצא להתפשט עצלות בגלל בבגדו רוצה אינו אם
עמה מתנהג שאינו שכל הח"מ וכתב בדבר, לחלק שאין כתבו והם

כמורד. נחשב בעונה הדין ע"פ

הרדב"ז דברי את ז"ל] קוליץ [הגר"י הביא ,116 עמ' יב ובפד"ר
עומד, אם שגם מדבריו "הרי כתב: ולבסוף מקורות, כמה לעוד וציין
מצטערת היא ואדרבה עונה, מצות קיום זה אין מיד, שנגמר אלא

להלן. גם יצויין ,104 עמ' ושם ,87 עמ' י פד"ר גם ועי' יותר".

בא ואינו עמה שוכב אינה שבעלה "טוענת ז: קנד שו"ע גם ועיין
אנשים שגבורת הרי אנשים". גבורת לו שאין טוענת כדין דינה עליה,
והן לא וכלל כלל הן אישות, יחסי עמה מקיים שאינו כל כולל

מבחוץ. שעושה מפני עמו מהביאה להנות יכולה שאינה

"האומר כי יג סעיף עו סימן העזר אבן ערוך בשולחן נפסק וכבר
אם וכ"ש כתובה, ויתן יוציא בבגדה, והיא בבגדי אני אלא אפשי אי
בנידון שכתב קכו סימן זאב בנימין שו"ת ועיין כלל. לה נזקק אינו
ממי גרע דלא להוציא אותו דכופין לע"ד "נראה אנשים: גבורת טענת
שהיא וכ"ש, להוציא... אותו דכופין מפרנס ואיני זן איני שאומר
לה ואין הארץ כל כדרך בועלה שאינו דהיינו בבגדו והוא בבגדה
הונא דרב אליבא נערה פרק בכתובות כדאמרן דיוציא, ממנו תשמיש
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ויתן יוציא בבגדה והיא בבגדי אני אלא אפשי אי האומר דאמר
דיוציא דוקא ולאו לחופה, נכנסה למה כלה יודעין דהכל כתובה,
שעושה כיון בשוטי אותו דכופין נמי אלא כתובתה לה ויתן מרצונו

כדין". שלא עמה

הדיןה) מעיקר אנשים, גבורת טענת לטעון האשה נאמנות לגבי
ורגלים סיוע כשיש לנשים מאמינים הזה בזמן ואף נאמנת, האשה
שטענתן לדבר הש"ך] לבעל אנשים גבורת ספר ע"פ רגליים", ["קצת
"אם ז: סעיף קנד סימן העזר אבן ערוך בשולחן נפסק וכן אמת,
מכחישה, והוא גט, ושואלת עליה, לבא אנשים גבורת לו אין טוענת

שנים) י' שהתה לא (ואפי' נאמנת שהיא אותו(טור)י"א וכופין ,
לזאת ליתן צריך אחרת, לבעול שיכול דאע"פ (וי"א מיד... להוציא
לך, עצמי מסרתי לומר יכולה עליה, לבא יכול ולא הואיל הכתובה,
תובעת אם אבל כתובתה. תובעת כשאינה בד"א, יותר) לך אעשה ומה
הזה דבזמן וי"א הגה: כופין. אין להוציא ואף נאמנת, אינה כתובתה,

נאמנת אינה חצופות, נשים אמתלאות(מרדכי)שיש שיש במקום ומ"מ .
שוכב אינה שבעלה טוענת אם נאמנת)... אמת, שאומרת ואומדנות

אנשים". גבורת לו שאין טוענת כדין דינה עליה, בא ואינו עמה

הגרי"ש מדברי הזה, בזמן אשה נאמנות לגבי לציין חשוב אמנם,
נראה שיותר קנ עמ' שאול משפטי בספר שהובאו שליט"א אלישיב
בטענת מאשר בנידתה, עליה בא שבעלה הטוענת לאשה להאמין
חוטא, שהוא חשש יש נדה לגבי נאמינה לא שאם כיון אנשים, גבורת
אינו שאם אנשים גבורת לגבי כן שאין מה ביחד] לחיות ימשיכו [אם

חוטא בגדר אינו עדיין ישראלייכול הגר"ש עם בזה שנחלק מה בהרחבה (עי"ש

וכפיז"ל) יתרפא], [שמא לדחות לחפש לנו יש אנשים בגבורת ועוד, ,
והיא חדשים שמונה עברו אם שגם קכז סי' הריב"ש כתב שכבר
לרצותה ליבה על הדיינים "וידברו בבקשה אליה באים בתולה עדיין
אם אמנם גירושין", שקשין לפי יתפרדו ולא יתלכדו ידובקו למען
סה יבמות ובתוס' אותה", חוסמין "אין תרצה ולא לבבה תאמץ היא
וגם מרובים", ש'די רחמי כי בנינה לסתור תמהר "ולא אמרו:
או ב' שתמתין לה וטוב להפריד תמהר "ולא כתב לג סי' מהרלב"ח
שאפילו מהרשד"ם למד ומדבריו מבעלה", להבנות תזכה אולי שנים ג'
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ולגרש לכוף שאין כעת, אנשים גבורת כעת לבעל שאין הרבה בידוע
הביא גם ושם תקנה". לה אין ממושכת שתוחלת שיראה "עד לאלתר
צריך לדבר) רגליים (בלא הזה בזמן נאמנת האשה שתהיה שכדי

טובא". ומעלי "צניעא שתהיה

שש שישבה "כגון הוא קנד עמ' שם הגריש"א שהזכיר האמתלה
כאלה אמתלאות אבן להוציא שלו הכיס כרתו אם וכן ילדה ולא שנים

שלה". בטענה התומכים בזה וכיוצא

עצמהו) בפני העומדת טענה זו אנשים גבורת כןטענת ועל ,
טענת גם אנשים גבורת לטענת בנוסף האשה שתטען צורך אין
המניעה עצם מספיק אלא ילדים, רוצה אני דהיינו חוטרא", "בעינא
כדי גם האם ומחלוקת בגט, לחייבו כדי יחסים, מקיום הבעל של
כן שאמרה "ודוקא כתב: יח ס"ק שמואל בבית גט: לתת לכופו
דאינו כיון כאן, מהני לידי חוטרא בעינא טענה בלא ואפילו בפניו,
גבורת ספר בשם כתב טו ס"ק תשובה ובפתחי העונה", לקיים יכול
אלא חיוב לפסוק כדי זקוקים אין חוטרא בעינא שטענת אנשים,

בשוטים. כפיה לצורך

בשםז) כתב כ ס"ק שם תשובה בפתחי להמתין: יש זמן כמה
וה"ה שנים, ג' או בב' סגי בתולה עדיין היא "שאם אנשים": "גבורת
אומדנות צריך ואין נאמנת לדבר רגלים או אמתלה שום בשאר

סגי". קצת לדבר ברגלים רק דמוכיחות

רגלים, קצת אפילו הש"ך ולבעל לדבר, רגלים מספיק אם ולכאורה
היא אם והרי ושלש, שנתיים להמתין צורך אין הרי הזה, בזמן אפילו
בפחות אפילו אנשים, גבורת לו שאין לדבר, רגליים יש בתולה עדיין
ז"ל ורנר הרה"ג (ע"י והלאה 104 עמ' י בפד"ר ואכן זה. מזמן
הש"ך בעל שכתב שנים ג זמן אמרו שליט"א) וצימבליסט ז"ל אזולאי
כשטוען משא"כ בתוליה, שיבר לא ורק עליה שבא כשטוען הוא
שלפנינו. הנדון ממש וזה - כלל מתקבל לא זה הסכימה לא שהיא
שהיו במקום הוא הש"ך שכתב ושלש שנתיים של זמן כי נראה ועוד

אסור. ד"ה א מא קידושין תוס' ועי' קטנות, לשאת רגילים
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שבעלה טענה האשה לענינינו: הדומה במקרה דנו הנ"ל בפד"ר
היה הנ"ל שבפד"ר הנדון (ויותר, שנכנס, לפני שגומר אלא מתקשה,
טען כבר דינה שעורך לאחר רק אלו טענות טענה האשה כאשר
עצמו) דין בעל טענת של כח שכזו לטענה אין כה"ג שבכל לפניה,
טענות את הכחיש הבעל בו, חזר והבעל לגירושין, הסכימו בתחילה
אמרה האשה ממנה, יותר נסיון לו ויש מפחדת, שהיא וטען האשה
משום תסרב היא בסדר שהוא רופא ע"י וימצא יבדק הבעל אם שגם

הנ"ל. שו"ע לדברי שם וציינו עליו, להסתכל יכולה אינה שהיא

שלפנינו: בנדון לדבר" "הרגליים ח)

כשטענה במיוחד עצמה, מצד נאמנת האשה הדין מעיקר כאמור,
מקצת יותר הרבה יש שלפנינו בנדון בעלה, בפני אנשים גבורת טענת
לבעל שאין האשה לטענה המסייע סיוע הרבה ויש לדבר רגליים

הנזכר: שבפד"ר מהנדון יותר ועוד אנשים, גבורת

ביחד(1) גרו שהם למרות בתולה, עדיין האשה של היותה מעצם
חדשים. מספר

בארוכה,(2) לעיל שתוארו כפי מלהבדק הבעל של התחמקויותיו
שם ובש"ך טו סי' בחו"מ וכמבואר האשה, לטענת הוכחה בהם יש

על להשיב רוצה אינו הנתבע "אם ה, דברס"ק אותו,כל שחוקר
שקר". שהוא ונתברר לו השיב כאילו לפסוק ויכול הוא, רמאי ודאי
ילקח שהסירוב הדין בית התראות למרות להבדק סירב כאמור הבעל

הדין. פסק מתן בעת בחשבון

נחשב האם להבדק, כך אחר יחליט אם הדין יהיה מה לדון ויש
לגבי ח ס"ק עה סי' החשן קצות עי' לפטור. מחיוב כטוען הדבר
להשבע יכול שאינו מתוך משום וחויב יודע איני שאמר שבועה חייב
לחזור יכול שאינו שדן נזכרתי, ולומר לחזור רוצה כך ואחר משלם,
שהעיד אחד עד שלגבי וכתב מהדין. שחיובו כיון נזכרתי, ולטעון
איני בתחילה אמר הנתבע אם נאמנות, הוא שהגדר כיון נתבע, נגד
ויש הוא. וטוען דחוזר נזכרתי, לטעון יכול שאינו הוא ודאי יודע,
ושוב נאמנות, של בגדר שכנגדו נאמן לענות שסירב מי האם לדון

לחזור. יכול אינו
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ח"א חו"מ במשפט עיונים בספרי שכתבתי במה בהרחבה עוד ועיין
כמי דינו דין, בית שאלות על לענות או להבדק שמסרב שמי ז, סי'

שכנגד. לצד שהודה

בבעל, חסרון כל שאין משמעית חד הבדיקה הייתה אילו אמנם
ואינו אמת, אומר שהבעל נתברר סוף סוף שהרי לחלק, מקום יש
בגלל לא אבל טענתו בגלל לו מאמינים רק שאנו וטוען לחוזר דומה

כאמת. נתבררה שטענתו

תוצאות(3) והאשה: הבעל של הרפואית מהבדיקה סיוע יש
ונמצאו מאחר האשה, בטענת אמת שיש מוכיחות הבעל של הבדיקה

אישות. יחסי לקיום אפשרות למיעוט הגורמים מומים שני בבעל

לגבי(4) הבעל טענת כי מוכיחות האשה בדיקת תוצאות מאידך,
ע"י נעשו הצדדים בדיקות תוצאות כי לציין ויש שקר, הינן האשה
יהודי הוא הרופא והצדדים, הדין בית ע"י שהוסכם מומחה רופא

הואת"ח, הידוע שלפי אולשינסקי, ד"ר גם הצטרף (ולמסקנתו
בהרכב 244 עמ' י פד"ר ועי' הפריון), בשטח הגדולים מהמומחים
בתי בכל ומקובל "נהוג שכתבו: ודיכובסקי אזולאי צימבליסט הרה"ג
בעניני נסמוך מי ועל הרופאים, קביעת על אלו בענינים לסמוך הדין
הגאונים ע"י 34 עמ' א בפד"ר כתבו וכן הרופאים". על לא אם עקרות

זצ"ל. כצס והרב מנחם בן הרב כץ ר"ר

כי(5) גירושין בבקשת 5/3/93 ב הדין לבית כתב עצמו הבעל
הם כן ועל משפחה" חיי לקיים באפשרותם "ואין ילדים להם אין
הבעל כשנשאל תשנה א אדר ל מיום האחרון בדיון להתגרש. רוצים
האשה..., של העו"ד ע"י נכתבו אלו שדברים הסביר הוא כך על
בספרי ועי' הודאה. על ללמוד לדעתי ניתן זו מתשובה חתם! רק והוא

זה. בנידון ח סי' ח"א חו"מ במשפט עיונים

מודה(6) הבעל הרחוב", "במושגי וצנועה אמינה נראתה האשה
עם מעולם קשרים לה היה לא חילונית אשה היא שהאשה שלמרות
עוד בעלה עם אישות קשרי לה שהיה הכחישה האשה אחר, גבר

הנשואין השנה)מלפני טבת מכד 8 שורה 4 האחרון(עמ' ובדיון 2ב), (עמ'

מאז ורק בגדים", בלא הנשואין לפני ביחד שישנו מקרה קרה "לא
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מבינה אינה שהיא טען עצמו הבעל חלקיים, יחסים היו החתונה
אישות 22)בעניני שו' הנשואין(שם לפני וחצי ששנה מודה הבעל ואף ,

אותה אנשק שאפילו סירבה 23)היא שו' 5 עמ' א אדר ל מיום .(פרוט'

בצורה(7) נשים עם לחיות רגיל היה שהוא טען הבעל לעומתה
הבעל, לדברי לא ובודאי האשה של מצדה קטטה היתה לא מופקרת,
אלא אנשים גבורת טענת העלתה לא כאמור האשה כן, על יתר

הדין. לבית בתשובה

בפוליגרף(8) שיבדקו הצדדים הסכימו הדין בית להצעת בהתאם
אולם כראיה, תיחשב אמת במכונת שהבדיקה הסכים אף הבעל וב"כ
גט יפקיד שהבעל האשה ב"כ דרש כאשר למעשה הדבר כשהגיע
האשה תמצא באם למבקשת למוסרו התחיבות תוך הדין בית בידי
מוכן שהוא ב"כ באמצעות והודיע הבעל סירב אמת, דוברת בבדיקה
ורוצה רצה שהוא כיון שהוא מוקדם תנאי כל ללא "אבל להבדק

בית". שלום

דוברת ושהאשה שקר דובר שהוא יוכח אם גם אומר שהבעל הרי
או לנקמה רצון רק כאן שיש הדבר ברור יתן, לא הוא גט אמת,

נפשית. בעיה

קטטה בכלל ומה קטטה במקום האשה נאמנות ט)

בכה"ג גם האם לדון יש קטטה, הזוג בני בין שיש כיון והנה
שאינה או אנשים גבורת טענת לטעון נאמנת האשה עדיין קטטה, שיש
המקרה האם קטטה, של הגדרה היא מה וכן קטטה, במקום נאמנת

הקטטה. מקור מה חשוב והאם קטטה, בכלל הוא שלפנינו

לגבי בפוסקים הובא קטטה במקום האשה של נאמנות אי דין והנה
אנשים גבורת לגבי "גרשתני", אומרת ולגבי בעלי מת האומרת אשה

בפוסקים. מפורש הדבר נמצא לא לכאורה

מיבמות הוא קטטה במקום נאמנת האשה שאין הדין מקור והנה
דמי "היכי בעלי: מת לומר נאמנת אשה שאין הנדון שם א, קטז
[ברש"י: הכי, אמרו נמי כולהו גרשני, לבעלה באומרת וכו' קטטה
ופלוני פלוני בפני וכו' גירשתני לבעלה באומרת אלא כעסן], בשעת
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אמר חנינא רב דקטטה, מ"ט מעולם. דברים היו לא ואמרו ושאילנא
דארגיל ביניהו מאי בדדמי, דאמרה משום אשי בר שימי רב דמשקרה,
לחשוש אין משקרת שהיא שלטעם פירשו ובתוספות קטטה". איהו
ובשו"ע לחשוש. יש "בדדמי", ולטעם בקטטה התחילה לא היא אם
נפסק בעלי, מת לומר אשה נאמנות לענין מח יז, סי' העזר אבן
שקרנית ונמצאת ופלוני פלוני בפני גרשתני כשאמרה היא שקטטה
משקרת, נמצאת שהאשה קטטה להגדרת שתנאי הרי עדים. ע"י
התחילה כשהיא הוא בעלי מת כשאומרת משקרת שהיא והחשש
משקרת נמצאת שהתנאי הוסיף קכג סי' טוב יום ובעונג בקטטה.
שהוא בפניו שלא אמרה שאם בפניו, לשקר שהעיזה דווקא הוא
ורק מת, שהוא לומר נאמנת עדיין שקרנית, נמצאת אם אף גירשה
מקרי אז רק גרשתני, ואמרה בפניו ששקרה עד השנאה גברה אם

נאמנת. שאינה קטטה

והרא"ש והרמב"ם שהרי"ף א אות ל סי' נשים איש חזון ועי'
קטטה הרגיל והבעל שקרנית נמצאת לא ובאם חנינא, כרב פסקו

נאמנת. ולהלכה הכל לדברי

אשה לגבי אמנם בעלי, מת שאמרה אשה לגבי הוא האמור כל
בשו"ע הובא מקום מכל נאמנת, היא שאף גרשתני לבעלה שאמרה

ב קטטה היתה שאם י"א בשם ב ונחלקויז נאמנת, אינה יניהם
לסתם או מח בסעיף שאמרו כדרך לקטטה הכוונה האם האחרונים

יב ס"ק יז בפ"ת הובא מאיר הבית ט)קטטה: ס"ק שם כותב(ועיין
בגבורת ואילו שם, השלחן בערוך הוא וכן איירי קטטה שבסתם
הפוסקים באוצר הובאו אחרונים ועוד נשים ועזרת סה אות אנשים

מח. כבסעיף קטטה שבעינן אמרו כה, אות שם

בקטטה רק נאמנת איננה בעלי, מת לומר נאמנות לגבי כן, אם
האם אחרונים מחלוקת גרשתני לומר נאמנות לגבי משקרת, שנמצאת
לטוענת מת טוענת בין לחלק הטעם ולכאורה נאמנת. אינה קטטה בכל
ימצא ואם להתברר הדבר יכול מת שבטוענת משום הוא גירש
בה, רבה האשה בפרק שנאמרו הדרכים וכל ומזה מזה תצא ששיקרה
לדון יש זה ולפי להתברר. יכול הדבר אין גרשתני באומרת אבל
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גרשתני לטוענת דומה לכאורה אנשים, גבורת טוענת שהיא שלנו בנדון
אפשר ומאידך נאמנותה, למנוע יכולה רגילה קטטה שטענת שאפשר
מת לטענת קצת ודומה - לבדיקה ניתנת אנשים גבורת טענת לחלק:
אומרים שאין ואף אחרת, ישא שהבעל ע"י וכן רופא ע"י פעמים -
מחזקת זו מבדיקה החשש מקום מכל אנשים, בגבורת באחרת יבדוק

מזה. שחוששת להניח ויש טענתה

בענין שדנו שאול משפטי בספר מצאתי זה דין פסק כתיבת ואחר
הגרי"ש ויבלחט"א ז"ל ישראלי הגר"ש קטטה במקום אשה נאמנות
היא שקטטה קמו בעמ' שם כותב ישראלי הגר"ש שליט"א: אלישיב
קטטה דין כך בעלי מת בטוענת וכמו שקרנית, הוחזקה אם רק לעולם
תמיד שהרי מסתבר, והדבר כדרכה, עליה בא שאינו טוענת לענין

הקטטה, ראשית מהי יודע ומי קטטה, יש לב"ד להלן)כשבאים ,(עי'
על הייתה לא הקטטה שתחילת לטעון הבעל יוכל לעולם כן ואם
כתב והגריש"א נתגרשתי? בטוענת לאשה האמינו מתי וא"כ זה, רקע

קנא) אבל(עמ' ומנסבא, דייקא משום בעלי מת אומרת בין לחלק שיש
בעלה, בפני פניה מעיזה שאינה המנונא רב דעת בגלל נאמנותה לגבי
ועל עלה", להוסיף דלא הבו המנונא דרב "דהא הריטב"א כתב כבר
הרב השיב כך ועל שלה", הנאמנות את לסלק קטטה בסתם "סגי כן

קנב)ישראלי חזקה(עמ' לבין ומנסבא דייקא חזקה בין לחלק לנו מנין
ימשך זמן וכמה קטטה של הגבול מה וגם פניה, מעיזה אשה אין

לזה. הגריש"א שהשיב מה ועי"ש הקטטה,

לדברי קטטה היתה לא כאמור הרי שלפנינו לנדון מקום ומכל
העלתה לא כשהאשה וק"ו מח, דסעיף קטטה לא ובודאי הבעל

לאשה. להאמין יש כן ואם אנשים, גבורת טענת את ביוזמתה

הקטטה מקור חשיבות י)

השאלה לעיל הבאנו והנה נאמנת, האשה אין קטטה במקום כאמור
מהו בחשבון לקחת יש גם אולם אמורים, הדברים קטטה באיזה

הקטטה: מקור

לגבי דן ,85 עמ' א בפד"ר הובא נט, סי' ח"א צדק משפט בשו"ת
נאמנת היא הדין שמן בנדתה, אותה משמש שבעלה האומרת האשה
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"דדוקא הקטטה: מקור מהו שתלוי וכתב ביניהם, קטטה אין עוד כל
הדבר על לא דהקטטה דידעינן תחילה ביניהם קטטה שאיכא היכא
הקטטות, סיבת ידענו שלא הכא כן שאין מה נאמנת... אינה ההוא
נאמנת". בנידות לשכב עמה חפץ היותו על שהוא אומרת היא רק

שכתב דומה בנדון ז"ל גולדשמיט הגר"א ע"י 85 עמ' א פד"ר ועי'
את מרע זה אין הצדדים בין שוררים וקטטה ריב שיחסי שאף
שהיא כשיודעים רק אלא מקלקלת קטטה ואין האשה, של נאמנותה
סיבה לחפש לנו ואין יודעים, כשאין ולא זו, סיבה על היתה לא
לעצם לאשה להאמין ועלינו האשה, נאמנות לערער כדי לריב אחרת

הטענה. עקב באה הקטטה כי המסתבר כפי ולהניח טענתה

שאם אמר רק צדק במשפט הרחבה, כאן יש לכאורה להעיר, ויש
בנדתה שבא בגלל שהמקור טוענת והיא הקטטה מקור מהו יודעים אין
מקור שזה להניח לנו שיש הוסיף בפד"ר ואילו נאמנת, אז וכיוצא

אחרת. סיבה יודעים אנו אין עוד כל הקטטה

בנידון קמא עמ' שאול במשפטי הובא שליט"א הגריש"א והנה
הבעל את האשה האשימה הזמן וכל שנים כשש קטטה שהוחזקה
אליה מתנהג ושהוא רצונה נגד לו שנשאתה כגון האשמות מיני בכל
מבחוץ: דש של טענה העלתה ארוכה תקופה כעבור ורק באכזריות,

מזו". גדולה קטטה לך "אין

שכתבו הגדול ביה"ד של פס"ד שהביאו 102 עמ' יב פד"ר ועיין
לענין רק אלא נאמנת האשה אין הקטטה, מקור מהו ספק יש שאם
הנ"ל ובפד"ר בגט, חיוב לגבי לא אבל בבעלה למרוד רשאית שתהיה
לפניהם היה לא הנזכר, ובהדה"ג חמד השדי היטב שהבאר כתבו

הגדול בכנסת בשמו המובא מתוך למדו אלא במקור צדק ה,המשפט
שסבר (אלא כפיה, לגבי גם נאמנת שהאשה מפורש במקור אולם

עי"ש) בנידתי עלי בא בטוענת כופים סוףשאין תמהו שהם אלא ,
בגלל נבעה שהקטטה אומרת היא אם גם בינהם קטטה כשיש סוף

קטטה. בפועל יש והרי נאמנת למה בנדתה, עליה שבא

שהבעל עוד ומה הקטטה, מקור לנו ידוע אין שלפנינו במקרה
שהיא אף האשה, מדברי ללמוד לנו ויש קטטה, הייתה שלא טוען
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מסוגל הבעל שאין מכך נובע והמאיסות הקטטה מקור כי אמרה, לא
אישות. יחסי לקיים

ולאיא) אגב כדרך אותה העלתה שהאשה אנשים גבורת טענת

עיקרית. כטענה

היתה לא אנשים גבורת שנושא כיון שלפנינו במקרה לדון יש עוד
מאוס שהוא הייתה העיקרית טענתה אלא האשה, של העיקרית הטענה
תאמר, שמא או נאמנת? שהיא אמרו שכזה במקרה גם האם בעיניה,
יש אנשים. גבורת על טענותיה כשעיקר אלא לאשה נאמנות נתנו לא
הצניעה צניעותה מחמת כי הדבר סביר ועוד מנין, זאת כל להשיב

עליה. שהכביד העיקרי הדבר את

תומת מספר ראיה והביאו דומה בענין שדנו 8-9 עמ' א פד"ר ועי'
שכתב פניה, על אחרת נשא שבעלה אשה בנדון שדן פד סי' ישרים
טענותיה עיקר שודאי אף חוטרא", "בעינא לטעון אותה שמלמדים
כשגם שלהם לנדון למדו ומכאן פניה, על אחרת שנשא מכך באו
לה שיש אחרת סיבה אלא אנשים גבורת אינה לעין הניכרת שהסיבה

אנשים. גבורת משום לכפיה לטעון האשה יכולה הבעל, נגד

ישרים] [התמת שם התשובה)"דכתב מזאת,(באמצע עוד וגדולה :
שלא עשה שהוא כיון לאשה, ללמד נוכל לאלם פיך פתח דמשום
ומרה לידה חוטרא בטענת עליו שתבא עליה, אשה ונשא כהוגן
לילד, טענה לטעון האשה את מלמדים אם בעצמך: הגע לקבורה.
עד בשבילה, ילדים ענין חשיבות את לה מסבירים אפילו אם וגם
העיקרי המניע זהו אז האם ולפנים. מהשפה הטענה את שתטעון
הטענה את שלמדה לפני גם הגט את תבעה והרי לגט, לתביעתה
הגון די טעם עליה, אשה לקח שהבעל זה בגלל ותבעה הזאת,
בטעם הגט תביעת לתלות שיש רק שלא וודאי ודאי לגט. לתביעה
ובכל לתביעה, הסיבה שזוהי משמע גם אלא שלמדה, בטענה ולא זה,
פי על פוסקין הטענה, את היא טוענת שלמדוה שאחרי מכיון זאת

זו". טענה

מכת"י רע"א בשו"ת מוצאים אנו בזה ובהוצאתכיוצא קז, סי' (תשכה,

נז) סי' העזר אבן ח"ד אותהביטון: מכה בעלה כי שטענה אשה בנדון דן
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שם ומובאים תחתיו, לישב רצונה ואין בסכין להורגה ורצה באכזריות
שנה: כעשרים במשך אליה מתאכזר היה בעלה כיצד נוראים דברים
אני (ובאמת יותר לסבול וא"י שנה עשרים משך שסבלה צעקה "והיא
מחזיקם והיה קיים הבעל] [של אביו היה הנה שעד שהסיבה מבין
גם מחוסרת והיא שנפטר וכעת זה, לעומת סובלת היתה ומפרנסם,
דגופא)", וצערא דוחק לסבול רוצה אינה עסקן, אינו ובעלה פרנסה
שאף הרי ההכאות. בגלל ומזונותיה, כתובתה לענין הרע"א שם ודן
תביעתה ועיקר המזונות, משום הזמן במשך מחלה היא הכאות שעל
אצלה שהיתה לתלונה מתיחסים אנו מקום מכל המזונות, מכח באה

העיקרית. התלונה היא הדין ומעיקר מאחר טפלה,

לא התביעה שבכתב אלא עוד "ולא 102 עמ' יב בפד"ר גם ועיין
אינו הנתבע סתמית: בלשון כתבה אלא גברא, כח ענין כלל הזכירה

אישות". חיי התובעת עם מקיים

לדברי בהגיבה הראשונה בישיבה כבר כי נוסיף, האמור למרות
בעלה. בגלל אלא בגללה אינה מילדים המניעה כי האשה טענה הבעל

עמ'יב) י מפד"ר לעיל הבאנו כבר רופאים על הסמיכה לענין
בכל ומקובל "נהוג ודיכובסקי: אזולאי צימבליסט הרה"ג ע"י 244
נסמוך מי ועל הרופאים קביעת על אלו בענינים לסמוך הדין בתי
34 עמ' א בפד"ר כתבו וכן הרופאים", על לא אם עקרות בעניני
להאריך ויש זצ"ל, כצס והרה"ג מנחם בן הרה"ג כץ ר"ר הרה"ג ע"י
סופר החתם דברי ידועים וכבר שלפנינו. לענין צורך אין אך בזה
שלא שאף ל, ס"ק קפז תשובה בפתחי להלכה שהובא קעג, סי' יו"ד
הוא שכן שמעיד מה על האמינו הרי ידוע גוף על לרופא האמינו

יג. סי' ח"א מהרש"ם בשו"ת בהרחבה ועי' טבע,

להלן. עוד וראה

רפואה לה שיש שאפשר אנשים גבורת יג)

כפי רופאים, ידי על יתרפא שהבעל תקווה יש כאשר לדון יש
בגלל הבעל את לכוף יכולה האשה בזה גם האם זה, במקרה שנטען

אנשים. גבורת לו שאין
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אבן ערוך לאדםבשולחן "אסור נפסק: יא סעיף עו סימן העזר
תעשה בלא עובר לצערה, כדי מנעה ואם עונתה, מאשתו למנוע
ימתין לבעול, יכול ואינו כחו תשש או חלה ואם יגרע, לא דעונתה
או כך, אחר מזו, גדולה עונה לך שאין שיבריא, עד חדשים ששה

כתובה. ויתן יוציא או רשות ממנה יטול

בש"ג - חדשים ששה "ימתין כתב: יז ס"ק שם שמואל ובבית
ואין שיתרפא עד להמתין צריכה לרפואה הראוי חולי הוא אם כתב
והג"א במ' ע' שנאה, מחמת עושה שאינו כיון מתשמיש, כמורד דינו

אע"פ". פ'

שו"ע. על חולק גבורים שהשלטי פירשו 101 עמ' יב בפד"ר

רפואה, שיש ידוע כשאין דן השו"ע והרי כן כתבו למה ברור לא
לרפואה". הראוי "בחולי תרופה שיש כשידוע דן גבורים השלטי ואילו

הרמב"ם פליגי לא הכנה"ג "ולפי"ד כתבו: 85 עמ' ג בפד"ר ואכן
מדבר והריא"ז קצבה, לו שאין ברפואה מיירי הרמב"ם הריא"ז, עם
ואם ס"ה: סי' ישרים בתומת מבואר וכן ברפואתו, קצבה שיש בחולי
נדרים דסוף לההיא אתאן אז יכול שאינו ואומרת מכחישתו היא
ואשתו... איש מה"א, בפי"ד ז"ל הרמב"ם שהביא לבינך ביני דהשמים
תמתין אבל חליי בעת עתה לשמש יכול איני ודאי טוען הוא אם וכן
ימתינו רפואה המקבלים מהחלאים היא החולי אם שאבריא, עד לי
שאין אע"פ וז"ל: אע"פ בפר' מטראנה הר"י וכ"כ שיתרפא, עד לו
כחו, לפי עונתו מקיים כוחו תשש אם אשתו עונת לפחות יכול אדם
שבעונות פחות שהוא הספנים כעונת אפילו עונתו לקיים יכול אינו
בעיני ונראה ר"מ, כמ"ש כתו' ויתן יוציא או מאשתו רשות יטול או
עכ"ל. שיבריא עד לו שימתינו לרפואה הראוי חולי מחמת היתה שאם
כוחו שתשש למי חדשים ששה עונת שקבע שהר"מ מדבריו נראה
המקבל בחולי אבל רפואה, מקבל שאינו בחולי דוקא היינו מחולי,

(הר"מ) דקאמר יבריא דשמא מזה... ביותר ואפי' ימתין בשאינורפואה
רפואה מקבל דאינו דאפי' לאשמעינן דאתא מיירי קא רפואה מקבל
חדשים ו' משהינן מ"מ כתו' וליתן לגרש תיכף לכופו ראוי והיה
דבחולי ומינה רחוקה,... חששא משום גדולה היותר העונה שהיא
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יותר שיאריך אע"פ שיתרפא קרובה חששא שיש רפואה המקבל
ולפי"ז לו ממתינים רחוקה היותר העונה גבול שהוא חדשים מששה

מסכימים...". מטראנה והר"י הר"מ

הן הבעל, של לרפואתו להמתין חייבת אינה האשה כי נראה עוד
האשה כאשר רופאים ע"י גם תקוה כשאין שכן וכל הדין, מעיקר
שלכאורה ואף ברופאים. עוד לנסות מוכנה אינה עליה שעבר מה עקב
ט"ז ועי' ברופאים, תקוה יש עוד כל לכפות שאין מרשב"ץ נראה
אפשרות יש שאם יוסף שבבית הרשב"ץ תשובת שהביא ו ס"ק קנב
רפואות ע"י עובר מום הוא שאצלו שהמום טוען והבעל ברפואה,
"כל כדין, שלא הוא כופים ואם כופים, שאין ודאי להועיל, קרובות
הגר"א ע"י ,89-85 עמ' א כרך בפד"ר אולם ע"ד", לפי פשוט הוא זה
בכך נחלקו כי מהט"ז] הביא [לא דבריו ותמצית כתב גולדשמידט
אם אבל שוב, שתנסה ליבה על מדברים ביה"ד כי הסובר הריב"ש
והרשד"ם התשב"ץ ואילו אותה, חוסמים אין דרישתה על עומדת
מהרלב"ח שו"ת ע"פ שהוכיח שם ועיין לאלתר, כופים שאין הסוברים
כתב ואעפ"כ התשב"ץ, על וכן עליו הסתמך שהמהרשד"ם לג, סי'
יעמוד... ולא ביתו על וישען שמעון בת שנשא "ראובן שם: רלב"ח
דינה לפסוק לב"ד ראוי נאמנת שהיא כיון הדין שורת שלפי ונראה
ביחד שישבו הזמן הוא מזער שמעט שלפנינו, בנדון האמנם מיד,
שמאלם להיות דין, בית ביד כח יש כי לע"ד נראה ולכן ואשתו... איש
מבעלה, בגרושיה שתשתדל עוד כל מלפניהם, הזאת האשה את דוחה
תמהר ולא עליה, בעלה ומחבבת מקרבת רכה בלשון ה' ימין וימינם
כזה... בדבר למעשה הלכה עביד דקא הוא רבא וגברא הבנין... להרוס

ז"ל". ריצב"א והוא

כאן שאין ומפורשים, ברורים הרלב"ח דברי הרי שם: כתב ובהמשך
דינה לפסוק לב"ד יש הדין שורת דלפי דמכיון הגט, חיוב בעילת שאלה
לנקוט דין בית ביד כח שיש אלא קיימת, הגט לחייב שהעילה בהכרח מיד,
למדנו, כן אם מקרבת. בימין הן הגט, את להשהות כדי האמצעים בכל
אפשרות יש עוד כל לחייב ניתן האם הדין בעיקר לא היא שמחלוקתם
לרחק, ולא לקרב לנסות יש האם דיינים בהלכות אלא הבעל, לרפואת
שהמתיחות משום אם ישלים לא שהזוג דין לבית שברור שבמקום ומכאן
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שאין דעתה על עומדת שהאשה מפני או שכזה למצב הגיעה הזוג בני בין
דין לבית ונראה לרפואה ולחכות בעלה עם לחיות להמשיך ברצונה
את להשהות אין לבעל, רפואה תבוא לא ומימלא תחזור לא זו שמדעתה
עליה, מאוס והבעל מאחר התועלת חוסר מפני הן מיד, לפסוק ויש הדין

לו. להבעל יכולה ואינה

ויבלחט"א ז"ל וזולטי הדס הגאונים בהרכב 84 עמ' ג בכרך אולם
אליש רי"ש וכתבוהגאון גולדשמידט הגר"א קביעת על חלקו שליט"א יב

ונדון יתרפא, שמא עמו לגלגל חייבת שאינה מודים הכל חיוב שלענין
של המום שלפניהם שבנדון מפני והן בלבד, כפיה לענין הוא התשב"ץ
לריפוי. ניתן אינו שכידוע מלידה, מום היה הדין לבית שנמסר כפי הבעל
והיא גבו"א, לבעלה שאין בטענה גט הדורשת אשה מהאמור: "העולה
זה דבר הבעל, ייתרפא לא שמא לשוא לחכות ומסרבת מיד גט תובעת
הסוברים לאלה היינו הענין, בגוף יינתן אשר הדין - בפסק בעצם תלוי

הנ"ל) בתשו' אי(כהרשב"א הדין מן אז זו, בטענה לגרש הבעל את שכופין
ויש בטיפולים ממשיך והבעל עוד כל כפיה עליו לפסוק לביה"ד אפשר
כופין שאין הפוסקים לדעת אולם ייתרפא. שהוא תקוה שהיא איזו
לא, ותו לגט חיוב רק הוא להוציא יכול ביה"ד אשר הדין ופסק להוציא
פחות או - גדולה היותר עונה שיעור - חדשים ששה שעברו לאחר הרי
לחייב הבסיס ישנו כבר הנשואין, בהתחלת הפרעות והיו במקרה מזה
שעל אלא מיד, דינה לחתוך לדרוש זכאית האשה הדין ומשורת גט,
בנינה, להרוס תמהר ולא לחכות עליה להשפיע דינה את להחמיץ ביה"ד

גירושין". קשה כי

לרפואה ניתן זה שחולי לברר מוטל הבעל על כי שם הוסיפו עוד
יח) ס"ק עו ח"מ .(ועי'

את מחייבים ומזונות חיוב לגבי אבל כופים, אין כפיה שלגבי הרי
הבעל.

הרה"ג ע"י לעיל, בחלקו שהובא ,107-108 עמ' י' בפד"ר כתבו וכן
בפס"ד "עי' שליט"א: צימבליסט הגרח"ג וילחט"א זצ"ל אזולאי ורנר

הגדול ואילך)מבי"ד פ"ד עמ' ג' שהובא(כרך התשב"ץ שגם שכתבו ,
שהוא אלא הנז', הריב"ש על חולק אינו קנ"ד סי' יוסף מדברבבית
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כופין אין להרפא סיכויים לו שיש כל ובזה לגט כפייה לענין
מתעקשת דאם פליגי לא עלמא כולי לגט לחייבו לענין אבל אותו,
עמו לגלגל חייבת ואינה בגט אותו מחייבים עמו להשלים ומסרבת

הריב"ש. שכתב וכמו יתרפא, וכרךשמא ר"מ מעמ' ה' כרך פסה"ד (וע"ע

צ"ה) מעמ' עודט' ועיי"ש פ"ט). עמ' ג' במקרה(כרך ולכן וז"ל: שכתבו
לא שעוד חזקתו על המערער את להעמיד יש אחד מצד שלפנינו
רגשי על להתגבר יכולה האשה אין שני, ומצד וכו' לאיתנו שב
להחלמתו מפריע גורם כשלעצמו זה אשר אצלה, שהתפתחו שנאה
קלושים יותר זו אשה עם להבראתו הסיכויים ועי"ז הבעל, של
ואבדוק איזיל לטעון זכאי הבעל אין זה [108 [עמוד בנידון הרי
את לגרש הבעל את לחייב מקום יש הדין שמן נראה לכן נפשאי,
שהביאו ועיי"ש בגט. יפטרנה שלא זמן כל במזונות ולחייבו אשתו
איפוא ואין לה, לשנוא שתיבעל כשבויה שאינה הרמב"ם דברי
בנידוננו הדין הוא ולפי"ז להבראתו. לו ולעזור עמו לחיות לחייבה
לחייבה אין עליו, להסתכל יכולה ואינה עליה שנוא שהבעל שאמרה
בחיובו עומד הוא וממילא להבריא לו ולעזור לשלום נסיון לעשות

גט". לתת

שהבעל רופא עדות על לסמוך שאין כתבו 104 עמ' י ובפד"ר
כתבו כן כמו גבר, לגבי זאת לקבוע יכולה בדיקה אין כי בסדר נמצא
שונאת שהאשה במקום שלש) שנתים (של בהמתנה תועלת אין כי

בעלה. את

טוענת האשה כאשר נאמרו לא דבריהם כל כי לדון נראה אולם
כיון לגרש. כופים שאף אפשר זה ובמקרה חוטרא". "בעינא טענת גם
להיות צריכה שהרפואה כיון רפואה ע"י גם לאשה תקוה שאין
אין הבעל את שונאת שהיא כיון והאשה הבעל עם פעולה בשיתוף

לרפאותו. כדי פעולה עמו לשתף לחייבה

להוליד מסוגל אינו שהבעל לקבוע כדי וחזקה רוב יד)

סמך על גט לתת הבעל את לחייב ניתן כי לדון יש כן על יתר
אשה הוצאת אין ונקדים: להוליד, ראוי הוא שאין חזקה או רוב
וכפי באשה, מוחזק הבעל אין כי המוחזק, מיד ממון כהוצאת מבעלה



מו סימן / העזר אבן / במשפט עיונים תפו

גיטין הר"ן הרי"ף)שכתב מדפי ג הבעל",(דף של ממונו האשה אין "כי :
ב"ש גם ועיין א, ט גיטין והריטב"א הרשב"א הרמב"ן גם כתבו וכך
בטענת נאמנת שהאשה הפרישה בשם לב ס"ק עז סי' העזר אבן
זו טענה לטעון נאמנת אינה אבל מבעלה להוציאה אנשים גבורת

כתובה. לעניין

של ים עי' גט: לתת הבעל את כופים שגם מצאנו רוב סמך על
א עה ליבמות 244-245)שלמה עמ' י בפד"ר לגבי(הובא להלן גם ועיין

שאינו בחזקת הוא אחת ביצה לו שיש שמי הרחבה, ביתר עקר בעל
מקום ומכל שמולידין, כמוהו שיש מפני לקהל הוא כשר אבל מוליד

ביתאשה ועי' לגרשה! אותו כופים חוטרא" ו"בעינא גירושין שתתבע
אלו "בדינים כיעור: מעשה עקב כפיה בנדון ד ס"ק יא סי' שמואל
לכן הגט, על לכוף קולא צד יש כי המחמיר אחר להלך שייך לא

הדעות". רוב אחר להלך יש

עדיין (האשה האמור כל בצירוף הבעל כי בבטחה לומר ניתן
מוליד. שאינו בחזקת הוא התחמקות) מום, בו נתגלה בתולה,

עליו, לסמוך רוצה אינה ובדין שקרן נמצא הבעל כי כך על הוסף
הצדדים שני הודאה, מעין יש בשעתו שהוגש הגירושין בהסכם ובנוסף
שהבעל אלא משפחה", חיי לקיים באפשרותם "אין מצטט: ואני כתבו
האשה, של העו"ד ע"י נכתבו אלו שדברים לעיל, ראה כיום, טוען

חתם. רק והוא

חסרון יש לאשה גם כאשר חוטרא טענת טו)

ילדים, רוצה שהיא משום נאמנת, האשה אולי להעיר שיש אלא
הבעל, שטוען כפי חסרון, יש עצמה לאשה כאשר הדין מה אבל

לידי? חוטרא בעינא בטענה גט לחייבו תוכל זה במקרה גם האם

ללדת וסיכויה באשה פגם יש אם גם כי בפד"ר כתבו כבר ואכן
10 עמ' א פד"ר עי' "חוטרא", טענת לטעון היא רשאית קלושים
שכבר כנגדה הבעל וטען "חוטרא" בטענת שבאה מבוגרת אשה בנדון
על וכתבו לחודשים, אחת הוא וסתה וגם ללדת מסוגלת אינה היא
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לה קימת קרובה לא אפשרות גם לידה אפשרות שיש זמן "שכל כך:
לילד". לטעון זכות

שיש עלי" "מאיס טענת היא שלפנינו בנדון לחיוב נוספת סיבה
עמ' ט פד"ר עי' הוא כלל עלי, מאיס טענת לגבי הבעל. כנגד לאשה
לחזור תוקף בכל מסרבת שהאשה שכל ,94 עמ' יא ופד"ר 182
עלי, מאיס כאומרת דינה עלי, מאיס במפורש טענה שלא אף לבעלה
שאמת וניכר ומגעיל מאוס האשה שטענה שלפנינו בנידון שכן כל
המאיסות שסיבת שכן וכל בכנות, נאמרו שדבריה ספק ואין בפיה,
גירשה שבעלה לטענתה נאמין אם שכן וכל שלפנינו, כמקרה ברורה
עבור לבעלה שילמה שהאשה לכך הוסף מילולית, בה ופגע מביתו
וכן .5/3/93 מיום שביניהם הגירושין הסכם במסגרת עוד הגירושין

אליו". אחזור ולא אתאבד "אני האשה אמרה האחרון בדיון

כאמור, בה. להנקם רק רוצה שבעלה לטענתה לחוש לנו ויש
באפשרותם "אין נאמר שבו גירושין הסכם בשעתו הגישו הצדדים

ושיתוף". משפחה חיי לקיים

שיש שבמקום מאחר לדון יש הבעל, מומי בגלל כפיה ולענין
מחייבים שרק קג סי' העזר אבן מהרשד"ם שו"ת דעת ביניהם הכחשות
שיש אומר שהבעל נדון ואילך 49 עמ' ט פד"ר עי' כופים, אין אבל
עיין כהכחשה, נחשב שאין נראה שלפנינו בנדון אולם רפואה, לו
שהובא כפי הודאה כאן שיש נראה ואדרבא לכך טעמים 8 לעיל
שנתבאר וכפי עליה, מאוס גם שהוא כיון רפואה לפנינו אין וגם לעיל,
לכאורה ועכ"פ כן פוסקים שאין נראה והב"ש ערוך והשלחן לעיל,
והאשה ילדים תובעת שהיא דהיינו "חוטרא" טענת כשיש מודים הכל
אין שכרגע אלא בזה, עוד להוסיף ויש פעם, לא כאמור זאת טענה

בזה. נרחיב לא כן על כפיה הנדון

לפסוק: יש כן על

ביתא. יחליט יסרב, באם נ', לאשתו גט במתן חייב ד' א' הבעל
כפיה. על הדין

אצלב. אשתו של בדיקתה הוצאות בתשלום הבעל את לחייב יש
הלפרין. ד"ר
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יתןג. לא הבעל ובאם גט, ולסדור שמות לקביעת תאריך קובעים
מלוג ונכסי אשתו כתובת בתשלום מיד יחויב יום באותו גט

בכתובתה. שכתובים כפי שלה

תשנה אדר

הדין לפסק תוספת

היו שלא שליט"א הרה"ג ועמיתי חברי דברי על שעברתי לאחר
הערות. מספר אעיר תשנה באדר הדין, פסק את שכתבתי בעת לפני

עובדות. על גם חלוקים שאנו לי הוא לפלא

מנסיוני מכיר איני לבירור, קשה עלי מאיס שטענת טוען חברי
מטענת וחוץ אנשים גבורת מטענת חוץ זה, ממקרה ברור מקרה
סיבות יש לבדן אילו שבכל מילולית, אלימות מטענת וחוץ בתולים
כי הדרך אורך לכל שטענה אשה האם עלי, מאיס לטענת טובות
מאיס בביטוי השתמשה לא אף הראשונה (בישיבה אותה מגעיל בעלה
שצוין בפד"ר ראה לבעלה, לחזור ולא להתאבד מוכנה ושהיא עלי)
טענת דין ליתן שיש אמרו מכך פחותים דברים שעל הדין, בפסק
מספר עגונה להשאר ילדים בלא צעירה אשה של נכונתה עלי, מאיס
שלמה ואף הגט עבור לשלם נכונתה זה, לבעל לחזור לא ורק שנים
שהיו הבעל הודאת ופיצויים, תשלום התובעות אותן כדרך ולא בפועל,

מזה? ברור מקרה יש האם שטויות", "על ביניהם ריבים

זה אין - אמת במכונת להבדק מוכן היה הבעל כי חברי ....הזכיר
"תנאי התנה שהבעל חברי בדברי הוזכר לא האמת, שהבדיקהכל "

אותה. יחייב שהדבר התחייבה האשה ואילו אותו תחייב לא

הוכח לא עדיין זו מבעיה סובלת האשה אין אם גם טען: עוד
כזה? מסוג טענה מצינו היכן - אחרות מסיבות בעיות לה שאין

מלווים שליט"א הרה"ג חברי נימוקי קבלתי האחרונים בימים
מעמיק. בפלפול

הערות: מספר אעיר לדבריו אף
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הרי הנכון, הוא ההפך אדרבא בטענותיה. הודרכה האשה כי טענתו
רוצה אינה שהיא ממש ובכתה לפנינו האשה התחננה פעמים כמה
טענת לטעון יכולה היתה מודרכת אשה האישות, עניני על לדבר
הדין! בית שאלות אחרי רק זאת לטעון ולא ביוזמתה אנשים גבורת
אבל הראשונה, הישיבה אחרי רק האשה אמרה עלי" "מאיס המילים
יכולה "איני מצטט: ואני האשה אמרה הראשונה בישיבה כבר הרי
הרי הגט. עבור כסף סכומי ממני לקבל ממשיך הוא אותו.. לסבול
יכולים אינם כי הדין לבית והאשה הבעל כתבו הדיונים לפני עוד

משפחה! להקים

בכולן). לא (אם ישיבות במספר האשה טענה ילדים טענת

ההלכתי ולענין

גבו"א טענת הטוענת אשה נאמנות בענין בפלפול האריך חברי
אינה שהיא פוסקים אחד דאמר מאן מלבד הפוסקים כל וכאילו
שהאשה אומרים אחד פה ומפרשיו ערוך השלחן להיפך: והלא נאמנת,
לא לנו שקדם ודור דורנו פוסקי של הפד"רים בכל הוא וכן נאמנת,
מסתמך שחברי ביהודה הנודע אפילו והלא לחלוק, שהעיז מי היה
דינא לענין אבל לפלפול הם שכתב שהדברים במפורש כותב עליו
כשהדבר ובמיוחד חוטרא בטענת כי חולק ואין כשו"ע! לפסוק יש
הראתי והרי גט, ליתן הבעל את שכופים בתולה שהיא כגון ניכר
הראשונים, בדברי מפרש הש"ך לבעל אנשים שהגבורת למשל לעמיתי
להביאו. יש לפחות אחרת סובר ואם אחרת, עמיתי, בדברי שהובאו

תשנ"ו מרחשון

ו' ד"ר של דעתה חוות את נקבל כי הבעל מטעם בקשה הוגשה

טעמים: מכמה זו בקשה לדחות יש

הידועא. כל לו להודיע וביקשה ו' לד"ר בשעתו פנה הדין בית
בכתב וכן למזכירות טלפונית ב11/13/94 השיבה ו' ד"ר לה,
והנה זוכרת, אינה והיא מהצבא לקוחות בענין תיקים לה שאין
כי ב14/5/95 ו' ד"ר כותבת הדין פסק ממתן כחודשים לאחר
הדברים - נזכרה היא האשה!) (בלא אצלה היה שהבעל לאחר

מוזרים. הם המעטה בלשון
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תשנהב. חשון יב מיום בדיון טען 4)הבעל לא(עמ' ו' שד"ר
הדרך, כל לאורך כן היא אף טענה האשה האשה, את בדקה
את בדקה לא היא כי ומאשרת כותבת היא אף עצמה ו' וד"ר
כל לה שאין השערה אלא דעת חוות כאן אין כן אם האשה,

משמעות.

בדיקהג. בדק אשר מוסכם לרופא נאמנות ונתנו הסכימו הצדדים
נו והאשה. הבעל את מומחיותויסודית המוסכם רופא כי סיף

להיבדק כיום מבקש שהבעל (הרופא והאשה, הגבר בפוריות
בענין הבעל שטענת משמעית חד קבע והוא אורולוג...) הוא

ההולדה. באברי מומים יש לבעל וכי שקר הן האשה

האמור: מכל היוצא

מיד.א. גומר אם אנשים גבורת טענת בכלל

כופים.ב. – כדין שלא בביאה עימה כשמתנהג
לדבד,ג. רגלים כשיש בזה"ז גם אנשים גבורת לגבי אשה נאמנת

טובא". ומעלי "צניעא שתהיה צריך לדבר רגלים ובלא
להמתיןד. צורך אין אבל אנשים, גבורת בטענת ממהרים אין

שלש. שנתיים
בעינאה. טענת גם לטעון צורך יש כפיה לצורך האם מחלוקת

חוטרא.
שכנגד.ו. הצד לטענת הוכחה מהווה להבדק סירוב
טענתז. לענין קטטה הגדרת קטטה. במקום לאשה נאמנות אין

ששיקרה שנתברר כגון משקרת שנמצאה כל בעלי, מת
גרשתני, אומרת של "קטטה" לענין מחלוקת גירשתני; כשאמרה
ספק קטטה; סתם אפילו או משקרת נמצאה אם רק האם

אנשים. גבורת טוענת לענין קטטה הגדרת
טוענתח. כגון רבים שעליו הנושא בגלל התחילה הקטטה כאשר

של חסרון אין המריבה, התחילה ומזה בנדתה, עליה שבא
הקטטה. מקור מה יודעים כשאין ספק ויש קטטה.

משניתט. כטענה באה היא כאשר אנשים גבורת בטענת חסרון אין
עיקרית. ולא

הטבע.י. הוא שכך מעיד הוא כאשר נאמן רופא
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לדעתיא. תקוה. כשאין ולא תקווה, יש כאשר לתרופות להמתין יש
מום זה שאין מפני ההמתנה אם ראשונים מחלוקת הגרא"ג
לנסות יש האם דיינים מהלכות שזה או סיכוי יש עוד כל
אם והחילוק מחלוקת, אין הגריש"א ולדעת לרחק; ולא לקרב
ובמזונות. בגט חיוב הנידון או להמתין שיש כפיה לענין הנדון

רוב.יב. סמך על גם בגט בעל לכפות ניתן
"חוטרא".יג. לטעון יכולה חסרון, עצמה לאשה יש כאשר גם

מז סימן

הפריה ע"י להוליד אפשר אבל "טבעית", עקרות
בגט חיוב לענין מלאכותית,

/mipy xyrn zegta mb yxbl xwr zitk /dyrnd xetiq

laewnd t"ry in e` ciledl leki epi` i`cey in :xwr zxcbd

i"r `ad xacae llka mi`tex zepn`p /ciledl lbeqn epi`

zexwr llka m`d /lrad z`etxl oizndl dy` aeig /dwica

.dpgan ziixtd i"r oexzt yiyk

דין פסק

(האשה) צ' מש' (הבעל) מש'

המעשה סיפור א)

טבת ג ביום בית שלום תביעת הגיש הבעל תביעות, מספר לפנינו
גירושין חילופין מזונות, קביעת רכוש, לחלוקת תביעה הגיש וכן תשנו,
תשנו. אדר כא ביום לגירושין תביעה הגישה האשה תשנו, טבת ט ביום

אין ,(20/1/87) תשמז טבת יט מיום לזה זה נשואים הזוג בני
התביעות. מקור זה להלן שנראה וכפי ילדים להם

תשנה, שבועות בערב הבית את עזבה האשה כאשר נפרדו, הזוג בני
קרליץ נסים הרב של הוראתו ע"פ זאת עשתה לדבריה חזרה, לא ומאז

להלן. שנראה וכפי בתחילה הזוג בני פנו שאליו שליט"א,
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פעולה שיתוף אי על הבעל, של עקרותו על היא האשה טענת
אימ על ומאידך עקרותו, של הרפואית לבעיה מזור למצוא צידו

להביא ע"מ רב בסבל הכרוכות פעולות שעשתה בשעה בה תמיכתו
במאמצים זלזל ואף התענין לא עמה, פעולה שיתף לא לעולם, זרע
בארוכה. הדין בבית ונשמעו בפרוטוקול מתוארים המה הלא שעשתה,

וילדים. חוטרא" "בעינא טענת טענה האשה

שעשה באשך ניתוח הן זרע להקים כדי הזוג בני שעשו הפעולות
"השבחת האשה עשתה כן כמו ,(6/91) נשואין שנות כ4 לאחר הבעל,
הרופאים ע"י להם הודע תוצאות, היו לא אלו לפעולות אבל זרע",

מבחנה. הפרית לעשות שעליהם

,2/92 ,18/1/92 ,12/1/92 בתאריכים הבעל שעשה זרע בבדיקות
(עם 5% ,5% ,5% ,15% בהתאמה: נורמלים זרעונים היו 10/92

פגיעות).

וכפי קשה, בעיה שיש ומראים נמוכים מאד הם אלו מספרים
להוליד. אפשרות אין מבחנה, הפרית ללא כיום, המקובל

לומר ניתן הגדרתם וע"פ לדבר מומחים אצל בירר הדין בית נוסיף,
מבחנה". "הפרית בלא להוליד יכול הבעל אין 90% בבטחה:

על הועלתה לא טובות". היו לא אלו "שתוצאות מודה הבעל אף
הדורש ארוך, מחזור בדבר לטענה פרט האשה, נגד רפואית טענה ידו

סטנדרטי. טיפול

ד"ר אצל להבדק מוכנים שהם הדין בית בפני חתמו והבעל האשה
כעדות תחשב עדותו כי והסכימו דין מבית מומחה כעדות הלפרין,
והמציא בקנין, לקבל רצה ולא הבעל בו חזר אח"כ אבל עדים, שני
כך, אם (אבל, הנזכרת ההסכמה על לחתום עליו שכפו משונה טענה

בקנין!). לקבל גם עליו כפו לא כיצד

בעולם אחד רופא על לו ידוע האם הבעל את שאל הדין בית
להתחייב. מוכן שאינו השיב הבעל להוליד, מסוגל שהוא לומר שיכול
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הבית: את האשה שעזבה העזיבה סיבת בהסבר חלוקים הזוג בני
בענין הבעל מצד פעולה שיתוף אי בגלל היה זה האשה לדברי

הים. שפת על לבילוי הליכה אי בגלל הבעל ולטענת הילדים,

ולא הבעל של פוריותו אי על האשה טענת הוכחשה לא למעשה
בעת באשה הבעל של התמיכה ואי הפעולה שיתוף חוסר הוכחש

זרע. להקים הנואשים נסיונותיה

הבית את עזיבתה אחר לשלום פניה יזם לא הבעל האשה לדברי
אליה התקשר כשהבעל העזיבה, אחר כחודש אחת, לפעם פרט

פניות. יותר שהיו ואומר מכחיש הבעל - לעבודה

עמו להיפגש הבעל לפנית שתיענה מהאשה ביקש הדין בית
תוצאות. ללא אבל התקיימה הפגישה נענתה, האשה עיניים", ב"ארבע

היא ואין לבעלה לחזור מוכנה היא שאין נחרצת כיום האשה
למשוך רק היא הבעל בקשת ולדבריה שלו, הבטחה לכל מאמינה

מבוגר. גיל עד להמתין חוששת והיא תועלת ללא זמן

נחזי: ועתה

עקר של דינו מה ב)

הן הנזכרות, הבדיקות תוצאות ע"פ הן כעקר, מוחזק שהבעל ברור
מסוגל הוא אין הטבע שבדרך הדין בבית שנשמעו הדברים מתוך
מסוגלותו על שהוא כל מרופא חו"ד להביא נתבקש הבעל להוליד,
הבעל סירוב הצליחו, ולא זרע להשבחת פנו הזוג בני הצליח, ולא
ש"ך ראה דרשני, כמובן אומר הדין בית מטעם רופא ע"י להיבדק

ה. ס"ק טז חו"מ

שנים. לעשר קרוב נשואים כאמור הזוג בני

בית לשלום הבעל תביעת כי נראה נעיר בית, שלום תביעת [ולענין
8 אצלו היו הבעל לדברי לגרנ"ק, בתחילה פנו הזוג בני כנה, אינה
חו"ד תשנו טבת בל' שכתב קרליץ הגר"נ מדברי מצטט ואני פעמים,
בית... לשלום סיכוי כאן אין הנראה "לפי בית: לשלום סיכוי שאין
הדירה כל את לקבל רצונו הבעל הדירה... בדבר הנדון היה ורק
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התחיל לאשה) ו44% לבעל 56% (חלוקה הנ"ל דעתי שמע וכאשר
בית"] שלום בטענת לעמוד

באה והיא עקר שהוא ידוע אם גוונא ובכל נאמר: ו קנד בשו"ע
דעת שזו כתב טז ס"ק שם בב"ש אמנם מיד, יוציא טענה מחמת
שחוששים שנים עשר להמתין שיש נראה מרא"ש אבל וטור תוס'
בדברי סתירה הביא לג ס"ק שם הגר"א אבל באחר, נתנה עיניה שמא
ושו"ע, וטור תוס' כדעת שהעיקר הגר"א פסק מקום ומכל הרא"ש
הרא"ש של בנו שהוא שהטור כיון ונימוקו כן פסק מאיר בבית גם
והטור התוס' המה וכדאים ממנו. יותר לו יחוש מי כאביו שלא פסק
הגר"א דברי את להלכה הביא שם תשובה ובפתחי עלייהו, לסמוך

מאיר. והבית

קנד השלחן הערוך הרי והב"מ, הגר"א דברי מלבד הרא"ש, ובדעת
אין עקר הבעל שאם זו להלכה מסכים הרא"ש שאף יישב טז אות
הוא שנים עשר שכתב ומה לכופו, כדי שנים עשר להמתין צריך
קורא הרמב"ם שהרי וראיה עקר, אינו "שזו כחץ, יורה טענת במקום
כלל ראוי שאינו אחר ענין הוא ועקר שיתרפא החולי ודרך חולי לזה
כאשר נאמרו הרא"ש שדברי יישב קמו סי' ציון בנין ובשו"ת להוליד",

ו עקר שהוא מתחילה האשה ישידעה ובכזה לו, נישאה אעפ"כ
שנים. עשר להמתין

מיד. להוציא הוא חייב כן ואם כעקר, ידוע כאמור הבעל

אחר לחלוק יכול ומי וברורה, מפורשת הלכה היא זו הלכה והנה
רבים בפד"רים וכן השלחן וערוך וב"מ ופ"ת הגר"א והשו"ע שהטור

שנים. עשר להמתין צריך ואין מיד לגרש שחייב פסקו

מסברת ט כרך הדין בשורת לכתוב שהעיז מי היה לאחרונה והנה
עקר שהוא בידוע שגם בזה שוה הפוסקים ככל רוב "שדעת הכרס
שהב"ש חמור דבר וטען שנים" עשר לאחר אלא לגרש חייב אינו
ובכל התוס'! דברי בהבנת טעו האחרונים רבותינו וכל ופ"ת הגר"א
אלא כופים שאין בפירוש הסוברת אחת דעה אף הביא לא דבריו

בדעתו. נחלקו כאמור אבל הרא"ש, מלבד שנים, עשר לאחר
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עשר להמתין שצריכה סובר שהרמב"ם מלבו שבדה אלא עוד ולא
עשר "שהתה ח: הלכה טו פרק אישות הרמב"ם כתב שהרי שנים,
בלבד ממנו החולי חזקת כחץ יורה אינו ואם ילדה... ולא שנים
הולד נמנע ממנה אומר הוא ט] [הלכה כולה הכתובה יתן וכשיוצא
...ולמה נאמנת, היא כחץ יורה שאינו מפני נמנע ממנו אומרת והיא
לא אם כחץ יורה אם מרגשת שהיא מפני זו, בטענה נאמנת היא
בעלה לתבוע שבאה האשה י] [הלכה מרגיש. אינו והוא כחץ יורה
יורה שאינו אומרת והיא ילדה שלא מפני שנים עשר אחר לגרשה

להוציא". אותו וכופין לה... שומעין כחץ

אינו "ואם בתחילה הרמב"ם שאמר שמה כותב אותו חידש ובכן
לא שהרי כחץ, יורה שאינו וידוע הדבר, שהתברר "היינו כחץ", יורה
ואם כתב אלא כחץ, יורה שאינו טוענת והיא הרמב"ם (!?) כתב
עקר שהוא בידוע שגם הרי ידועה... עובדה שזו הינו כחץ יורה אינו

י"ש". ששהה לכל קודם שצריך הרמב"ם כ'

וכל ושו"ע טור על לחלוק איתו שיסכים מי למצוא כדי ובכן
עיין שלא רק ולא כחץ, יורה שאינו לברר שניתן חידש הפוסקים
יורה לא אם כחץ יורה אם מרגשת שהיא " ט הלכה שם ברמב"ם
עצמו הרמב"ם הרי אומרת", "והיא י והלכה מרגיש" אינו והוא כחץ
בענין טוענת שהיא ובינך ביני השמים צ: נדרים המשנה בפירוש כתב
אינו שהוא שאומרת כגון נסתרות ליודע אלא הידיעה אפשר שאי
עיניה שמא חוששים שאנו ולולי ... כחץ יורה ואינו לתשמיש שלם
ב צ שם הר"ן כתב וכן ממנו", אותה מגרשים היינו באחר נתנה

הראשונים) כחץ,(ושאר יורה שאינו לביניך ביני השמים זה: "שבדבר

השם". אלא יודע אין

שטענתה במקום גם קיים באחר נתנה עיניה שמא שהחשש חידש עוד
לא למה תמה ועפ"ז וכיוצא, עקר שהבעל שנתברר כגון כנכונה התבררה
בפוסקים רואה וכל באחר, נתנה עיניה לשמא עקר שהוא בידוע חששו
חיים, אנו דבריה מתוך אלא לטענותיה הוכחה לנו שאין במקום כי מבין
שטענתה במקום אבל באחר, נתנה לעיניה חוששים שאנו הוא בזה

באחר. נתנה עיניה לשמא חוששים אנו אין לכל, וברורה מוכחת
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עקר הוא שהבעל שידוע דידן "בנדון :9 עמ' א בפד"ר גם ועי'
אם גם לגרש כופים האשה, לנאמנות צורך ואין להוליד מסוגל ואינו

אחר". מטעם הוא לגט התביעה סיבת כי לתלות יש

עשר להמתין שיש דעה אף המחדש הביא לא דבר של קיצורו
שחשש המציא אחרים, ע"י להכירו ניתן כחץ שיורה חידש שנים,
פי ועל מפיה, חיים אנו שאין במקום גם קיים באחר נתנה עיניה
על חולק שאינו טוען הוא (אמנם שו"ע טור על חולק זה חידוש
ערוה"ש פ"ת הגר"א הב"ש כפשוטם!) השו"ע דברי שאין אלא שו"ע
בין שניתנו ב, יג,ח, י, כרכים: להלן שנביא פד"ר על חולק וכן
זצ"ל והגרא"ג הגרב"ז שליט"א והגרחג"צ אלישיב הגרי"ש ע"י השאר

מלכיאל. דברי על וכן

דברים שרואה למרות שיהיה, מי יהיה שצורב, בעיני הדבר חמור
שגם אחרים, פוסקים להמציא להעיז יכול הפוסקים, בכל מפורשים
הפוסקים כל נגד הכף את ולהכריע במפורש, כתובים אינם לדעתו
הב"ש הטור על לחלוק שיכול דורנו מבני ומי מפיהם. חיים שאנו

ועוד?! הגר"א

אותו כופים עקר בעל כי הפוסקים רוב דעת זה, פרק של סיכומו
שכופים הכריעו הפוסקים מקום ומכל הרא"ש, דעת מה וספק מיד,

שנים. עשר ממתינים ואין מיד לגרש אותו

עקר. של הגדרתו מה ג)

ברור כן אם אלא עקר" שהוא "ידוע בכלל אין שמא לדון יש הנה
הנתונים ע"פ אם הדין מה אבל יוליד, לא שלעולם מוחלטת בוודאות
אבל כעקר הרופאים אצל ומוגדר מוליד אינו במצבו אדם הרפואים
בעל כגון יוליד. כן הוא כמקובל ושלא "נס" שיקרה לשלול ניתן אין

נמוכים. זרעונים

בירור. צריך גם או מוחזק מספיק האם השאלה אחרות ובמילים

זי לעניין 241והנה עמ' י כרך בפד"ר כבר דנו נמוכים רעונים
ודיכובסקי) אזולאי צימבליסט הרה"ג (ע"י כיוהלאה נטען שם בנדון

שם והוכיחו זרעונים, מספיק לבעל 244-246)אין רוב(עמ' ע"פ שאם
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בתוספות א עה יבמות אמרו שכן לכופו, יכולים להוליד, יכול הוא אין
תם, לרבנו כשר אדם בידי נכרתה אם אף אחת ביצה שבעל ורא"ש
אחת ביצה מהם שנכרת אדם בני כמה רואים שאנו לפי וזאת
מוליד אינו אחת ביצה שבעל בירושלמי שאמרו ממה והקשו ומולידים,
פרק יבמות מסכת שלמה של ים מהרש"ל השיב כשר, למה כן ואם
כשר, הוא למה מוליד שאינו מאחר הרא"ש שהקשה "מה ח דין ח
בחזקת הוא אלא לעולם, מוליד שאינו קאמר, דוקא דלאו לומר נוכל
אותה, שיגרש בטענה, לב"ד תבוא אח"כ ואם כלומר, מוליד, שאינו

הבע"י בסוף כדאיתא מוליד, שאינו ע"ב)לפי ס"ה אין(לעיל לה, אמר
מעתה, לו תינשאי ואם מוליד, שאינו ידעית הוי אלא שרי', דאת ברתי,
שיגרשנה בטענה האשה תבוא "אם כן ועל אח"כ". לכופו תוכלי לא
וכופין טענה טענתה וכו', לידא חוטרא לה שיהיה בבן שחפצה לפי
לפני לה להודיע שם בירושלמי אמי ר' הוצרך ולכן לגרשה אותו
לגרשה". לכופו תוכל לא ושוב מוליד שאינו בחזקת שהוא הנישואין
שמא לחוש לנו ואין עמו לגלגל חייבת אינה לה הודיעו לא אם אבל
אין והלא למה ולכאורה בגט. לכופו היא זכאית אלא מהמיעוט, הוא
שמולידים, אדם בני יש כאמור לתוס' והרי יוליד שלא גמורה ודאות

לאשתו. גט לתת בעל מחייבים שכזה רוב סמך שעל מבואר הרי

ואפשר גרוע זרע לו שיש בעל בנדון הגרחג"צ יג כרך בפד"ר כתב וכן
הומלץ וע"כ תקין, פחות הזרע אז וגם 30% ב שמצליח ניתוח ע"י לתקן
רגיל בתיקון לתקנה היה שניתן בעיה היתה (ולאשה מבחנה, הריון על
הוא הסיכוי ובמבחנה סיכוי ואין כמעט הטבע שבדרך שכיון ושגרתי),
יש בכה"ג, מולידים אינם הגברים שרוב וכיון ,15% ניתוח וע"י 10%
אינה מבעלה אשה שהוצאת הוא והטעם לגרשה, וחייב כעקר, לראותו
הבעל. של בידו מוחזקת אינה שאשה כיון המוחזק מיד ממון כהוצאת

בשם לב ס"ק עז סי' סוף מב"ש בזה כיוצא סברא להוכיח ויש
גבורת לו אין בטענת קנ"ד בסי' ממ"ש הקשה "ובפרישה הפרישה,
להעיז, א"י משקר' היא אם יודע דהוא משום נאמנת, היא אנשים
הרי להוציא". דצריך אלא ממון לענין לאו נאמנת היא שם ותירץ
אינה בעלה מיד עצמה להוציא נאמנת שאשה במקום שאף למדנו
בה. מוחזק אינו שהוא כיון והיינו ממון, בהוצאת טענה באותה נאמנת
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גיטין ריש הר"ן כתב הרי"ף)וכבר מדפי ג,א ט(דף גיטין רמב"ן וכן
שכמו ללמוד אין כן ועל ממונות, לדיני אשה מגט ללמוד שאין א:
שאין "לפי שטרות, לגבי טוענים אין כך מזויף טוענים אין הגט לגבי
כן ואם להנשא". היא עצמה ברשות אלא בעל של ממונו זו אשה
באה היא אלא מבעלה להוציא באה אינה עצמה להתיר הבאה אשה

בעצמה. להחזיק

וחמווי רוזנטל רודנר הרה"ג ע"י 366 עמ' א כרך בפד"ר אמנם
יפרה שהבעל סיכוי אין המקובלת ההערכה שע"פ שקבע רופא בנדון
שתן עצירת ע"י רק הוא שעקר שאפשר דנו זרעו, ע"י אשתו את
עצום וחידוש חידוש, דברי הם ודבריהם וכיוצא, זרעונים בחוסר ולא

הביאו. לא והם שהוא כל מקור לו להיות צריך היה שכזה

וזולטי נסים הגאונים ע"י שניתן והלאה 74 עמ' ח פד"ר גם ועי'
אזולאי ורנר הרה"ג של בפס"ד שדנו שליט"א אלישיב והגרי"ש זצ"ל
אשה לגבי (שכתבו ,68 עמ' ח כרך שם שליט"א וצימבליסט ז"ל
אחרים רופאים ולדעת ללדת סיכוים לה שאין קבע טואף ד"ר שהרופא
באיש, זה היה שאילו ודנו ניתוח, אחר זה וגם 10% הם הסיכוים
וכל טענה), מחמת בבאה להוציא אותו כופים היו עקר, שהוא דהיינו
ומה חוטרא בעינא בטענת מהאשה גרע בעל האם היה אצלם הנדון

עקר. בגדר שהוא הוסכם ולכ"ע בחרש, הדין

ב כרך בפד"ר ז"ל וזולטי הדס הדאיה מהגאונים בפד"ר (142,וכן

חתיכה150) אנפשיה "שוי שדינו זינתה שאשתו שאמר בבעל דנו שם
שבעל מהרי"ק תשובת והביאו עקר, שהוא כידוע זה והרי דאיסורא",
הוא שהרי לכופו, שיכולים חוטרא, בטענת באה והיא מאשתו שנשבע

עקר. שהוא ידוע כאילו

כיון שיוציאנה תובעת האשה "אם קלה: סימן מהרי"ק לשון וזה
כיון שיוציאנה רוצה האשה ואם השבועה... מחמת לכונסה יכול שאין
בקשה. דרך ב"ד ויעשו עמה שהדין לע"ד נראה לכונס', יכול שאין
היא אם לכופו שיכולים לע"ד נר' חכמים לדברי שמוע יאבה לא ואם

לקבור ומרא לידא דחוטרא טענה מחמת שלמהבאה רבי השיב וכן ה.
לע"ד נראה ואין לביאה, נמסרו שלא קידושין המקדש על אדרת בן
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ויתיר המשביע האב יתפייס שמא משום מלכופו שנמתין כאן לומר
להזכירם". חשתי לא אשר טעמים כמה מפני שישאנה לבנו

מחמת עליו אסורה היא דאם מבואר "הרי כתבו: שם ובפד"ר
מיד, לגרש לכופו יש בילדים שחפצה בטענה באה והיא שבועה,
א"כ עליו. אסורה שהיא כיון עקר שהוא ידוע כאילו זה דהרי משום

אחד"א". בשויא הדין הוא

למצוא או שבועה להתיר סיכוי שום שאין לומר אפשר שאי ברור
ובפוסקים בש"ס מצינו והלא עצמו, על שאסר ולשבועה לנדר היתר
עי' ועוד, מקומות, בהרבה ולנדרים לשבועות היתרים הרבה שמצאו
שצריך הסובר לסומכוס אף ביין, לנזיר מערבין שאמרו ב ל, עירובין
חשוב היין מקום מכל עצמו, למערב לאכילה ראוי העירוב שיהיה
הנזיר לגבי שהיין הרי אנזירותא", דמתשיל ד"אפשר מפני לנזיר כראוי
וכן הנזירות, של הנדר להתיר האפשרות עקב לאכילה כראוי נחשב
ואילו מתירים, לו שיש דבר בכלל הם שנדרים א נט נדרים אמרו
ודאי עקר שהוא ידוע כהדבר למהרי"ק הנדר נחשב עקרות לגבי
הבעל הקיימים, בתנאים עכשיו הידוע שלפי כיון והיינו לכופו, ורשאים

להמתין. חייבת אינה והאשה עקר הוא

על אשה שקידש במי הרשב"א עם שנחלק א פה נדרים ר"ן ועיין
מקודשת, שאינה שהדין נדרים עליה ונמצאו נדרים עליה שאין מנת
יעקור חכם שמא חוששים או לאחר, להנשא אשה אותה רשאית אם

לראשון. מקודשת שהיא ויתברר הנדרים

שהוא "בידוע" א סד יבמות ובתוס' בפוסקים הלשון מדויק וכן
מלשון ברור לכאורה וכו'? שתן בעצירת עדים שהיו מדובר וכי עקר,
שנתברר לא אבל הידוע, הוא כך דהיינו עקר, שהוא "ידוע" הפוסקים

עקר. שהוא נתברר הוסיף: שם במאירי אמנם ספק. לכל מעל

באדם איירי ב] סה [יבמות דהתם "ואור"י ב: צ נדרים תוס' ועיין
האם לדון ויש אמת". אומרת שהיא בדבר הוכחות קצת שיש עקור,
לחוש שאין כך על או עקר שהוא על אמור הוכחות" קצת לה "יש

באחר. נתנה לעיניה
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שנים, עשר שלאחר היא הלכה סברא: זו הרי האמור לכל ובנוסף
אפשר וכי כופים, כחץ יורה אינו שבעלה וטוענת אשה באה אם
כשטוענת משקרת אינה שהאשה וכן תלד, לא יותר זו שאשה להשבע
לא הסתם מן שנים עשר שלאחר כרחך על אלא כחץ. יורה שאינו
הדבר וכן נאמנותה, את מחזקת שנים עשר של ששהיה וכן תלד,
אינה שאשה משום נאמנת שאשה מקומות בכמה שאמרו מה לגבי
ספק, ללא הוא הדבר וכי לשקר, דרכה אין או בעלה, בפני מעיזה
פורע אדם אין "חזקה חז"ל כשאמרו וכי כך? על להשבע ניתן וכי
שקבעו אלא הזמן? תוך שפורע בעולם אדם אין וכי זמנו", תוך
עולם של וטבעו דרכו ועל עולם, של דרכו הוא שכן ז"ל חכמינו
הכלל. מן יוצאים שיש אף מהכלל ליוצא חששו ולא לכפות, אפשר

שכן "כל טו: סימן הריב"ש בשו"ת מפורשים דברים מצאתי ושוב
ולא שנים י' השני עם שהתה ששנינו מה כגון עקרה, להיות הוחזקה
לישא הג' בא שאם ובנים אשה לו יש אא"כ תנשא לא לג' ילדה,
וה"ה בנים. לו שאין כיון ישאנה, שלא בכפיה אותו שמונעין אותה,

שהרי הוא, וכ"ש חולי,העקרהלזקנה, מחמת לה שקרה הוא מקרה
ממנו, להתרפאות לוואפשר שאין למי לשלישי בנשאת אמרינן דהא

בנים, לה והיו לרביעי, אח"כ נשאת שאם כתובה, בלא שתצא בנים,
השתא לה, דאמרי' משום השלישי, מן הכתובה לתבוע יכולה אינה

רפואה". לה שאין בזקנה, משא"כ סה, יבמות דבריית הוא

י' השלישי עם שהתה "ואם קנד: סימן העזר אבן טור גם ועיין
שנטלה... מה תחזיר עקרה, שהוחזקה כיון אמרינן לא ילדה ולא שנים

וילדה". לרביעי ניסת ואם

יולדת. - עקרה הוחזקה שכבר שאע"פ הרי

בעקרה דאיירי "והתם אומר: ד"ה ב מו גיטין תוספות גם ועיין
הכא אבל שהבריאה], הוא [עכשיו דברית הוא השתא שייך דוקא
דברית". הוא השתא לומר שייך לא כדפירשנו אילונית בספק דאיירי

להבריא. יכול שעקר מפורש הרי

שתי למך לו ויקח יט: ד בראשית בחומש לנאמר לציין אף וראוי
שהיא זו לתשמיש, ואחת ורביה לפריה "אחת ז"ל: רש"י וכתב נשים,
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איוב שפירש וזה שתעקר... כדי עקרין של כוס משקה תשמיש של
של היא צלה ורביה... פריה של היא עדה תלד, לא עקרה רועה
קין. תובל את ילדה היא גם וצלה כב: שם נאמר ואעפ"כ תשמיש".
עלתה שלא ילדה עקרין, של כוס אותה שהשקה שאף כתב: ובמזרחי

כונתו. לו

חז"ל, שקבעו חזקות לענין שאמרו כשם כי נראה, לכך וההסבר
ולכאורה ממון, מוציאים זו חזקה ומכח זמנו, תוך פורע אדם אין כגון

של ענין רק כאן שאין כיון תמוה איןהדבר לבד רוב על והרי רוב,
שבחזקות שכיון אלא החזקות, על סמכו כן אם וכיצד ממון, מוציאים
רוב, מסתם אלו חזקות עדיפות כן על סברא, מתוך בא הרוב אלו
ד"ה כח סימן ושם תשובה ד"ה כז סי' אבה"ע מהרי"ט שו"ת עיין
הסבר שיש כיון כאן אף רז. סי' ח"א הדשן תרומת גם ועיין ואיכא,

הרוב. אחר בא הולכים העקרות, לחזקת

ספק שהוא בעל בנדון צ סי' ח"ג מלכיאל דברי שו"ת גם ועיין
תוכל אם ספק יש שהרי לו, להנשא רשאית אשה האם שדן דכא, פצוע
אח"כ לכופו לה שאפשר דכיון והנראה והשיב: "שבת", מצות לקיים
את להכניס עתה מותרת מימלא חוטרא, בעינא טענת ע"י להתגרש
הגורם, שהוא ברור שאינו אף ודאי מום כשיש הרי זה. לספק עצמה
לכוף. אף שניתן מלכיאל לדברי ברור עפ"כ אף בספק, מדובר שהרי

הן נמוכים מזרעונים הן אחד, אשך מבעל הן המקובץ מכל הרי
הסברא, מצד והן דכא, פצוע ספק מדין הן אשתו, על יבוא שלא מהנשבע
אינו הוא הטבע בדרך כיום המקובל שע"פ הוא "עקר", שהגדרת למדנו

יוליד. לא יותר שהוא לעולם הוא שודאי פירושו אין אבל מוליד,

להלכה.ד) בנוגע קביעה לקבוע רופאים נאמנות

והובא קעג, סי' יו"ד סופר חתם שו"ת עי' רבים. בזה דשו כבר
נודע בתשו' עוד "ועיין ל: ס"ק קפז סי' יו"ד תשובה בפתחי להלכה
וקע"ו וקע"ה קע"ג וסי' קנ"ח סי' ח"ס [ובתשו' מ"ט סי' ביהודא
מפיל זה גוף לומר ידוע גוף על לרופאים האמינו דלא העלה ושם
פ"נ לענין חוץ ידוע גוף על נאמנים רופאים אין כי ושערות שומות
לא. ודאי לעשותן אבל מספיקא איסור ודוחה פ"נ ספק אותו לעשות
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שתפיל בעולם מציאות שיש להעיד הטבע בכלל חז"ל האמינו אך
האמינו שלא שאף במציאות...", הוא שזה וכיון ושערות שומא אשה
ועי' טבע, הוא שכן שמעיד מה על האמינו הרי ידוע גוף על לרופא
אה"ע חת"ס ובשו"ת ועוד, יג סי' ח"א מהרש"ם בשו"ת בהרחבה
וקביעת כפיה, לענין הנדון ושם הרופאים נאמנים טבע שעל סא ח"ב

טבע. של ענין הוא לכ"ע נמוך זרעונים במספר להוליד יכולת

על אולם "מסמכים", ללא ידיעתם סמך על בנאמנותם זה וכל
ע"י הבא בדבר הרופאים מלכיאלנאמנות דברי שו"ת עי' בדיקה,

סי' ח"ג ועי"ש נאמנים. הם עלמא לכולי שבזה שכתב קז סי' ח"ד
צימבליסט הרה"ג ע"י 244 עמ' י פד"ר גם ועי' שם, פח וסי' הנ"ל צ
אלו בענינים לסמוך הדין בתי בכל ומקובל "נהוג ודיכובסקי: אזולאי
על לא אם עקרות בעניני נסמוך מי ועל הרופאים קביעת על
הרה"ג כץ ר"ר הרה"ג ע"י 34 עמ' א בפד"ר כתבו וכן הרופאים",
אינו ומקובל מומחה דרופא "וודאי זצ"ל: כצס והרה"ג מנחם בן
אומנתיה, מרע לא דאומן וחזקה רפואית, חוו"ד במסירת לשקר חשוד
מקומות. בכמה כמבואר הרופאים חוו"ד על שונים בענינים וסומכים

ה"ח". פ"ב רוצח הל' הר"מ דברי לציין יש וביותר

וידוע אשתו על לשאת שלא שנשבע מי על אחרונים שדנו ומצאנו
שו"ת עי' שנים, עשר להמתין צריכה האם רופאים, ע"פ עקרה שאשתו

פז סי' שבועות הלכות יו"ד לב קפח)חקרי ואילך(עמ' "פש" ד"ה
מסוגלת אינה היא וסת לה שאין שכיון אומרים שהרופאים אשה בנדון
שום על באשה הרופאים כל השוו שאם ספק "אין כתב: ושם ללדת,
באיסור עליהם לסמוך שיש תלד שלא גורם שזה שנמצא ריעותא
אין אפילו היינו עקרה הוי שנים עשר דשהתה חז"ל דמ"ש שבועה
ריעותא שום באשה כשיש אבל עקרה, שהיא מופת שום בה לנו
לה דמשוי יודו הם גם תלד, שלא גורם שזה הרופאים ואמרו בגופה
ס"ק א סי' הפוסקים אוצר גם ועי' שנים", ושלש בשתים אף עקרה

ח. אות סח

הבעל,ה) של לרפואתו להמתין האשה חובת באם נדון זה אגב
ע"י 95 - 96 עמ' ט בפד"ר ונסכם: בפד"ר, האריכו זה בנושא
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"כשהוכח כתבו שליט"א ואלישיב ז"ל וישראלי אונטרמן הגאונים
בעזרת ורק גברא כח חוסר מחמת אישות לחיי מסוגל אינו שהבעל
לריפוי, ניתן שהבעל סיכוים קימים מצידה פעולה ובשיתוף האשה
לדון מקום יש אלו, נסיונות לעבור מסוגלת אינה מצידה האשה אך

אותו". כופים גם ואף לגרשה חייב שהבעל

ז"ל אזולאי ורנר הרה"ג ע"י 107 עמ' י ופד"ר 84 עמ' ג בפד"ר
לריפוי סיכוי שיש כל תשב"ץ לדעת כי כתבו שליט"א וצימבליסט
במשך ואם לגרש, אותו מחייבים סיכוי שיש אף אבל כופים, אין

שלו"ב. לעשות לחייבה אין שנאה, התפתחה הזמן

(בהרכב גולדשמיד ר"א הרה"ג ע"י שנכתב 88-89 עמ' א בפד"ר
ובבליקי) קרליץ הרה"ג שלאעם כי ד"ה ב סה יבמות מתוס' הביא

קכז ריב"ש מחלוקת: והביאו פט, אבה"ע מנוב"ת וכן לסתור למהר
אבל ליבה, אל מדברים שאמנם חוסמיןהכותב אין תסכים לא אם

לאלתר, כופים שאין כותב קנד בב"י שהובא התשב"ץ ואילו אותה,
עם נחלק הריב"ש האם תלוי תועיל, שהשהיה משוכנע כשב"ד ומכאן
לגט, עילה בכה"ג יש האם דהיינו העזר", "אבן במחלוקת תשב"ץ
רשאים כמה עד "דיינים", במחלוקת או להשהות, מקום יש ועדיין
לרצונו בניגוד גם ולתשב"ץ בקשה בדרך רק לריב"ש להשהות, ב"ד
כמה עד שהשאלה והכריעו להשהות, אין כן ואם בדין, הזכאי של

להשהות. ב"ד רשאים

והגאונים שליט"א אלישיב הגרי"ש ע"י 77 עמ' ג בפד"ר אולם
אלא: נחלקו לא ותשב"ץ שהריב"ש פירשו זצ"ל והדס זולטי
כשהנדון אבל הרפואיות, האפשרות את לנסות יש כפיה כשהנדון
כל שהוא אומר כשהבעל אמרו זה (ואגב להמתין. אין בגט חיוב
עכשיו כשאומר רק בנאמנותה לדון ויש נאמנת, האשה בריא הזמן

התרפאתי).

הרה"ג בהרכב ביה"ד מחברי אחד ע"י שנכתב 239 עמ' ה ובכרך
שיש כתבו [ז"ל] שליט"א ישוב שאר ר"א והרה"ג ז"ל ועטיה קלופט
מתוך ידיעה לבין גברא כח לבעל שאין ברורה ידיעה בין להבחין

להמתין. יש זה שבמקרה לאשה, שנתנו נאמנות
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ג"כ אותו כופים רופאים ע"י "שמבררת מ קנד השלחן ערוך ועי'
כתובתה". לה וליתן לגרשה

מבחנה בהפרית האפשרות לגבי ו)

שללו הם והרי לרופאים המתינו כבר האמור, כל ע"פ דידן בנדון
להמתין, חייבת האשה אין שלזה מבחנה, הפרית דרך אלא תקוה כל
בטיפולים שיש ועוד הטבע, כדרך זה שאין כיון כבר, שנכתב כפי
לזכות כדי זה סבל לעבור חייבת היא ואין לאשה רב סבל אלו

לידה. בחוטרא

בעינא טוענת שהאשה הדין שהרי מסברא, גם הוא כן כי להעיר ויש
לתת לה שיתחייב לבעל פתרון יש והלא לגרש, הבעל את כופים חוטרא,
שיאמר מי אין ואעפ"כ לידה, חוטרא לה יהיה כן ואם לשמשה, שפחה
יכול אם גם לכפותו היא יכולה אלא אותו, כופים אין שכזה שבמקרה
לנו ומנין זקנתה, בעת לשמשה שפחות, ואפילו שפחה, לה להבטיח הבעל
ואם אחר בעל שתמצא ומנין מאחר, שתלד הבן או השפחה יותר יחיה מי
הוא שהדין מסתבר כן וכמו קיימא, של בזרע ממנו שתיפקד מנין תמצא

לכפותו שיכולה שאיןכן שברור משום ילד, לאמץ לה יציע הבעל אם גם
שאינה מצאנו ולא הטבע, בדרך שלא בתחליפים חייבת ואינה רצונה
ספורנו ועיין אימוץ. או שפחה מציע כשהבעל חוטרא בעינא לטעון יכולה
ומרא לידה "חוטרא שכתב: בן לי ויתן אל' דנני הפסוק על ו ל, בראשית

זה. בחוטרא הסתפקה לא שרחל וברור ברכי", על שנולד כיון לקבורה

ופרישה ט"ז במחלוקת שתלה א סי' העזר לאבן שלמה חכמת ועי'
פריה כקיום נחשב אם ביתו, בתוך ויתומה יתום שגידל מי האם
מעלה ביתו בתוך ויתומה יתום המגדל חז"ל שאמרו כיון וזאת ורביה,

ילדו. כאילו בכתוב עליו

מקומות בכמה ובפוסקים בחז"ל מוצאים אנו לדבר, ודוגמא
בדרך הסיבה את למנוע שניתן אף סיבה בגלל באיסורים שהקלו
לאכול לו שהתירו כיפור, ביום חולה כגון איסור, על יעברו שלא
יעבור שלא דרך למצוא אפשר והלא שבאכילה, כרת איסור למרות
כיפור ביום ורידית תוך אינפוזיה ע"י שיאכילוהו כגון האיסור על
אף צריכים אין זה שבדרך בחוקן, או כיפור, יום מלפני אפילו או



מלאכותית הפריה ע"י להוליד אפשר אבל "טבעית", תקהעקרות

אפילו להתחכם לנו שאין שמכאן אלא פציעה, בזה ואין לדקירה
בשו"ת בזה כיוצא כתב וכבר הטבע, בדרך שלא מאיסור להפטר כדי
לסוכה מחוץ לאכול מתירים למה שדן קצד סי' זרוע אור מהר"ח
אלא לסכך, מתחת שטיח לפרוס מתיר ר"ת והלא הגשמים, מפני
לעשות חייבה ולא ויקב גורן מפסולת סוכה לעשות התירה התורה
שלא סוכה לעשות התירה ואדרבה מגשמים, להגן בית כמין סוכה
והא ורב: ד"ה ב נז נזיר תוספות עי' אמנם גשמים. מפני תציל
בחלק בזה שכתבנו במה [ועי' קטן. שיקיפו שניהם לקיים אפשר

דעה]. יורה

חלק רבניים דין בפסקי הובא פ"ד, סימן ישרים תומת ספר ועיין
דמשום מזאת, עוד וגדולה התשובה): (באמצע שם "דכתב :9 עמוד א
ונשא כהוגן שלא עשה שהוא כיון לאשה, ללמד נוכל לאלם פיך פתח

לקבורה". ומרה לידה חוטרא בטענת עליו שתבא עליה, אשה

את מלמדים אם בעצמך: "הגע גולדשמידט: הגר"א כך על וכתב
חשיבות את לה מסבירים אפילו אם וגם לילד, טענה לטעון האשה
האם ולפנים. מהשפה הטענה את שתטעון עד בשבילה, ילדים ענין
לפני גם הגט את תבעה והרי לגט, לתביעתה העיקרי המניע זהו אז
עליה, אשה לקח שהבעל זה בגלל ותבעה הזאת, הטענה את שלמדה
תביעת לתלות שיש רק שלא וודאי ודאי לגט. לתביעה הגון די טעם
הסיבה שזוהי משמע גם אלא שלמדה, בטענה ולא זה, בטעם הגט
הטענה, את היא טוענת שלמדוה שאחרי מכיון זאת ובכל לתביעה,

טענה פי על זו".פוסקין

אחרים פתרונות מועיל לא חוטרא בעינא לטענת כי נראה זה ומכל
שמלמדים עד טובה כך כל טענה שזו למדנו עוד הטבע, בדרך שלא

מעייניה. בראש לא היא אם גם לטעון אותה

האוסרים הם רבים בפרט, מבחנה הפרית לענין לדון יש ועוד
טו חלק אליעזר ציץ שו"ת ראה ועוד, איש החזון ומהם כן, לעשות
מהפריה, הנולד הולד של היחוס לענין הטוענים אף ויש מה, סי'
להקים ולבקש לסרב, היא שרשאית ודאי המתירים, הם שרבים ואף
אוירבך מהגרש"ז תשיח א נועם ועי' דיעבד, ולא בשופי בהיתר זרע



מז סימן / העזר אבן / במשפט עיונים תקו

זה, באופן זרע להעמיד שיוכל לטעון יכול הבעל אם שנסתפק ז"ל
ולא תיאורטי היה הדבר תשיח בשנת הגרשז"א כשכתב כי להעיר ויש
והלאה 125 עמ' ה אסיא וראה האשה, תעבור סבל איזה ידוע היה

ת"א הדין מבית הגרחג"צ)שהביאו להמתין(ע"י חייבת האשה שאין
הטבע. בדרך שלא להרות

פעולה, משתף היה לא שהבעל שהוברר שלפנינו בנדון שכן וכל
לסמוך ומוכנה יכולה היא אין האשה של הנסיון וע"פ שנים, במשך
שישב בעל על גם אמרו שיניה בין אצבע נתן והוא בעתיד, עליו
הבעל נחשב ואעפ"כ אשתו, נדרי את הפר לא אלא מעשה עשה ולא
עד סי' העזר אבן בשו"ע כנפסק בגט, אותו ומחיבים לגירושין כגורם

ועוד. ו, ג, ס"ק ובב"ש

ומאחר לאשתו ג"פ במתן הבעל את לחייב יש הדברים: מסקנת
הוא שהבעל משום הן חוטרא", "בעינא טענת טענה גם כאמור והיא
יצליח שמא להמתין חייבת אינה והאשה עקר", שהוא "ידוע בכלל
עקר בהגדרת הוא שכיום משום הן מבחנה, הפרית ע"י להפרותה
חייבת אינה שהיא משום הן לרופאים, עוד להמתין חייבת אינה והיא
יכולה שהיא משום הן בכך, הקשורים והיסורים הסבל את לסבול
עוד שיש ובמיוחד הטבע, בדרך רק להרות רוצה שהיא לטעון וזכאית
עוד לה שאין מאמינה הדין שבית משום הן זאת, האוסרים רבים
לה שגרם הוא והבעל ההפריה בענין פעולה שישתף בבעלה אמון

לו. תאמין לא שהיא

פוסקים: אנו האמור לאור

הבעל.א. שהגיש הבית שלום תביעת את דוחים

אשתו.ב. את לגרש חייב והבעל האשה תביעת את מקבלים

אשתו.ג. במזונות הבעל חייב הגט למתן עד

אםד. הגרנ"ק, הצעת ע"פ הזוג בני דירת את לחלק ממליצים
ויחליט. הדין בית ידון להסכמה הצדדים יגיעו לא

הוספות עם תשנ"ז חשון
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האמור: מכל היוצא

שנים.א. עשר ממתינים ואין מיד לגרש כופים עקר שהבעל כשידוע

ואכןב. שיתכן אף המקובל, ע"פ עקר שהוא כשמוחזק עקר בכלל
יוליד.

ולאג. בדיקות, ע"פ הבא דבר על או טבע, על נאמנים הרופאים
ידוע. גוף על

לרפואה.ד. להמתין יש תמיד לא

כמוה. הטבע בדרך שלא לפתרונות להמתין חייבת האשה אין
הלכתית. לו מתנגדים שיש בטיפול לא ובודאי מבחנה. הפרית

מח סימן

לענות דין בעל סירוב כיעור עם יחוד יש כאשר גט חיוב

חילוני כשהבעל דת על עוברת לשאלות,

דין פסק

xerik /cbpky cvl d`cedk `id ixd xexia xyt`l aexiq

zxcbd /xerikk cegii /lra aiigl xerike hba dy` aiigl

aexiq /xerik dyrn dyer envr lradyke mipeliga xerik

.zei`etx zewical

באלול י"ט בתאריך הבעל ע"י גירושין תביעת לפנינו הוגשה
התשנ"ט.

התש"ס. בתשרי כ"ד ביום בית לשלום תביעה הגישה האשה

ילדים שלשה להם ויש 1982 בשנת כדמו"י נישאו הזוג בני
קרוב בנפרד חיים הזוג בני שנתברר כפי ,14 ,10 ,7 כבני משותפים

.06/98 מ- בערך לשנתיים

הצדדים ס, הגב' מזכירתו עם כיום וחי אשתו את עזב הבעל
הגב' עם הבעל של האינטימים הקשרים התחילו מתי ביניהם חלוקים
אחר חודשים מספר דהיינו ,09/10/1998 מ- אומרים ס' וכן הבעל ס,
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כבר ופילגשו שבעלה טוענת האשה ואילו שנה, לחצי קרוב עזיבתו,
.05/1998 ב- יחסים קיימו

ארוכות, ישיבות שלש קיים הדין בית גירושין, כאמור, תובע, הבעל
האשה ב"כ ההוכחות: בענין נקדים הצדדים, את בארוכה ושמע
שהבעל לטענתה להוכיח כדי עדים להביא ע"מ נוספת ישיבה ביקשה
אולם הבית, את לעזיבתו מאד סמוך ביחד בהיותם עוד באשתו בגד
האשה ב"כ שגירסת נניח אם שאף בדבר צורך שאין נראה לביה"ד
הדין, בבית והוכח שהובא מה ע"פ דין, פסק להוציא ניתן הרי נכונה,

נכונה. האשה ב"כ גירסת אם גם

של סירובה עקב נמנעו מכריעות הוכחות מספר כי נוסיף, עוד
הנתבעת:

התיק את למסור הנתבעת, האשה, שעל החליט שביה"ד אף על
תוצאותיו ואשר הדין בית עליו שיחליט ניטרלי רופא ליד שלה הרפואי

סי להלן, שיובא כפי הבעל, טענות עקב ביה"ד, לידי רק רבהימסרו
זאת. לעשות הנתבעת

צילומים לטענתו בהם שיש ווידאו וסרט עדים הביא הבעל ב"כ
הודיעו וב"כ האשה אולם האשה, של כיעור ומעשה זנות על ועדויות
להם וצפוי הפרטיות הגנת חוק ע"פ שיתבעו הרי יעידו שאם לעדים

להם. שינתנו מאסר שנות עשר ועד רשיון שלילת עונש

הגנת חוק בענין העוסקת במשטרה קצינה היא האשה כי נוסיף,
מרצונם העדים בהם חזרו הנזכרים האיומים ובעקבות הפרטיות,
נוכחות ללא והצילומים העדות להשמיע ביקש הבעל ב"כ להעיד,
העדים על ואיימו תוקף בכל התנגדו וב"כ האשה ואולם הצדדים

להלן. וראה כנ"ל

אותם נמנה בגט, אשתו לחיוב לתביעתו עילות מספר העלה הבעל
לדבריו להלן,

מכךא. כתוצאה כן ועל כיעור מעשה ועשתה תחתיו זנתה האשה
בגט. וחייבת לו אסורה היא



כיעור עם יחוד יש כאשר גט תקטחיוב

קבלתב. לצורך הינה לשלו"ב בקשתה וכל בגט רוצה האשה אף
הגירושין. בהסכם משופרים תנאים

בה.ג. הבעל מאס כך ועקב קשות נפשיות בעיות יש לאשה

להלן.ד. וכמפורט נורמלים אישות יחסי עמה לו היו לא

עלא) איימה והאשה מאחר נמנע זינתה שהאשה העניין בירור
עיונים בספרי בהרחבה הובא זה נושא אותה, שצילמו אלה ועל העדים
כמוה בירור מניעת או לברר סירוב כי הוכחנו ושם ז, סי' במשפט

שכנגד. הצד של לטענות כהודאה

העדים, על ואיומה האשה סירוב הדברים מסקנת סיימנו: ושם
שהיא לנו נתברר כאילו זה והרי אמת, הבעל שטענת הודאה מהווה
אסורה להיות היא גורמת האמת, את לברר סירובה בעצם זינתה; ודאי

גט. בקבלת היא חייבת שכך וכיון בעלה על

מאז לי שנוספו לדברנו ראיות שתי עוד נוסיף כך אגב אמנם
הדברים: כתיבת

א חלק העזר אבן סופר בחתם דכא פצוע לענין מצינו דומה דבר
נאסר שהוא ג, ס"ק ה סי' העזר אבן תשובה בפתחי הובא יב, סי'
באבר, נקב לו שיש שלפניו) (בנדון הרופא לו אמר אם בקהל, לבוא
כעדות כשאמר והוא לעד, כמודה הוא הרי הבירור על עמד לא שאם

בעלמא". מילי כ"פטומי ולא

הכא, ד"ה א קטז יבמות בתוספות מוצאים אנו בדבר, כיוצא
אחר אדם שמא להחמיר חוששים שנמצא גט לגבי למה שהקשו
שאותו עדים עליו שהעידו ומה הגט את שנתן הוא הבעל כשם ששמו
בגמלא "דילמא בסורא, אלא בנהרדעא היה לא הגט כתיבת ביום אדם
עדים לגבי א ה במכות כך אמרו ולא בקפיצה", נמי אי אזל פרחא
היה ולא אחר במקום שהיו עליהם העידו אם נהרגים שהם זוממים,
שמא להקל חששו לא ולמה היו, ששם שהעידו למקום שיבואו אפשר
איתא "אם מנחם: הר"ר בשם תוספות ותירצו פרחא. בגמלא באו
ש"מ הכי, אמרו ומדלא כן, לטעון להן היה פרחא, בגמלא דאזלו

מעידים". הם דשקר
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לענות סירוב וחומר קל מיתה, לחיוב גורמת ששתיקה לנו הרי
רש"י. לדברי דומה מנחם הר"ר סברת ולכאורה ולהוכיח,

שיש הכותב כתב הדין בשורת לאחרונה כי זה, בעניין אוסיף עוד
ושנים נתגרשה אומרים שנים ב כד מכתובות שהבאתי הראיה לדחות
רב ופירש תצא, נשאת ואם תנשא לא זו הרי נתגרשה, לא אומרים
שאמרו כגון - כדבריה עדים לה יש והרי שתצא, בטעם - בגמ' אסי
כדבריך אמת היה אילו לאשה אומרים אנו שאז גירשה, עכשיו עדים
מציגה אינה שאם פסק ג קנב אהע"ז ובשו"ע גיטך. את לנו הראי
איש אשה בחזקת היא שהרי ממזר, והולד תצא נשאת אם אף גיטה
הנמצא [הגט ראיותיה, להביא מסרבת שהיא שבגלל הרי גמורה,
נתגרשה, שלא העדים את המכחישים עדים, לה שיש אף אצלה]
עדים של בהכחשה נותן הדין והרי נתגרשה, שהיא כדבריה ואומרים
ובמקרה עדים להביא שמסרבת כיון מקום מכל תצא, לא נשאת שאם
ברורה, הוכחה כאן יש הרי נכונים, שדבריה - הגט - הראיה את זה
אינו שאלות על לענות מסרב שדין הרי ודאי, אלא ספק מחמת ולא

ממונות. לענין מסרב לבין איסורים לענין מסרב בין שונה

אבל הגט את תוציא לא שאם כתבו שראשונים הכותב "וראית"
גוברת. העדים עדות שנתגרשה, עדים יש

שמשיגים ולפני שכתבתי, במה החשוב הכותב עיין שלא וחבל
עדיפה ראיה להבאת שסרוב כתבתי לא הרי שנכתב, במה לעיין כדאי
בין להכריע יכולה ואף עדים כשאין גמורה ראיה שזו אלא מעדים,

עדים. כתות שני

והקרנתב) עדים העדת מניעת וגרימת האשה סירוב מלבד אף
ע"פ בגט לחייבה מקום יש לדבר"צילומים, "והרגלים הודאתה

גט בקבלת אותה לחייב שניתן דת על ועוברת גמור כיעור שיש
להלן: וכמפורט

בתשובה הודתה האשה א. ליאון עם מזנה היא כי טען הבעל
שלשה במשך יום יום אליה בא א' ליאון כי הבעל ב"כ לשאלות
הלכה כי הודתה כן כמו ,22:00 ועד הצהרים אחר משעות שבועות
מוכרת, לפחות היא שכך והתברר זוגה, כבן לסילבסטר א' ליאון עם
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שהמזמינים למרות זוגה, לבן גם הזמנה נכתבה לסילבסטר בהזמנה
רב. זמן מבעלה פרודה כבר שהיא ידעו

הבעל, ב"כ לשאלת בתשובה ונדגיש, הודאתה כולנה, על העולה
מיום עמה, היו לא שהילדים שבת, באותה א' ליאון את אירחה כי
ב"כ [לדברי ,10:30 בשעה בשבת למחרת עד 18:00 בשעה ששי
שבת באותה מכן לאחר לבית, ביחד נכנסו הם [11:00 עד הבעל
וקיימו ואשה] [כבעל למסעדה בפרהסיא הלכו ביחד לביקורים נסעו
גמור כיעור יש ספק ללא אלו בדברים ונישוקים, חיבוקים רק לדבריה

ספק. ללא דת על עוברת וגם

מבעלה אשה להוציא הוא בפוסקים שהוזכר "כיעור" ענין ונקדים,
הנידון שאין שלפנינו, במקרה הנידון אינו וזה הבעל, של רצונו נגד
דהיינו רצונה, נגד ולהוציאה תביעתו לקבל אלא גט, במתן לחייבו

קט"ו. סי' אלא העזר באבן י"א סימן הנידון אין

של המחמירים התנאים גם התקיימו שלפנינו במקרה כן פי על אף
כיעור. דהיינו י"א סי'

יוצאים שהיו או השו"ע.... כתב י"א סי' הנאמר בכיעור והנה
מנשק שראוהו או וכיוצא הבור מן זה את זה מעלים או אופל ממקום
זה אחר זה שנכנסו או זה את זה מנשקים שראהו או חלוקה ע"פ
עיני ראות [לפי אלו בדברים וכיוצא רמ"א] - [במנעול דלתות והגיפו

רמ"א]. - הדיינים

עידי עם שנתבאר כדרך ממש קול בכאן היה דאם וי"א וברמ"א
מבעלה. אפילו אותה מוציאין כיעור

כיעור עידי לרעותא: תרתי כשיש להחמיר די שם הב"ש ומסקנת
בנים ואין פסיק דלא ד)וקלא ס"ק עב(יא סו"ס קמא, אבהע"ז והנו"ב

בשיש גם מבעל שמוציאים י"ג, ס"ק יא בפ"ת להלכה והובא פוסק,
וקדל"פ. כיעור עידי יש אם בנים לו

הוא כיעור, שנחשב אופל" "שמקום רע"א בשם ו ס"ק פ"ת ועיין
ולראות בו להכנס שם גר שאינו אדם לשום דרך אין מקום שבאותו
לנכנסו בעלמא יחוד בין לחלק מרע"א הביא ח ובס"ק עושים, הם מה
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אחד וכל זה אחר זה רצופים נכנסו שניהם דאם דלתות, והגיפו זא"ז
זימה דעצת וניכר הזה למקום לכנוס יחדיו ונועצו חבירו ע"ד נכנס
אחד אם כגון אוסר, שאינו יחוד יש אבל כיעור, זה הרי ביניהם,
לרמב"ם [אמנם השני בא ואח"כ צרכיו לעשות שם היה כבר מהם
במנעול נעלו שאם דבריו על הוסיף מאיר והבית כיעור], הוא יחוד כל
שאין שאע"פ י"א ס"ק ועיי"ש יחד, נכנסו לא אפי' כיעור זה הרי
אולם לגרשה, שחייב לו פוסקים אבל בנים, כשיש הבעל את כופים
מוציאים כאמור ביהודה" ה"נודע לדעת ואילו מאיר, לבית זה כל

מהבעל. גם

שהודאתה נשכח ולא לגרש, שחייב בזה בכיוצא שפוסקים הרי
חוץ שנעשה מה שלגבי ובאים, ממשמשים עדים שראתה בגלל
חוק של נימוקים בגלל עדותם, את מהם למנוע יכלה לא לביתה,

הפרטיות. הגנת

וחברה שהאשה כיון פסיק, דלא קלא גם בודאי יש שלפנינו במקרה
בודאי בפרהסיא, לביתם ביחד יום יום הולכים זוג כבני מוכרים ליאון

פסיק". דלא "כקלא לפחות זה לראות יש

יש זנות לשם נתיחדה "אם כתב י"א ז' סי' הרמ"א כי אמנם ואף
גוי עם נתייחדה בין לחלק כתב ל"ד ס"ק שם ובב"ש להחמיר",
השלחן בערוך אולם לכהן, ישראל אשת בין או ישראל עם לנתיחדה
לדבר, רגלים שיש ארוך לזמן ביחוד מודים שהכל פי' כ"ב סעיף שם
שבליקוט אלא מ' ס"ק מהגר"א ושכ"נ ישראל, באשת גם שנאסרת

ע"ד. אות הפוסקים אוצר שם ועיין דבריו, שינה

עצמו הבעל שהרי האמור, מכל לחומרא שונה שלפנינו ובנידון
שראה. ותמונות שבידו, עדויות ע"פ שזינתה אומר

לעד שמאמין הבעל ואומר נתיחדה שהאשה ידוע כאשר ועוד, זאת
הובאו ו', צ"ט סימן והב"מ הרע"א הסכימו זינתה, שגם האומר אחד
ובשו"ת הזה. בזמן גם לאוסרה הבעל שנאמן כ"א, ס"ק קע"ח בפ"ת
כתב מאיר] הבית [תשובת ק סימן קמא מהדורה איגר עקיבא רבי
לכבודו להסכים נ"ל בזה בע"כ, לגרשה מצוה זו אשה אם ולענין
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הוא הפחות לכל הא' עד דהא דרגמ"ה, חרם משום בה שאין דמר
דת. על שעברה עדות

זה אין שנתייחדה. מודה היתה שלא מיגו לאשה יש תאמר ושמא
כשבידם וכ"ש פסולים, עדים שיש במקום מיגו אומרים שאין מגו

י"ב. ס"ק קע"ח פ"ת עיין תמונות,

לאוסרה מקום שיש בעלה, על לאוסרה באים היינו אילו כאן עד
ול לרע"א, כיעור, בגלל ארוך,כאמור ויחוד בנים, כשיש אפילו נו"ב

להם. שמאמין ואומר עדים יש לבעל ובנוסף פסיק דלא קלא ויש

כיוצא שכתב ג' סימן אבהע"ז ח"א שלמה" "שמע בשו"ת גם ועיין
בהרחבה. ועיי"ש הוא בדרכו בזה

אלא לבעל, היתר למצוא דנים אנו אין שלפנינו הנידון אולם
הדעות לכל ובזה בגט, תחויב שאשתו הבעל תביעת לקבל הנדון

נאמן. הבעל

אם [אפילו "כיעור" נעשה שאם שפסק ו' ס"ק י"א סי' ב"ש ועיין
אפילו להוציאה רשאי בנים] לה ואין פסיק דלא קלא של התנאים אין

התראה. צריכה ואינה חדר"ג שיש הזה בזמן אפילו כרחה בעל

כתב ט"ו ס"ק קט"ו ובפ"ת ד', קט"ו, העזר באבן הרמ"א פסק וכן
גם ועיין אחרת. לישא לו מתירים כרחה בעל לגרשה יכול אינו שאם
בדבר הפוסקים שמחלוקת אף שהמירה מי לעניין ח ס"ק קטו ב"ש
כיון מכתובתה פטור הבעל זינתה, שמא ספק אין האוסרים ולדעת
אף וסתירה, בקינוי כמו האיסור שגרמה זו והיא לו אסורה שהיא
להאסר. לו גרמה והיא לו אסורה היא הבעל שראה מה אחרי כאן

משוםג) גם גט בקבלת האשה את לחייב יש כאמור, בנוסף,
הרגילה "אשה ד': קט"ו רמ"א ועיין יהודית", - דת על "עוברת

דת". על עוברת נקראת כותים עם להתייחד

בהווה. הכתוב שדיבר אלא דוקא לאו הרמ"א שכתב "כותים" ובודאי

וכו', הבחורים עם משחקת על גם נאמר יהודית דת על עוברת דין
ישראל בנות שנהגו הצניעות ממסגרת החורג דבר כל על דהיינו
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ואילך י' ס"ק שם בפ"ת ועיין ד', קט"ו בסימן כמפורט בצניעות,
בלא גם כורחה בעל לגרשה הבעל יכול דת על העוברת שאשה
ולצורך התראה, אף צריכה אין רגילה אם מקרה ובכל התראה,
שברגילה שם ועיין פעמיים, יהודית דת על עברה אם מספיק "רגילה"
אם כתובה, חיוב לעניין שגם ועיי"ש להוציא, הבעל את כופים גם
כתובתה הפסידה בדבר איסור שיש הנשים לכל הידוע דבר על עברה
מתשובת י"א ס"ק קט"ו בפ"ת כמובא התראה, צורך בלא

קנ"ז. סימן ח"ג "שבות-יעקב"

על עובר עצמו הבעל אם בין דת, על עוברת לגבי לחלק ואין
שדין משום משה, דת על עוברת לגבי זה חילוק שמצינו וכפי דת,
אותו מכשילה שאשתו הטוען שבעל משה דת לגבי רק נאמר זה
ונכשל לו אכפת לא עצמו כשהוא זו, לטענה מקום אין בעבירה,

א. ס"ק קט"ו בב"ש וכמבואר בעבירה

כתובה, בלא שיוצאת שהטעם יהודית דת על עוברת לגבי אבל
בחלקת כמובא תחתיו, שתזנה לחוש יש פריצות דבר שעשתה שכיון
זינתה כבר שמא החשש שאין שם מאיר בית ועיין א' קט"ו מחוקק
עצמו הוא אם לי מה כן אם תחתיו, בעתיד תזנה שמא החשש אלא
הובא לא ואכן עליו, נאסרת שהיא לחוש יש הרי בעריות, נזהר אינו
כשורה שלא מתנהג הוא שאם הדין א' ס"ק וב"ש א' ס"ק בח"מ
משה". "דת לגבי ורק אך אלא אשתו על בטענות לבוא יכול אינו

כלפי יהודית דת על עוברת בטענת הבא חילוני בעל לגבי אכן
מגולות זרועותיה או ראש כיסוי בלא הולכת שאשתו משום כגון אשתו
החלקת קכד, ח"א מטשבין להגאון מישרים" ה"דובב הבעל בכך דנו
סי' העזר אבן ג חלק אומר ביביע והגרע"י ו,ד, סי' העזר אבן יעקב
רק זה כל אולם המתקבלת, טענה אינה שטענתו וכתבו יט אות כא
על מראה ואינו מזנים בחשש שאינם חילונים בו שרגילים דבר לגבי

בעתיד. אפילו זנות חשש על המראה שנוצרה הדרדרות

דין אומרים שאין הורביץ הגר"א שכותב 44 עמ' י"ט בפד"ר ועיין
תורה שומר שאינו בעל לגבי לגרשה שמצוה יהודית דת על עוברת
[ד] ג' כרך 135 עמ' ז' כרך בפד"ר לנאמר שם וציין בעצמו, ומצות
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שהיא כשהטענה אלא זה אין מקום מכל ,352 עמ' ח' וכרך ,363 עמ'
כשלעצמה סיבה היא צניעות בחוסר שהתנהגותה משום דת, על עוברת
כמכוערת המוגדרת "בהתנהגות עוברת אם אכן לגרשה, שמצוה
עבירה, שם שהיתה מראין "שהדברים הרמב"ם כתב שעליה ביותר",
שהפסידה ברור זה במקרה לזנות", ברורה עדות שם שאין אע"פ
ומצוות תורה שומר באינו שאף מסתבר ובזה התראה, בלא כתובתה
שכיון שם פסק כתובה ולענין כורחה, בעל לגרשה ויכול כן הדין

מזונות. ולא כתובה לחייב אין מחלוקת שיש

כתבו שעליו 135 עמ' ז' בכרך הורביץ, הגר"א ציין שאליו הנידון
מקרה לגבי הוא מצות שומר לאינו מצות שומר בין לחלק בפד"ר
היה לא אבל איסור, על שעברה שאף יחוד, באיסור האשה שעברה
ואין ,12 בגיל נערה הזמן כל לדבריהם עמם שהיתה כיון גמור, יחוד
"אשר כאיש להגדירו אפשר שאי בבעל הנידון ושם זנות, על ראיה זה
נוקפו ולבו דת על עוברת כשהיא האשה התנהגות לסבול יכול אינו
הוא הצניעות חסרון לא שאז הפקר, בחיי שחי בבעל אלא כך", על

ש בחשש ולא לגירושין, אותו שםשממריץ שהיתה מראים הדברים
זאת. לחדש להם מנין לדון יש דבריהם, על ואף עבירה.

בין חילקו שלא הגרחג"צ: 353 עמ' ח' בפד"ר כתב בזה וכיוצא
הדבר שבעוה"ר פריצות עניני שאר בנוהגת אלא חרדי ללא חרדי
עניני על טובא רגלים שיש שם בנידון כמו לא אבל בהם, פרוץ
"שהתהלכה כמו דת, על עוברת עניני מסתם האשה שחרגה כיעור,
בדור גם דופן יוצא שזה עמו", להתחתן ועמדה ברצינות פלוני עם

זולטי. הגרב"צ מדברי 270 עמ' ג' בפד"ר בזה כיוצא ועיין פרוץ,

פריצות: סתם מאשר יותר הרבה יש שלפנינו בנידון האמור לאור
ואשה, כבעל בשוק הליכה שלם, לילה ביחידות משותפת לינה כגון,

גיטה. לקבל האשה חייבת כן ועל

צ בב"ק המובא עקיבא דר' ממעשה ללמוד ניתן האם לדון ויש
עקיבא, ר' לפני באת בשוק האשה ראש את שפרע באחד "ומעשה ב:
חצרה פתח על עומדת שמרה זוז... מאות ארבע לה ליתן וחייבו
לפני בא ראשה... את גילתה שמן, כאיסר ובו בפניה הכד את ושבר
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ושם כלום" אמרת לא א"ל זוז, מאות ארבע נותן אני לזו א"ל ר"ע
מכל עצמו. לבייש דהיינו ופירשו בעצמו, לחבל רשאי אדם ב: צא
האשה ראש את שפרע המבייש את פוטרים אנו שאין למדנו מקום
סכום לה ומשלמים ראש כיסוי על מקפידה לא עצמה שהאשה בגלל
ויש ראשה, בפריעת לה שגרם הבושת בגלל ראשה, פריעת על גבוה
רשאי לעצמו, מקפיד לא שהבעל שאף ללמוד אפשר מכאן האם לדון

ראשה. בפריעת תהיה שאשתו רוצה שאינו לומר הוא

אינםד) הזוג בני שני שכיום ספק אין לעיל, האמור לכל בנוסף
הבעל מטעם למח"ש למשטרה, ההדדיות התלונות זו, את זה רוצים
ועל יתירה אהבה על מראות אינן הבעל, מטעם הדין עורכי וללשכת
לדבריו, - הבעל נגד תלונות 7 הגישה האשה בית, לשלום רצון

שטויות. על נראה והכל תלונות, 4 רק - ולדבריה

ב- כגון גירושין להסכמי טיוטות ביניהם החליפו כבר הזוג בני
כן ועל האשה, של ידה בכתב הערות עם ,11/08/1998 .16/05/1999
מזה רק החלה בית לשלום האשה שתביעת הבעל לטענת מקום יש

עו"ד. שכרה שהיא

בענין הצהרתי דין לפסק בקשה הגישה שהאשה גם לכך הוסף
חודשים, מספר לפני הבעל נגד הגנה לצו בקשה הגישה גם רכוש,

איום. לה מהוה הבעל כי האשה המשפט בבית הצהירה וגם

לסיום מו"מ מנהלת שהיא לביהמ"ש האשה כותבת 24/11/1999 ב-
שכנגד. הצד עם לגירושין] שהכונה [ברור הענין

נהלנו שלא התש"ס: בטבת בדיון האשה טענות למרות זאת כל
שהגיבה רק אלא להסכמים, הערות ששלחה והכחישה לגירושין מו"מ
שלחה שלה שהעו"ד מה יודעת שאינה אמרה וכן לטיפול, שילכו
אינה שהאמת ברור חסוי", הכל שלה העו"ד שדיברה ו"מה הערות,

לגירושין. טיוטות ונוהלו ידה, בכתב גם הערות יש אלא כן

חבצלת רעננה, בהרצליה, יועצים למספר בעבר הלכו הזוג בני
אדלר. במכון וכן השרון
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רכוש לחלוקת הרחקה לצו בקשה הדדיות, תלונות המקובץ: מכל
ההתנגדות וכל בגירושין רוצה האשה שגם ספק אין גירושין, הסכמי
לצורך או הגירושין בהסכמי יותר טובה עמדה לצורך היא לגירושין
כששני בגירושין מחייב הדין שבית הוא כלל השני, במקרה נקמה,
וכבר נקמה, או מיקוח צורך הוא והמעכב בגירושין רוצים הצדדים
זה לצורך נזדקק ולא בגט, חיוב על דומים במקרים פסק זה בי"ד
ח' חלק כ"ג נתיב מישרים ירוחם רבינו לדברי נציין ורק למקורות
בהרחבה]. זה [ובספר שכתבנו במה ,195-194 עמ' י"ד פד"ר ועיין

שעקבה) נפשיות בעיות היו שלאשה הבעל טוען נוספת טענה
בה. מאס הוא כך

רפואיות, בעיות בעבר לאשה שהיו ספק, אין לדון. יש זו בטענה
ובכל הבעל, מבגידת כתוצאה נגרמו שהדברים טוענת האשה אולם
שהיא והראיה, היומיומי, לתיפקודה מפריעות אינן הבעיות כל מקרה
מום בה היה ואילו ורגיש חשוב במקצוע ועובדת כראוי מתפקדת

הנוכחי. בתפקוד אותה משאירים היו לא בודאי

כ-14 לפני דהיינו הראשון הילד לידת אחר הבעל טענות פי על
מ-04/99 החל תשנ"ט בקיץ לאחרונה לידה, מדכאון האשה סבלה שנה
חודשים, וחצי כ-3 שאול" "כפר פסיכיאטרי בבי"ח האשה אושפזה

תרופות. לוקחת האשה כיום וגם

צוואות מספר כתבה האשה התאבדות, נסיונות מספר לכך קדמו
בעיות. על מראה שניסוחן

הנתבעת כותבת 1999 בספטמבר 15 מיום המשפט לבית בבקשה
הנפשית. ולבריאותה לחייה חוששת והיא עדין הנפשי מצבה כי

סגרה לא היא כגון שטות סימני הזמן כל לאשתו היו לדבריו,
ועוד. דירה, סגרה לא מכונית, דלת

שג לאחר רק נגרם האישפוז האשה: שלטענות הרומן את ילתה
שילם לא שהבעל כך עקב וכן בעקיפין לכך גרם והבעל ס. עם בעלה

מגונות. תנועות לה עשתה וחברתו מזונות לה
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נגרם שהאישפוז טענה ואילך] 37 ,2 עמ' התש"ס בטבת [ז' ובדיון
לשלם ולא כספים לסגור התחיל לחזור, שרוצה אמר כשהבעל

משכנתא.

כיון לאישפוז, גרמה הבגידה את שגילתה הסיבה שלא מתברר
הבגידה. לאחר רב זמן ארע שהאישפוז

ע"י שתיבדק וכן האשה של הרפואי התיק את לראות ביקש הבעל
לפני בה שטיפל הרופא של דעת חות את ביקש וכן מטעמו, רופא

שנה. 14

להבדק. סירבה האשה

שורה 5 עמ' התש"ס בטבת ז' פרוטוק' [ראה החליט, הדין בית
עליו שיחליט ניטרלי רופא לפני יובא הרפואי שהחומר [25 ושורה 11
הרופא, של בסיכומיו לעיין זכות יהיה לא לבעל כאשר הדין בית
כאילו יחשב חומר להמציא או להבדק שסירוב באשה התרה ביה"ד
לקיים תוקף בכל האשה סירבה אעפ"כ הבעל, טענות בכל מודה היא
על אולם ,[3 עמ' התש"ס טבת פרוטוקול [ראה ביה"ד החלטת את
בית לעיון בה המטפל רופא של חו"ד להביא ביקשה עצמה דעת
מהחלטתו חזר לא אבל רפואי חומר לקבלת התנגד לא הדין בית הדין.

ניטרלי. לרופא הרפואי החומר את להביא שעליה הקודמת

האשה הדיון לפני שבועות שלשה לאחרונה שגם טען הבעל
צועקת שהאשה טען כן כמו אותו, שהרגה וכמעט בבית התפרצה

למח"ש. הועברה האשה של צעקות עם וקלטת בבית

למה במשטרה האשה של מעבודתה ראיה אין הבעל לדברי
בבית. שקורה

תרופות. מקבלת היא כיום שגם מודה האשה לעיל כאמור

יכלה והאשה האשה, אצל נפשית בעיה שקיימה שהוכח ספק אין
של חו"ד לקבל הדין לבית מאפשרת היתה אילו ההוכחה את לסתור

ניטרלי. רופא
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הרופא בחיוב תועלת מוצא הדין בית אין שלפנינו הספציפי במקרה
סיבות. כמה מפני הדין בית לעיון הרפואי התיק את למסור ביה"ח או

כמודה כמוהו הדין בית לשאלות לענות שהמסרב לעיל הובא וכבר
לחבירו האומר ד טו סי' חו"מ שו"ע גם ועיין כנגדו, שטען לטענות
חייב זכות בו שיש מודה הלה אם בו לי יש זכות שבידך שטר
לאדם באומר אמורים הדברים י"ד ס"ק הסמ"ע ולדעת בבי"ד, להוציאו
ב' ס"ק פ"ת ועיין "וצ"ע". ע"כ כתב ובש"ך הדין לבעל לא אחר
השטר למסור שחייב ספק אין התובע שלגבי יעקב" "שבות בשם

מקרה. בכל

337 עמ' ט' כרך לפד"ר מלציין אמנע לא פשוטים שהדברים ואף
התיק את למסור שסירבה מורה לגבי דומה בנושא שדנו והלאה
בתיק לרעה ישתמש שהבעל וחששה מאחר לבעל, שלה הרפואי
היה הנידון שם ומתפקדת, בסדר היא שכיום טענה וכן הרפואי

לגירושין. התביעה לפני שנה כעשרים של בתקופה

של בסירובה לראות אם שנחלקו פד"ר באותו הנידון אולם
מהבירור לאשה מהותי נזק להגרם כשיכול הוא כהודאה, האשה
דנו ואעפ"כ שנה כעשרים מלפני היה הדיכאון של האירוע וגם
נזק לה להגרם אמור היה לא אצלנו ואילו עליה. ההוכחה שנטל

לאחרונה. היה והאירוע

שבגללן נפשיות בעיות לאשה שהיו ספק ללא הוברר לסיכום,
"רגלים" יש הרחוק, בעבר וגם לאחרונה רק חודשים מספר אושפזה
ומאחר מצבה, עקב שנגרמו הבית בתוך אירועים שהיו הבעל לטענות
טענת בירורן, את ומנעה הבעל טענת את לדחות ניסתה לא והאשה

מתקבלת. הבעל

בין רגילים אישות יחסי לקיים אפשרות אי על נוספות טענות
לפעם אירוע היה יחסים קיום לדבריו הבעל, ע"י ניטענו הצדדים
לכך הוסף בשבועיים, פעם בגמגום ענתה האשה לערך, בשנה
שיש הרי זה, בנושא לטיפול הרחוק, כי אם בעבר, הלכו שהצדדים
להשען. אין בלבד זה טעם על נדגיש כי אם עלי, מאיס לטענת מקום
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הבעל תביעת לקבל יש המסקנה:

ב"כ טענות את נקבל אם ואף זרה אשה עם מזנה שהבעל אף
חייבת נכריה, חיק חיבק כבר אשתו עם הבעל בהיות עוד כי האשה

דלהלן: מהסיבות גט בקבלת האשה

גבר.א. עם מזנה שהאשה הוכח

זנות.ב. על המראה כיעור מעשה עשתה האשה

יהודית.ג. דת על עוברת האשה

ואשהד. בעל מנהג עמהם ונוהגים וחברה חבר יש הזוג בני לשני
גלי. ובריש בפרהסיא

זה.ה. את זה רוצים אינם שניהם

הסכםו. השגת לצורך רק שהוא נראה לגירושין האשה סירוב
יותר.גי טוב רושין

נמחקו]ז. הבעיות שעדיין ברור [ולא לאחרונה היו שלאשה הוכח
קשות. נפשיות הפרעות

שביניהם, היחסים במסכת גם פוגעים אלו הפרעות הבעל לטענת
לגבי גם הבעל טענת נתקבלה כן ועל הבירור, את מנעה האשה

זו. טענה

מסייע וזה הזמן כל תקינים היו לא שביניהם האישות יחסי בנוסף,
מקודם. עוד באשתו שמאס הבעל לטענת

בפני לחיוב עילה מקימים שבחלקם דלעיל הנימוקים כל לאור
כתובתה. והפסידה גיטה בקבלת האשה חייבת עצמם,

פיטורין. גט לסידור תאריך תקבע המזכירות

שאנן שלמה חיים

האמור: מכל היוצא

מסרבא. או שכנגד הצד של התביעה בירור מונע אשר בדין צד
הוא הרי לטעון, שיכול טענות טוען לא אפילו או לענות,
על עדיפה אינה זו ראיה אמנם שכנגד, הצד לטענות כמודה

עדים. בין להכריע בכוחה אבל עדים,



ולמחרת הדין, בבית יהיה הדיון שמקום הסכם ע"פ תקכאהתגרשה

כדיב. לגרש; הבעל חייב פסיק דלא וקלא כיעור עדי כשיש
"רגיל" כיעור מספיק חדר"ג להתיר או גט בקבלת אשה לחייב

יא". "סימן של בכיעור צורך ואין

ישראל.ג. באשת גם אוסר ארוך לזמן יחוד

עוברד. עצמו הוא אם דת על עוברת להוציא יכול הבעל אין
עובר, הוא שגם אפילו יהודית, דת על עוברת אבל דת, על

טענה. טענתו

עשתהה. אם עוע"ד בטענת לבוא הבעל יכול בחילונים, אפילו
לזנות. לחוש שיש הידרדרות על המראה מעשה

מט סימן

ולמחרת הדין, בבית יהיה הדיון שמקום הסכם ע"פ התגרשה

בטל הגט האם משפטי, תקדים יצר וביה"ש ההסכם הפרה

דין פסק

mb] leki htyn zia oi` mipihw zepefn oipra oc oic ziayk

zriaz z` rney `ed lekiak ik dp`eza oecl [ziweg dpigan

i`pz didy xg`l ozipy hb /mdixed z` `le mnvr mipihwd

gwle micwz xvi y"ndiae y"niaa k"g` razz `ly izedn

.leqt hbd ,zeknq envrl

ו' ביום סג"פ להם ערך שביה"ד זוג בני הם והמשיבה המבקש
התשנ"ח. בשבט

נושאים: בשני לפנינו עתר הבעל - המבקש

להסכםא) בהתאם לשלם עליו שמוטל מתשלום אותו לפטור
אותו תתבע לא שהמשיבה בכך הותנה והתשלום מאחר וזאת גרושין,
והאשה קוים לא שהתנאי וכיון להלן, שיבואר וכפי משפט, בבית יותר

לב מבקש כן על אותו, התחייבותו.תבעה את טל
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בלעדיתב) בהם ידון ביה"ד ההסכם שע"פ הילדים החזקת בענין
בד"מ. יבקש שביה"ד עתר כן ועל זה, הסכם הפרה האשה ואילו

של כשרותו בענין ספק נוצר הדין לבית המבקש עתירות מלבד
שאירע. מה לאור שניתן, הגט

באריאל בביה"ד היו הדיונים תחילת רב, זמן התדיינו הזוג בני
והסכמתם הצדדים בקשת עפ"י הועבר התיק ישיבות, שלש נתקימו שם

ארוכות. ישיבות שלש הצדדים עם ניהל ביה"ד בנתניה, לביה"ד

את לחייב כדי בה שיש עילה האשה בטענות מצא לא ביה"ד
הוא האשה אבי כי הוא הדין לבית שנראה ומה גט, במתן הבעל
מאמצים ביה"ד השקיע כן ועל הגירושין, למהלך בתו את שדוחף

מרצונו. גט ליתן הבעל את לשכנע מנת על גדולים

כוח באי בנוכחות מיגע מו"מ לאחר וניתן סופית נכתב ההסכם
עיקר לפחות, שעות כחמש נמשך אשר עצמם והצדדים הצדדים שני
סעיף כל על כאשר לכן, מקודם עוד מודפסת הייתה ההסכם טיוטת
הצדדים בין קשה ויכוח נערך משמעותית, ושאינה משמעותית ותוספת,
הבעל רצון לשביעות הגואלת הנוסחה נמצאה הדין בית בעזרת ורק
עם פעם כל להתייעצות יוצאת האשה וכאשר כוחם, ובאי והאשה

דינה. עורך מלבד הוריה

שהיה עילה כל הדין בבית העלתה לא שהאשה מדגיש הדין בית
ביה"ד התאמץ זאת למרות אולם, בגט. בעלה את לחייב כדי בה

כנ"ל. ולפשרה להסכמה הצדדים את להביא

שקיבל הסכם פי על הזוג, בני התגרשו התשנ"ח בשבט ז' בתאריך
עוה"ד כוחם ובאי הצדדים במעמד יום, באותו עוד דין פסק של תוקף

האשה. ב"כ ג. וטו"ר הבעל, ב"כ א.

לתוקף יכנס שההסכם והאשה, הבעל הצדדים לבקשת כי נעיר,
שכידוע אחד, דיין בחתימת יום באותו ההסכם אושר הגט, ביום כבר
ההסכם אושר אף ובנוסף הצדדים, בהסכמת חוקית ומחייבת מספיקה
ואחד מאחר ידם, על למחרת רק נחתם אבל הדיינים, שלשת במעמד
הקבוע הסופר המאוחרת השעה ועקב היות זאת הגט, את כתב הדיינים
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תוקף, ליתר אולם יחתום, אחד שדיין הצדדים, לבקשת סוכם הלך,
בשנית. למחרת אושר וההסכם למחרת, חתמו הדיינים שלשת

הגט כשרות לשאלת מכן ולאחר הבעל, - המבקש לעתירת תחילה
הדין. בית ביוזמת שנתעוררה

לא הדין בית האשה, ע"י גירושין תביעת הוגשה זה בתיק כאמור
בית אולם גט. במתן הבעל את לחייב כדי הלכתית אפשרות מצא
גט. ליתן הבעל את לשכנע והצליח רבים מאמצים ועשה ניסה הדין

זו. אומללה לפרשה סוף לשים כדי

תנאים במספר הגט מתן את התנה אבל גט לתת הסכים הבעל
ורק אך יוסדר הילד ראית שענין כגון התוקף, בכל עמד שעליהם
תורה, כדין בביה"ד ורק אך יקבע הילד מזונות גובה הדין, בבית
שקיבל הגירושין בהסכם סעיפים במספר הדברים עוגנו כך ולשם

פסק-ד של תוקף הצדדים.כאמור בקשת פי על ין

שעות, מספר וסעיף, סעיף ובכל הצדדים, עם דן הדין שבית יצויין
בכסלו ח' ביום שנערך בדיון הדין בבית זאת אישרה האשה ואף
בבית אמרה שהיא למה מוחלט בניגוד וזה דיננו בבית התש"ס

הדין. לבית שהוגש החומר פי על המשפט,

שלו הראיה הסדרי בעניין כי לבעל הודיע הדין בית כי נציין עוד
התנגדות תוגש שבאם לכך כפוף ההסכם הסכם, שיש אף ילדו, עם
של יסודי שתנאי אלא ישונה, ההסדר זמנית אפילו סוציאלית מעובדת

הרבני. הדין בית יהיה הפוסק מקרה שבכל היה הבעל

גם בנוסף חתמו וכן הצדדים שני חתמו הגירושין הסכם על
הילד. בשם הילד של כאפוטרופסים

כבר הדיו יבש בטרם ועוד כן עשתה לא האשה - המשיבה בפועל
וכי נעשקה שהיא טענה שם המשפט, לבית פנתה הגט סידור למחרת
צד אינו שהקטין טענה עוד מחייב, אינו הדין בית של הדין פסק

להלן. וכמתומצת להסכם
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משפטיות טענות

מתפלל "הוי חז"ל: אמרו וכבר ערכאה כל מכבדים אנו נקדים,
בלעו". חיים רעהו את איש מוראה שאלמלא מלכות של בשלומה

וטעה. במזיד הוטעה המשפט בית זה במקרה אולם

ההוריםא) בין להסכם צד אינו הקטין ביהמ"ש: טען בתמצית,
אחרת. ערכאה לו לבחור יכול והוא

כאילו שטענו בכך וב"כ האשה - המשיבה ע"י הוטעה ביהמ"ש
דן ביה"ד ובפועל מזונות ובענין הילד ראית בעניני דן לא ביה"ד
ח' מיום בדיון ביה"ד בפני הודתה האשה שגם וכפי בארוכה בכך

התש"ס. בכסלו

לטעון.ב) פה לו היה הקטין אם גם המשפט בית טעה

הדברים: ונבאר

פהא. אותו והוא פה לקטין לו היה אכן כי נעיר, בתחילה
ובודאי הקטין, בשם האם טענה בשניהם כי בביהמ"ש, שהופיע
אחת שעה דעתו: לשנות יכול שהקטין סובלת הדעת שאין
שהוא יחליט שעה כעבור ואילו פלונית, ערכאה רוצה אני יאמר

אחרת. ערכאה רוצה

אוב. האם מזונתיו עבור ישלם מי משנה אין לקטין כי ברור
סכום יתן שהאב ההורים ע"י סוכם הדין - בבית והרי האב,

זאת. תשלים והאם מסוים

ובודאיג. ספק ללא הדין, בית לעיני העומדת היא הקטין טובת
ביהמ"ש. לעיני מאשר פחות לא

אניד. אומר והיה יתכן דעת, בר היה הענין לצורך הקטין אילו
בניגוד שיגבו מכספים ליהנות ולא תורה בדין ורצוני דתי אדם
בין המריבות לי מספיק אסורים. הם ההלכה פי ושעל להלכה
בהשפלה רוצה איני בהסכם, שהסתיימו כפי שהסתיימו הורי
לעמוד יוכל לא אם הסוהר לבית למשל אבי בכניסת או נוספת,
שאמי לי אכפת לא משפט, בבית עליו שיושתו המזונות בחיוב
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לבין ביני לפירוד דאגו שכה שמשפחתה, או מכיסה, תשלם
להמשיך. אפשר וכך מזונותיי, בתשלום חלק יטלו הורי,

פסק לבטל סמכות המשפט לבית אין חוקית מבחינה כי נוסיף עוד
דין. בית של דין

בית את ולרמות להטעות ניסו וב"כ שהאשה לציין למותר לא
הדין.

נטען הופקד; לא בפועל כח, יפוי שהופקד נטען דוגמאות: וכמה
דחיה בקשת נשלחה שקר; שהדבר נתברר - ערבות על חתם שהאח
תאריך. בלא הדיון לאחר לדיון בקשר טענות נשלחו דיון; אחר רק

האשה מטעם שהוגש התצהיר לגבי גם האמורים הדברים כן כמו
בפועל - ההסכם בסעיפי דן לא הדין שבית נטען שם המשפט: לבית

ההרכב. כל היה בפועל - הגט בעת אחד דיין שהיה נטען דן;

ותוך האשה של חופשי מרצון נעשו בחוזה הסעיפים שכל הוסתר
מבית הוסתר משפחתה; בני ועם כוחה בא עם שלה התייעצות
את לחייב כדי בה שהיה עילה כל הדין בבית הועלתה שלא המשפט

ועוד. בגט. הבעל

בביה"ד האפוטרופוס דרך כביכול מדבר שהקטין סובלת הדעת אין
להיות ירצה הקטין ואולי למחשבה [ומקום בביהמ"ש. מאשר אחרת

בביה"ד]. דוקא וירצה מצות שומר

מוטעה הגט

שהבעל יסודיים מסוימים, תנאים על ניתן הגט ענין, של לגופו
לבעל הובטח מהותיים, תנאים היו והם תוקף בכל עליהם עמד

יקוימו. בודאי בהסכם מעוגנים שהתנאים שמאחר

בוטה, הפרה הגירושין הסכם את הפרה האשה שנתברר וכפי מאחר
שלא התחייבה שבהם נושאים באותם המשפט לבית פנתה כאשר
תיק] פתיחת [מלבד כולו 5 סעיף ג' 2 סעיפים הפרה כן כמו לפנות,

.4 מסעיף נרחבים וחלקים חלקיו שבעת כל על
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שערכאה דעתו על עלה לא כאשר הוטעה, הדין בית וגם ומאחר
וכאילו הדין, בבית מאשר אחרת הקטין בשם כאילו תפסוק אחרת
שאינו דבר הדין, בית מאשר לילד טוב יותר דואגת ערכאה אותה

כאמור. נכון

כדתיה נראתה שהיא כיון באשה, חשד לא גם ביה"ד כן כמו
ב-ג' כתב כבר הדין ובית הדין, בבית שהצהירה ממה ההיפך שתעשה
א. הגב' כי המופקדים הכספים בענין בפס"ד [וגם התשנ"ח בניסן
המשפט בית את נחושה במצח שיקרה וגם הדין] בית את הטעתה
בנושא אחד דיון גם ולא קיים לא הדין בית :2 סעיף בתצהירה כגון
שלשה במעמד ניתן הגט 3 ובסעיף והמזונות, הילד והחזקת הרכוש
שלמחרת סוכם [כאשר אחד בדיין הצדדים שני לבקשת ונחתם דיינים

כולם]. יחתמו

רבות שעות הצדדים עם ישב הדין בית אחרת, היא האמת כאשר
בדיון הדין בבית זאת אישרה עצמה האשה שגם וכפי אלו, בענינים

הגט. מתן אחר שהיה

הגט כשרות לענין

הוא כי ומצהיר מודעות מבטל הבעל הגט שבשעת שאף לציין יש
יפה תוקפו זה מודעות ביטול הרי תנאי, שום בלא הגט את נותן
לא אבל לאו אם יתקיים הדבר אם לצדדים ספק להיות שיכול לדבר
מתכוננים שאין ספק כל לביה"ד, או לבעל בו, היה שלא בדבר
לפתחי הדין בית ציין שכבר וכפי הבעל, ועל הדין בית על להערים
פי ועל זה, בנושא נכתבו רבים וספרים א', ס"ק קל"ד סימן תשובה
מקרה להגדיר שיש נראה כ"ה סימן אבהע"ז יואב" "חלקת הגדרת
של החשוב במאמרו ועיין גרידה. תנאי קיום כאי ולא כטעות זה
בעמוד ושם ק"צ, - קמ"ו עמ' ב כרך הדין בשורת לביא ר"א הרה"ג
שהבעל במקום בטל שהגט וסוברים המחמירים שאף כתב קפ"ב
לבדוק היה יכול שהבעל במקום מקרים: בשני להקל מקום יש הוטעה,
ומה זה, בלא מגרש שהיה במקום או בדק, ולא אותו מטעים אם
היה אילו אם אבל להשיג, שיוכל מה כל להרויח כדי עשה שהתנה
לקבל סיכוי כל לו ואין שיציג לתנאי תסכים לא שהאשה מראש יודע
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לטענת מקום אין שוב - הכי בלאו מגרש היה שיגיש, הדרישה את
ועוד. הנ"ל יואב" "חלקת ע"פ מבוססים אלו תנאים הגט, ביטול

ההסכם, ועורכי הגט עורכי לנו, ספק כל היה לא שלפנינו במקרה
לבית יותר ייתבע שלא בטוח שהיה בלא מגרש היה לא הבעל כי
המשא את שניהל זה הוא השורות וכותב שם היינו אנו והרי משפט,
על שהיה השניה הקולא גם חדא. הא הצדדים, שני עם הקשה ומתן
למנוע תעזור לא אותו, מטעים אין אם ולבדוק דעתו לתת הבעל
מרמים אם לבדוק יכול היה לא זה במקרה שהבעל כיון הגט, פיסול
הטעיה לשום וחשש מקום שאין אמרו המומחים וכל מאחר אותו,
בניגוד ופסק המשפט בית חרג זה במקרה ואכן הרמטית, סגור והכל

"אנ..". הבעל שם על שנקרא תקדים ויצר עתה עד למקובל

כרגע והמדובר לתיקון מקום ויש נישאה לא עדיין והאשה מאחר
עד לעלמא להינשא האשה על ולאסור להחמיר שיש ברור לכתחילה,

הבעל. מרצון חדש גט שתקבל

דומה: בנושא שכתב קטז סי' ח"ד העזר אבן משה באגרות ועי'
משום ח"ו, הגט יתבטל אולי ממש לדינא להסתפק גם יש "ובעצם
להשיג עי"ז שיוכל הבטחתנו מצד אלא הגט נתן שלא סהדי שאנחנו
יסייע אדרבה אלא יעכב לא האשה שאבי משום דערכאות גירושין
הגט, נותן היה שלא ברור שיעכב יודע היה שאם שמעכב, וכיון בזה,
שיש ונמצא תנאי. בלא שהוא שאמר מה כלום הועיל לא וממילא
פסול יהיה שהגט דערכאות, הגירושין יעכב אם גדול חשש לדינא גם
שלמען מכתר"ה בבקשה ולכן ח"ו. שתלד הבנים על ממזרות וחשש

עושה". הוא שבנפשו ויאמר זה כל לו יסביר השם

זצ"ל. הגרמ"פ דברי נגד לכתחילה להקל שיכול הוא ומי

והאשה מאחר גט ליתן רצה שלא בבעל דומה מעשה בנדון ועיין
שלא אמרה שהאשה לאחר גט לתת ונתפשר ומטלטלין כספים לקחה
יוחזרו כי לו והובטח מועט סכום אלא שלקחה מהכספים בידה נשאר
ותהיה בטחון בידו "שיש למגרש: הרב אמר ושם המטלטלין, לו
הרב דברי המגרש וכשומע בינהם הנעשה כפי הכל לקיים מוכרחת
ואחר תנאי שום בלי והנתינה הכתיבה ונגמר אשתו את וגירש התרצה
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אחר", לאיש ונשאת האשה ועמדה המטלטלין את לידו החזירו לא כך
יעקב רבינו בתשובות הובא המשפט נתיבות בעל השיב זה מקרה ועל
הגט שנותן והתנה כנהוג מודעות ביטול שעשו שאף נג סי' מליסא

זה "גט תנאי: שום הגטבלא ריח שהולדאפילו ופסק בו", אין
ממזר בעה"רמהשני "אך קשים: בדברים שם וסיים בהערות, עי"ש

ומבקשים שותקין בנפש הנוגעים קלקולים שרואין אע"פ הדור עיני
הנדון בין לחלק אפשר היה אילו אם ואף מפורש". איסור על היתר

מקום מכל שלפנינו, למקרה שהאשהשם לפני הוא שלפנינו המקרה
להנשא. היא אסורה ובודאי נשאת

התשנ"ח בשבט ז' ביום שניתן שהגט הדין בית פוסק זאת לאור
ויש זה. בגט להינשא רשאית אינה והנ"ל פסול גט הינו א. לגב'

נוסף. גט לסידור הצדדים את להזמין

ברצון]. הגט את הפעם יתן שהבעל מקווה הדין [ובית

מעשה עשה לא שהוא כיון האשה ממזונות פטור הבעל מאידך
הדין. בית מצד היא והיוזמה הגט את לפסול

טז סי' יחזקאל דברי בספר שהובא מה זה בעניין להוסיף ויש
ב] פט כתובות יעקב בדבר [והובא שמח האור בעל בשם י אות
נתגרשתי, אמרה והאשה גירשתי לא שטען בעל של מזונות חיוב בנדון
טוענת שהיא שמאחר טענתו, לפי אף ממזונותיה פטור שהבעל שכתב
לו אסורה שהיא לגביו דאיסורא חתיכה אנפשיה ושויא נתגרשתי
לדברי אם כן אם מזונות. לה חייב שאינו כמורדת היא לכן בתשמיש,

ממזונותיה. פטור הבעל כשר, גט הוא שניתן הגט האשה

הנישואין. רושמי לכל זו החלטה להעביר יש

הייתההערה: הרוב דעת ובגדול, באיזורי ומיעוט רוב היה זה בתיק
נכנסו ולא הגט, מסירת קודם מודעות ביטל שהבעל כיון הגט להכשיר
על ואין ומיעוט רוב דין אין זה כגון במקרה לדעתי הנזכרת. לשאלה
המיעוט, בדברי עיין לא שהרוב כיון הרוב, דעת את לקבל המיעוט
חושן א חלק במשפט עיונים בספרי זה, מקרה בעקבות בזה, והארכתי

ה. סי' משפט
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מאוחר כן ועל זו אשה לשאת רצה לא מצוות שומר אף בפועל
מחדש. גט ונערך הגט בעניין הסכם לידי הצדדים הגיעו יותר,

במקרה שנתעורר אסמכתא ועניין הרכוש בעניין הבעל טענות לענין
יז. סי' ח"א משפט חושן במשפט עיונים בספרי עיין זה,

שאנן שלמה חיים

נ סימן

תלך שלא תנאי היה שלדבריו בגלל גט לביטול בעל תביעת

עגונה להכשיר כדי סיכון לקחת הדיינים על האם לערכאות,

;dicia oic zia dyrne hb xy`ke dy`d cbp lrad zepn`p

dn dpcne` /yxetn i`pz did `l lrad ixacl mb xy`k

`ly i`pz did /gkenc dpcne` /"`pien hbd"e lrad zpeek

ze`kxrl zeptl axn xzid dlaiw dy`de ze`kxrl jlz

.dpebr xizdl ick mnvr okql mipiic lr dnk cr /dpbd myl

תשס"ה אלול י"א

לאשתו תשנ"ט חשון בכ"ב שנתן גט כשרות על מערער מ' התובע
א'. חיה

לערכאות תלך לא שהאשה מנת על ניתן הגט המערער טענות
שהרב כיון מפורש תנאי היה לא אמנם הלכה, היא התנאי ולמרות
עצה מצא הוא כן ועל תנאי, על גט לעשות רצה לא הגט מסדר
האג"מ דעת על הגט את נותן שהוא אמר הגט מסירת בעת כי והיא,
הלכה שאם שם כתב משה האגרות ולדבריו תפ"ב, עמ' ח"ג אהע"ז
הגט. מסדר מהרב התנגדות הייתה לא זה ולנוסח בטל, הגט לערכאות

מחבריו, ושנים הרבסט הרב ע"י שנכתב דין בית מעשה לפנינו
עצמו הרבסט הרב כי היה מוסכם מקום מכל אבל לפנינו, שאינם

בגט. תנאי היה כי מכחיש



נ סימן / העזר אבן / במשפט עיונים תקל

הרב ע"י הגט מתן של יום באותו שנכתב מכתב צירף המערער
הגט, כתיבת בזמן נוכח הוא כי דבעי" מאי "לכל נאמר ובו וינגרטן
תפ"ב עמ' ח"ג אהע"ז באג"מ הנאמר דעת על הבעל ע"י ניתן והגט

אבל, עלד"ה ואושר והעדים המסדר ביה"ד בפני נאמרו "הדברים
מכך". המשתמע כל עם ידם,

חולק גם אין הנ"ל, ביום הגט את נתן שהבעל חולק אין
חתום בי"ד" "מעשה האשה ביד נתן הגט, את נתן שבפניו שביה"ד
שבמעשה חולק ואין בארה"ב, ומקובל מוכר בי"ד והוא בשלשה,
אדם לכל להנשא רשאית שהאשה אלא תנאי, כל הוזכר לא בי"ד

יום. צ"ב אחר

גט לעשות רצה לא הגט את שערך שביה"ד חולקים אין כמו"כ
בבתי תנאי על גט לעשות היה ניתן שבאמריקה חולקים אין תנאי, על
כתיבת בעת כיום גם טוען הגט מסדר שהרב חולקים ואין אחרים, דין

בגט. תנאי כל היה שלא הדברים

האשה ובפועל לערכאות, תלך שלא בגט תנאי שהיה הבעל טענת
לערכאות. הלכה

שאין הודגש הגט מתן ובשעת תנאי, כל היה שלא טוענת האשה
שלש אותו דחה ביה"ד תנאי, להתנות ביקש שהבעל ולמרות תנאי, כל

תנאי. בלא גט לתת הסכים הבעל ולבסוף פעמים

למה בניגוד לערכאות הלכה לא שהיא האשה טוענת כן כמו
גט לקבל המוסכם ע"פ היתה לערכאות שהיתה והפניה שהוסכם,

בוטלה. זו שפניה חולק ואין אזרחי,

שכע חולק לערכאותאין האשה פנתה הגט לאחר שנים כארבע בור
סיכן שהוא לאחר זאת עשתה לדבריה ממנה, בעלה את להרחיק ע"מ
לתקופה כן כמו מרב, היתר קיבלה היא ולדבריה עליה, ואיים אותה
ילדיו, עם ייפגש שלא האב נגד הרחקה צו המשפט בית נתן מסויימת
נתן ביהמ"ש כבר אז אולם זו, בקשה ביטלה האשה יותר ומאוחר
עו"ס, באמצעות אלא ילדיו עם להפגש יוכל שלא לאב הגבלה צו

האשה. של ולא המדינה של תביעה בגלל
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לדון: יש שלפנינו בנדון

בידה. דין בית מעשה או גט כאשר האשה כנגד הבעל בנאמנות

בי"ד. מעשה נגד ע"א נאמנות

ניתן שהגט העד שמדברי או תנאי, היה הע"א עדות לפי גם האם
תנאי. שאין מתברר האג"מ ע"ד

אם הגט, את הבעל נתן כן שע"ד דמוכח אומדנא כשיש האם
בטל. הגט האם האומדנא, על האשה עברה אח"כ

תנאי. היה אכן אילו התנאי על עברה האשה האם

עצמוא) מצד הבעל טענת בגלל לדון באים היינו אילו הנה
אינו והוא לדבריו, לחוש שאין ספק אין בגט, תנאי שהיה הטוען

דין. בית מעשה האשה וביד מאחר נאמן

לגירושין דידי קמאי אמרה אי ע"א, סד גיטין לגמ' נציין אם ודי
במגו. מהימנא, ניהליה יהביה

שבזה לגירושין אומר ושליש לפיקדון ניתן הגט אומר בעל הנדון,
לכו"ע בידה כשגט אבל בידה גט כשאין אלא נחלקו ולא נאמנת היא
קבלו בפני אומרת האשה "ואם נה: קמא בשו"ע נפסק וכך נאמנת,

האשה". ביד כשהגט דוקא וי"א נאמנת, לגירושין שליח

בידה כשהגט והרי בי"ד, מעשה בידה יש שלפנינו בנדון והרי
אומר והשליש לפיקדון אומר הבעל כאשר גם נתגרשה, לומר נאמנת

.(קבלה)לשליחות

קול הוציא "ואם טו: ס"ק סוף מב סי' הב"ש מדברי נוסיף עוד
מותרת הרחיקו, לא מהעיר ויצאו עדים לו דיש ואומר אותה, שקידש
ואפילו עדיו, הם ופלוני פלוני אומר אם אפילו לדבריו, חוששים ולא
מסור הכל למעשה מיהו בדבריו... משגחינן לא שלו משודכת היא
הגון שידוך לפניה יש "אם טז' ס"ק מב פ"ת ועי' הדיינים", לחקירת
בזה וכיוצא יום". יולד מה יודע מי כי זה בשביל ידחה לא ג"כ

קכג. סי' סוף הריב"ש בשו"ת כתב
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את ביטל שהוא שטען בעל לגבי מג סימן הר"ן בשו"ת גם ועיין
תשובה ולא שאלה לא צריך אינו שזה לי "כמדומה הגט: שליחות

הגט נתינת שלאחר וברור פשוט בעלשהדבר של בדבריו כלוםאין
בחזקת היא הרי שנתגרשה מכיון דהא בעדים, אותם יברר א"כ אלא
בעיר קול יצא ואפילו דבריו, לברר לו נותנין אין זמן ואפילו פנויה...

הים במדינת סהדי ברורדאיכא הדבר ...ולפיכך הדבר, אמתת שיודעין
לכל ראוי בזה ובכיוצא להנשא, מותרת זו שאשה ודין דת יודעי לכל
בראש הרעה להדיח ורצועה במקל לרדות הבדק מחזיקי כח גבורי
כהפקר". יהיו שלא ישראל בנות על ולחוס ולחוש רשעה עושה כל

עצמם. בעד מדברים והדברים

בעת גם הדין בית שנוכח וכפי הידוע, כפי כי להוסיף עוד וראוי
חמש לגבי והנה גרושתו, לבין המערער בין גדולה שנאה יש הדיון
למלך המשנה נסתפק כבר זו", את זו שונאות "חזקתן שרק נשים
כד, ס"ק יז סי' אבה"ע בפ"ת הובא טז, דין גירושין מהלכות פי"ג
אשת בחזקת עדיין האשה האם הבעל, שמת מהן אחת העידה אם
וכתב בעדותה, ממש יש שמא חוששים ולא לקולא, גם גמורה איש
יאסר אם נשים מחמש אחת עליה שהעידו זו אשה שקידש למי דנ"מ
לה שהעידה אשה אותה שאם הרמב"ם שלדעת ומסקנתו בקרובותיה,
לאכול להמשיך היא רשאית כהן, אשת היא בעלה שמת חמותה
דידן, לנדון ללמוד קצת ויש לאחר, נתקדשה אם הדין הוא בתרומה,
סברא הביא כה ס"ק הפ"ת שם והרי אשה, לבין איש בין לחלק ואין
שיאסר מחשש מלשקר נזהר עדיין שונא שהוא הגם איש בין לחלק
כאן כן ואם לזה, חוששת היא שאין אשה לבין ולשבועה, לעדות
במקום ולשבועה לעדות זה מחמת יפסל לא שקרן ימצא אם שגם
וחומר וקל נאמן שאינו ודאי כן אם הוא דבר "בעל" שהרי אחר,

נשים. מחמש

שונא האם מחלוקת שהביא ב ס"ק לג סי' חו"מ תשובה פתחי ועי'
כדעת נשים מחמש ראיה הביא שם חת"ס ובהגהות להעיד, פסול גמור
כתב פ"ד ש"ז שמעתתא ובשב להעיד. פסול הגמור שהשונא מהרש"ל
במקום אבל כשר, שונא גם תורה מדין הנאמן גמור עד שבמקום
להעיד. פסול שונא נשים] עדות [כמו אומדנא, מכח היא העד שעדות



גט לביטול בעל תקלגתביעת

שכן, וכיון בירור, בגדר אלא אינה הגרוש "עדות" שלפנינו במקרה
פס נשים.שונא מחמש ק"ו ול

ד חלק סופר חתם שו"ת ב)ועיין בידה(אה"ע שגטה "אשה ה: סימן
ואם למיעוט חיישי' ולא לעלמא מותרת היא הרי מזויפי' אינם ורוב
שאינו נתחזק לא כי החזקה נגד זה אין מזויף שהי' אח"כ יבורר אולי
ואפשר מזויף, שאינו מרוב שהוא הותרה כך ע"ד מעיקרא אלא מזויף
אח"כ אם ומשו"ה לכך, לחוש צריכי' שאין אלא מהמיעוט שיהי' נמי
מכחשתו שהאשה היכי מבעי' לא מזויף ויטעון בעצמו הבעל יבוא
אינה עצמה האשה אפי' אלא מעולם... גירשתיך לא נגדה מעיד והוא
הבל בעל של דערעורו דקמן מאי נחזי ממד"ה... הבא כגון יודעת
של בנו בן ק"ו מקוים בגט מהימן לא ותנאי פקדון השתא פיהו יפצה
לגט ונזדקקו רשעים שהם לומר גט ומסדרי ועדים גט על לערער ק"ו
ואמר שאלוהו או ברצונו עושה אם שאלוהו ושלא כדין שלא מעושה
יצאה והמסדרי' עדים של כשרותו חזקת לפי בוודאי כזה הישמע לאו
מיעוט וחשש פקפוק שום בלי גמור פנוי' לחזקת א"א מחזקת האשה
שאין רבותינו תיקנו להלן שנראה וכפי כלל". להמערער שומעי' ואין
נב: סי' ד חלק דבר משיב שו"ת גם ועי' תנאי. על גט כיום עושים
בדבר", היה תנאי לומר או ביטול על עדים בלא נאמן אינו "והבעל

השליח. לפני או עדים לפני עשיתי תנאי לומר נאמן ואינו

תנאי:ב) שאין בשטר עדות קימת בפנינו

התגרשה שהאשה שטר על החתומים לפנינו בי"ד ומעשה מאחר
עדות זו הרי זה ב"ד ומעשה כדמו"י להנשא מותרת ושהאשה כדמו"י
עי' דברינו. היו תנאי לומר נאמנים היו לא עצמם הם וגם גמורה,
להוסיף שיכול י"א בשם שם לרמ"א ואפילו א כט סי' חו"מ שו"ע
ידם כשכתב לא ובודאי נאמנים, שאין הכריע שם הש"ך הרי תנאי,
טוענים אינם עתה גם עצמם הם שגם שכן וכל אחר. במקום יוצא
תנאי. היה שלא טוען כאמור הגט מסדר הרב ואדרבה תנאי, שהיה

"כיון ב: אות פ סי' ח"ב אבה"ע יצחק בית בשו"ת כתב וכן
נאמן היה לא מהתנאי, נזכר ולא להנשא מותרת שהאשה העיד שכבר

תנאי". שהיה אח"כ לומר
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בגט, תנאי היה אם ספק לגבי לט סי' העזר אבן ח"א יואב חלקת ועיין
מבואר ובזה תנאי, הטיל אם וספק גרושה בחזקת שהיא "וגם שכתב:

בתוקפו...". הקנין נשאר בתנאי דבספק מו, סי' חו"מ ובב"י ברשב"א

עדות,ג) בגדר ואינה לבי"ד נשלחה לא וינגרטן הרב עדות והנה
לר"ת. אפילו מהני דלא בפנקסים, לעדות ודומה

הרבסט שהרב הודו הצדדים הרי כעדות, דבריו נקבל אם ואף
ומעשה עד, כנגד עד ויש בגט, תנאי כל היה שלא טוען הגט- -מסדר
לחוש לנו שאין הרי בידה, אדם לכל להנשא שמותרת בסתם בי"ד

העד. לדברי

והיא האשה, בפני נאמרה לא ועדותו עדותו, נחקרה לא כן וכמו
כמו להלכה, גדולה נפ"מ לזה ויש עדותו, לשמיעת הוזמנה לא אף
הרב לדברי הבעל, של האמירה האם למשל נפ"מ יש בודאי כן
הנזכר, יואב חלקת עי' מכן, לאחר או דיבור כדי תוך נאמרה וינגרטן,
לאחריהן. או המודעות ביטול לפני והאם הגט, נתינת בעת נאמרה האם

בביה"ד והנה תנאי, שהיה יודע פינשטיין דוד שהרב טען הבעל כמו"כ
תנאי. משום יודע שאינו פינשטיין דוד מהרב בכתב עדות נתקבלה

סי' ח"ב אהע"ז יצחק בית תשובת בדיון והוזכר מאחר נעיר, גם
מעשה בידה שיש כיון היתר, בחזקת היא האשה שלפנינו בנדון פ',
ארוכה, תקופה שארע אירוע על הוא הבעל שערער והערעור בי"ד,
בגלל למפרע הגט לבטל רצונו וכל ניתן, שהגט לאחר שנים, מספר

להלן. ראה האומדנא, ולגבי תנאי, על שעברה טענות

של הימנו כל לא שם שאמרו מה על א פא גיטין רש"י ועיין
השני של זכותו לאבד שמואל)הראשון -(בדעת הראויה "זכות :

לשני". לינשא זכתה מגורשת בחזקת העדים מלפני משיצאתה

הגטד) בעת הבעל שאכן וינגרטן הרב עדות את נקבל אם גם
תפב עמ' לז סי' ח"ג באג"מ הנאמר "ע"ד הגט את נותן שהוא אמר

וכו'". לדון יש אחר מטעם אבל ד"ה

הנזכר בקטע במפורש אומר האג"מ ע"יהרי הובא בתיק נמצא (צילום

דיניהבעל) דהרי הגט, את ולבטל כן לטעון יוכל שלא לדון "יש ,
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תתבע שאם ולהתנות לחוש לו והיה לו גם ידוע היה ודאי המדינה
אבל גט... יהיה לא עונש טענת בין ממון טענת בין המדינה בדיני
חושש היה שלא טעם לו שהיה חזינן זה, להתנות חשש שלא כיון

י שודאי כיון עכ"פ בדעתולזה... גמר ודאי להתנות, חשש ולא מזה דע
הגט". את לבטל יכול ואין זה... חשש שאיכא אף הגט ליתן

לפי שגם כיון חשש, לשום מקום שום שאין ברורים הדברים א"כ
ואם להתנות יכל להתנות רוצה היה אם שהרי תנאי. כאן אין עדותו
חולקים אין כאמור שהרי תנאי, עם גט לעשות מוכן היה לא זה בי"ד

אחרים. דין בבתי תנאי על גט לעשות היה ניתן שבאמריקה

הבעלה) כוונת אבל תנאי היה לא אכן אם גם לדון יש והנה
כך על התשובה שנתכוון, למה לחוש לנו יש ושמא ברורה הייתה

חשובה: אינה הבעל כוונת כי

הבין מה מינה נפקא בזה אין הבעל, כוונת מה ההסתברות לגבי
והסופר. העדים שהבינו מה הנפ"מ אלא הבעל,

דעת ובגילוי ביטול, היה שלא טוענים הרי שהוזמנו עצמם העדים
ועי' העדים, הבינו מה אלא הבעל, כוונת מה חשוב זה אין בגיטין
הבעל אם גם באודנייכו": קרי "אותיבו לגבי א, לד גיטין רי"ד תוס'
זה אין שביטל מבינים אינם והעדים הגט שביטל יודעים והאשה

שנים. בפני בד"ה הר"ן כתב וכן כלום,

ואילו אזניהם שסתמו אלא ספק לעדים היה ששם דנן מקרה ועדיף
ספק. כל לעדים היה לא דידן בנידון

הבעל שאין והסמ"ג, התרומה ספר בשם ה' ס"ק קלד סי' ב"ש ועי'
הגט. לכתוב להם שציוה והעדים הסופר בפני שלא הגט לבטל יכול

מאד דומה ה"ז לעתיד, שנוגע בדבר אומדנא דין בעיקר הנה
להלן: שיבואר וכפי מוינא", "הגט של למעשה

יגרש רק תנאי על לגרש אין דלכתחילה "וי"א ט: קמה רמ"א עי'
וישאו יחזרו שכשיעמוד משכונות ליתן או הקהלות בחרם ולקבל סתם

זה". את זה
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שום אין אותו, לישא רוצה אינה היא "ואם טז ס"ק הב"ש וכתב
זה דין ועיין הגט, מקרעים לכן תנאי, בלא שמגרש כיון איסור, חשש
עליו". חולקים הדור חכמי "וכל קכב, סי' מלובלין מהר"ם בתשובת

שלפנינו: לעניין הנוגע שם ט"ז ועי'

שכיב של הגט עניין לפני המסדר הרב אומר שאם פשוט נראה
אנו שאין אלא חליצה, או ליבם תזקק שלא אשתו דיגרש מרע
כן שאחר אלא לגמרי, ממנו מגורשת והיא כלל, תנאי על מגרשים
וא"כ וליתן... לכתוב מצוה הוא הרב דעת על כי אותו... לישא חייבת
(בנידון שלו, דעה על יהיב דהבעל המסדר, הרב בתר שאזלינן כ"ש
כזה נעשה וכבר תנאי) על גט שאין אמר שהרב חולק אין שלפנינו

ז"ל פלק מהר"י ע"פ הסמ"ע)בוינא מלובלין(בעל מהר"ם עליו וחלק ,
והקנס, החרם מצד וישאנה שיחזור בפניו תחילה שהזכירו כיון ואמר
שאין המסדר שאמר מה מועיל ולא תנאי, על גט כנותן ליה הוי
ואינה דחוים, בדברים בזה והאריך תנאי... על גט ליתן בש"מ נוהגים
מגורשת דודאי - הרבנים כל כמעט עליו חלקו וכבר כלל, האמת ע"צ

מו"ח כתב וכן תיכף... היה קמח.(הב"ח)גמורה בסי'

שהבעלו) דא בכגון מוינא, בגט שפסל לובלין מהר"ם לדעת גם
רצה ורק בפנינו, שאמר וכפי הגירושין, את תחילה שתבע זה הוא
שלא הזכות את בגט, מעונינת היתה האשה שגם הגט במתן להרויח
כמבואר לאומדנה, שכזה במקרה לחוש אין בערכאות, אותו תתבע
כתב סוגיות, מהרבה שהביא שאחר כה, סי' אהע"ז יואב בחלקת
עושה כך ומפני דבר לאדם כשברור תנאי, לבין טעות בין לחלק
יודע חברו אם חברו, לבין בינו זה ואם טעות, בגדר זה מעשה
ויכול אותו מטעה אינו חברו אם הדבר, ובטל טעות זה טועה, שהשני
המעשה בעיקר טועה אם כן כמו טעות, זה אין חקר, ולא לחקור
אדם אם אבל בטלה, שהיא טעות זו מגרשה והוא שכנסה חושב כגון
מגרשה שאינו האמת חפצים, לו שתחזיר בתנאי אשה לגרש רוצה
החפצים, את לו שתתן משכון הם שהגירושין אלא החפצים, בגלל
אא"כ בטלים אינם הגירושין וע"כ טעות, אינם הגירושין נתנה לא ואם
בחפצים רימתה בין מחלק וע"כ המעשה, בשעת במפורש התנה
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בזה ואף קיימה, ולא לתת הבטיחה לבין השלישה, ולא שהשלישה
החפצים. את תבע זה אגב ורק הגירושין את רוצה אם תלוי

משנה למעלה להתגרש, שרצה אמר הבעל שלפנינו בנידון כן, אם
תתבע לא שהאשה הגירושין דרך להרוויח רצה הבעל בנפרד, גרו
טעות, כאן אין כן אחר אותו תבעה אם אף וא"כ לערכאות, אותו

תופסים. הגירושין ע"כ היה, לא תנאי על וגט

סי' בשו"ת המהרש"ל כגון הפוסקים דברי ידועים זה כל מלבד
אף התנאים כל וביטל מפורש, בתנאי גט נתן לא הבעל שאם כה
דיני של כאומדנא גט של אומדנא דין אין דמוכח, אומדנא שיש

בטל. אינו והגט ממונות,

סי' ח"ב יצחק ובעין נב סי' בתראי גאוני בשו"ת הסמ"ע פסק וכן
וגמר גמורה בהסכמה אלא נותנם אדם אין וקדושין בגיטין ד' אות לז
המהרש"א פסק וכן ממון. כמו אומדנא בסתם מתבטל ואינו לגרש,

עולם. גדולי ועוד מוינא הגט בנדון

כנ"ל. ממהרי"ט גם הביא ושם כו' סי' ח"ד מהרש"ם בשו"ת הוא וכן

לביא אוריאל הרה"ג ע"י ב' כרך הדין" ב"שורת ראיתי שוב
ד"ה ב' עד כתובות הרא"ש מתוספות הביא ושם בזה רבות שהרחיב

עיי"ש. ועוד המהרש"ל כסברת שכתב משום

נניח אם שאף העלה עב סי' תנינא לאברהם חסד בשו"ת והנה
ע"ד אותה גירש שלא דמוכח אומדנה שיש מלובלין, מהר"ם כדעת
בטענת לבוא שאין ב מז כתובות התוס' כתבו כבר הרי שקרה, מה
קונה לבוא יכול לא זה ומטעם שניהם, בדעת שתלוי בדבר אומדנה
למכור מסכים המוכר שאין נתקלקל, שהמקח בגלל אומדנה בטענת
עלינו שקבלנו כיון כן ואם הפסד, בספק יכנס הקונה כן אם אלא
זה תנאי, על לגרש שאין קמה סוס"י ברמ"א שהובאה רבותינו תקנת
נכנס בהכרח יבמים, מזיקת [בנידונו] בגט אשתו את לפטור שבא
זה ע"י שיפסיד אף מיבום לפוטרה שירויח כדי תנאי בלא לגרשה

חינם. על אשתו את יפסיד יחיה שאם



נ סימן / העזר אבן / במשפט עיונים תקלח

לעיל, שהובא כפי אשתו, את לגרש רצה שהמגרש כיון כאן אף
יחול שהגט הספק על נכנס בגט, תנאי שאין לו הודיעו שגם וכיון
דומים [ודבריו יתקיים. לא מאודו בכל שרצה והתנאי במקרה גם

יואב]. החלקת לסברת

דבריו,ז) לברר צריך שאדם הוא כלל הנה כהערה, נוסיף עוד
והרב הרבסט והרב מפורש, תנאי שעשה הבעל טען שלפנינו במקרה

בדבר. עדים וינגרטן

לעדות ופלוני פלוני שהזמין אומר שאם ו' ס"ק ע' ש"ך וראה
כפרן. הוחזק דבריו, מכחישים העדים ואותם

וגם עצמו, הבעל דברי פי על מכחיש, הרבסט שהרב חולק אין
ניתן שהגט אלא הבעל, ע"י שנתבקש אף "מעיד", אינו וינגרטן הרב
גירסת סותר אופן ובכל ממש, בזה אין שכאמור האג"מ, ע"פ אלא
טוען שהבעל פינשטיין דוד הרב וגם מפורש, תנאי התנה שהוא הבעל
הדין. מבית לדיין שנשלח בכתב הכחיש בטענתו, להעיד יכול שהוא

אין הבעל שהוציא ולעז לעז, ואין חשש כל אין האמור כל לאור
וישראל. משה כדת להנשא מותרת והאשה אחיזה, כל לו

האםח) לברר עלינו תנאי, היה כי הגרוש גירסת נקבל אם אף
התנאי. על עברה האשה

תנאי. היה אם גם התנאי, של הפרה היתה לא כי נראה העיון לאחר

שלש לערכאות שהלכה בכך התנאי את הפרה שהאשה הבעל טענת
בהתאם עשתה זאת אבל הגירושין, את לאשר אחת פעם פעמים,

הפרה. אין כך אם שביניהם, להסכם

סעיפים, ששה לערכאות הגישה שהאשה הבעל שטוען אלא
ההסכם שהצעת חולק אין הילדים, והחזקת הממון תנאי את המסדירים
מהותיים שאינם שינויים כלל כוחה, בא ע"י האשה מטעם שהוגשה

הצדדים. הגיעו שאליו ההסכם מן

צריכים אזרחי גט מערכאות כשמבקשים הרי בדיון, שנתברר כפי
ממון. הסכם להגיש
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טיוטא שהגשת גם ומה "התנאי", הפרת בזה שיש לומר קשה
הובא מהרי"ק מדברי ונעתיק המגיש, הצד את מזכה אינה לערכאות
במשפט להביא הפחידו "ואם טו ס"ק רה בחידושים בנתה"מ
המביאים כל שלא הזיקו, ברי דלא אונס הוי לא לכו"ע הערכאות,

נוצחים". בערכאות

לערכאות בקשה להגיש מותר היה שביניהם, התנאי ע"פ והרי
הסכם. הגשת מצריך שזה אזרחי, גט לסידור

התואמת טיוטא והגישה הטיוטא את אח"כ ביטלה שהאשה גם ומה
הצדדים. שבין להסכם בדיוק

תמוז בכ"ד בת"א הדין בבית ההסכם את אישרה האשה ובנוסף
שבפועל גם ומה ההסכם, את לשנות יכולים ערכאות אין ושוב תשס"ג,
בפנינו. הודו הצדדים ששני כפי לתוקף, נכנס לא לערכאות שהוגש ההסכם

ארוכהט) תקופה לערכאות פנתה שהאשה הבעל של שניה טענה
איומים, בגלל ממנה הבעל של הרחקתו לצורך הגט אחר שנים מספר

בטלפון. עליה איים שהוא בפנינו הודה שהבעל

לערכאות. לפנות מרב היתר לדבריה קיבלה האשה

ד"ת, פי על גם בזה ויש מהאשה, הבעל את הרחיקו הערכאות
יעכב מי בסופו: בעיקר קצא שורש מהרי"ק ועי' גרושים. הם שהרי

וכו'. ידם תגבר אם מלבא ימנעו שלא הקהל ראשי על

האשה לטענת מילדיו הבעל את הרחיקו הערכאות מסויימת תקופה
את ביטלה האשה יותר מאוחר עליהם, ואיים אותם שהכה בגלל
התערבה, המדינה שאז אלא מהילדים, הבעל הרחקת בדבר בקשתה

ההרחקה.ומצ את דרשה עצמה ד

ב"כ שטען וכפי מהבעל, לחייה פחדה האשה אכן באם והנה
מקום אין ועכ"פ לערכאות ההליכה על לטרוני' מקום אין האשה,
שנים, כמה עוד על היה לא "שהתנאי" שברור להסכם, בניגוד שזה

סכנה. של חששות על ולא
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רמ"א עי' בערכאות, וקבלה לחייה, לדבריה שחששה אשה בנידון
מחבירו המוכה "אדם בערכאות: לקבול לה מותר שאף ז שפח סי'

גדול. היזק למכה שגורם אע"פ עכו"ם לפני לקבול יכול

ואפילו למסור... אסור ט' סעיף שם עצמו מרמ"א להעיר יש ואמנם
ומצערו. לו מיצר היה

או לה מכה אם רא"מ בשם יד' ס"ק קטו' אהע"ז באה"ט ועי'
ועי' כתובתה. מפסדת ואינה צערו על נתפס אדם אין הרבה, מצערה

.337 עמ' שליט"א מהגריש"א א' פד"ר גם

תנאי היה אילו גם "התנאי" הפרת של לטענה מקום אין הדברים מסקנת
לכהן). (פרט ועיקר כלל חשש שום בלא כדמו"י להנשא מותרת והאשה

שאנן שלמה ח.

גרוס מרדכי

מיטלמןא הרן

עט"רהערה: מרן קמי הבד"צ חברי באריכות נו"נ זה דין פסק
שליט"א אלישיב זה.הגרי"ש דין לפסק הסכים והוא

את שהפסיד הבעל, התחיל וניתן, הדין פסק שנכתב לאחר והנה
בתי לכלך הלשנות, פטשקווילים, להוציא גרושתו. את לעגן האפשרות

וכו'. דיינים,

עגונה. להציל כדי נפשם למסור דיינים חייבים כמה עד לדון ויש

המשנה בביאור שדן יב סי' מהרש"ל לשו"ת לציין ראוי זה לעניין
בזרוע אותה ריחקו צריפה, שמשפחת חז"ל לנו גילו שם עדויות סוף
לא בזרוע, אותה שהכשירו משפחה הייתה גיסא ומאידך כדין, שלא

וכתב: משפחה שם גילו

עמהם הייתה מלכו' ואימת היו, זרוע אנשי ציון בני בעיני, "הנראה
הישר וכל ולהחיות להמית הזמן באותה ישראל חכמי על שולטת
יכלו שלא ב"ד חכמים ויראת ה' יראת מעליהם וסר עשו בעיניהם
לחכמים שנודע ואף משפחה אותה גילו לא פסולים... לגלות חז"ל
ובפרט... בשבילם, נפשם לסכן מחוייבין היו לא כי שלה פסול בבירור
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הכשרה, משפחה בגלות כן שאין מה משפחה, אותה גילו לא ולכך
אותם ופירשו עליהם ידם גברה ציון בני של אימת שמרוב שאף
שנשתקע עד עמהם להתחתן העם שאר יכלו ולא אותם והרחיקו בזרוע
חכמים ביד כח היה ולא היה, שאמת וסברו ההמון בעיני הדבר
לגלות כדי עליהם למות נפשם את נשאו מ"מ הגולה, לקהל להכשירם
בימינו ק"ו של בנו וק"ו כ"ש שקר, קול עליהם שיצא משפחה הכשר
עליהם שיצא כשרה משפחה איזה לגלות נפש סכנת ת"ל בזה שאין
ישתקע טרם ולבטלו הקול לשתק כחינו בכל אנו שצריכין פסול, קול

הוציאוה". דיבה שמוצאי איך סיבתו ולהודיע

הס ולמרות נפשם חז"ל שסיכנו המשפחההרי שם את פרסמו כנה
כדין! שלא שפסלוה במקום משפחה להתיר כדי זאת כל הכשרה,

האמור: מכל היוצא

איןא. ואף וכיוצא תנאי על ניתן שהגט לטעון נאמן אינו הבעל
שמיד אומר ואפילו הבעל, טענות לבדיקת עד נשואים מעכבים

עדים. יביא

אפילוב. לדבריו חוששים ואין אומדנה במקום להעיד פסול שונא
דאורייתא. חמור באיסור

תנאיג. לומר נאמנים אינם שוב ב"ד מעשהה על שחתמו בית
בגט. היה

היתר.ד. בחזקת היא בידה שהגט אשה

דעתה. על והולכים הבעל, של אומדנה אחר בגט הולכים אין
המסדר. הרב

היהו. ואילו נתנה ולא חפצים לו שתתן תנאי על אשה שמגרש אדם
מוטעה. גט זה אין מגרש, היה גם לו שתחזיר אפשר שאי יודע

היוםז. וביוחד ממונות, כדיני אומדנה בסתם מתבטלים גיטין אין
תנאי. על גט לתת שלא תקנה שיש

בערכאותח. לתבוע מהאשה מונע אינו לערכאות תלך שלא תנאי
ממנה. מסוכן בעל הרחקת מרב, היתר אחר

אףט. דין בית על מוטל עגונה להתיר כדי מהרש"ל, לדעת
נפש. פיקוח לחשש להיכנס
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נא סימן

בגיטין שמות בעניני

zngn rwzypy dxezl dilr my /hba zeny ixeviw zaizk

un`n a` `ed meyxd a`d ik xxazp /dy`l dilr mye ileg

קיצורים מספר ופעמים השמות קיצורי כל כותבים הדין בתי רוב
פעמים מספר וכו', יאקי יענקי יעקב סאשא; אלעקס אלכסנדר כגון:
או שנים רק היותר ולכל משתמשים לא הקיצור בשם כי מתברר
בגט, השמות קיצורי כל את לכתוב שלא נוהג אני אנשים. שלושה

הקיצור. בשם קוראים הרוב כן אם אלא

מה שמות, קיצורי לכתוב שיש דעה אף הובאה לא בפוסקים
אם מיהו טו: סעיף קכט סימן העזר אבן רמ"א דברי הוא שהובא
עצמו, בפני שם שהוא שם קצור כל מיהו מזיק. אינו לכתוב רוצה

בזה. כיוצא כותבין, חנן, אלחנן כמו

רוצה אם קפידא דאין "ש"מ כח: ס"ק קכט שמואל בית וכתב
הוא אם ספק או פלוגתא דאיכא היכי ונ"מ דא"צ רק בקיצור לכתוב

השם". קיצור

בפיהם אשר בהשם הכונה אין "כאשר יא: סי' ד שער מסודר בגט
יוסף תחת איצק, - יצחק תחת יודל, - יהודה תחת השם, לעיקר אלא
א"צ יודל אותו קורין והבריות יהודה ששמו מי לכן יאסקא או יאסל
רק לכתוב א"צ איצק קורם והבריות יצחק שמו יהודה, רק לכתוב
יוסף, רק לכתוב צריך אין יאסקא או יאסל ונקרא יוסף שמו יצחק
אינו יאסקא או יאסל איצק יודל אותו שקורין ומה שמו עיקר זה כי

נערות". שם או השם קיצרי אלא שינוי ולא כינוי לא

האנשים שכונת אלו בשמות השוה הצד הוסיף: ב אות דבר ובחקור
עם השם מעיקר אותיות שני הפחות לכל נמצא וגם העיקרי לשם

האותיות. לשני אשר הנקודה
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ברור אם יותר לב לשים יש לתורה עולות שאינן שבנשים ועי"ש
ש כמו העיקר משם נובע הקיצור אםשהשם אבל שרלה, שארקא רה

שהוא יודעים הכל שאין כיון בנשים, קיצור כותבים לגמרי שוה אינו
הקיצור שם אם הקיצור שם את כותבים ובאנשים השם. קיצור
מנחם כמו אחר לשם גם קיצור הוא אם וכן עצמו, בפני שם לפעמים
יצחק (כמו מובלע שאינו כנוי יש אם או למנשה, קיצור גם שהוא מן
הכנוי את כותבים כנוים שני שיש וכיון וזעליג איזיק אלא איציק)

הקיצור בשם חותם אם כותבים כן כמו ה,ו)שמשתמשים, סעיף (שם

שוה שאינו אף מאזעס, למשה למשל לקרוא העולם דרך אם
ו"ז" ש"ש" כיון השם לקיצור נחשב ב"ז" וזה ב"ש" שזה באותיות
(נוסון "נתן" אשכנזים במקור שנקרא מי משא"כ במבטא קרובים

לכותבו, גם שיש לשם נחשב נאטאן אזי ספרדית) יגבהברה יב, (סי'

יח) אות .ובח"ד

ליוסף, קיצור נחשב יאזעף הדין מעיקר שבזמנינו 116 עמ' ועי"ש
אינו שזה בזמנו הורה שהחת"ס מפני אלא כך, רגילים שהכל כיון
בשם כך הדבר נשאר העברי, משם לשנות כונה שהיתה מפני קיצור
ע"פ לכותבו מקום יש אותו קוראים שהכל שם בקיצור אמנם יאזעף.

א. מה עמ' מסודר גט בזה ועי' הדין, מן שאינו אף פשוט, הגט

לדבר תשובה שמות, קיצורי עוד להוסיף לנו איכפת מה ולכאורה
נוהגים ישראל בארץ שאנו כיון זאת כל לפסול, שעלול פעמים הדבר
בשו"ת ברע"א. לכאורה הדברים ומקור שום". "וכל גט בכל לכתוב
השמות ב' במפורש כתב דאם השואל דברי על מט, סי' תנינא רע"א
במה מגרע דאינו אחר, שם לו ואין אחד שם שכתב או לו, שיש

שום". "וכל כן גם שכתב

בטענה בא ר"ת דהרי עמדי, אנכי כן לא הרע"א: כך על השיב
זימנין הא שום, דוכל לישנא לכתוב הי' ר"ג דתקנת לומר דא"א זו
וכל שכותבים וע"י בגט, הכתוב שם אלא לו כשאין תקלה לידי אתי
הרי זו, של בעלה זה ואין אחר שם עוד לו יש שהמגרש נראה שום
ואני גרע, מגרע בכה"ג לר"ת דחשש והרמ"א גרע, דמגרע בפירוש
דיש היינו שום וכל גיטין בכל דכותבין להרמב"ם דאף עוד, חושש
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הנוסח כן לכתוב הוא ר"ג דתקנת כיון הנ"ל, ר"ת קושיית ליישב
שמות ב' בכתב אבל לעז. חשש וליכא הגיטין נוסח שזה לכל ידוע
אחד שם רק לכתוב רצה דלא דחזינן כיון דגרע, י"ל בזה במפורש,
שכתב שמה ניכר א"כ כר"ת, והיינו שום, בוכל השני שם ולכלול
לר"ת עכ"פ לנו, ידוע שאין שם עוד לו שיש משום שום, וכל ג"כ
שלא למעכ"ת מהראוי הי' ולזה גרע, מגרע בשיטתו הרמ"א דהלך
לחקור יש מנהג שום במקומו א"י ואם אשכנז, מנהג סתם על לסמוך
נוהגים אשכנז ערי שכל לנו ומנין גדולות בקהילות הנהוג בסביבה
המנהג אין הנתינה ובמקום כן המנהג במקומו באם ובנ"ד כהמחבר,
חוכך והב"ש לפסול, הנ"ש בשם סק"ב דהב"ש דינא ממש זהו כן,
אחד שם רק בנכתב הכל וזהו עיגון, במקום רק והיקל בזה, ג"כ
שום דוכל י"ל במפורש, שמות שני בכתב אבל שום וכל ג"כ ונכתב

וכנ"ל". השמות משני יותר אחר שם עוד לו אין אם מגרע

להשאיר עניין ויש השמות, כל את לכתוב לא להזהר לנו שיש הרי
כך. ע"י יפסל הגט שמא מחשש שום, לוכל משהו

ש"וכל כתב כה סי' העזר אבן לובביץ צדק צמח בשו"ת אמנם
קצ סי' באריכות שם ועיין קיצור. לשם ולא טפל לשם רק רומז שום",
שם עיין חסרון: יש לדבריו שאף אלא קיצור. לכתוב צורך אין למה
שנכתב שיראה מי שלמשל כיון קיצור לכתוב צריך שאין שכתב רד סי'
אלא אחד. אותו הוא שזה יודע מואל בשם והכירו שמואל בגט
דפוסל". פשיטא בו ושינה השם הקיצור לכתוב בא אם "אבל שהוסיף:

כדמשמע השם קצור לכתוב "ואין לג: סימן ראנ"ח שו"ת ועיין
כתבו ולא השם קצור לכתוב אין שכתבו מחברים קצת מלשון לכאורה

השם". קצור לכתוב צורך אין

הכא "כ"ש כב: סימן א כלל העזר אבן חלק ורדים גינת ובשו"ת
שקראוה כיון השם קצור שהוא לומר צדדין וצדי צדדים איכא דהא
לבדו סרור שם לכתחלה לכתוב דאין ודאי שכן וכיון מתחלה שרה
לג סי' בתשוב' מהראנ"ח כתב העיקרי שם עם לצרפו אפילו דהא
אין שכתב' מחברים קצת מלשון לכאורה כדמשמע לכתוב דא"א

ע"כ". השם קצור לכתוב צריך אין כתבו ולא השם קצור לכתוב
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צריך שאין כינוי למגרש יש אם כתב כה אות למהר"ם גיטין בסדר
השם שאם ו אות המים ברכת בפירושו וביאר לכתוב, אין לכתוב,
ונראה כשיקרא מחזי המכונה יכתבו אם השם, קיצור אלא כינוי אינו
לסברא לחוש שיש נראה תעשה ואל שב ולעניין השם, שינוי קצת
ועוד שמואל שהבית כתב ג ס"ק שם תשובה ובפתחי שכתבתי.
כאשר דהיינו לסימן, נצרך הקיצור שם כאשר זו סברא על חולקים
בעיר נמצאים כשאנו שבזמנינו ונראה בעיר. שמעון בן יוסף שני יש

לשני נחוש אם נפוץגדולה, כינוי שגם ברור הרי שמעון, בן יוסי
יגרע. רק הנוסף השם כן ואם שמעון, בן יוסי שני יהיו

יוסי לשני חוששים אנו שאין מה גדולה, בעיר שלנו שההיתר ונראה
שבידה, גט סמך על על נישאת אשה אין שכיום משום הוא שמעון, בן
סמך על רק נישאת והאשה הגא את קורעים אנו וכיום פעם, שהיה כפי

זהות. תעודת מספר וגם משפחה שם יש שבו דין בית מעשה

שום "וכל שכותבים באשכנז כי כתב מסודר רע"אבגט את הביא (לא

לכותבוהנ"ל) צריך אין קיצור, שם הוא זה שם אם מחלוקת בכל הרי
טו. אות צד סי' העזר אבן איש חזון ועיין .90 עמ' עי"ש

שלב"י יא, באות כתב וכן י, אות צג העזר אבן איש חזון ועיין
חקין קוראים הכל הנתינה במקום אם אף חקין, יצחק כגון שם קיצור
השם, עיקר זה שאין יודעים שהכל דמילתא "וטעמא יצחק, כותבים
וכתיבת יצחק קריאת הוא חקין וקריאת יצחק בשם וידוע ניכר והוא

לחקין". יצחק השם שמתקצר שידוע חקין ככתיבת יצחק

לכותבו. מקום יש אותו קורים שהכל קיצור ששם 89 עמ' מסודר גט ועיין

"יראה שם: שושן בפרח והובא סט ס"ק קכט פשוט הגט כתב עוד
יש ואם לכותבו, א"צ חקין ליצחק ממש דדמי שם קצור כל כי לי
ולכתוב לחוש אין שום וכל כותבים אם חקין, ליצחק דומה אם ספק
המגרש בשם והיינו הכינוי, יכתבו שום וכל כותבים אין ואם הכנוי,

הכינוים". על להקפיד אין באבותם אבל והמתגרשת

השם בקצור לתורה עולה אם במסקנה: סח ס"ק קכט פשוט גט
לכתוב יכול יצחק שמו דעיקר דידוע כיון השם בקצור חותם או
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פרח בשו"ת והועתק ויש ד"ה ושם חקין. דמתקרי יצחק לכתחילה
בשם קוראים הרוב אם אבל ה: סי' א כלל העזר אבן שושן מטה

כותבים אין - העיקר בשם נקרא וחתימה לתורה ובעליה הקיצור

לדעת הרי בקיצור, רק אלא המקור בשם כלל נקרא אינו ואם
הנדון שם העיקר שם רק כותבים שם ב"ש וע"פ לא קכט רמ"א
שרה כותבים לב"ש אולם שרולה, ושרה רעכליין, שנקראת רחל בשם
קלב: אות קכט פשוט בגט הובא רב לחם ולדעת שרולה, המכונה
בשם נקרא אינו (שכיום שמואל למשל כתב ואם הקיצור רק יכתבו
שבדיעבד רמד סי' הנזכר צדק צמח ועי' פסול! מולי המכונה זה)
המכונה שמואל לכתוב יש לכתחילה אבל שמואל, רק כתב אם כשר
איש ובחזון קסח העזר אבן נזר אבני בשו"ת זה בענין ועיין מולי.

לעיל. שצוין

ח: אות מ סימן ד חלק חיים אורח משה אגרות בשו"ת

שאיכא משום סימן, כשצריך אלא השם קצור כותבין שאין "נוהגין
השם קצור כותבין שוין האבות שם וגם יעקב ששמו אחד עוד בעיר
בקצור קורין אין להשני אם זה שם בקצור אותו שקורין למי יעקל
וקורין אלחנן כגון אחר במקום שם הוא השם קצור אם וכן זה, שם
פרטים כמה איכא וכן לסימן, כשאינו אף שניהם לכתוב צריך חנן לו
באחד שמואל תשובת ספר בשם שם מש"כ אבל השם. קצור בדין
קצור כתבו ובגט המלא בשמו אלא כלל השם בקצור לו קורין שאין
השד"ח כדכתב אלא כלל נראה לא כשר, שנמי נקרא שלא בעלמא שם
זה בספר שראה עד שפסול פשוט לו נראה שהיה תחלה מעצמו
קיצורי רבות פעמים מצאתי ולענ"ד כלל". זה נראה ולא שמכשיר

מקורם. מה לי להסביר ידעו לא שהמתגרשים שמות

שהבריות הכינוי אם שם קיצור שכותבים במקום גם כלל עוד (ג)
ליבל ומקצת וואלף ליב קוראים מקצת כגון שוה אינו אותו קוראים
שהרוב הכינוי אותו אלא כותבים ואין הרוב, אחר הולכים וועלוויל
ניתן וואלף ליב הפשוט שכנוי ידוע ואפילו [90 עמ' [גמ"ס בו קורין

מו. עמ' שם מעריסה
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לתורה עליה שם

האם לתורה, עמו שעולה בשם מתחשבים אנו השמות קביעת לענין
ללכת שהפסיק מי של דינו ומה קרובות לעיתים עולה אם משנה זה
את לו יש עדיין האם חולה, היותו עקב שנים מספר כנסת לבית

לתורה? עליה שם של החשיבות

לתורה לעלות לו שאפשר במקום היה אם כתב: 74 עמ' מסודר בגט
שהיה במקום אם אבל כנשתקע, נחשב העליה שם עלה ולא רב זמן ועבר
כנשתקע נחשב אינו העליה שם לצבא, שנלקח כגון לעלות יכול היה לא
פעם עולה אינו אם שלמה לבית מחלוקת: הביא דבר חקור בביאור ושם
אינו שנים שלש שנתיים עד יצחק ובית למהרש"ם נשתקע; נחשב בשנה
והביא שנים. חמש בארבע פעם שעולה מספיק חיים לדברי עי"ש; נשתקע,
נשתקע, נחשב אינו לעלות יכול שאינו במקום הוא שאם מהרש"ם תשובת
אביה שם בגט שיכתבו ודאי רבות שנים שלפני נפטר שאביה שבת והראיה
אינו ו"נשתקע" זה, שם זוכר העולם שאין אפילו לתורה בו שעלה כפי
אחרונים תלו ולכן נקרא ולא זה לשם ראוי אם אלא העולם בזכירת תלוי

בזמן. אלו

מחוליןו נשתקע חשוב אינו בשנה שפעם ראיה קצת להביא נראה
קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש אביי "אמר א: קלג
את מושכין הצנועים דתניא להא דשמענא כיון מצוה, מחביבנא
יומא ממעלי לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים והגרגרנים ידיהם,
הדבר ישתכח שלא וברש"י בכהני", נפשאי לאחזוקי - דכיפורי

כהן. שאני

הזכרון בספר שנדפסה פיינשטיין הגר"מ בתשובת גם מצאתי כדבריו
נקרא היה אם ודאי ''הא כותב: שם שא, עמ' עזרי האבי בעל למרן
שיקראוהו נזדמן שלא ואף שמואל, אבא שיקראוהו אומר היה לתורה
הנקרא או הרבה לתורה נקרא אם חילוק שאין כמו נקרא, הוא לתורה,
כשהיו משיב שהוא מה נחשב התורה לקריאת דשם אחת, פעם רק

לקראו'. איך אותו שואלים

מה על ב כז חגיגה תוספות שאמרו ממה להביא נראה כראיה
משום טומאה, מקבל היה המקדש בבית שהשלחן ללימוד שהוצרכו
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רק קרא איצטריך "דלא תוספות וכתבו לנחת. העשוי עץ כלי שהוא
מקרא ושמעינן מטולטלת היתה שלא עולמים ובית ושילה וגבעון לנוב
אף כבר מטולטלת שהיתה כיון נראה ולא אותה. מגביהין שהיו

ראשונה". טומאה קבלת מידי נפקא לא נמי עולמים לבית משבאו

מאות כעבור גם נשתקע לא המטלטל" "דבר שם כי למדנו הרי
בטלטול. צורך עוד היה שלא בזמן וגם שנים,

נשתקע טענת בגלל גט לפסול שרצה מי והיה מאחר בזה הארכתי
פלפול וכתב נכותו, עקב רבות שנים לתורה עלה שלא נכה אדם לגבי
דבר בו מצאתי ולא מסודר, הגט על ולחלוק הגט, לפסול כדי ארוך

זה. בעניין לספק לגרום שיכול

לאשה לתורה עליה שם

לתורה, עולה הוא כיצד הבעל שם שביררתי שבעת היה מעשה
כיצד שואל לא אני למה לפיזיקה) פרופ' (שהיא אשתו אותי שאלה
בבית לתורה עולה היא שבו שם לה שיש ואמרה לתורה, עולה היא

קונסרבטיבי. או רפורמי כנסת

את שעה באותה בדעתי ועלה זה משם התעלמתי מעשה בשעת
וביאר טהור, לחוץ יוצאת של שבגד טז כד כלים במשנה הנאמר

בגד. נחשב אינו זונה של בגד הרע"ב

חשיבות לו אין לצרכה, בבגד משתמשת אשה שאותה אף הרי
שעולה אשה אותה אף כן אם התורה, רצון נגד שהוא כיון בגד,
המצוות תרי"ג בכל מדקדקת שהיא משום כן עושה שלא ברור לתורה,
של חשיבות בו שעולה לשם אין כן גם וכיוצא, פמיניזם בגלל אלא

לתורה. עליה

אמר והוא שליט"א, שטיימן ראי"ל הגאון למורינו הדבר ספרתי
תיקנו רק לתורה, עולה אשה הדין שמעיקר כיון צודק, שאיני לי
חשיבות בו שעולה לשם יש כן אם הציבור, כבוד מפני תעלה שלא

לתורה. עליה שם של
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הרשום המגרש שאבי נתברר הנתינה ולאחר גט כתב הדין בית

מאמץ אב הינו בגט

דלהלן. מהמקורות וכמבואר להכשיר, יש בדיעבד כי נראה

וכתבא) ביתו בתוך יתום שמגדל "מי מב סוס"י חו"מ רמ"א
לא "אמי", או "אבי" מגדלו על כתב היתום או "בני", בשטר עליו

כך". לכתוב ראוי וגידלוהו הואיל וכשר, מזויף מקח

שםב) "ולכתוב כתובה לגבי צט סי' ח"א אהע"ז משה באגרות
כדאיתא המגדלו על כן סתם לכתוב מקום שיש אף לבד, שגידלו
דברים לכתוב אלא כן, לעשות אין לכתחילה מקום מכל כזו, סברא
שם לכתוב ואין שגידלו] פלוני בן ונקרא שמו שנשכח [בן מפורשים

אסופי. או שתוקי שהוא שיאמרו משום בלבד שמו או האם

בוג) שנכתב גט "ולענין ב אות כו סי' ח"ד אהע"ז משה אגרות
קפידא ליכא האב שם ידע כשלא שגדלו או שגדלתה מי ע"ש האב שם
בשרח מצינו" בתורה וגם זה, איש בת בשם שמוחזקת מאחר כך כל
בגט בפירוש להזכיר טוב לכתוב "אבל הרבה, עוד וכהנה אשר בת
בסתמא". גם להתיר יש עיגון במקום אבל כבתו, שגדלתה פלוני בת

עדיין אם אבל לכתחילה, אף קפידא איך וניתן נכתב אם והיינו,
כד ס"ק קכט לסי' פ"ת ועי' עיגון. במקום רק להתיר יש ניתן לא
כשר האמיתי שמו שאינו השם אביו שם הוחזק שאם רדב"ז בשם
משה אגרות בתשובות גם ועי' עי"ש, כ, ס"ק קנט כב"ש ושלא לד"ה
ישראל בת בנידון ודן הנ"ל הרדב"ז את שהביא כב סי' ח"ב העזר אבן
כשר. שהגט בגט, נכתב וכן יהושע בת בשם עצמה והחזיקה מנכרי

אחדד) במגרש "מעשה כו סי' חזן להרב דעת יחוה בשו"ת
ואחר בגט נכתב וכן הלוי משה אביו ששם הגט כתיבת בעת שאמר
האמיתי ואביו אותו... שגידל חורג אביו שם זה כי נודע הגירושין

יונה" היה ושמו לוי היה לא

ג שאם מא סי' ח"ב אהע"ז מחת"ס ע"פהביא שקר אינו ידלו
כתב לא שחת"ס כיון ללמוד אין לכאורה אלא מב, סי' בחו"מ רמ"א
שטרות, משאר גט ללמוד אין וגם לומר מקום שיש אלא בהחלט
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שכיון אלא אב, למגדל לקרוא רגילים שכן שינוי זה שאין לדון ויש
מקום בין לחלק יש וע"כ לעז ויוציאו אביו זה שאין יודעים שכו"ע
משפחה ע"ש נקרא שאדם בימינו זה ומלבד אביו, אכן שזה שחושבים

לסניף. זו סברא לצרף ויש כ"כ, קפידא אין

היתהה) לא שתמר שכתבו שלא ד"ה א כב קידושין תוס' עי'
שגדלה לפי זה מלך", "בנות יג ב בשמואל שנקראת ומה דוד בת

המלך. בנות עם דוד של בביתו

כבנו. נחשב מאמצו בבית שגדל שמי מצינו הרי

נב סימן

הפסק בהן שיש אותיות בו שנמצאו גט

מעשה העדים, חתימת לאחר מחוברות שאינן אותיות שנמצאו מעשה
כדין. מחוברות שאינן אותיות בגט ונמצאו מחו"ל גט הגיע נוסף,

שלא כגון אותיות, לתקן צריך ואם ברמ"א: טו קכה ערוך שלחן
משה כדת שיכתוב קודם יתקנן ליגע, שראוי במקום נוגעים היו
אחר מעשה מחוסר יהיה שלא בט"ז כתב הטעם כה: ובב"ש וישראל,
כיון הדחק, שעת אינו אפילו לתקן ויכול הנתינה, קודם הכתיבה גמר
כאן לתקן יכול לכן אותיות, לפירוד דמי ולא כך, כל תיקון דליכא
ובחלקת הסופר, יתקן או הבעל צוה אם העדים חתמו שלא זמן כל
דבר תקון שום מועיל אין החתימה לאחר "אבל כז: ס"ק מחוקק
להזהר וצריך עוד: הרמ"א וכותב בפסול", שנחתם כיון תיקון, הצריך
כס"ת ליגע שלא שראוי מה יגע ושלא ליגע, שראוי מה כל שיגע
שאחורי יו"ד כגון ליגע שראוי מה נוגע אינו ואם ומזוזות ותפילין
חכם דלא תינוק שאפילו י"א בזה, וכיוצא שבאל"ף ויו"ד הצדי"ק
השלחן דעת [וזו וי"א בדיעבד, אפילו פסול אותו, קורא טיפש ולא
[ובב"ש גוונא, בכהאי להכשיר יש עיגון דבמקום מז] קכו בסי' ערוך
עיגון], ובמקום בדיעבד אלא תקנה אין החתימות לאחר אבל כו: ס"ק

להקל". יש עיגון בלא אפילו הגט בטופס הוא ואם
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לא "אם תינוק: בקריאת תלוי הפסק, כשיש נפסק ומזוזות בתפילין
בגוף נוגעים הת' ורגלי והע' והש' האלפי"ן שעל יודי"ן מקצת היו
ולתקנם, לחזור ...יכול מכירם, טיפש ולא חכים דלא ותינוק האות

כסדרן" שלא כתבן משום ליכא נכרת, היתה האות דצורת (שו"עדכיון

כה) לב .או"ח

ההפרדה שניכר אפילו רע"א: בשם קכב ס"ק לב ברורה ובמשנה
עיקר את הפסידה לא שהאות כיון לתקן, יכול כשרואים, ומיד תכף
ד"ה שם הלכה ובביאור כאות. אותה קורא התינוק שהרי צורתה,
נראה ועכ"פ תיקון, לענין תינוק מהני להדיא ניכר אפילו כתב: מכירם
רע"א שאף פשוט הדבר מקום ומכל תינוק, דמהני הדחק בשעת לסמוך
לגמרי צורתו אבדה שאז מרחוק, ונראה כך כל גדול כשההפסק מודה
שלדעת ומביא תינוק, בזה מהני ולא נ' י' שכתבו מ"צ" עדיף ולא
ולדעת אמות ד' ממרחק הרווח את רואים אם תלוי לו בסי' יוסף הבית
את כשמקרבים בהפסק מבחינים רק אם אבל אמה, ממרחק הב"ח

עליו. סומכים - ש' או א' טועה ולא קורא ותינוק העין

ההוראה מגדולי אחד "ויש הוסיף: סא עמ' ח"א תמה כתיבה בספר
סי' בחזו"א מבואר וכן זה, משיעור יותר עוד להקל שמורה שליט"א

אמות". ד' מרחק עד עכ"פ להקל יש כן על ז, ס"ק ח

טביעות לפי הכל נ'.... י' שכתבו "צ' כתב: שם או"ח איש ובחזון
וכ"כ תינוק, מהני לא האות צורת שנפסד בעינינו אם והעיקר העין,
לנו שאין מוכרע, אינו ההפסק בגודל הדבר שתלה מה אבל בבה"ל,
שיעורא חד להדיא ניכר הלכות, שתי לקבוע ואין ההפסק, בגודל שיעורים
...אבל ובפוסקים, בגמ' הוזכר שלא דבר שני, שיעור בהסתכלות וניכר
אותיות, שתי נעשו שבפירודן ובמקום תלוי, הדבר המבט בהכרעת הכא

וכיוצא". א' של מפירוד יותר אותיות, לשתי לשופטן הכרעה טבעת

יש לכתחילה כי אם אות, צורת שמספיק נראה גט בכתיבת והנה
וכמו להחמיר, אין הגט שנכתב לאחר אבל האות, דין כעיקר לכתוב
גירושין יעקב משנת בספר פרנק והגרצ"פ איש החזון בשם שהובא

יוד של קוצו לגבי י הלכה ר"ת)פ"ד דברי(של על שם והביא שחסר,
הכתב, באותו היטב מבואר הכתב אותו שיהיה צריך שם: רמב"ם
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יוד של קוצו בענין לתה"ד שציין כח ס"ק קכה הב"ש דברי והובאו
ומספר מחלוקת, הביא לב ס"ק שם ובפ"ת בזה, להיזהר וצריך וסיים
וסופר גטין מסדר כי לדעת נוכח כדיין, לכהן שכשהתחיל הנ"ל בספר
לעשותו ידע ולא השמאלית, יוד של בקוצו רגיל היה לא הגיטין

א ושאל צורךכדין, שאין אמרו ושניהם והגרצפ"פ איש החזון ת
מאחר צריך, ודאי לכתחילה אומר הייתי "וכשלעצמי בזה, להקפיד
התיקון ע"י אם אולם הנ"ל, פ"ת ראה דיעבד, אפילו הפוסלים ויש
זצ"ל מרנן כהוראת המקלים על לסמוך יש קטנה, כח' הי' יראה
עליו מקפידים אין ומזוזות, בתפילין פוסלים שיש אף היינו וכנז'",

בזה. שהרחבנו וע"ל נכתב, שכבר בגט

הדין, מעיקר כאות נחשבת מופסקת ואות מאחר נראה, כן ועל
חשש משום בזה ואין עדים, חתימת לאחר לתקן להקל שיש ודאי
לכתוב לבקש הוא דוחק שודאי שליחות, בגט וכן מתוכו", "מזויף
מראית מפני ורק מהראשון, טוב יהיה השני אם יודע ומי חדש, גט
כמבואר המסירה אחר רק לתקן עדיף ואולי הגט, את לתקן יש עין

בסופו. מח ס"ק קכו תשובה בפתחי

שנמחק בגט דן מג סי' המאור בהוצאת ח"ד רע"א בשו"ת והנה
הגיע "לא ושם העד, אבי של שמו שהיה יעקב שבשם ע מאות חלק
בדין דן ושם השערה", כחוט נחלק שהיה העין לשולי שבעין הו'
להקל לסמוך שיש יוסף הבית דברי והביא ועוד, העד אבי בשם טעות
הב"י על שתמה אלא כשר הגט הדין שמעיקר כיון עיגון במקום
אלף של יוד כגון בין לחלק יש והרי האותיות, חילוק כל שמדמה
בדין אלא בגט להקל שאין לפי צ', שאחרי ליוד בא' נוגע שאינו
שהרי פסול, צ' באות אבל ש', ושל א' של יוד כמו תמה", "כתיבה
גם פסול שזה נ' י' אחרות: לאותיות נשתנה מחוברת אינה היוד אם
ואינו כך אחר לתקן בתפילין מועיל שהרי יוד, של מקוצו וגרע בגט,
בתפילין פסול אותיות לשתי נחלקה כשאות אבל כסדרן", "שלא נקרא
ושו"ע הדשן ותרומת מאחר אמנם כסדרן, שלא משום יתקן אם גם
צירוף שיש במקום כן ועל לחלוק, בכוחנו אין צ' באות אף הקלו
אלא ממש בעגון לא להקל יש העד, באבי שם הנדון כגון נוסף

ועגון". דחק "בלא להקל אין אבל לעגון", קצת "חושש
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האות נחלקה שאם נראה לז ס"ק אברהם למגן לב סי' רע"א ועיין
התיקון מהני להדיא ניכר לא אם אותיות לשנילשתי שנחלקה ח (דוגמת

שניכרז') אף אותיות לשתי נחלקה לא ואם שם, בשו"ע אומרים ליש
התיקון. מהני להדיא

הנדון שהרי הנ"ל, איש כחזון מדבריו ללמוד יש האם לדון ויש
הפירוד. יש אות באיזה הדבר תלוי זאת ובכל השערה", ב"כחוט

אינו החיבור ואי מחוברת שאינה אות הדברים: מסקנת ולכאורה
בגט וכן העדים חתימת אחרי גם לתקן להקל יש אותיות, שתי יוצר
להדיא ניכר ואם להדיא, ניכר אינו החסר אם זה וכל מחו"ל, המגיע
אותיות, שתי יוצר שאינו כיון וחזו"א הרע"א לפי רק לכאורה להקל, יש
להדיא, ניכר באם רק הדין תלוי לכאורה ועוד, ברורה משנה ולפי
אבל הגט בתורף הנידון וכל תינוק, בראית אלא היתר אין ניכר ואם

אות. בכל להקל אפשר הגט בטופס

נג סימן

תחתיו שזינתה הבעל טענת בגלל שנתגרשו זוג בני
ביחד לגור וחזרו

xeqi` m`d /zepf zngn dyxbzpy ina oiyecwl yegl yi m`d

oevxa epi`y cegia miyyeg m`d /z`yp m` xzei xeng dheq

.d`ia iyecwl

בגלל בעיקר ואולי השאר, בין שנתגרשו, זוג בני הם הצדדים
תחתיו. זינתה שהאשה הבעל טענות

שחזרו מטעם ולא בדירתם, לגור האשה חזרה הגירושין לאחר מה זמן
בדירה. לבדו יתגורר שהבעל הסכימה לא שהאשה משום אלא לשלום,

שלדבריהם אף ביחד, לגור שחזרו הודיעו והצדדים מאחר לכאורה
האשה צריכה כן אם ביחד, לגור שחזרו מאז ביניהם יחסים קיימו לא
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כדין שדינה עליה שבא לכל וגלוי אשתו את המגרש כדין נוסף, גט
א. קמט בשו"ע וכנפסק ודאי מקודשת

הצדדים גירושי וקודם מאחר שאלה, יש שלפנינו בנדון אמנם
לא שהיא שטענה אלא אחר, גבר עם אז גרה היא כי האשה הודתה
הדין בית גבר, אותו עם זנתה כן שהיא היום טוען הבעל עמו, זינתה

כתובתה. הפסידה שהיא בשעתו פסק

הרי הבעל שלפנינו ובנידון תחתיו מזנה בחזקת שהיא כיון כן אם
וכיון בודאות זאת ואמר גברים, שני עם זינתה שהיא בדיון אמר
כמבואר עליה, בא שמא חשש אין לטענתו נאמין אם הדבר, לו שודאי
מפרש "בירושל' ב"ש: ד"ה ב עט דף גיטין בתוספות הובא בירושלמי
בפ' להו אית ישן] לגט חוששים [שאין דב"ש לטעמייהו, דאזלי
הלכך ערוה, דבר בה מצא אא"כ אשתו את אדם יגרש לא המגרש
קמח סי' שמואל בית וכתב עליה". בא ואינו בעיניו היא מזוהמת
לא דבר ערות מחמת גירשה אם לב"ה] גם [להלכה, מבואר ד: ס"ק

בעיניו". היא דמאוסה עליה בא שמא חיישינן

ב פא תוס' קושית הירושלמי פי על שם הב"ש שישב מה אגב,
אחרכיצד ובמקום זנות בעילת בעילתו עושה אדם שם ב"ש אמרו

תמוה בעיניו, מזוהמת היא אם בין לחלק שיש עושה, שאינו אמרו
עמו. שנבעלה כשראוה דנה פא בדף שהסוגיא כיון

עמה, להתיחד יכול שבעלה מקילים שזינתה אשה שלגבי מצינו וכן
ולכאורה עליו, שמאוסה משום ח ס"ק קיז וב"ש מחוקק חלקת עיין
שלא נשואיה, בזמן שזינתה בגרושה להקל שיש וחומר קל
לספק לא ואף וקדשה חזר לשמא גרושה עם נתיחדה אם לחוש
זינתה: ספק שהיא סוטה, לגבי שכתב שם בב"ש ועיין קידושין,

כך". כל לו מאוסה ואינה זינתה אם הוא ספק אכתי שם "ואפשר

שאין ב, קמט בפ"ת המובא גיבורים" "שלטי פי שעל לדון יש עוד
שמא מאחר, שנתאלמנה אחר הראשון, בעלה עם שנתייחדה למי לחוש
את מחמיר הוא הרי קדושין לשם יבעל שאם מפני קדושין, לשם נתייחדו
האיסור וחומר מאחר להקל, מקום יש כאן אף מלקות. שיש לאיסור האיסור

נשואים. יהיו אלו זוג בני אם יגדל וביאה ביאה כל על סוטה איסור של
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ובדרך אסורה, נישואין בלא זנות ביאת כלל בדרך הדברים: ונבאר
לומר מקום יש כן ועל עולם, של דרכו אלא איסור אין כמובן נישואין
ועל באיסור, להמעיט כדי לנשואין בביאתם מתכוונים והאשה שהאיש
אולם לקידושין, ונתכוין זנות בעילת בעילתו עושה אדם אין אמרו כן
תהיה שאם משום כן, אומרים אין לאחר, משנשאת גרושתו מחזיר לגבי
כוונתו אם מאשר יותר, חמור איסור יעבור אדרבא לקידושין כוונתו
שיש אף לנישואין, מחוץ עמה יחיה שאם קידושין, לשם שלא תהיה
מלקות, שעונשו איסור זה אין עדיין אבל וכו', פריצות של איסור בזה
גרושתו, מחזיר משום לוקה הרי נישואין לאחר אליה יבוא אם אבל
קידושין. ע"י רק איסור הוא גרושתו מחזיר של שהאיסור משום זאת כל

ע"י לבעלה תחזור אם בעלה, תחת שזינתה אשה לגבי כן וכמו
נלמד שנטמאת, אשה איסור ונסביר: יגדל, האיסור חומר קידושין
במחזיר שנאמר הוטמאה" אשר אחר לקחתה לשוב יוכל "לא מהכתוב
אחרי מקיים אני מה יא,ב: ביבמות זאת שאמרו וכמו גרושתו,
יא פרק גירושין הלכות וברמב"ם שנבעלה, סוטה לרבות הוטמאה
נאסרה בעלה תחת שזינת אשה שכל זה לאו "ובכלל כתב: יד הלכה
נטמאה", והרי הוטמאה אשר אחרי שנאמר עליה ולוקה בעלה על
היתה שלא אע"פ "וכן כתב הי"ד יא פרק גירושין משנה הכסף ואכן
ואין לקחתה, לשוב יוכל לא וגירשה תחתיו הוטמאה אם אחר, לאיש
אם גרושתו להחזיר שלא אחד לאו אלא כאן שאין שבכללות לאו זה
דברי שתירץ מי "ויש תחתיו". הוטמאה אם או אחר לאיש היתה
והחזירה כשגירשה דוקא היינו עליה שלוקה רבינו כאן שמ"ש רבינו
שבסוטה כתבו ניתי ד"ה א מ כתובות ותוספות עליה". בא כך ואחר
ובתוס' ונטמאה. של ועשה הראשון בעלה יוכל לא ועשה, לאו יש
ועשה". לאו הרי לבועל וחד לבעל חד ונטמאה "ונטמאה שם הרא"ש

אותה, נושא אם חמור יותר האיסור גרושתו במחזיר כמו כן ואם
לבעל, איסור מדין נלמד לבועל איסור ולכאורה כן. סוטה באיסור אף
לבעל שאסורה כשם ונטמאה" "ונטמאה ב כז סוטה עי' סוטה, דהינו
מחזיר מדין ואינו עצמו, בפני איסור שזה אפשר או לבועל, אסורה כך

זה. בכל וצ"ב גרושתו,
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כו סי' העזר אבן לב חקרי בשו"ת מצאתי א)ושוב נה - ד נז (דף

שכן וכיון נאמרו, אחד בלאו סוטתו ומחזיר גרושתו מחזיר שכתב
דבעל אמרינן חמור איסור ועבד קל איסור איניש שביק דלא מטעם
עובר אינו דזנות בביאה סוטתו דמחזיר נשואין, לשם ולא זנות, לשם

קדושין. בלא בלאו

לגבי הרשב"א תשובת הביא א ס"ק לג סי' מלואים באבני אמנם
[במזיד] גירושיה ולאחר [בשוגג] גירושיה לפני אשה עם שחי אחד
אלא שאין סוטתו שבמחזיר מלואים האבני וכתב לקדושין, לחוש שיש
ועל בעשה עובר אופן בכל קידש לא או קידש בין חילוק אין עשה,
בזה שיש הסוברים ראשונים יש כאמור אבל לקדושין. לחוש יש כן
הם: שיטות ששלש הביא שם מלואים לאבני חותם ובמלואי לאו. גם
הלאו שגם סובר הגרע"א קדושין; בלא גם הוא העשה מלואים לאבני
שמח ואור נזר האבני לקדושין]; לחוש יש זה לפי קדושין, בלא עובר
ונידון קידשין, עשה אם אלא עובר אינו העשה על שגם סוברים
[וסברא בקדושין. שרצה דעתו שגילה משום לקדושין שחשש הרשב"א

סט]. סי' העזר אבן יעקב חלקת כתב דומה

אשתו את גירש ראובן כתב: פח סי' בתשובה אלשקר המהר"ם
יחוד לאותו חיישינן אי עמה, נתייחד ולימים תחתיו, שזינתה לפי
חיישינן דלא ודאי תשובה, לא, או שני גט וצריכה דעלמא כגרושה
ואינה עליה חשוד אינו עליו, מזוהמת שהיא דכיון כלל, יחוד לאותו
לכולי שני גט צריכה ואינה עליה חשוד דאינו שני... גט צריכה

בה שגירשה הכא אבל ולאעלמא... דינא לא תחתיו שזנת לפי דיא
אומר אני מזו וגדולה שני... גט בעיא ולא עליה חשוד דאינו דיינא
אפשר זנות, משום עולמית עליו שאסורה כיון שנבעלה ראוה דאפילו
שמא זנות... ביאת אלא ביאתו שאין הוא דידוע שני גט בעיא דלא
בעילת זו הרי שבעל אפילו כהכא להחזירה בידו דאין דהיכא מינה
זצ"ל גולדשמיט הגר"א בהרחבה בה ודן זו תשובה והובאה זנות",

והלאה. ,37 עמוד למשפט" ב"עזר

הב"ש זה, בענין קמט בסי' נחלקו ורע"א הב"ש לכאורה והנה
ואם עליה. בא שמא חיישינן לא זנות מחמת גירש אם כתב: ד' ס"ק
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בא שמא חיישינן דלא שם בש"ג כתב עליה בא שלא מודים שניהם
הן הן דקיי"ל כיון זה דין מנ"ל וצ"ע שני, גט צריכה ואין עליה
ולעומתו זה", על מעידים עדים כאילו הוי ביאה עדי הן הן יחוד עדי
גט, ממנו צריכה שאין הש"ג דברי את רק העתיק א' אות שם רע"א

הב"ש. קושית את העתיק לא אבל

אומרים שאין הגבורים שלטי סובר שלכך מסתבר הנזכר פי ועל
למנוע ע"מ שמא לחוש שאין כיון ביאה, עדי הן הן יחוד עדי הן הן

לקדשה. נתכוין איסור

לדבריה גרושה לבית חזרה חיים, אנו שמפיה האשה ועוד זאת
החוזרים וגרושה גרוש כסתם זה אין כן אם הבעל, הסכמת בלא
שודאי לומר מקום יש שבאלו הפוסקים, בהם שדנו ביחד, לחיות
כורחו בעל גרה שהאשה שלפנינו, בנידון כמו לא אבל לקדשה, נתכוון

הגרוש. של

נתיחדה "דוקא מהרלב"ח: בשם שכתב ב' אות קמט רע"א ועיין
הוא, נכנס כך ואחר שם תחילה היתה היא אם אבל מדעתה, עמו
יחוד מיקרי לא משם, יצאה לא למה אמתלה נותנת והיא שם, ושהה

ביאה". עדי הן הן יחוד עדי הן הן בזה לומר

פשוט "נראה מג: סי' מהרלב"ח משו"ת בהרחבה יותר קצת ונעתיק
בלא בבית נכנס מקודם שהיה ובעלה בביתה היתה שהיא דידן דבנדון
עדים, וע"פ כנזכר הצריך שעור עמה בבית ישב אם אף כלל, דעתה
נבעלה שלא תאמר היא אם כלל, יחוד משום חשש אין זה כל עם
שעכבה כגון יצאה, שלא כך כל שהתה למה לדבריה אמתלה ותיתן
[כשבאו יחוד, חשש מוכרח נראה וזה לצאת, הניחה ולא באונס הוא
כשנתיחדה דוקא כן ואם קידושין, לשם וגמר בעל שמא משום ביחד]
היחוד אם אבל קידושין, לשם בעל בה... גס ולבו מדעתה... עמו
מחמת עמו "נתיחדה שאם מוסיף אמנם מדעתה...", שלא הוא בתחלתו
אחר", באופן לעשות לה אפשר ואי בפונדקי עמו שלנה כגון הכרח
גם הדבר... "כלל מדעתה" עמו שנתיחדה "כיון יחוד לעידי חוששים
שום ואין גמורה מותרת היא האשה לדעת שלא היה היחוד תחילת

החומרה". דרך על אפילו כלל ספק
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באו לא שניהם מהרלב"ח: של לנידון דומה ודאי שלפנינו ונידון
לבית הגרושה חזרה כך אחר ורק לבדו, בדירה גר הבעל ביחד. לגור
לאחר החליטה הדירה מן לבדו יהנה שהבעל הסכימה שלא מחמת
לנו וברור הגרוש, של התנגדותו למרות לדירה, לחזור מסוימת תקופה

מחדש. לנישואין כוונה מתוך חזרה שלא

לצירוף בנוסף וזאת גט, להצריכה שלא להקל מקום יש כן ואם
טהרה. שומרי שאינם

נד סימן

לאחר נישאה כך ואחר הגט אחר בעלה עם לגור חזרה

oke ezyexb mr cgiizd lra m` oiyecwl miyyeg oicd xwirn

,dxdh mixnoy mpi`yk /oexqg mda yiy oiyecw xg` cegia

mdy reci oi`yke micgiizn mdy mixg`le mdl reci oi`yk

wx `ed xeqi`d eilr dxeq`y ezy`l oin`ny lra /miyexb

.jxev ea oi`y hba yyg /opaxc

היתה היא הנוכחיים נישואיה לפני כי וסיפרה שבאה באשה מעשה
הגרוש עם לחיות חזרה גירושיה אחר ולדבריה מאחר ושאלתה גרושה,
בעלה עם והתחתנה אותו עזבה יותר ומאוחר שנה, במשך שלה
ולקבל לחוש לה יש האם ילדים, כמה ממנו לה יש שכיום הנוכחי.

הראשון. מבעלה גט

השאלה אולם בעלה, על עצמה לאסור נאמנת היא שאין לנו ברור
לכך. לחוש לו יש האם לדבריה, מאמין אכן הנוכחי בעלה אם היא

מהראשון. גט קבלת להצריכה לנו יש והאם

הגט שלאחר תקופה באותה היו הראשונים הזוג בני כי נתברר עוד
טהרה. דיני שמרו לא וודאי חילונים

בגט: צורך אין כי נראה

עליה שבא לכל וגלוי אשתו את המגרש כי היא הלכה אמנם
אשתו את "המגרש א: קמט בשו"ע וכנפסק ודאי מקודשת כדין שדינה



לאחר נישאה כך ואחר הגט אחר בעלה עם לגור תקנטחזרה

עליה שבא לכל שגלוי "או הוסיף: (ורמ"א עדים בפני ובעלה וחזר
ולשם שהחזירה בחזקת זה הרי היתה, ואשתו הואיל שנשאה") כגון
ודאי קידושי מקודשת זו הרי לפיכך זנות... לשם ולא בעל קידושין
ואז ודאי, קידושי ג ס"ק שמואל הבית וכתב שני". גט ממנו וצריכה
של קידושין תופסין ביחוד דוקא אחר, של קידושין בה תופסין אין

בבעיל. ולא אחר

עדים שני והיו עדים שני בפני עמה נתייחד אם ב בסעיף ושם
עדי הן והן נבעלה שמא חוששים העדים, את והיא הוא וראו כאחד
מספק. גט וצריכה מקודשת ספק היא לפיכך ביאה, עדי הן הן יחוד

היה שלא קדושין שעשו לאחר ביחד הגרים ואשה כשאיש והנה
אומרים אנו זה יחוד לגבי ביחד, שגרים יודעים הכל אם ממש, בהם
תנאי על ובקידש שהגדיל בקטן כגון קדושין, לשם שבעל בודאות
כתב "הרא"ש י סימן א חלק המשולש חוט שו"ת ועיין וכיוצא.
דגמר משום טעמא הוי בגדלות דבעל עד הקדושין דתליין דהא להדיא
דכיון א"צ, יחוד עדי דאפי' הרא"ש ד' משמעות הרי לש"ק, ובעל

הטור וכן הרא"ה כמ"ש בה מסהדי כ"ע דנבעלה ידעי (בסי'דכ"ע

וכדכתבקנה) יחוד, עדי הזכיר לא והגדילה מיאנה שלא קטנה גבי
משו"פ, בפחות מקדש גבי ל"א בסי' וכן במלוה מקדש גבי כ"ח בסי'
בסי' משא"כ יחד, דרין ואין לחוד בקידש מיירי דהתם משום והיינו

סהדי". אנן משו"ה מיאנה כשלא יחד דרין דמסתמא קנ"ה

סימן העזר אבן - תנינא מהדורה ביהודה נודע שו"ת כתב ומאידך
כדרך אשתו עם היושב דאדם היא נכונה הרא"ה שסברת "ודאי נב:
יודעים והכל יחוד עדי ליכא אפי' אותה שבעל כידוע הוה ואשתו איש
היא נכונה הריב"ש השגת אעפ"כ ואמנם לחופה. נכנסה למה כלה
מה מ"מ אותה שבעל כידוע הוי וגם אותה בעל שודאי בכך דמה
אותה בועל הזמן שבמשך יודעים שאנו אמת הן לקידושין, זה יועיל
מה יועיל שעה איזה ועל הקידושין בשעת עדות צריך קידושין אבל
והלא זמן באיזה יודעים אנו ואין אותה בעיל שבודאי יודעים שאנו
שהגדילה הקטנה על ואמנם הקידושין. בשעת עדות צריך הקידושין על
הראשונים, הקדושין שבעת משום ומבאר הרא"ה...". דברי נכונים שפיר

אותה. שיבעול בעת שיחולו התנה כאילו קטן] שהיה בעת [שהיו
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גרוש הביאה, בעת ידעו שהעדים ביהודה הנודע סברת לפי ולכאורה
נתקדשה? שהיא לנו מנין עליה, שבא לנו שודאי אף גרושתו עם שנתייחד

"ואע"פ ב: עג כתובות הרא"ה דברי פשט כפי סובר ערוך והשלחן
מילתא דהויא כיון הכא קדושין, חוששים אין עדים בלא שהמקדש

סהדי". עלמא כולי בה, ידעי עלמא דכולי

בע שהרחיב במה טז.ועי' סי' משפט זר

דלקמן: מהסיבות לחוש לנו אין זה בנדון מקום מכל

עושה אדם שאין לחוש זה במקרה אין טהרה, שמרו שלא כיון
לעיל. הנזכרת הרדב"ז וכשיטת זנות בעילת בעילתו

יודעים שהכל תנאים: לארבעה גם זקוקים אנו גט להצריך כדי הנה
מתייחדים; שהם ידוע שהדבר יודעים הזוג בני ששני מתייחדים; שהם
יודעים שהכל יודעים בזוג בני ששני התגרשו; שהם יודעים שהכל
הקידושין. בשעת העדים שידעו נוסף: תנאי ביהודה ולנודע גרושים. שהם

והגרוש שהיא שידעו עדים לנו ואין ממנה נובע הסיפור שכל כיון
אנו עדיין התייחדו שהם לכל גלוי אכן אם גם זה, עם זה התייחדו
שבני שידעו ברור לא התייחדו, שהם יודעים שהכל ידעו שהם זקוקים
בני ובודאי קדושין, עד יהיה "העולם" למה כן ואם התגרשו הזוג
"העולם" ייעשו שבזה גרושים, שהם יודעים שהשכנים ידעו לא הזוג

ביאה. קידושי עדי

מג קדושין וריטב"א רשב"א דברי את אחר במקום הבאנו וכבר
כמקדש דינו הגדר מאחורי טמונים היו שהעדים במקום שהמקדש א
לעדות צריך הדבר שגוף בדבר עדות חשיבא לא "דהא עדים בלא
ליה למימר מצי דהא ועוד שקרא, משום עדות שצריך בדבר אלא
וכסבורה עדים שם היו שלא בשביל אלא קידושין בשעת שתקתי לא
חוששין שאין עדים בלא כמקדש ליה והוה מעשיך הועילו שלא

לקידושיו".

יודעים שהכל קטן במקום רק אמורים לכאורה השו"ע דברי והנה
בפני לגרש הגט סדר כפי לגרש שנהגו במקום ולפחות גירושין, על

הצדדים. שבין הגירושין דבר את לפרסם כדי עשרה
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עיין דרבנן. חשש אלא אין לאשתו יאמין הבעל אם שגם גם מה
ידוע מאיש לה "כשקנא שכתב: קלג סי' מיוחסות הרשב"א תשובת
אינה ואפ"ה העד, לדברי הוא מאמין לכאורה ודאי טומאה, עד ואיכא
בין מאמין בין אחד בעד תורה חלקה שלא דאוריתא, עליו נאסרת
אע"פ הוא חידוש סתירה לאחר טומאה עד ואפילו מאמין... אין
ליה אמר כי אלא ונסתרה, לה שקנא אחר הוא מאמין שלכאורה
לאפוקה חייב א"נ קאמר נוקפו לבו יהא שלא כדי אפקה, זיל שמואל

שמים...". ידי לצאת בבא

לה וכותבים כשר והולד תצא לא נשאת אם הוא הכלל ובדרבנן
בעלה. תחת יושבת והיא גט

לפי ביאה עידי הן יחוד עדי הן להן לחוש לנו אין כאמור, אולם
שומרים שאינו במי האם ומחלוקת עדים, בלא הם אלו ש"קדושין"
נראה שכך כיון זנות. בעילת בעילתו עושה אדם אין אומרים טהרה
לנו אין ילדים לה ויש שנשאת וכיון לכתחילה אלא חשש שאין

ערוך שולחן עיין פסוללהחמיר שאינו גט כל א: קנ סימן העזר אבן
גט לה וכותבים כשר והולד תצא לא בו... להנשא מדבריהם אלא
לא ממנה, בנים לו יש אם אבל בעלה... תחת יושבת והיא אחר
ואין כשר, אחר גט נותנין מיהו הבנים. על לעז שמוציא מפני יוציא,

הבנים על לעז הוצאת משום כ"א)בזה סימן מהרא"י שאנו(פסקי דבר כל .
לכתבו שמחמירין אלא כשר הכי בלאו והגט בגיטין, מחמירין
דקי"ל ישן מגט גרע דלא ובב"ש כשר". הגט נכתב, לא אם לכתחלה,

תנשא. ניתן אם

בנשואה, וחומר וקל בארוסה אפילו לחומרא גט בנתינת חסרון ויש
בגיטין שאמרו וכפי בעלה, בפני שתתגנה גורמת גט קבלת שעצם כיון
קלא לאו דינא בבי איתחזק דלא קלא כל אשי רב "אמר ב: פט
דבתר הא ליה, חיישינן לא נישואין דבתר קלא כל אשי וא"ר הוא.
לא נמי אירוסין דבתר אפילו אמר חביבא רב ליה. חיישינן אירוסין
ליה חיישינן "לא וברש"י: ליה", חיישינן לא והלכתא ליה. חיישינן

זה". על תתגנה שלא גט הימנו צריכה ואינה

אב"ד שאנן, שלמה חיים
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נה סימן

הגט עבור תשלום עם גט כפיה

דין פסק

,xyk hbd m` enliy mbe hb etk m` zwelgn /dyrnd xetiq

mixqe`d s`y eazk yi /xyk hbd mipexg`de mipey`xd aexl

,melyzd daeb z` raw lrad m` /etk miebyk `l` eazk `l

exq` `l mixqe`d aeh mei bperl /zwelgn oi`y mixaeq yi

opaxcn `ed ditkl xeqi`d ,cere awri zepkynl ,wtqn `l`

zrcl ezy` mr zeigl leki lrad oi`yk /dlwz yygn e`

yi /melyz sexiva zetkl ozip lkd ixacl mipexg`d ilecb

lekiy xzidd mvr enr zeigl zaiig dpi`yky mixaeq s`

zeprhdy oicd wqta miazek m` (yleynd heg) e` ,`ypdl

.melyzk df ixd ,zepekp opi` dy`d ly

בתאריך שנולד בן יש לזוג 18/6/78 בתאריך שנישאו זוג לפנינו
לגרושין, משותפת בקשה הזוג בני הגישו 19/2/80 בתאריך .26/3/79
דרך בעבר הוציאה האשה שנים, לעשר קרוב ביחד חיים אינם הזוג
הדין בית לדירתם. להיכנס מהבעל המונע מניעה צו המשפט בית
חייב בצרי והגר"ע קוליץ והגר"י שפירא הגר"א הרבנים בהרכב הגדול
שלוש הופיע לא הבעל תשמ"ז, ניסן כד בתאריך גט במתן הבעל את
חייב הדין בית גט. לכפית בקשה הגישה והאשה הגט, לנתינת פעמים

גירש. לא הבעל ואעפ"כ כתובה ובתוספת בכתובה הבעל את

לכפיה: האשה טענות

אותהא) הכה הבעל ונפשית, פיזית בה התעלל הבעל לדבריה
קדמו המשפט, בבית והורשע נדון הפעמים אחת ועל פעמים כמה
על האשה של תלונות מספר המשפט בבית שהורשע מקרה לאותו
שלא ועוד המשטרה באמצעות הבעל הוזהר שעליהן הבעל של הכאות
ובפרוטוקול לביהמ"ש שהוגש בתצהירו הודה הבעל לסורו, יחזור



הגט עבור תשלום עם גט תקסגכפיה

שפך בבית אותה כלא השמיכה, את ממנה הוריד אשתו את שסחב
את הוציא וכן הטלפון את לה ניתק ישנה, בעודה מים עליה

ממכוניתה. הרוטור

הסכימהב) אעפ"כ גירושין הסכם על הזוג חתמו 80 בפברואר
והמריבה יפה עלה לא זה ניסיון אבל בית, לשלום נוסף לניסיון האשה
ביחד לחיות אפשרות לה אין לדבריה, אלימות, הייתה ושוב החריפה
שלכאורה הוריה, בנוכחות שגם והראיה השגחה תחת אפי' בעלה עם
הוכחש (המקרה צלחת בעלה עליה זרק מהם, טוב יותר שומר אין

הבעל). ע"י

בשלוםג) הוא רוצה כי הבעל דברי נכונים היו אילו אם גם
האומר שבעל ברור הרי שקר, היו והתלונות ההרשעות וכל בית
ודאי - גסים שקרים כנגדו ומביימת המעלילה אשה עם לחיות שרוצה

בפיו. אמת כי נראה אין

בעלד) עם תחיה באם לחייה שחוששת האשה טוענת כן כמו
זה.

הנ"ל.ה) כל בגלל עליה מאוס הבעל לדבריה

הבעלו) ביחד שחיו בזמן כי האשה הוסיפה בכתב בטענותיה
ומביא הטבע, כדרך שלא נידתה, בזמן עמה חי דת: על מעבירה היה

מסורתית. שהיא למרות לבית, בפסח וחמץ טרפה

בכךז) בנישואין אותה רימה הבעל כי האשה טוענת כמו"כ
שנודעו פסיכיאטריות בעיות לו שיש נישואיה לפני ממנה שהעלים

טעות. מקח כאן יש וע"כ הנישואין אחר רק לה

נת לא לצאתהבעל שיכל גירושין הסכם בעניין ביה"ד להצעת ידו ן
בכבוד. ממנו

הבעל: טענות

בביהמ"ש שהורשעתי מה "להד"ם", ממש, האלימות בטענות אין
כתגובה שבאה "צביטה" על היה זה ממש בו שאין דבר על היה
פרופורציה, שום ללא דבר כל מנפחת והאשה האשה מצד להתגרות



נה סימן / העזר אבן / במשפט עיונים תקסד

היתה שלא ודאי הכאות עוד היו כי אמת האשה דברי היו אילו
אשר על תביעה נגדי הגישה האשה והראיה, למשטרה, לפנות מהססת
על באשה נזף וביהמ"ש שנקבע, בזמן בדיוק הילד את ביקרתי לא
והמקרים עליהם מדברת שהאשה האלימות מקרי רוב ויותר, זו. תביעה
שהאשה כמו חמורים כה ואינם ,80 בשנת היו עליהם הודתי שאני
במשותף לחיות ואשתי אני המשיכנו אעפ"כ כי והראיה אותם, מציגה
ה"צביטה", של מקרה אותו שקרה עד שלווים חיים שנה במשך
זאת לנצל ע"מ עצמה את צבטה שהיא וטוען מכחישו שהבעל
האשה, ולא העשוק הוא הבעל וע"כ הבית. מן להוציאו נגדו בתביעתה
באה לא והאשה לשלו"ב הדין לבית אשתו את השנים כל תבע הבעל
כנגד ביהמ"ש הליכי כל את למצות כשגמרה שנים ארבע אחר ורק
אילו שנים, כמה כבר עגונה שהיא בטענה לביה"ד פנתה אז הבעל
לא מדרדר. המצב היה לא השנים כל במשך לתביעתי נענית היתה

שלו"ב. הבעל תובע וע"כ ועוד. נפשיות, בעיות לי היו

בתיק. הרחבה ביתר הנמצאים הצדדים מטענות תמצית כאן עד

לא בגט החיוב על אבל לכפיה האשה תביעת היא שלפנינו הנדון
הבעל כי אחד פה זה בי"ד פסק כבר כי ספק שום היום לביה"ד היה
שבתחילה ואף הגדול, ביה"ד פסק כן וכאמור אשתו את לגרש חייב
ביה"ד לחייב, יש האם הדעות בו נחלקו שונה בהרכב בחיפה ביה"ד
רבות, שעות הצדדים עם שישב זה בי"ד וגם זאת, קיבל לא הגדול

בגט. הבעל את לחייב הדין מן שכיום התרשם

בטענת לכפות שיש הובא בפוסקים לדון, יש כפיה לענין אולם
שרימה דהיינו כהוגן שלא עשה ו/או הכאות טענת בצרוף עלי מאיס

הנשואין. בעצם אותה

מבוררת, באמתלא עלי מאיס טענת שלפנינו ספק הדין לבית אין
באלימות מדובר כי הוכח לא אמנם האלימות של הטענות לגבי
וכאמור אלימות, שהיתה ברור מאידך אבל נפשות, סכנת לידי המביאה
הורשע הבעל השלימו, שאח"כ שטען אלא כך על הודה הבעל אף
המשטרה שהתראות ספק אין ההשלמה, שלאחר אלימות על בביה"מ
נניח אם ואף זה, לענין העיר טובי של כהתראה נחשבים ואחרים
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שהיא האשה שטענת ברור האשה, של "כצעקתה" האלימות שאין
לשלום הניסיונות כל ואמיתית. כנה נראית חייה על וחוששת מפחדת
וטענת בית לשלום מקום שום שאין ספק שום אין יפה, עלו לא בית
נראית אינה פירוד, שנות תשע אחרי לאשתו לחזור שרוצה הבעל
עליו להעליל כדי עצמה את צבטה שאשתו שטוען בעל אמיתית,
כל ובצורה עלילות מיני כל נגדו מבימת היא וכי למשפט ולהעמידו
לחיות יוכל כי מאמין שהוא לומר נאמן שאינו ודאי מוצלחת, כך
וכל לאשתו לחזור אפשרות לו שאין יודע הבעל כי ברור אשתו, עם
לנקום כדי רק זה שנים לעשר קרוב במשך גט ממנה שמונע מה

לא. ותו באשתו

לי נראה מהאשה, העלים הבעל וכי רמאות שהייתה הטענה לגבי
אין וממילא פסיכיאטריות מבעיות סובל או סבל שהבעל הוכח לא כי

טעות. מקח ולטענת האשה את רימה הבעל כי לטענה מקום

יש שבכה"ג נראה שנים לעשר קרוב בעגונה ומדובר מאחר אולם
צדק צמח שו"ת ועי' להתירה, ע"מ היתר צדדי אהע"ז(החדש)לחפש

עלי מאיס טוענת כשאשה כפיה הגאונים שתקנו בטעם שדן קלה סי'
חששו שלא מקומות בכמה מצאנו והלא רעה לתרבות תצא שלא כדי
"שבעצם משום שהוא ופירש לת"ר, תצא שמא מחשש תורה דין לבטל
דרכי ודרכיה לה לשנוי שתבעל כשבויה שאינה עמה היושר הענין
לתרבות שתצא חשש כשיש תקנה לעשות עליה חסו כן על נועם
הדומה", בדבר התורה מן דבר לעקור החכמים ביד כח שיש רעה,
דרך לחפש לנו יש האשה עם שהצדק שבמקום ללמוד לנו יש ומכאן
שחייב מקום על ה קלד העזר אבן השו"ע ולשון אפשר. באם להקל

" דופן: יוצא הוא מגרש ואינו לגרש שבכלכלעלומצוהאדם ב"ד
המודעא". לבטל לגרש לכופו זמן ובכל מקום

סיבה כדי הנ"ל הסיבות בכל אין אם אפילו להלן שיבואר כפי
מספקת סיבה הנ"ל בסיבות יש אבל כפיה, על יצווה שביה"ד מספקת
האשה שאם נראה ע"כ גמורה. שאינה בכפיה הבעל את לכפות כדי
גמורה, כפיה יותר כאן אין שיבואר כפי שאז כסף, סכום לבעל תתן

לגרש. הבעל את לכפות ביה"ד יכול
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הדברים: ונבאר

הגט. עבור תשלום כשנותנים

כשר: כזה גט האם ראשונים מחלוקת מוצאים אנו

נתנו בזמן ובו לאשתו גט לתת אדם כפו אם ראשונים כמה לדעת
שאנסוהו אדם כדין שדינו כשר, הגט הגט, נתינת עבור תשלום לו
שנתנו כיון לגרש, שאנסוהו כאן אף מכירה, שמכירתו ומכר למכור

כשר. הגט מעות לו

את שתפס נפתלי ר' "אודות קכו: סי' זרוע אור מהר"ח כתב וכן
מודעא... מסר והוא ליטרא במ"ד עמו פשרו ואח"כ גוים בידי חתנו
דאגב למימר איכא פישר, דאח"כ דכיון מחוש בית כאן דאין נראה
[והובאה א"מ לרבינו זצ"ל ישעיה רבינו השיב וכן ומגרש, גמר זוזי

תשנד סי' ח"א זרוע באור בקצרה זו א)תשובה ד-קי אחד(קט על
לכופו יש אם אליה לבוא יכול ולא שנים ג' עמה ושהה אשה שנשא
ושמוהו ברזל בכבלי ונתנוהו הבחור את תפסו כי אלי וכתבת גט, ליתן
גט יתן לא אם ליסרו עליו וגיזם תפוס... הוליכו ואח"כ הכלא בבית
ובוכה לכתוב מצוה ובוכה, גט ונותן גט נתן תפיסה אותה ובתוך

מעטוכשראה לו שיתנו ביקש גט ליתן אם כי אחרת תקנה לו שאין
לא לאו. אם בו ותנשא כשר כפיתו מחמת הגט אם לו, ונתנו מעות
אפילו אלא לה... להזדקק יכול שאין ברורה טענה לה יש אם מיבעיא
שאין אע"פ בו חפיצה ואינה בעלה על מורדת היא אם זאת כל בלא
את שיכופו תקנו הישיבה... גאוני בעלה... את לכוף ההלכה מכח דין
דאגב הבתים בחזקת דאמר ממון נתינת גם כאן שיש ועוד הבעל...
זוזי דאגב לומר לנו יש כאן גם וכן וזבין, ותלוהו ומקני גמר זוזי
ליד שנתנו קודם מודעה מסר ההפשרה אחר אם ואפי' ומגרש... גמר
המעות מן בטוח יהיה לא שאם שמסר לומר יש ברצונו, נאמן
גמר המעות חיבת דמחמת המודעה בטלה כן וכשעשו כרצונו,...
לגרש חפץ היה שלא בשביל לא המודעא שמסר ולכתחילה ומגרש
איכא שצוה מי ליד המעות שבאו אחר ואפי' המעות בשביל אלא
יהודים או גוים ע"י פטפוט שום יעשו פן ירא שהיה מחמת למימר

או מודעא... מעותיו, לו ליתן רשאי לא שהנאמן טענה, שמאבשום
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אחר יותר לו ליתן לכופה זו מודעא ע"י שרוצה בדעתו היה מעיד
כוונתו וכל ברצון, מגרש שאינו בשביל לא מודעא, אחר לה שיתן גט
היה שלא וכשראה הרבה... חפץ בגרושין אבל מהם, מעות להוציא
יותר חפץ שהוא שלם, בלב ומגרש גמר יותר מהם להוציא יכול
היה כאמור (הנדון ממנו להפטר חפיצה שהיא ממה ממנה להיפטר
שנתן כיון לומר לנו יש כך בתפיסה). וישב אותו ויסרו בכה שהבעל
להוציא אותו שכופים אדם להוסיף] נראה כן - [אבל בממון. עיניו
חביבה היא כי זוגתי שאגרש שבעולם ממון כל אקח לא אומר והוא

בזה כנפשי מודעאלי באונסיה...".יועיל יודעים העדים אי

הפישור אפילו למגרש, תשלום בענין פישרו שאם למדנו מדבריו
בין "מודעה" המגרש מסר ואפילו הגט, ליתן יש האונס, אחרי היה
תקנת מלבד זאת הפישור, לאחר שמסר ובין הפישור לפני שמסר
מסר לא שאם למדנו וכן גט, ליתן המורדת בעל כפית בענין הגאונים

מודעה זוגתיאפילוהמגרש עבור שבעולם ממון כל אקח לא אמר
כשר. הגט לו, ונתנו ואנסוהו

בחי' הוא וכן קלד בב"י הובא מ' סי' ד' חלק הרשב"א בשו"ת
ולא פסול... מעושה גט זה שגט לי "...נראה א: מח ב"ב הרשב"א
גירושין לאו גרושיו וגירש ותלוהו באונסיה דידעי' כל מודעא צריך
ועונה כסות משאר זה בגט מיפטר דקא משום דאם זוזי, ליכא דהא
מעות כקבלת חשבינן לא אלו דברים דהפקעת להדיא בגמ' מוכח הא
האחרונים: דבריו מתוך ודייקו ויהיב..." כתלוהו ליה הוי וא"כ
עו, א בחלק המבי"ט ובודאי; ד"ה אמצע סג אבהע"ז המהרשד"ם
הגרשוני עבודת שו"ת עז, סי' ח"ב מהריב"ל רצא, סי' ריבות דברי
סי' העזר אבן נועם בדרכי והובא יו סי' אשכנזי ר"ב שו"ת לה; סי'
קלד אהרון יד קסז; העזר אבן נזר אבני להלן; יובא חיים תורת נג;
התו"ג שכתב ומה כשר, גט זה הרי מעות למגרש נתנו שאם ועוד,
קטע על הוא יז, ס"ק קלד בפ"ת והובא מרשב"א, הראיה לדחות
דינרים אלף בתשלום עצמו שחייב מי לעניין הרשב"א מדברי אחר
שניצל כמי אלא הוא אין זה מתשלום פטרוהו שאם גט, יתן לא אם
רק ולא זה סכום לבעל משלמים שאם שדייקו היו כך על מהפסד,
שזה התו"ג דחה כך ועל וזבין, כתליוהו זה הרי מחיוב אותו פוטרים
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לדייק שניתן ומה לכו"ע. זביני שאינו משוויו פחות ששילם כמי
אשתו. של שוויה את העריך שכך למקרה רק הוא הרשב"א מדברי
של דבריו מריש דייקו וחבריו ומבי"ט שמהרשד"ם לומר יש ואולם
ומכאן מעות, כקבלת אינו כסות שאר מתשלום שפטור שכתב הרשב"א

נתנו ואכןשאם ומהני, כתשלום שהו"ל אפשר חשוב סכום לו
שהביא ולאחר מרשב"א האלו הדיוקים שני את הביא המהרשד"ם
וכן השני. דיוק הביא לאשה דמים שאין כיון ראיה שאין שאפשר

קסז. סי' העזר אבן נזר אבני הרשב"א בדעת כתב

המשולש חוט הרשב"ש, התשב"ץ, הרשב"ם: בדעת דייקו וכן
להלן)שבתשב"ץ שלא(עי' אנסוהו אפילו בישראל "ואפשר ישן והב"ש ,

המעות", נתינת מהני ראיהכדין שאין שדחה יד ס"ק לפנינו כב"ש (ושלא

ממרשב"ם) ב"ב רשב"ם פי על והוא קלד, סוס"י גיטין בתורת הובא ,
זה ובגט במתנה ממון מקבל שאינו "דכיון שכתב: גילוי ד"ה ב

לו. יש מכר דין ממון שמקבל מקום שבכל הרי שנותן".

נראה שכן שכתב שם מהרשד"ם לדעת והטור הרא"ש דעת וכן
וטור. מרא"ש

הגב"י קלד אהרון ויד א סי' התשב"ץ - ב"ב מתוס' דייקו וכן
שאם שמכאן ועוד, ג קכה דף יב סי' ש"ז מאליהו מכתב כט, אות

כשר. הגט מעות נתן

מא ב"ב ובשיטמ"ק דמים. ליכא ובגט ב: מז ב"ב הר"ן ובחידושי
למיתן לבעל זוזי דיהבי דזימנין "מסתברא ובמתנה בגיטין אי ד"ה

כזביני..." דהו"ל גט

בנימוקי "שמצאנו שהלכו, ויש ד"ה א סי' תשב"ץ ובשו"ת
מודעא הוי ולא לזביני דדמי פדיון... בו שיש שבגט ז"ל הראשונים
לשון מוכח וכן מודעה) מסירת מספיקה (ולא לאונסיה דידעינן עד
דאיכא היכא כל בגט ממון... מקבל שהוא הזה בנידון אבל הרשב"ם...
ברורים... הדברים ואלו מאליה מודעה בטלה א"כ לזביני, דמי זוזי
וכיון מזה, בהפך שאמר ז"ל הפוסקים מן לאחד בפירוש מצאתי ולא

עליהם". לסמוך החכמים אותם הם כדאי שכן
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שלט סי' הרשב"ש בתשובת טז)וכן קלד בפ"ת גם "ולענין(הובאה ד"ה
לנו שידוע אף נכתבה ולא מודעה הבעל מסר שאם כתב גרושין"
מאונסו, יודעים שאנו אף לגרש כסף קבל ואם מודעה, זו אין מאונסו,
אמנם ד"ה ושם למכר. שדומה כיון כלום זה אין מודעה, מסר לא אם
דברי הביא נדוניתה, כל לו שנתנה עד גרש לא שהבעל הנדון מצאתי,
על אף מודעה, מסר ולא מעות לו שנתנה שכיון והעיטור הרשב"ם
דבר וזה גיטא... ויהיב גמר זוזי "אגב לומר יש מהאונס, שידוע פי
כסברת גדולים בהוראת מעשה נעשה וכבר זו, סברא ע"פ ברור
ז"ל הצרפתים רבו' בקצת נמצא וכן ז"ל העיטור בעל והרב הרשב"ם
הזו האשה הילכך בתשובותיו... ז"ל אא"מ בעיני זו סברא וישרה

ומיהו. בד"ה ועי"ש מותרת",

לה סי' טוואה אבן לר"א ג טור תשב"ץ שבסוף המשולש ובחוט
שהיה ומאחר במעות עמו שנתפשרו זה בדין כתב: טעם עוד ד"ה
בו לגרש כסף ברצי שנתרצה מאחר בגט וכן כמכר... הדין חזר כך
הצרפתים מרבותינו וקצת ז"ל העיטור ובעל רשב"ם וכ"כ גט גיטו
וא"ז מעשה, בה עשה ז"ל והריב"ש כמכר... הוא מעות בו שיש שגט
שיחלוק פוסק לשום מצא שלא איטליה לחכמי כתב ז"ל הרשב"ץ
הוי אונס מתוך הגט אפילו מודעה מסר לא אם זו...ולפ"ז סברא על
באונסו העדים ידעו אא"כ מודעא אינה מודעא מסר ואם כשר, גט

מבוטל. ביטלו אם כך כתבו ואפילו מאונסו, שיודעים וכתבו

כסף כל כנגד שקול שהוא ענין "היה שלפניו, שבנדון ומוסיף,
המגרש "ששאל ממון", שום קיבל לא אפילו יספיק לבדו והוא וזהב
לא ושהוא החשד בשביל בו מאסה שלא שטר לו שיכתוב ואביו
ולקחת זו לגרש רצה בעצמו שהוא לו שיכתבו וגם כך על נחשד
כרצונו... שטר לו שכתבו היה וכן מהבושת להנצל זה וכל אחרת
כי מעות עליו שקבלו מגט יותר הגט להיות מספיק בודאי זה דבר
כהצלתו לאדם רוח קורת אין וא"כ מהבושת... להצלה נערך דבר אין
אנשים מזרע או תורה ובעל נלבב איש בהיותו וכ"ש מהבושת
לו חרפה הוא שקר בדבר אפי' שהנחשד וידוע מיוחסת... ומשפחה
ועני שבקלים קל הנחשד יהיה אפי' ממנו אותו והמציל אחריו ולזרעו
וא"כ וזהב... כסף כל כעל החשד מן בהצלתו שמח הוא שבעניים
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מכר כדין שדינו מעות בו שקבל כגט זה גט יהיה בלבד זה מצד
שנתבאר. כמו הגט ממודעות בדינם משונים ומודעותיו

לבעל שינתן שכזה, מכתב להוסיף גם פעמים הרבה ניתן דבריו ולאור
שתמורת האשה, בהסכמת פעמים מספר עשיתי וכן לגרש. ויסכים במקרה

דומים. ונוסחים בו, אשמה שאין מכתב לו ניתן לגרש הבעל הסכמת

שעזב בבעל הנדון עו א חלק המבי"ט אחרונים: כמה דעת וכן
בערכאות אותו ותבעו חיוביו, מקיים ואינו שנים כמה וברח אשתו את
שיתן התנה והבעל סוהר, בבית אותו ואסרו גדול בחוב אותו וחייבו
זו "כפיה וכתב: והמזונות. מהכתובה החוב מן אותו יפטרו אם גט
דר"ה הא כי לה ומגרש וגומר כתובתה סכי כל לו שמחלו כ"ש כדין,

ד וזבין לדוןתלוה יש (אמנם ז"ל". הרשב"א וכמ"ש מכר כמו הוי
מודעות ביטול ל"מ האונס נודע שאם שכ' מא סי' ח"ג מבי"ט משו"ת
פייסוהו שאח"כ נודע או הגט כשנתן האונס שנסתלק נודע אא"כ
לא שם אמנם ל"מ, לבד שמעות הרי רוגזו, ונח מעות או בדברים

חיוב). התחלת גם היה

אהע"זוכן אחרמהרשד"ם ממון שיתן הדיינים... "גזרו סג סי'
דעת שכן האריך שם וזבין" תלויה ה"ל ומטלטליו מלבושיו מלבד
אפי' גט וגיטו זביני זביניה הוי מודעות שבטל "כל הרא"ש הרשב"א
המכר מעשה מודעות ביטל לא אפי' ידעינן לא ואי באונסיה ידעינן
זוזי דליכא דמ"ש הרשב"א...וא"ל מתשובת שכ"נ ועוד קיים והגט
הריב"ש כמ"ש לאשה דמים אין שבעולם ממון כל נותן אפי' ר"ל

הרשב"א...ז"ל, בדברי כן לפרש העניןא"א היה ואפילו כשר והגט
לקיים לנו ראוי היה אוסר, והריב"ש מתיר היה ורשב"א תורה איסור
(לעיל דרבנן איסור בענין אלא אינו כשהענין כ"ש הרשב"א, דברי
אלא פסול אינו ישראל ע"י המעושה שגט הרמב"ם דעת הביא
התוס' גם במימון הגה דברי וכפי הר"ש שדברי כיון מ"מ מדרבנן),
כשר, הגט הוי המודעות, כל שבטל כיון ממון, ובנו-בלא ורא"ש וס"ה
שקרוב ואפשר גט, הוי וגריש תליוהו ממון כשיש הרשב"א עליו נוסף

הריב"ש שגם רואהלודאי היה מודה..."אילו היה הרשב"א תשובת
באונס אפילו מודעה בטל אם ולכן ממכר קל גט שלרה"ג כתב ואח"כ
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וכל דרבנן אדעתא המקדש דכל כדין שלא באונס ואפי' כשר הגט
וממשיך: גיטא, בהאי לקידושין רבנן אפקיעינו וביטלה מודעה דמסר

כיון ע"ז לסמוך לנו ויש כשר הגט הכל שלדברי שלרובנמצא

לסמוךהפוסקים אנו יכולים מלא בפה האחרונים... ובפרט כשר הגט
אפילו המתירים, הדחק,על שעת היה מסתמאשלא שנראה כ"ש

עקלקלות דרכיו כל ספק אין כי מגרש מהרשע הדחק שעת דאיכא
איך הראיות... רובי ראיתי כאשר שלם בלב לכן הרשע... אל נוטים
הרי הבצע..." אחר שנטה אלא לגרש היה ורצונו כוונתו המגרש

אף כן לעשות לכתחילה.שמתיר

הגט בעבור מעות מתן שאין שסוברים שנראה מראשונים יש אמנם
ד"ה א נ קידושין הריטב"א ומהם: וזבין", ל"תליהו הגט את עושה
שאמר עד גדול ממון לו נתנו ואפילו כדין.. שלא במעושה והא:
כל בטל ואפילו ומגרש גמר זוזי דארצי דאגב אמרינן ולא אני, רוצה
דומה ודבר נר"ו", מורי מפי קבלתי וכן מהני... לא שמסר מודעה
שהוא וכתב גיטין, ריטב"א בשם טו סי' אשכנזי ר"ב בשו"ת הובא
גיטין קוק הרב מוסד הוצאת החדש בריטב"א ונמצא הריב"ש, כשיטת
ולא לבעל זוזי ליה יהבי ואפילו ומגרש גמר לא גט "גבי ב פח
זוזי בהני התם דאלו ולקידושי, לזביני דמי דלא משום הוא, כלום

מגרש". קא זוזי בהני לאו הכא אבל קני,

גיטין בשלט"ג)ובריא"ז גוים...(הובא עישוהו כתב: ד,טז הלכה ט' פ'
וכפי שכפו בישראל ולא גוים בעישוהו רק הדברים שמא לדון [יש
מדרבנן, ראשונים לכמה הפסול שאז המשולש, מחוט לעיל שהובא
כתב שריא"ז להלן, יובא כהונה, כתר בשו"ת כן שכתב מצאתי ושוב
רצונו אין דבריהם לשמוע מצווה ואין והואיל גוים] בשכפוהו רק
בעשוי מועיל מעות מתן שאין למגרש ממון נתנו אם ואפי' גמור, רצון

מז"ה שביאר הרי"ד)הגט...כמו בין(והוא שיסרוהו בין כזה שעישוי ...
אמנם עישוי", בכלל זה הרי ממונו... לעשות שהגזימו בין שאסרוהו

כדין. מעושה הגט הרי מורדת הנדון שאם ממשיך שם

כהונה, מכתר לעיל ועי' להלכה, נאמרו דבריהם אם לדון שיש אלא
הכפיה אין כב: סי' הרי"ד בשו"ת והוא כותב עצמו הרי"ד שהרי
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על שהמורדת ונ"ל מצוה... או מעות מתן דאיכא היכא אלא מועלת
לכופו הישיבות ראשי שתקנו כיון לכופו, הדין מן שאינו אע"פ בעלה
בין סתירה שיש שם (ומקשה חכמים... דברי לשמוע מצוה גט ליתן
התם דמסקינן הדר אבל מעושה) גט בענין ב"ב לסוגיא גיטין סוגיא
לתירוצו צריכים אנו אין הוא מעות מתן משום וזבין דתליוהו דטעמא
ולא מצוה לא דליכא משום פסול דגוים דטעמא משרשיא, רב של
אינו אני, רוצה שאמר ואע"ג התשובה: בהמשך ושוב מעות", מתן
וא"כ חכמים". דברי לשמוע מצוה או מעות מתן דאיכא עד כלום

ורי"ד שריא"ז לדון ריטב"א?)אפשר גם בגיטין(ואולי סוגיא ע"פ כן כתבו
צריכים אנו ולכאורה בב"ב, הסוגיא כמסקנת שהלכה להלכה ולא

ממה הובא לעיל שהרי כן ישעיה,לפרש ר' בשם זרוע אור ר"ח
זרוע באור במקצתה זו תשובה מובאת (ואכן לרי"ד, הכונה שלכאורה
יש אמנם מהני. מעות וקיבל וגרש תליוהו שאם רי"ד) בשם תשנד
שדבריו אלא עלי. מאיס מורדת בכל כופים בלא"ה לשיטתם כי להעיר
נאמרו מצוה" או מעות מתן דאיכא היכא אלא מועלת הכפיה "אין

הגאונים. מתקנת שהזכיר קודם עוד

שאין פוסק מעות, מתן עם כפיה בנדון וא"כ, ד"ה קכז סי' הריב"ש
דמים שאין ונימוקו וטעמו כשר, לגט עושהו הגט עבור מעות מתן
אלא אמרו לא מכירה, מכירתו וזבין שתליוה אף היינו לאשה,
אשה, על כן לומר אין אבל המכירה, את השוה תשלום כשמשלם
כסף וכל לו" יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את איש יתן ש"אם
למכור כתליוהו זה והרי אשתו, כשוויות לו שוה אינו לבעל שינתן

בטלה. שמכירתו משוויו פחות דבר

עצמו שהריב"ש המשולש מחוט לעיל מהמובא תמוה ולכאורה
בחוט שהנדון לומר וצריך מעות. כשנתנו להכשיר מעשה עשה

בו". לגרש כסף ברצי שנתרצה "מאחר המשולש

באחרונים: הובא האונס את תכשיר לא מעות שנתינת נוסף טעם
ומפרש תוספות, עם ריא"ז ריב"ש מחלוקת הביא נו סי' כהונה בכתר
קיבל שהמגרש אע"פ שבזה גוים ע"י נעשית כשהכפיה דן שריא"ז
גמר לא עכו"ם" לפני ולא "לפניהם משום עובר שהמאנס כיון דמים,
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ואף לגרש לכופו הדין מן שאינו כיון שבריב"ש הנדון וכן ומגרש,
שלא שבעישוי כתב וכן ומגרש. גמר לא דמעות, עליו מוריד המזבח
אי למרות עמו להיות מחויבת שהאשה הפסד,כיון לבעל יש כדין

ויהיב". ל"תליוהו דומה וע"כ רצונה,

בעלה, עם לחיות חייבת האשה שאין במקום לדון יש אלו לטעמים
כך ועל כשר, הגט הכל שלדברי הרי לגרשה, מצווה בעלה ואדרבא

להלן. -

גט להכשיר יכולה אינה מעות שנתינת סובר א מט ב"ב המאירי
שכתבנו "כל כתב: שכן וזבין, לתיוהו דומה זה ואין הכפיה שניתן
הדברים נאמרו לא ומקנה גומר להיות הלב את גוררת מעות שנתינת
לא וזה אדם, בני כל אצל בו ראויה המעות שנתינת במקום אלא
וגמר העולם לנוהג לו חזר מעות לו ונתנו וכשאנסוהו בהם רוצה היה
במנהג זה חדש אפילו בו, ראויה מעות נתינת שאין כל אבל והקנה,
הואיל עליהם שקבל וגט מתנה ומעתה כלום, זה אין מעות, ונתן
מעושה גט ומעתה והקנה, גמר המעות מפני אומרים אין מ"מ ונאנס,
(ההשלמה, הדורות לגדולי ואף ברור, נ"ל וזה מטהרו, כסף אין

מצאתי) לא שם ב"ב במאיריובהשלמה הוא וכן כן. מצאתיה שלפנינו
ממה ד"ה ב מ ב.(א)ב"ב פח גיטין מאירי

"דהא הנ"ל הרשב"א דברי לפרש מקום היה זה לאור ולכאורה
גט, אינו ניתן אם גם וע"כ לזוזי, ראוי אינו שגט כמאירי, זוזי" ליכא
וכן כן, לפרש נראה אין כו"ע שאר בענין הרשב"א שמדברי אלא

בגט. מהני שהתשלום מרשב"א דיוק עוד הביא שם ריבות בדברי

דלא אשה גט "גבי כ': ומסתברא ד"ה א מח ב"ב רמה יד ועיין
כמאירי. מפרש שהוא ואפשר זוזי", ביה שייכי

והאונס המודעה בקונטרס להמרח"ש ב חלק חיים תורת בשו"ת
כסף: וקיבל באונס במגרש ראשונים שמחלוקת וכתב בענין האריך
השווי את שילם לא אפילו בקרקעות וזבין שתליוהו יונה רבינו לדעת
זוזי דאגב אמרינן ג"כ שבמגרש הדבר "פשוט מכירה מכירתו המלא
שלא כל מכירה מכירתו שאין הסוברים לדעת אמנם ומגרש", גמר
שסובר אע"פ לרשב"א חילוק, יש בזה המכירה, של שוויה כל נתן
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ומגרש, גמר זוזי שאגב אומרים מגרש גבי שוויו בעינן בקרקעות
בשוק למכור דרגילות מטלטלין או קרקע כגון בממון "דדוקא והטעם
לא אשה במגרש אבל משיוויו, פחות או שיוויו בהו שייך בדמיהם
דמים מקבל אינו מגרש דסתם משיוויו, פחות דגירש בגויה לומר שייך
למימר איכא דהוא כל זוזי שקבל כל ולכך בשוק, הנמכר דבר ואינו
זה על חולק קכ"ז בסימן ז"ל הריב"ש אמנם וגירש. גמר זוזי אגב
וגירש גמר זוזי אגב אמרינן לא זוזי וקבל באונס דבמגרש וכתב
מטעמא ועוד לאשה, דמים שאין לפי שבעולם ממון בכל אפילו

יע"ש". אחרינא

הדבר שוויה, כל מקבל שאינו אף שבאשה עוד, לבאר ואפשר
מתקדשת אשה כיצד ב מח בתרא בבא ראשונים דנו דהנה שונה,
שכל משום אלא שוויה. דמי הפרוטה אין והלא כרחה, בעל בפרוטה
דהיינו רה, סי' ריש חו"מ יוסף בית עיין בפרוטה, מתקדשת אשה
ואינה למכירה עומדת אינה שאשה כיון עצמה, מצד מחיר לאשה אין
הסכמה, ע"פ רק אלא ערכה ע"פ לא נמדד ושוויה במיטלטלין כמו
פחות לה שנתן לומר אפשר אי שכך וכיון מוגדר, שאינו דבר שזה
לאשה שהדבר וכמו בהערות, שם ב"ב יונה דר' עליות ועיין משוויה,
ה חלק מהרש"ם שו"ת ועי' בגירושה. הבעל כלפי הוא כך בקידושה

ג. סי'

וקיבלאהרמ" וגרש שתליוהו הריב"ש כדעת פסקו והאחרונים
על מעות קבל אם "אפילו קלד,ח בסי' הרמ"א מהני, לא מעות
בצלאל ר' שו"ת וכן נתרצה"; זה משום אמרינן לא הגט, נתינת

טו סי' אמת(טז)אשכנזי דברי קלד סוס"י גיטין תורת ד]; לג [דף
את ראו לא ריבות ודברי מהרשד"ם כי כ' (ושם ד סי' יא קונטרס
ישועות בהם); חוזרים היו הכל את רואים היו ואילו וכו' הריטב"א
אונס הוא האונס (אא"כ לג קלד, השלחן ערוך בסופו; קלד יעקב

ועוד. בלבד); ממון

שמציעים הכסף סכום על תוספת מבקש שהבעל במקום כי נוסיף
שהובא וכפי וזבין, כתליוהו הדבר שנחשב נוספת סברא יש לו,
ז"ל לנצי"ב דבר משיב בשו"ת גם הוא וכן לעיל, זרוע אור במהר"ח
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שלשים האשה אחי לו שנתן בשעה בנ"ד דכאן "תו מו: סימן ד חלק
הסך שבזה הבין הרי לילה, לינת על רו"כ חמשה לבקש הוסיף רו"כ

רמ"א בהגהת למש"כ דמי ולא גט, ליתן לו קל"ד)שווה ואפילו(סי'
שייך לא וא"כ יותר, ביקש שלא מיירי ששם כו', מעות קיבל אם
שויו, דמי בלא זבין כמו והוי לאשה, שיעור דאין וזבין, תלוהו
באמת". לגרשה חפץ הרי לו, וניתן וכך כך ביקש שהוא בנ"ד משא"כ
שריב"ש שאפשר שאמר מי מביא נג סי' העזר אבן נועם דרכי ובשו"ת
אם אבל לגרש מעות לקבל שאנסוהו במי "דוקא נחלקו, לא ורשב"א
עמו ונתפשרו ידוע סך לו שיתנו פיו פתח מעצמו והוא לגרש אנסוהו
שמבטל אלא ומגרש", גמר וזוזי אונסא דאגב הרשב"א לדברי יודה
יש "למעשה כן ועל חולקים. שהם שכתבו הפוסקים דעת מפני דעתו
אבל באפשר אמרה נמי דאיהו גם מה עובדא בה למעבד דלא לחוש

גיטא". ספק לשויי מועיל

שלפנינו בנדון מקום שיש נראה האוסרים, דברי למרות אמנם
וזאת תשלום, האשה לו תתן באם גט ליתן הבעל את לכפות

הבאים: מהטעמים

אלאא) אסרו לא האוסרים שאף כותב קסז סי' טוב יום העונג
למהוי היינו מעות, שנטל מה דל"מ שכתב הרמ"א אף ואפשר מספק:
[וכן זוזי, אגב נתרצה שמא ספק דהוי מודה אבל לגמרי, כשר גט
גוים ע"י בכפוהו להקל דן וע"כ יא], ס"ק קלד תשובה בפתחי כתב

ס"ס. משום

לדעת גם להלכה כי נראה לד אות מא סי' יעקב המשכנות מדברי
הרמב"ם דעת את מפרש שכן מדרבנן, אלא האיסור אין האוסרים
הגאונים סמכות מקור את פירש וכן מדרבנן רק פסולו מעושה שגט
שיש לפי והוא לגרש, אותו כופים עלי מאיס הטוענת שאשה שתקנו

בגמרא ב)מחלוקת סג עלי(כתובות מאיס הטוענת אשה כופים האם
הפסד אין וא"כ כופים שאין פוסקים והגאונים ורמב"ם לבעלה, לחזור
אותו שמכריחים למי הדין ודומה גמור, הפסד לגרש יכפוהו אם הבעל
מכירה, מכירתו התמורה, מלא מקבל אם הפסד לו שאין שכיון למכור

לבעלה לחזור מ"ע המורדת את כופים שאין שלהלכה (רמ"אומכאן
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ב) עצמועז יעקב (המשכנות מדרבנן, אלא פסול אינו גט כפו אם
המעושה). הגט את מכשירות המעות שאין פוסק

שניתן גט כי צה סי' בשו"ת מזרחי אליהו ר' מדברי נראה וכן
הדין, מעיקר כשר הגט הגט, נתינת בעבור תשלום קיבל והבעל באונס
אין זה (ולפי להגרם שיכולה תקלה חשש מחמת להכשירו שאין אלא
שאין במקום אונס מחמת שניתן גט "ולגבי מדרבנן): אלא האיסור
נתבטלה לא אונס טענת הגט... ובטל מודעה מסר וגם לגרש נותן הדין
זוזי דאגב למימר דאיכא זוזי ע"י היתה אא"כ המודעה ביטול עם
בת הנחת דא"כ...לא הרבה נוקפי לבי בזה שגם אע"פ ומגרש, גמר
אשת שום על עינו ששם מי בעלה...שכל תחת עומדת אבינו לאברהם
שירצה במה מעות ע"י יגרש לא אם להורגו עליו מאימים יקים איש
מי כל יוכל ובזה ברצונו... מגרש שהוא הב"ד לפני ושיודה לו לתת
שאנסוהו למי שאין נ"ל "לפיכך שירצה...", מי כל אשת לקחת שירצה
מעליו האונס שיסירו לא אם בפיוס ולא בזוזי לא תקנה שום לגרש
היה אא"כ הגט... נתינת על אונס שום למגרש לו ישאר שלא עד
או נותן... שהדין מה ע"פ לגרש אותו לכוף שראוי במקום האונס
רוצה שהוא בו הרגישו שכבר מלברוח אותו שמעכבים אונסו מחמת
פרחים... אלף ממון לו לתת שתתפיס עד לעגנה כדי מאשתו לברוח
אונס". טענת כאן אין לגרש, אותו שיכופו סיבה הם הטענות אלה

אלא האונס את מבטלת מעות נתינת הדין שמעיקר למדנו מדבריו
להוציא ע"מ לעגנה רק כשכוונתו אבל ביטלו, לתקלה החשש מפני
כשמעגנה הדין שהוא ונראה מעושה. הגט אין פרחים), (אלף כספים

תש קיבל אם שלפנינו, כבנדון נקמה, לשם אנוסרק שהוא אע"פ לום
מעושה. גט כאן אין

עםב) לחיות יכול הבעל שכשאין פוסקים בכמה מוצאים אנו
שבכגון אליו, לחזור חייבת ואינה בו רוצה אינה שהיא מפני אשתו

הכלזה וגירשה,לדברי שהוא כל סכום שילמה ואם לאשה דמים יש
כשר: הגט

לה סי' הגרשוני כללא)עבודת אין(ד"ה הריב"ש דכתב והא כותב:
תחתיו יושבת להיות מחויבת האשה אם דוקא נלע"ד לאשה דמים
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בהא מורדת דין עליה יש ממאנת ואם אישות מיני כל עמו ולנהוג
להיות אותו לכוף שאין במקום אבל לאשה, דמים אין למימר איכא
וזוזי אונסיה אגב למימר איכא בהא וכו' מורדת דין לה ואין עמה
הריב"ש תשובת בין תמיהה שאין נראה לדבריו כי ונעיר ומגרש. גמר

המשולש. בחוט המובא ריב"ש שעשה למעשה

שהכו שאחר בעל בנדון קסז סי' ח"א אהע"ז נזר אבני בשו"ת
לו נתנו הרב אצל והשלישהו ופנקסו דרכונו את ממנו ולקחו אותו
הרשב"א דעת שהביא לאחר השיב גט, ונתן גט, שיתן ע"מ רובלים טו
שאין והריב"ש הריטב"א את ומנגד מהני דהו כל ממון גם שבגט
לדור כשרוצה אלא אמרו לא וריב"ש ריטב"א שאף לאשה, דמים
כמה ועזבה באשתו שבגד באיש לא אבל כאשתו, ומחזיקה עמה
שאינו מאחר ומגרש, גמר וזוזי אונסא שאגב הוא סברא ודאי שנים,
לומר יש רשותו, בלא תנשא שלא עליה שעבוד לו שיש רק בה רוצה
הרי לאשתו, לחזור שדעתו נניח אם ואף מגרשה, הוא הכסף שעבור

שבלב, בדברים בזה)מדובר הגט(ומאריך נתינת בעת לומר חייב וע"כ
לדינא דבר "סוף הנהוג, הגט בסדר הנוסח למעשה הוא וכן אני רוצה
תליוהו חשוב רב, זמן באשתו בגד שהבעל זה בגט המעות דנתינת
שאינו פשוט עדותו, ומרחיק רבים בפני שביטל שאמר ומה וזבין,
יתברר באם לאסור סניף מהוה שהאונס כ' דבריו בסוף (אמנם כלום,
לא שאם כ' אבל נכון, שאינו שם הגט למסדר ומסר שיקר שהבעל

כשר). הגט השם, את שינה

מבוררת, באמתלה עלי" "מאיס הוא שלפנינו שהמקרה האמור לאור
ג)שהלכה עז אין(שו"ע כן ואם עמו, לחיות אותה מחייבים שאין

בזה בה, לנקום אפשרות מניעת רק אלא האשה בגירושי לבעל הפסד
ומגרש. גמר זוזי אגב לומר יש הכל לדברי

שהרי דמעות", עליו מוריד "מזבח כאן לומר מקום אין ובודאי
זווג שהוא שלפנינו בנדון ובמיוחד לגרשה, הבעל על מצוה אדרבא

שני.

בנקיטת שנשבע "מי נח: סי' פסקים הדשן התרומת כתב וכבר
הוא דאם נראה לו, להתיר שרי אי אשתו לגרש שלא מצוהחפץ גט
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תלמידי כתבו וכן להחמיר", אין וכה"ג עלי מאיס אמרה אי כגון...
מודיעים דין "בית א: סד כתובות מקובצת בשיטה בשמו יונה רבינו

לגרשה". עליו שמצוה לו

בעלג) שאין בזמנינו, לאשה, דמים אין אם גם כן, על יתר
הדמים נתינת הרי הראשונה, את שיגרש בלא אחרת אשה לשאת יכול
כן ועל לכשיחפוץ, אחרת אשה לשאת מעתה יוכל שהבעל מועילה

צדק הצמח כותב וכן כשר, הגט לגרש, כפוהו אם אהע"ז(החדש)גם
מעושה אינו הגט אם אפילו האיש את שונאת כשהאשה ט: אות רסב
אינו הבעל הרי נשים, שתי לישא שלא חדר"ג כיום שיש כיון כדין,
אשה, לישא יכול שמעתה הגט, ע"י ונהנה מרויח ואדרבא מפסיד
לריב"ש ואף לזביני, שנחשב י"ל ממנו שגזלה הממון מחזירה ואם

מהני בזה גט, אינו מעות קבל לקיחתשאם ג"כ היא שהתמורה כיון

אותו,אשה ששונאת משום להתיר אין חדר"ג טעם שבלא כתב (שם
בנדון אינו וזה כמורדת, ונכריזה אותה נכוף עמו תעמוד לא שאם
לו בסי' שם זו סברא כתב וכן עמו). להיות חייבת שאינה שלפנינו
צירף ששם אלא לו אסורה שאשתו אותו שהטעו בעל לגבי ד אות

בידיים. כפוהו ממש שלא

אהע"ז משה באגרות פינשטין לגר"מ מוצאים אנו כן, על יתר
בגירושין "מרוויח" שהבעל מכיון בתשלום, צורך שאין מד סי' ג חלק
דבר, בגירושין מפסיד ואין זו אשה עם לחיות יכול ואינו מאחר אלו

כשר: הגט

החפשי מרצונו נותן שאינו שאמר מגרש נידון כותב משה האגרות
יכריחוהו יגרש לא ואם המשפט בית ע"י לזה שהוכרח מפני אלא
שהיה השיב ביה"מ בלא מגרש אינו למה וכשנשאל מהם, ומפחד
בקשר סידורים איזה דורש שהיה להיות יכול אבל בעצמו מגרשה

שם וכתב הילדים, והנה)לחינוך לגרש(ד"ה הבעל מוכן שבעצם כיון
אפשר א"כ דבר, איזה ממנה להשיג כאמצעי מגרשה היה שלא אלא
אדם כי כלום אינו כ"ו משאר פיטורו שעצם כאונס נחשב זה שאין
בה רוצה כשאינו "אבל בשכ"ו ולהתחייב אחרת אשה לשאת רוצה

או כאשהלאשה אצלו תהיה שלא בעצםשיודע רוצה זה שבשביל ,
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דבר" איזה ממנה להשיג רוצה גט צריכה שהיא מחמת רק לגרשה
משום הלוקח לו שנותן במחיר למכור רוצה שאינו ושדה כבית דינו
ענין רק כשנעשה בגט וכן לו שנותן מהמעות לו עדיף שהשדה
יוכל כך ע"י וגם ומקני גמר האונס אגב לומר יש לממון למשכון
שתהיה לאדם טוב שלא יש דברים "כמה ועוד אחרת, אשה לישא
להכשיר יש שלכן ממנה" אישות הנאת לו כשאין בו אגודה אשה
לסמוך אין גדולה סברא שהוא אף שמסייג: אלא כדין, שלא אונס אף

מסייע). כנימוק (היינו לצרף, אלא לבד זה על

לבעל יותר תחזור לא שהאשה כשידוע בעל על שנכפה גט הרי
שמח אור גם ועי' מעושה". כ"גט נחשב הגט שאין לדון מקום יש
שהוא לאשה מחיובו דנפטר וזבין תליוהו "הוי ה"כ: סוף פ"ב גירושין
ועיין עליו) אסורה והיא בשכ"ו שחייב במומר (נידונו עליה" אסור
ומגרש גמר אונסי' אגב נימא נמי התם א: מח בתרא בבא רשב"ם גם
שאשתו דכיון שדהו דמי שמקבל דזביני דומיא מידי מפסיד לא דהא -
להתירה אלא אינו זה וגט אצלו תעמוד לא נמי גט ובלא שונאתו
מרשב"ם, כנראה שלא כתבו, שם תוס' אמנם כלום, מפסיד לא לאחרי'

לגרש. הדין מן שחייב במקום דנה הסוגיה כי

כבעל (ושלא כט אות מא יעקב" שמה"משכנות להעיר שיש אלא
ועי' קכה, ח"א קמא אהע"ז אפרים בית שו"ת ועי' אפרים, בית
ותולין בדבר מקילין קצת ראיתי כי יען קצת הארכתי שם: במשכנ"י
מהני לא במ"ע שאף שסובר נראה וזבין) דתלוהו זה בדין עצמן
לכוף אם הראשונים כל הרעישו מה ועל כותב: שכן מעות, נתינת
מעות קצת לו נותנים המעשים כל מסתמא והלא מ"ע... בטענות לגרש
לומר מנין ברור שאין אלא עוד, עי"ש שבעולם... כנהוג פשרה דרך
לכאורה שנראה לעיל ועי' מעות", קצת לו נותנים המעשים "שכל

מדרבנן. אלא פסול הגט אין יעקב למשכנות שאף

לכופו. כח לנו מנין זו, בכפיה מעושה גט משום שאין אף לדון יש ולכאורה
לקיים החייב את לכפות בידם כח מחייבים שב"ד שכל לומר יש

התוצאה אילו בידם כח היה שלא אלא מעושה,מצותם, גט היתה
לכוף. הדין מן זו תוצאה כשאין אבל
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פוסקים:לסיכום הרבה לדעת רשב"ם;, רשב"א; ישעיה; ר' או"ז; (מהר"ח

חי' בתשובה; רי"ד הצרפתים; רבותינו טור; רא"ש; רשב"ש; תשב"ץ; שטמ"ק; תוספות;

ועוד) מהרשד"ם; מבי"ט; יונה; רבינו לעיל; עי' טוואה אבן ור"א ריב"ש ישהר"ן;
תמורת דמים הבעל קבל אם גט ליתן בעל אנסו ואם לאשה דמים
והבעל האונס לנו ידוע ואפילו כשר, הגט גדול סכום לא ואפילו הגט

כדין כתבה שלא אלא "מודעה" זרוע(רשב"ש)מסר אור ולמהר"ח ,
דמים "ואין כן אינה הלכה אם אף אמנם כדין, המודעה אפילו
האוסרים אף הרי רמ"א, פסק וכן חולקים ראשונים שיש כיון לאשה",

מספק אלא אסרו תשובה)לא ופתחי יו"ט מדרבנן(עונג ועי'או (משכנ"י

מרא"ם) יכוללעיל הבעל שאין במקום הגרשוני עבודת נזר אבני ולדעת
את רק אלא הגט בנתינת דבר מפסיד ואינו האשה עם לחיות
לאשה, דמים יש וכיוצא כספים ממנה להוציא ע"מ לעגנה האפשרות

ליתנו יש לכתחילה ואף כשר ועוד)והגט שבאופן(מהרשד"ם שנראה ויש ,
כשר הגט תשלום בלא גם אג"מ)זה ועי' חולקים(צ"צ, יש אם ואף

במקום שיודו לומר מקום יש ומשכנ"י, ממאירי לעיל עי' זו, סברא על
לגרש, הדין מן הדשן)שמצוה שאם(תרומת לכוף, ב"ד ביד שאין אלא

כשר, הגט מעות חולקיםנתן מצאנו לא התשלום גובה על ונתן נשא אם (ובמיוחד

בענינינו) שייך זה שאין אלא בזה, או"ז המהר"ח בתשלוםעל מדובר שאין ואף .
לכפות יש וע"כ נזר. באבני שהובאו רובלים טו כגון גבוה, סכום של
תחזיר באם נו, סימן עיין דלהלן, הטעמים כל צירוף בגלל ורק גט,
הגט מתן בשעת סך... עוד לו ותתן קבלה שכבר הכתובה את האשה

לב. אות מא משכנ"י בשו"ת כמבואר

בפד"ר, פורסם אשר הנ"ל הדין פסק את שכתבתי אחר נ"ב,
לי. שאמר וכפי כנגדי, 270 - 265 עמ' טז בפד"ר שכתב מי היה
זאת וכתבתי ממש. בהם שיש מצאתי ולא דבריו כל על עברתי

יבחר. שהבוחר כדי

הבא) בסימן (המשך
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נו סימן

לספק כצירוף אלימות על וטענות עלי מאיס
גט לתת בעל לכוף כדי ספקא

תשלום] בצירוף כפיה - הקודם לסימן [המשך

dprh mewn lkn ,dllba mitek ep` oi`y s` ilr qi`n zprh

aeigl mewn didy minrhd /zetqep zeprh mr ztxhvn ef

m` /zxxean dlzn` mr ilr qi`n /ilr qi`n zprh llba

yiyk /epinia ditkd /dlran zcgtnd dy` /carica etk

.sekl m`d zwelgn

עם יחד אם הבעל את לכוף מקום שיש כתבנו הקודם בסימן
בלבד זה על אמנם וזבין. תליוהו בגדר ויהיה מתנה גם יקבל הכפיה
של צירוף לנו שיש הנוכחי במקרה כגון אלא מקרה, בכל נסמוך לא

בהרחבה): יותר (להלן הבאים הטעמים

לגרשה,א. בעלה את כופים ראשונים להרבה עלי מאיס טוענת
כרך כגון פד"ר בכמה נפסק כבר כן, פוסקים אנו שאין ואף
הנ"ל ע"י ד כרך וזולטי, אלישיב ניסים הרבנים ע"י 12 עמ' ג

זה. טעם לצרף שיש ועוד, ,157 עמ' ה וכרך הדאיה והרב

ואףב. הכל, לדברי כופים מבוררת באמתלא שמ"ע פוסקים הרבה
זה. טעם גם לצרף יש כן, פוסקים אנו שאין

שאיןג. ואף התראה, אחר והכה וחזר אשתו את הכה הבעל
עכ"פ בזה להלן,יש כמבואר לכפיה, מספקת סיבה זה במקרה

לצרף. כדי

זהד. בעל עם לחיות חייה על מפחדת שהאשה השתכנע ביה"ד
החשש אם עמדה לנקוט בלא משפחה, קרובי בנוכחות ואפילו

האשה. של מדמיונות נובע או מוצדק

דת.ה. על מעבירה הבעל כי האשה טענת
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מ"ע טענות לצרף שיש ג סי' ח"א אה"ע יצחק בהיכל כתב כבר
ונפרט: גט. לחייב ספיקא ספק לעשות כדי אשתו ומכה

לגרשא) הבעל את כופים האם הפוסקים מחלוקת כידוע
כופים, הסוברים פוסקים הרבה ויש עלי, מאיס טוענת כשהאשה
אנו, ימינו עד סבוראי מרבנן הפוסקים כל בס"ד אספתי אחר (ובמקום
ב עז ערוך בשלחן כמבואר הוכרעה שההלכה ואף מקומו), אין ופה
לטעמים אלו פוסקים דעת לצרף יש מ"מ ובב"ש, ובח"מ ג וברמ"א

לעיל. כמבואר

של הדין פסק על להעיר יש כן ועל לצירוף, רק זה כל אמנם
שאין האומרים טעם כי שכתב שליט"א אוריה הרב האב"ד כבוד
שאין במקום לדבריו ומכאן באחר, נתנה עיניה של מחשש הוא לכפות

לכפות. הדין מעיקר מקום יש שלפנינו, בנדון כמו זה, חשש

ומן הדין מן הפוסקים דנו עלי במאיס הכפיה בנושא כי נזכיר
התקנה:

או לגרש שכופים בכתובות בסוגיא נאמר האם היינו, הדין, מן
נתנה ועיניה מערימה האשה שמא חוששים האם בסברא כופים, שאין

לה". לשנוי להבעל כשבויה "שאינה האשה ובתקנת באחר,

תקנו האם התקנה מהי הגאונים: שהתקינו התקנה מן דנים וכן
והאם נתקבלה התקנה האם מחייבת תקנתם האם לדורם או לדורות
של ב בחלק גם ואי"ה אחר במקום בהרחבה ע"כ והארכתי בטלוה,

זה. ספר

שאין הטעם כתבו ראשונים הרבה אמנם כי להעיר ברצוני כן ועל
טעמים כתבו הרבה אבל באחר, נתנה עיניה שמא מחשש לכפות

מהם: כמה ונזכיר אחרים

רמב"ם כד, סי' הישר בספר ר"ת סד בכתובות הגמ' סוגית ע"פ
שהאיש עה; עמ' שם הרא"ה וחידושי ב סג כתובות בסוגיא ורשב"א
שו"ת ;136 עמ' ח"ב יונה ר"מ הוצ' מרד העיטור לרצונו; רק מוציא
ואלף קצב אלף ח"א הרשב"א ושו"ת וקלח קלד המיוחסות הרשב"א
כתובה תקנו לא למה מ"ע משום כופים אם וכן שם; ר"ן רלה;
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הביא יג רכח, יו"ד והגר"א שם, ותוס' שם ורשב"א רמב"ן לאיש:
כופים שאמרו אותם בין זו כפיה נמנתה שלא כיון וכן זה; טעם רק
מצווה האשה שאין לכפות סיבה שאין משום וכן המדיר; פ' בגמ'

עז). סי' פרובניצא חכמי תשובות מג,ח הרא"ש (שו"ת פו"ר על

כדי כופים עלי שבמאיס הפוסקים דעת את לצרף שיש ברור אמנם
המהרי"ק כתב וכבר מקילה, לסיבה ענ"ב חשש כשאין לכפות להקל

מה,ג) דף קב שורש ובשו"ת(ד"ו סניף", להעשות המתירים הם "כדי
הכופים דעת את לצרף כתב הספק בזה ד"ה יח סי' ח"א מהריב"ל
ולכאורה הסברא, בזאת חבר לו שימצא עד למעשה לא אבל להלכה

וכ" המהרי"ק, והוא חבר סי'נמצא ח"א זאב בנימין בשו"ת לצרף כ
לד אות יח סי' ח"ג אומר יביע בשו"ת הוא וכן ברור, וזה ד"ה עט
היכל בשו"ת לצירוף דוגמא ועי' נו. סי' כהן עזרת שו"ת ועי' ו ועוד,

ה. ד ג מפד"ר צויין ולעיל ד, סי' א ח' אבהע"ז יצחק

הלכות הלכות, בפסקי פרידמן הגר"ד כי להעיר גם שיש אלא
ה"ב פי"ד כ)אישות ד,ה, בעלה(עמ' עם חיה אינה כשהאשה כתב:

לגרש, כופים שאין מודה הרמב"ם אף לה, לשנוי שתבעל חשש ואין
שאין אפשר לה, לשנוי תיבעל שמא לחוש שאין דידן בכנדון זה ולפי

עלי. במאיס כופין הסוברים את לצרף

כופיםב) מבוררת אמתלה נתנה שאם האב"ד כבוד כתב כן כמו
עצמו. הבעל הוא להאמתלה שהגורם ובמיוחד הכל לדברי

שכתבו פוסקים בכמה מצאנו כי נתנהלהיפךונעיר, אם שגם
מישרים ירוחם ברבינו הובא רשב"א לכפות: אין מבוררת אמתלה

ח ח' כג ב)נתיב ס דף ונציה ובשו"ת(דפוס ריא ברונא מהר"י שו"ת ;
כולה התורה לכל משומד שהבעל נתברר שאפ' כתב מא סי' מהרש"ל
לפני מאד ששבחוהו חתן בנדון סט בסי' כן על יתר כופים, אין
כל את שסיכן "וכמעט בקלפים משחק שהוא נתברר ומיד הנשואין
ואעפ"כ וכהנה כהנה ועוד בעדות" עליו יוברר כאשר הגולה שארית
וזאת גט", ליתן לכופו שאין פשוט בעיני "נראה המהרש"ל משיב
מעשיו מחמת עליה מאיס שהוא אמרה "שהיא שהנדון למרות
למאיסות הגורם הוא שהבעל ספק שם הנדון במקרה ואין הרעים...",
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בכה"ג לכוף שאין צו וסי' לו סי' רמ"א בשו"ת פסק וכן האשה, ולא
אשה בנדון לו סי' אבהע"ז ח' אנשים זרע ובשו"ת מ"ע, טענת משום
ואינו עני שהוא ונתברר עשיר שהוא עליו שאמרו לאיש שנתקדשה
טענת בגלל לגרש לכפותו אין שאעפ"כ ביוה"כ, אפי' לביהכנ"ס בא

המאיסות. לטענת הגורם הוא הבעל זה שבמקרה וברור עלי מאיס

הרמב"ם שאף שכתב 268 עמ' כתובות מהמאירי ללמוד יש וכן
וכ"כ להמאס, הוא שראוי ויודעים בו כשמכירים אלא כפיה פסק לא

עז בב"י הובא ה"ח י"ד פ' אישות מימוניות א)הגהות קטו דף (ריש

מי. תשובה ד"ה מ סי' ח"ב בשו"ת מהרי"ט כתב וכן תוס', ובשם

מאיס טענת שיש במקום נוספת כסיבה לצרף שיש הוא ברור אבל
להיתר למאיסות הגורם הוא שהבעל ובמיוחד מבוררת באמתלא עלי
בספרי מהם הרבה והבאתי פוסקים, בכמה מצאנו שכן לכפות. כדי
קאפח והגר"י אליהו הגר"מ 29 28 עמ' יב בפד"ר כתבו וכן הנ"ל,
לביתו, כשבא אשתו את מכה וגם אחרות נשים לו שיש בעל נדון
לכך. גרמו הרעים כשמעשיו מבוררת באמתלה מ"ע לקולא לצרף שיש
במקום אסרו לא הכפיה, את שאסרו הפוסקים שרוב לומר מקום ויש
מקום יש בכה"ג ועכ"פ למאיסות, שגרם הוא שהבעל לומר שיש

הלכה. נקבעה שלא לומר

וברורה גמורה אשמה שלפנינו בנדון אין כי הטוען יטען אם ואף
הרי שבמציאות. ממה יותר "בגדול" לקחה שהאשה אלא הבעל של
ולא בעלה ושמע נדרה אשה שאם אשתו, במדיר דוגמא מוצאים אנו

כתובה ויתן יוציא כך על שאמרו לה, ג)הפר רלב יו"ד שאין(שו"ע אף ,
כופים נאמר ולא יוציא נאמר שם אמנם בבעל, תלויה האשמה כל

כא. קנד אה"ע ברמ"א כמפורש כופים, אין למעשה וע"כ

הגט עלי במאיס כפו אם שבדיעבד האב"ד, כב' העלה טענה עוד
מוסכם הדבר אין כפו, כבר אם דיעבד שלענין נעיר כך על כשר.
הרשב"ץ כשר: הגט אם היא מחלוקת אלא שכתב כפי כשר שהגט
המשכנות טוואה, אבן לר"א המשולש חוט ד חלק ותשב"ץ הנ"ל
זה ולעומת כשר, שהגט כתבו יצחק והיכל כג סט החזו"א יעקב

ברונא ומהר"ם)מהר"י ר"ת משנה)רמ"א(ע"פ מגיד מהרש"ל(ע"פ שו"ת
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מא ורשב"א)סי' מרא"ש הראיה אפי'(ודוחה הגט את פוסלים הלכות ופסקי
בזה. להאריך צורך כאן ואין אחר במקום בזה והארכתי דיעבד.

הבעלג,ד) אף שהרי בגו, דברים שיש סביר האלימות טענת לגבי
הנראה שכפי ואף התראות, שהיו וברור לעיל, וכמובא בכך, הודה
ההוכחות שאין ברור שגם אלא המכות, בענין סורו על חזר הבעל
שבות ועי' גט, ליתן ולכפותו לחייבו כדי מספיקות האלימות וסוג
והבעל אותה מכה שבעלה שטענה אשה בנדון קיג סי' ח"א יעקב
שאע"פ ומסקנתו, ממנו, לצאת שתוכל כדי בעצמה חבלה שהיא טען

אותה,שה הכה הפעם שגם מוכחת ואומדנא בעבר אשתו הכה בעל
אבל חבלה, עבור בתשלום חיובו לגבי אלא מועילה זו אומדנא אין
ומכאן בעלה, מתחת אשה להוציא כדי מספיקה ואינה בכוחה אין
שיש ברור מאידך אבל לכפיה, מספקת סיבה לבדה זו בטענה שאין

האחרות. לטענות זו טענה לצרף

ה: קנד השו"ע פסק יהרגנה שמא מבעלה המפחדת אשה לגבי
השיאני דחקו מחמת אבי אשתו ואומרת יום, יום מידי המשתטה "איש
פן אני ויראה מטורף הוא כי אפשי ואי לקבל הייתי וסבורה לו
הסכנה שאין היינו לכאורה לגרש". אותו כופין אין בכעסו, יהרגני
ס"ק שם ב"ש עי' שכופים, הוא ודאי לנו ידועה שאם לב"ד, ברורה
כתב מעושה בגט שם שהחמיר שאף סט סי' מהרש"ל שו"ת ועי' ט,
ומסכן מזיק שהוא לו והדומה ח"ו חיתוך מעשה עליו יברר אם "אבל
לכוף שיכולים ופשיטא מזה גדול מום לך אין לו, והמצורף עצמו את
מקום אין בלבד האשה טענות שעל למדנו הרי ולהוציא", אותו
שהרגיל ג בסעיף ששנינו שמה יז ס"ק שם הגר"א וכתב לכפיה.
ושתים, אחת פעם התראה אחר להוציא אותו כופים אשתו את להכות
הוא ודאי שלפנינו בנדון הנשואין. קודם עליו ידעה שלא בכגון היינו
לומר קשה אבל הסכנה לנו ברורה אין ומאידך שידעה, לטעון שאין
חייה על מפחדת שהיא לנו שברור מאחר מקום מכל ספק, לנו שאין
אירע (וכבר מוצדק, שפחדה הוכחה לנו שאין אף מערימה, ואינה
יש מוצדק), היה שהחשש מעשה לאחר שנתברר בת"א מקרה ר"ל

לחיוב. נוספת וכסיבה בלבד כסניף לצרף
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וב"כ,ה) הבעל ע"י הוכחשה ולא האשה, שטענה נוספת טענה
מביא היה ושהוא בנדתה, עליה בא ובעלה מסורת שומרת היא כי
דת על מעבירה טענת משום זו בטענה יש וכו', בפסח חמץ לבית
אותה מכשיל הוא אם בש"ג וכתב א: ס"ק קטו הב"ש ופסק משה,
שהמבי"ט שהראוני ואף גט, וליתן להוציא אותו כופים איסור בדבר

מז סי' עלנוטהח"ב עובר דין בו אין אשתו, את המכשיל שבעל
וכן בבעל, משה דת על עובר שיש בב"ש כאמור נפסק הרי דת,
על עובר בו יש שבאיש א עב כתובות רי"ד בתוס' שכתב הראוני
שאף כו אהע"ז ת' מנו"ב ג קטו פ"ת ועי' מאשה, שכן מכל דת
יד, בפ"ת הובאה קיד רע"א ובתשובת לגרשה, מצוה התראה בלא
אות פ"ת ועי' בהתראה, תליא לא גירושין דלענין פוסקים, מכמה
התראה, צריך אין הנשים לכל הידוע שדבר קכז ח"ג משבו"י יא
זו טענה אם זה כל כפיה, לענין נוסף לסניף סיבה כאן יש וע"כ

ותוכח. תיבדק

בפני לעמוד זו סברא של כוחה שאין כמובן לצרף, נראה כמו"כ
לגרש בעל לכפות תיקנו והגאונים סבוראי רבנן כידוע כי עצמה,

ראשונים בהרבה הובאה והתקנה עלי. מאוס אומרת (ונאריךכשאשתו

זה) ספר של ב בחלק בס"ד לרי"ףבזה ונציין הרי"ף), מדפי א סד "והשתא(דף
ול"ש אביה עליה פסק ל"ש [גיטא] לה למיתב למורדת רבנן דתקינו
לה ויהיב ליה כייפינן פטור או כנוס או ליה אמרה כד איהי פסקה

במלחמות רמב"ן וכתב כרחיה", בעל א)גיטא ימיו(כז עד בה ונהגו
ובטעם מביניהם", זו תקנה זזה שלא שנה מאות כחמש ז"ל רבינו של
ח: סימן מג כלל הרא"ש לשו"ת נציין ומהם ראשונים כתבו התקנה
בעינא לא אומרת כשהיא כרחו, בעל אשתו את האיש שיגרש "ותקנו
ישראל בנות ותצאנה בכותי עצמה תתלה שלא כדי לגבראי, ליה
בטול ובטעם שנים, מאות לאחר בוטלה זו תקנה רעה". לתרבות
שהגאונים אומר, אני ועוד שם: הרא"ש בשו"ת נאמר הגאונים תקנת
צורך לפי להם נראה שהיה ההוא, הדור לפי תקנוה זו, תקנה שתקנו
ישראל בנות להפך, הענין נראה והאידנא ישראל. בנות בשביל השעה
מתחת עצמה את להפקיע האשה תוכל אם הן, שחצניות הזה בדור
יושבת אבינו לאברהם בת הנחת לא ליה, בעינא לא באמרה בעלה,



ספקא לספק כצירוף אלימות על וטענות עלי תקפזמאיס

כתובות וברמב"ן בבעליה", וימרדו באחר עיניהם ויתנו בעלה, תחת
שלא היתה שהתקנה הרי הדור. פריצות מפני שביטלוה כתב ב סג
היתה לא שהאשה כיון בטלוה, ואח"כ רעה, לתרבות האשה תצא
אבל בטענתה, אמת שאין אפילו עלי מאיס לבעלה לומר מתבישת
לקדמותו חזר שהחשש בזמנינו א"כ תחתיו, שתזנה חששו לא
הגאונים שתקנת לומר מקום שיש ודאי פשטה, לצערינו והמתירנות
אבהע"ז ח"ג אומר ביביע דומה סברא מצאתי וכן למקומה, חזרה
מקום כאן יש רבות שנים בעל בלא נשואה אשה גם ומה שם.
שמא לחוש יש שבכה"ג צדק" ה"צמח מדברי לעיל ועי' לתקלה,

רעה. לתרבות תצא

רק היא לעשות כיום יכול הדין שבית כפיה נוסף: דבר לצרף ויש
מאסר, ריא"זצו למשל עי' ככפיה, נחשבת סוהר שבית אמנם אף

עז סי' וח"ב עו סי' ח"א מהריב"ל שו"ת ; טז ד הל' פ"ט גיטין
בשו"ת כך על כתב וכבר שונה, הדבר שבימינו נראה מקום מכל ועוד,
הכפיה לקולא: לצרף שיש לד אות כ סי' ח"ג אבה"ע אומר יביע
כל ואין הסוהר בבית בישיבה אלא בשוטים כפיה שאינה הזה בזמן
והו"ל הקדומים שבזמנים סוהר לבית זמנינו של סוהר בית בין דמיון

ספיקא. ספק

לכוף שאין הסוברת דעה כשיש לכפות ניתן אין האם

מקומות וכמה כמה מוצאים אנו לשוק איש אשת התרת שהנדון אף
שם ואת בגט הטפל שם כתב וכגון גט בענין ספיקא בספק שהקלו
ד, קכט בעגון-ב"ש מקילים פוסלים, שיש אף דמתקרי כתב העיקר
כיעור: מעשה עקב כפיה בנדון ד ס"ק יא סי' שמואל בית ועי'
על לכוף קולא צד יש כי המחמיר אחר להלך שייך לא אלו "בדינים
אפשר בהג"ה זה פסק מיהו הדיעות..., רוב אחר להלך יש לכן הגט,
מבעל הפוסקים רוב לדעת כי הדיעות בין כפשר דהוי שפיר לדינא
להחמיר די בנים לו אין אפילו ממש טומאה בעדי אלא מוציאים אין
הנחשד ומן בנים, ואין דל"פ וקלא כיעור עדי לריעותא תרתי כשיש
ומוציאים להחמיר יש תצא הללו אופנים בג' הפוסקים לרוב ס"ל

בנים...". ואין ריעות' בחד
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כתב לא אם לעניין יד ס"ק ושם ח ס"ק קכט סי' ב"ש גם ועיין
שלמהרי"א אף האב שם כתב לא אם להקל נוהגים וכן בגט, כהן
"כתבו בענין וכידוע א כט אות הגט סדר פ"ת עי' לעכובא הדבר
תלוי שהדבר אע"פ יח, קכ כפ"ת שמקילים יום בכל מעשים ותנו"
בגלל שמחמיר פה העזר אבן בחזו"א ועי' הפוסקים, במחלוקת

זו. מחלוקת

הדאיא הגאונים בהרכב 166 עמ' ד כרך בפד"ר מצאתי ושוב
בענין ורבים יחיד מחלוקת שבמקום כתבו שבו וזולטי אלישיב
מהלכות ללמוד לנו יש כרבים לפסוק לנו יש הלכה כשע"פ כפיה
שהצדדים סיכוי שיש "ובמקום הענין לשקול שיש אלא גיטין
מסוגלת האשה כשאין גדול עגון במקום אבל להחמיר, ראוי ישלימו
שנים שמונה כבר שעברו דנן כעובדא ובפרט אתו ולחיות לשוב
שאין אף ההלכה כפי לפסוק לנו יש בעיגונא" יושבת שהאשה

הכל. דברי זו הלכה

הדברים: אתמסקנת לכוף כדי מספקת סיבה לנו אין אם אפילו
האשה בנוסף ואם צירופים, מספר לנו יש מקום מכל לגרש, הבעל
ל"תליוהו הדבר נחשב כאמור זה ובנדון הגט, עבור ממון לו תתן
לבעל לו תכתוב שהאשה גם ורצוי כפיה, חשש כאן אין וזבין",
לעיל עי' בזה, וכיוצא האלימות, בענין מטענותיה בה חוזרת שהיא
שבאם לפסוק לנו יש הנ"ל, הטעמים כל ובצירוף המשולש. מחוט
הגט מתן בשעת לו ותתן ממנו שקבלה כתובתה את תחזיר האשה
לכופו יש ארצה"ב, של יציג $15000 שהוא עמה שסוכם הסכום
יתבטל האשה בכתובת הבעל חיוב בענין הדין פסק כן כמו לגרש.

הגט. מתן עם

תשן שאנןשבט שלמה ח.



הברירה דרך על בעל תקפטהענשת

נז סימן

עם חי הוא עוד כל הברירה דרך על בעל הענשת
אחרת אשה

גט למתן לבסוף תגרום שהענשה ידוע כאשר

המתעקש בעלה נגד גט לכפית האשה תביעת הוגשה הדין בבית
שחויב למרות בגט לשחררה ומסרב ערובה כבת באשתו להחזיק

הגדול. בביה"ד והן חיפה האזורי הדין בבית הן כן לעשות

שהוכחא) כפי נכריה אשה עם החי בעל הוא שלפנינו הנדון
שבוטל למרות כי והראיה אשתו, עם לחיות רוצה ולא הדין בבית
כפי לאשתו, חזר לא היום עד שנים מספר לפני ההרחקה צו נגדו
פסק כבר זה כגון ועל עמו, לחיות מוכנה אינה האשה גם שנראה
סא דף וינצאה [ד"צ שמיני חלק כג נתיב מישרים ספר ירוחם רבינו
והוא וכתובה גט לי יתן ליה בעינא לא אומרת כ"שאשה בתחילתו] א
כופין שנה לאחר גט... ליתן רוצה איני אבל לך בעינא לא אומר
יש ירוחם רבינו שלדעת ברור כן ועל תוספת". והפסידה לגרש אותו
הבעל את שכופים מצינו לא אמנם שלפנינו, במקרה הבעל את לכפות
מחייבים. רק אלא זה את זה רוצים אינם ששניהם במקום גט לתת

ועד מאז אולם גט, לתת או לאשתו לחזור הבעל את חייב ביה"ד
המשיך הבעל ואילו עגונה להיות המשיכה האשה שינוי, חל לא עתה

נ'. הגב' עם לחיות

נגדו להוציא נאלץ הדין ובית הדין בית להזמנות ענה לא הבעל
נ'. הגב' היתה במעצר לבקרו שבאה האשה הבאה, צו

ירוחם. רבינו של בדינו אחר במקום הארכנו וכבר

לצרף נראה מקום ברירהמכל בדרך לכפיה ירוחם רבינו דברי את
להלן. שיובא וכפי
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מקוםב) יש איש, אשת עם ומנאף חי שהבעל בכה"ג שכל נראה
גבוה כספי בסכום הבעל את לחייב יש דהיינו הברירה, דרך על לכפותו
גט. יתן או עמה מנאף שהוא מי את יעזוב משתים אחת יעשה שלא עד

ובכמהו ב בסי' כמבואר איסורים, למנוע מוטל דין בית על ההסבר:
נפשו שתצא עד איסור למנוע לכפות מותר הדין מן והרי מקומות,
איסור למנוע כדי אף ואפשר איש אשת איסור וכ"ש בממונו, וכ"ש
ועד עמה. מנאף שהוא מי את לעזוב לכופו ב"ד רשאים וע"כ סוטה,
שני צריכים ואין אשה, אותה את עזב כי ב"ד דעת להנחת שיוכיח
וכ"ש אחר, במקום בהרחבה שבארנו כפי איסור למנוע כדי וכו' עדים

השמועה. טובה לא על שמלקין עריות כשהנדון

כח שאין מפני הוא האיסורים, בכל כן עושים אנו שאין ומה
עוזב תרתי: שעושה זמן כל לכפותו כח לנו שיש בנד"ז אבל בידינו,
באיסור עליו האסורה נכריה חיק ומחבק הולך בזמן ובו עגונה אשתו

לכפותו. אנו חייבים חמור,

מעוכבת, מזונות דהיינו אשה במזונות חיובו ידי על תהיה הכפיה
הדין. בית בזיון משום הכפיה את לנמק ניתן וכן

היא הכפיה הרי א) גט: על כפיה של חשש בכך אין זה באופן
מותרת וכא ח קנד ובש"ע הרא"ש שפסק וכפי הברירה, דרך על
שם, כג ס"ק תשובה פתחי ועי' ברירה, דרך שהוא כה"ג הכפיה
ע"ז... ומכין מנדין רשותה... בלא לצאת לו דאין מח ס"ק שם והגר"א
ואם שיקיים עד ומנדין שמכין סופרים מדברי שהוא מדבר גרע לא
אין שהרי מעושה גט זה אין יגרש מזה להנצל כדי מעצמו הוא
שברור אף לכפות הדין שמן מקום כל ב) כלל; הגט על אותו כופים
שפסק וכפי לעשותו ב"ד רשאים גט, שיתן כך מתוך שיבוא הדבר
אשתו את לגרש שיעדיף כשברור אף וע"כ א, סי' ח"א התשב"ץ

לכפותו. לנו יש הנואפת, את לעזוב מאשר

אות קח העזר אבן איש חזון מדברי גם לעיל האמור את ללמוד ונראה
אינו שהבעל לר"ת שאף שכתב במזונות, הבעל חיוב לענין לעניין, ד"ה י

גמור חיוב מדין עצמו להשכיר ולאשתוחייב לנפשו חוטא הוא מ"מ ,
בשוטי לכופו חכמים מוצאים אם ואולי להשתכר, לפתותו עמו ומשתדלין

בנו. את המכה כאב אלא אשתו, חוב משום ולא בידם הרשות
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נח סימן

חלומה ועיתים שוטה עיתים שהיא לאשה גירושין

דין פסק

dpi` dnelg mizire dhey mizir `idy in oke dhey dnl

awr zepfl xxbzy yyg oi`yk /carica oicd /hb lawl dleki

/hbd zeawra dly dxinyd avna iepiy legi `lyk /oiyexbd

m`d /dhey zxcbd /dnelg mizire dhey mizir zxcbd idn

.dzaehl `idy dpwz lr xzeel dleki

יותר חלומה ועיתים שוטה עתים שהיא אשה הוא שלפנינו הנדון
אין ומצדה לגרשה, רוצה ובעלה חלומה, היא ועתה פעמים, משלש
פסק שכבר לגרשה אפשר אי לכאורה כי הבעיה תמצית התנגדות.

חלומה ועיתים שוטה עתים לענין ו קיט אהע"ז כשרשבדיעבדרמ"א
הביא טו ס"ק שם מחוקק והחלקת חלומה, שתשאר נראה היה אם
מהבית נראה וכן בדיעבד, אפילו שאסרו ומהרש"ל מהרי"ו מתשובת
שתישאר ברור אין אם להלכה רמ"א דעת היא שזו יב ס"ק שמואל
על שניה אשה לשאת לבעלה להתיר אלא מנוס אין כן ואם כך.
הבעל שאין ובודאי טובה, עצה זו אין להלן שיובא שכפי אלא פניה,
זו את גם שתיהן, לפרנס חייב שיהיה נשים, שתי לו שיהיו מרוצה
רוצה האשה אין גם ובודאי כרחו, בעל עמה, לחיות רוצה שאינו

אחרת. עם נשוי יהיה בעלה בזמן ובו הנייר על נשואה להשאר

הדין. מקור את בס"ד ונברר

אפקחת דהוה מידי מתגרשת שוטה תורה דבר אמרו: ב קיג ביבמות
הפקר... מנהג בה ינהגו שלא מגורשת אינה אמרו ומ"ט כרחה, בעל
מתגרשת שוטה תורה דבר עצמה, ולא גיטה לא לשמור יודעת אין
לגרש יד לה שאין זו יצתה וכו' בידה ונתן ינאי ר' דבי אמרי והא
חוזרת ואינה שמשלחה מלמד מביתו ושלחה רי"ש דבי ותנא עצמה
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וחוזרת שמשלחה זו בושין)יצתה שאין השוטים מנהג שכן צריכא(רש"י: לא
שוטה תורה דבר עצמה, לשמור יודעת ואינה גיטה לשמור דיודעת
זה וכל הפקר, מנהג בה ינהגו שלא ליפקא לא רבנן ואמרו מתגרשת

שוטה. לגבי

בירושלמי מחלוקת מצאנו חלומה ועיתים שוטה עיתים (יבמותלגבי

ה"א, שם)פי"ד ובראשונים בתוס' לאהובאה נשטתה שאמרו בטעם שנחלקו
ולר' הפקר) מנהג בה ינהגו (שלא גרירה מפני הטעם ינאי לר' יוציא:
מינה נפקא שם ואמרו גיטה, לשמור יכולה שאין מפני הטעם זעירא
דרבנן) רק (שהוא "גרירה" הטעם אם וגירש, עבר דברים: לשלשה
יש דאוריתא); פסול (הגט אסור גיטה שומרת שאין ולטעם מגורשת,
בכל לשומרה יכול אביה (שאין אסור גרירה מפני - ואח ואב בן לה
"פעמים גיטה); לשמור יכול אבל הפקר מנהג בה ינהגו שלא עת
יכולה שאינה מ"ד אסור גרירה מפני דאמר מאן חלומה פעמים שוטה

גיטה". את לשמור היא ויכולה עיתים לה יש גיטה את לשמור

הגט נתגרשה, שכבר בדיעבד חלומה ועיתים שוטה עיתים זה לפי
דיעבד מגורשת דרבנן שהוא גרירה לטעם שהרי הכל. לדברי כשר

שוטה. בעיתים חשש אין לשמור, יכולה שאינה ולטעם

עי' - ורא"ש תוס' לדעת וע"כ הטעמים, לשני חוששים להלכה
הפסול שמא דיעבד, ואפילו גט אינו שוטה, וגרש עבר - שם הגר"א
חלומה ועיתים שוטה עיתים גיטה, לשמור יודעת כשאין דאוריתא הוא
לכתחילה לגרשה אסור כן ואם גרירה משום שהטעם כהסובר מחמירים
כן, הסוברים כמה עוד שהביא ד אות קיט פשוט גט ועי' מדרבנן,

דיעבד. נפסל אין לדעתם כאמור אבל

אם ולפיה בירושלמי שונה גירסא לו היתה משנץ לרשב"א אמנם
אסור "גרירה" משום הוא שהטעם להסובר וגרש דיעבדעבר אף

משום שהטעם ולהסובר חלומה, ועיתים שוטה בעיתים ואף מדרבנן,
שמא מחשש שוטה כל על שגזרו גזירה זו גיטה, שומרת שאינה
אסרו לא גזירה שהיא וכיון לשמור, יודעת שאינה בשוטה נחליפה
מודה גיטה שומרת שאין משום שהטעם לדעה אף אבל דיעבד,
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אבן קמא ביהודה נודע ועי' לכתחילה, אסורה וע"ח שוטה שעיתים
שם. הגר"א ועיין פג סי' העזר

עיתים שהיא אשה לגרש ניתן האם ראשונים מחלוקת לסיכום,
וגרש עבר אם בדיעבד שגם הסוברים יש כן על יתר וע"ח, שוטה

מגורשת: אינה

שמשון ר' הם: דיעבד אפילו חלומה ועיתים שוטה עתים האוסרים
תנה סי' ד"פ מהר"ם ובשו"ת תשעח סי' באו"ז המובא אברהם בר'
שהטעם כהסובר ההלכה שלדעתו וויל מהר"י ובשו"ת קיט יוסף ובבית
פסק לכאורה וכדעתו גט", "אינו הגט כן הסובר ולדעת גרירה משום
מהרש"ל [ועי' סה מהרש"ל שו"ת בשם טו ס"ק קיט מחוקק החלקת
ונודע יב ס"ק קיט ב"ש כתבו וכן כן] נראה אין שלכאורה הסי' בסוף
בדעת ו סי' בשו"ת אנשים וגבורת פג סי' העזר אבן קמא ביהודה
שהיה בשעה התירו אם אלא וע"ח בע"ש דיעבד להתיר שאין רמ"א

חלומה. לעולם שתשאר להם נראה

לשמור יודעת אם גמורה שוטה שאפילו ערוך שלחן דעת ומאידך
שכשר הפוסקים רוב דעת וע"ח ע"ש ולענין דיעבד, מגורשת גיטה
שדעת כתב ראשונים רשימת שהביא אחר ו סי' אנשים בגבורת דיעבד:
דיעבד, להכשיר - לפסוק יש וכן ואחרונים" ראשונים הפוסקים "כל
בשו"ת האריך וכן הפוסקים" "רוב קנב: סי' אהע"ז נזר אבני ובשו"ת
וכל להקל יותר יש הדחק שבשעת ושם יז, סי' אהע"ז אלעזר מנחת

בס"ד. להלן כך על ועי' מדיעבד, דעדיף שכן

אפילו וע"ח ע"ש לגרש המתיר פוסק מצאנו לכאורה אמנם
שבזמן ט"ז בשם יז ס"ק קיט, תשובה הפתחי כתב שכן לכתחילה,
פני על אחרת אשה לשאת יכול האיש שאין חדר"ג תקנת אחר הזה
בט"ז שלכאורה אלא גרירה. חשש משום האיש לעגן אין הראשונה
התיר לא אבל שניה אשה לשאת חדר"ג אלא התיר שלא נראה עצמו
קצובות, לעיתים חוזרת אינה שלה השטות אם רק התיר ולגרש לגרש,
יב אות ב סי' אישות חמד בשדי הפ"ת דברי על העיר כבר ואכן

אחר). בענין כוונתו שפירשו (ועי"ש
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הט"ז דברי על שתמה צה סי' אהע"ז יעקב חלקת שו"ת ועיין
לחוש ומנ"ל לעגון חששו לא ואעפ"כ עגון יש להאשה גם והלא
מאה היתר לקבל יכול אם לבעל יש עגון מה ועוד הבעל, לעגון
מטבע הכי בלאו וע"ח ע"ש שהיא אשה לכך תשובה ולכאורה רבנים,
לגרירה חששו וע"כ עגונה, תשאר והיא שישאנה מי אין הדברים
והרי להתירו, בידינו שיש הבעל עגון וחמור שישאנה, מי שאין משום
עוד ועי"ש אחרינא. לי יהבי לא בי דאגידי כיון א סד כתובות אמרו

הט"ז. דברי על

לבעל ולהתיר לגרשה לאסור אלא מנוס אין לכאורה זאת כל לאור
נשואה תשאר האשה ואילו אחרת, אשה לישא שיוכל כדי חדר"ג
אות עא ס"ק א סי' אוצה"פ ועי' בגט. רוצה ואף שמסכימה למרות

ב-ג)ד יט לבעלה(דף המתירים יש ומהם אחרונים, מחלוקת שהביא
לגרשה ולא אחרת אשה לשאת חלומה ועיתים שוטה העיתים של
ג, סי' החדש צדק צמח אריה, חיי שו"ת כב, סי' יצחק בית והם:

להוסי יש וכן ועוד. משה של מאמרידיו רט, ח"א יעקב שבות ף:
גבורת(איטנגא)מרדכי ובספר ועוד. כ העזר אבן יעקב משכנות מא

מותר תה"ד שלבעל נוטה ו סי' שבשו"ת הש"ך לאבי בתשובה אנשים
כיון להחמיר פסק שרמ"א אלא וע"ח שוטה עתים לכתחילה לגרש

לקמן. כך על ועי' חלומה, מהי לדעת בקיאים אנו שאין

לדון: לנו שיש נראה הענין ולפתרון

ה"גרירה"א. חשש מבחינת דבר ישתנה שלא כשידוע הדין מה
חשש שאין היינו הגירושין, קודם מאשר יותר הגירושין אחר
אף האם הגט, קודם מאשר יותר הגט אחר הפקר בה שינהגו

וע"ח? ע"ש לגרש שאין הדין ישאר זה במקרה

האשהב.. שאם כשידוע גט ינתן לא באם הדין מה כן, על יתר
יותר? חמור שיהיה לאיסור תגרר היא תגרר

המקריםג. מהם גרירה חשש כשאין לגרש שמותר נברר באם
חשש? בהם שאין

וע"ח.ד. ע"ש בכלל נכלל מה לדון יש כן כמו

"שוטה".ה. עתים בכלל נכלל ומה
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לטובתו. נעשית וע"ח ע"ש לגרש אפשר שאי התקנה האם
שנעשית התקנה על למחול רשאית היא האם כן ואם האשה,
יחטאו, שלא הציבור כלל למען נעשית התקנה או לטובתה,

למחול. רשאית האשה אין וא"כ

מקודםז. עוד וע"ח ע"ש היתה האשה כי טוען כשהבעל הדין מה
כך. על ידע לא והוא הנשואין

בשו"תא) במקומה: עומדת התקנה האם גרירה חשש כשאין
ועיתים שוטה עיתים לגרש המתירים סברת הביא נב סי' וויל מהר"י
שהרי ותמה זו, באשה גרירה חשש היה שלא מטעם שהוא חלומה
במקום שחכמים פלוג", "לא אומרים חכמים תקנת שבכל הוא כלל
את גזרו שמחמתו הטעם כשבטל ואפילו בגזירתם חלקו לא שגזרו
"הבחנה" חדשי בשלשה חכמים שהחמירו מביא וכדוגמא שגזרו, מה
כתב רטו סי' פסקים הדשן בתרומת זה ולעומת עי"ש, בזקנה אפילו
אין דרבנן גזרה רק שאינו "דכיון חלימותה בעת שוטה גירושי לענין
הדברים אם עיניך וראות בידיעתך תלוי הדבר לכן כך כל בה להחמיר
תעמוד שלפ"ד תקלה לידי דאתי דוכתא בהאי למיחש דליכא לך נראים
מערער אין יצא, להיתר ידך מתחת הדבר יצא אם בחלימותה, היא
מקומות בכמה שמצינו כך על יב ס"ק קיט בט"ז האריך וכבר עליך..."
במקום התירו כן ועל פלוג", "לא דרבנן באיסור אמרו שלא בחז"ל
כגון חפץ על כשגזרו אלא פלוג לא אמרו שלא לאיסור, חשש שאין
לא יטה שמא מחשש בשבת הנר לאור אדם יקרא לא שגזרו אחרי
אין זה שאופן אע"פ מסגירו, או הנר מגביה אם גם האיסור פקע
מסוימת, סיבה בגלל מסוים אדם על כשגזרו אבל יטה, שמא חשש
חשש אותו לגביו שאין אחר אדם לגבי ולכן פלוג, לא אומרים אין
העזר אבן אלעזר מנחת בשו"ת מקומות מכמה הוכיח וכן גזרו. לא
נראה ירוחם ורבינו מבי"ט שמשו"ת יז סי' ח"ג אחיעזר ועי' יז, סי'
שכתב לח ס"ק קיט פשוט" מ"גט לדייק יש וכן וויל, כמהר"י שלא
לתשמיש, ראויה שאינה גרירה, חשש שאין שכיון "נכפית" אשה בנדון

לגרש. התירו

מכמה שהביא שאחר א סי' העזר אבן אש שרידי שו"ת ועיין
לענין הדבר שכן שכל כתב פלוג", ל"לא חז"ל חששו שלא מקומות
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מאחר שבמנין", "דבר שהוא זה דין על לומר שקשה וע"ח ע"ש
באו"ז המובא שמחה ר' ולדעת בירושלמי, אלא זה דין הובא שלא
כן ואם וע"ח ע"ש דין על חולק הבבלי סה סי' מהרש"ל ובשו"ת
לשרידי שציין שם אחיעזר ועיין שבמנין. דבר בכלל שהוא לומר קשה

לדינא. נכונים ודבריו וסיים: אש

שאמרו: מה על ה"ג פ"א כתובות אשרי הגהת מדברי להביא ויש
לבטל יכול ב"ד שאין "דאע"ג ראיה יש שמכאן ליעקריה, לגמרי נהגו,
היה שאם סברא באותה יעשו אם ממנו, גדול אא"כ חבירו ב"ד דברי
ביטול זה אין הענין, שנשתנה להתיר מסכים היה קיים, ב"ד אותו

אחרת. לעשות ורשאים דבריו".

לחוש ולא וע"ח בע"ש להקל כתב קמז ח"ב מהרש"ם ובשו"ת
שכיח; דבר וע"ח ע"ש שאין כיון א) טעמים: מכמה פלוג ללא
שיש הזה בזמן פו"ר מצות מלקיים מהבעל מונעת שהתקנה כיון ב)
תקנה זו אין אחרת לישא לו נתיר אם שאף להוסיף יש - חדר"ג
כיון א: סד כתובות עי' אחרת, לשאת נשוי כאדם לו יקשה שהרי

יש מצוה ובמקום - אחרינא לי יהבו לא בי וזאתדאגידי להתיר
אהע"ז אברהם וברכת ל קכח אברהם אשל או"ח מגדים פרי ע"פ
כמו פלוג לא בגלל חשש כשאין להחמיר אין ג) ד,ה; אות מ סי'

התקנה. בגוף

לאסור חכמים שגזרו שאחר פסק וויל מהר"י שבשו"ת אף לסיכום,
שאין במקום גם להקל אין שוב גרירה חשש משום וע"ח ע"ש לגרש
ט"ז, הדשן, תרומת מבי"ט, ירוחם, מרבינו נראה הרי גרירה, חשש
בס"ד שיובא כפי ועוד, אלעזר ומנחת אחיעזר מהרש"ם, פשוט, גט
יש לגט, קודם מאשר יותר הגט לאחר גרירה חשש שכשאין להלן,

להקל. מקום

החששב) הרי גרירה, חשש קיים היה אילו אף שלפנינו, בנדון
הגירושין קודם שהרי הגירושין, אחר מאשר הגירושין קודם גדול יותר
הגט. נתינת עם פוקע הזה והאיסור איש אשת של מיתה באיסור היא
מאיסור אף ר"ל נרתעים לא הפרוצים האנשים כיום כידוע ונבאר,
עם גרה אינה שכבר באשה לפנינו בנדון כמו ובמיוחד איש אשת
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תחזור שלא ודאי אחרת לאשה להנשא לבעל נתיר ואם בעלה,
עמו היתה לא לעולם באה לא כשצרתה ומה עמו, ותגור הראשונה
על הבעל ששמירת שודאי במקום וא"כ תבוא, שצרתה לאחר ק"ו
ע"ש גירושי איסור שמטרת וכיון הגט, בעקבות תשתנה לא אשתו
להשתדל לכאורה לנו יש אדרבא א"כ זנות, איסור למנוע וע"ח
שאמר וויל המהר"י שאף ואפשר האיסור, מחומר להקל כדי בגירושיה
נשואה, בהיותה גרירה חשש שאין במקום אלא אמר לא פלוג" "לא
הוא שאף לומר מקום יש לגרש, אדרבא אומר גרירה כשחשש אבל

לגרש. שיכולים מודה

שבמקום שפסקו עב חיו"ד אפרים ושער קסט סי' ישרים תומת ועי'
והובאו ממנו הגדול ב"ד דברי לבטל יכול קטן ב"ד גם לרבים תקלה

עוד. ועי"ש גרירה, חשש לענין קסד סי' ח"ו מהרש"ם בשו"ת

לנו למה עוד: שם וכתב יז, סי' אלעזר מנחת בשו"ת נמצא וכן
בגזירה גדולה קולא בכך כשיש מדרבנן אלא שאינן בחומרות להחמיר
חדר"ג באיסור נקל בזמן ובו איש אשת באיסור גרירה של עצמה

דאוריתא. הוא פוסקים שלכמה

לענין לחוש לנו שאין שדן צג סי' העזר אבן יעקב חלקת ועי'
שאין וכיוצא, ריפורמים ע"י לשאת יפשע לו נתיר לא שאם הבעל
מחשש לגרשה שהאיסור האשה לגבי בהאמור דן לא אבל לכך, לחוש

פושעת. ואינה שוטה היא והרי איסורה, את יחמיר רק גרירה

חששג) כשאין להקל מקום שיש נתבאר הרי לעיל האמור לפי
הפקר. מנהג בה ינהגו תתגרש שאם חשש כשאין היינו גרירה,

דלהלן: מהסיבות לגרירה לחוש אין שלפנינו בנדון

מפקירהא. שטותה בעת גם האשה אין בפנינו שהועד מה לפי
וכו' דכאון שונות בצורת מתבטאת ושטותה עצמה, את

מהתקףב. וכשנודע נפש, לחולי חולים בתי יש הרי בימינו,
בנדון היה וכן לרצונו, בניגוד ואפילו החולה את מאשפזים שגעון
של התקף בזמן שהרי ל"גרירה" חשש אין שוב כן אם שלפנינו,
טוב ואפילו שישמרנה, מי יש וא"כ בבי"ח, אותה מאשפזים שטות
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מתבטאת היתה שמירתה ג"כ נשואה היותה בזמן והרי מבעלה,
הגירושין. בעקבות שינוי שום יחול לא וא"כ באשפוז

בשו"ת המהרש"ם חולים בתי שיש במקום כיום להקל כתבו וכבר
המרפאים שמא לחוש שאין כותב המהרש"ם אמנם קמז, סי' ח"ב
בבי"ח חשש קיים לכאורה זה ולפי גוים, שהם כיון יחטאו, עצמם
מרע לא שאומן הכלל שידוע כיון להקל יש מאידך אבל יהודי,
וכ"כ הזה; בזמן רופא עם אשה יחוד לענין שהתירו וכדרך אומנותו
עיתים היתר שהתנה סה מהרש"ל שו"ת פי על והוא שם אש השרידי
אינו אבל המרפאים, לגבי טוב זה טעם אמנם ב"ד, בהסכמת שוטה

עצמם. החולים שבין הפקר חשש לגבי טוב

יש ולדעתו להאמור הסכים שלא ה צה אהע"ז יעקב חלקת ועי'
לבית להכניסה עליו מוטל הבעל שעל בבי"ח, גם גרירה חשש
לא שמעולם ונכפה לקטנה דומה ואינו מגרירה שמירה לשם חולים
לאשה גם לעיל שנאמר מה לפי ולכאורה אצלן, גרירה חשש היה
היה לא מעולם לגבה הרי לבי"ח להעבירה מקובל שטותה שבעת

גרירה. חשש

האשהג. הנתון שלפי כיון לגרירה שלפנינו בנדון לחוש אין
ע"כ הבטיחו בתיק הנמצא וכפי הגט, לאחר משפחתה בקרב תימצא
יתחייבו הם שאכן הגט סידור לפני לדאוג ויש ואחותה, אחיה
מהירושלמי לעיל ועי' בה, לטפל לתיק, תכנס אשר בכתב התחיבות
מועילה קרוב ששמירת מג, סי' ח"ד מהרש"ם שו"ת ועי' ומהרש"ל,

להקל.

הסיבהד. שמוצאתעל כיון יד קיט הגר"א כותב גרירה לחשש
חיים הזוג בני שכבר בנדון לומר אפשר אי וזה נגררת, מביתה
עקב הרי אחרת, אשה לשאת לבעל נתיר אם גם כן, על יתר בנפרד,
תהיה היא כה בין וא"כ הראשונה עם לחיות לו נתיר לא חדר"ג

מביתו. מוצאת

פורשים פרוצים שאנשים בגלל הוא גרירה חשש כי נפרש אם וכן
טעם כן; לומר קשה ר"ל, פרץ שהגדר כיום לצערנו איש, מאשת
לזנות עצמה תמציא השוטה האשה שמא החשש הוא שהוזכר נוסף
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שטותה בזמן האשה כאשר קיים אינו זה חשש פרנסה, חוסר מחמת
שאחיה שלפנינו בנדון כמו וכן פרנסה עול עליה אין ואז מאושפת
הגט, עם כספים זה עבור מקבלים אם ובודאי בה, מטפלים ואחותה
- סדירים ומזונות טפול תקבל שאשה להבטיח יש כאמור אבל -
ע"ש לגרש להתיר להקל קנב העזר אבן נזר האבני כותב זה ומטעם
מחלה כשהאשה כגון ממזונותיה כה בין פטור שהבעל במקום וע"ח

מזונות. לה שאין כיון נוסף גרירה חשש אין ששוב המזונות, על

אולםד) חלומה, ועיתים שוטה עתים שהיא במי הוא האמור כל
הכל. לדברי וע"ח ע"ש בכלל שלפנינו המקרה אין להלן שנראה כפי

וע"ח ע"ש דין נאמר לא כי כ סי' סוף בח"ב המבי"ט דעת
חלומה כשהיא ולא אחד, ביום הכל וע"ח שוטה עיתים כשהיא אלא
רוב כן ועל השטות, אליה יחזור שלא אפשר שאז ימים כמה
חכמים וגזירת חלימותה, בעת לגרשה יכול וע"ח ע"ש של המקרים
גיטה, את לשמור יודעת אם גם שטותה בזמן יגרשנה שלא רק היא
קכט פשוט גט להלכה והביאו לכתחילה, מותרת חלימותה בעת אבל
ועוד קיט בשערים ונודע קמז סי' ב חלק המהרש"ם אמנם לח אות
שבוע חלומה אפילו שכ' הנ"ל תשעח או"ז מתשובת עליו השיגו
ההשגה שכל לומר מקום שיש להעיר ויש וע"ח. ע"ש דין לה יש
חלומה שהיא שלפנינו כבנדון ולא שבוע חלומה שהיא מי על היא

חדשים. כמה

מי אלא וע"ח ע"ש בכלל נכללת לא כי כותב יב ס"ק קיט הט"ז
כמה שיש ואף קבועים. בזמנים אליה חוזרת שהשטות שהוחזקה
מהרש"ם עי' קצוב, לזמן חוזרת השטות אם נ"מ מה שתמהו אחרונים
מסוימות תקופות שיש היינו קבוע זמן פירש ושם קסד, וח"ו קמז ח"ב
ולרווחי מדויק לזמן הכוונה אין אבל קיץ חום כגון קבוע גורם או
כדי נקבע קצוב זמן כי כותב מז סי' גדול" "האור הרי קצובים, זמן
אבל תחזור כי לחוש יש וע"כ קבוע, ולדבר לחזקה השטות את להפוך
ספק ובמקום שוטה ספק אלא אינה האשה קבוע, זמן לשטות כשאין
שלחן שבסוף שו"ת ועיין שם, אש שרידי ועי' לגרש, להקל מקום יש

עוד. שם ועיין הט"ז, דעת את לצרף שכתב כה סי' הגר"ז ערוך
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זרוע באור המובאת הרשב"א מתשובת לכאורה גיסא שלאידך אלא
יותר להחמיר יש קבועים זמנים לה שכשאין נראה הנ"ל ובמהר"ם
בכלל היא אם ספק הדבר קבוע זמן לה אין שאם שכתב מלגרשה,
זה ולפי קבוע, עת כשיש דוקא נראה ומהירושלמי חלומה-בריאה,
שאין מטעם להקל לצרף שאין נראה ועכ"פ גדולה, חומרא לכאורה

וקבוע. קצוב זמן לשטות

לגרשה) אסרו לא כי להוסיף יש לעיל האמור לכל נוסף
שוטה. מהי להגדיר ויש "שוטה", עיתים בכלל שהיא מי אלא
נכלל שלפנינו הנדון האם לדעת ויש ראשונים נחלקו שוטה בהגדרת

שוטה. בכלל

אינה עצמה ואת גיטה את לשמור היודעת שוטה שכל פוסקים יש
ח"ו כד נתיב ירוחם רבינו דעת וזו לכתחילה ומתגרשת שוטה בכלל
אחיעזר ומהם אחרונים כתבו וכן הנ"ל זרוע שבאור הרשב"א ותשובת
שטותה בזמן שגם ומוסיף כן, הכותבים אחרונים עוד והביא יז ח"ג
כתב בזה וכיוצא כרחה, בעל גט זה אין עדיין רצון לה שאין אע"פ
אנשים גבורת שבספר בשו"ת הש"ך ואבי קמג, סי' טוב יום בעונג
סוגי בין אמרו של"פ זה, באופן פלוג" "לא לומר אין כי כתב ו סי'
וכ"ה אומרים, שוטה אינו לבין שוטה שהוא מי בין אבל שוטים

שם. באחיעזר

בכלל נכלל מה בקיאים אנו שאין הפוסקים שיש להעיר שיש אלא
וכ"כ שמחה ור' מורו בשם שם זרוע אור עי' נכלל, לא ומה שוטה
אלא גיטה, לשמור יודעת נקראת מה בקיאים אנו שאין קיט ט"ז
חומרא להמציא ומנין בקיאים אנו שאדרבא שם אחיעזר כותב שכנגדם
יכולה שאין בשוטה שמחה ר' דברי את פירש שם אש ובשרידי זו,
אף מועיל השטות בעת לשמור יכולה אבל השטות, בזמן גט לשמור
אם מודה מהרש"ל שאף כתב סה ס' ח"ד ובמהרש"ם החלימות, לזמן

לגמרי. בריאה היא החלימות בזמן

מהר"ם ובשו"ת שם שמחה ר' דעת את לצרף יש הנ"ל לכל נוסף
אותם לו שיש מי אלא שוטה בכלל נכלל שאין תנה סי' פראג דפוס

חז"ל שקבעו כלסימנים המאבד הוא שבהם שהעיקרי חגיגה במסכת
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ועכ"פ זה). מכלל יצאו השוטים רוב זו (ולדעה לו, שנותנים מה
שהיא האשה של הבעיה אין בפנינו שהועד מה לפי שלפנינו בנדון
רדיפה, ומחלת בדכאון שהיא הועד אלא לה שנותנים מה מאבדת
ח"ב חיים דברי ועי' - זו כדעת פוסקים אין הפוסקים שרוב ואף
ראויה אינה רק "אם נותנים רבנים מאה שהיתר מא סי' העזר אבן
כח יש אדם בני חוש נגד דבר והוא הארץ כל כדרך הבעל עם לדור
המבואר שוטה דיני כפי בנשתטית" דוקא לא להתיר רבנים מאה ביד

לאצטרופי" "חזי זה נימוק מקום מכל - ד סעיף א יו"ד בשו"ע

נד סי' העזר אבן כהן חיים ר' שו"ת דעת כן במהרש"םכמו גם (הובא

יותרהנ"ל) נמשך האחרון חלימותה זמן באם אשה לגרש להקל שיש
להקל יש וכן לעולם, כך שתשאר לתלות יש אז כי קודמות מבפעמים
שנאמר מה לפי שלפנינו בנדון לגמרי. מתרפאת בריאותה בזמן באם
כרגע והיא מבעבר יותר נמשך הנוכחי חלימותה זמן הדין בבית

לחלוטין. בריאה

ויודעת ארוכות לתקופות המבריאה שוטה שלגבי לומר יש לסיכום,
שנותנים מה כל מאבדת ואינה וגיטה עצמה לשמור שטותה בזמן גם
יש בחלימותה, מבעבר יותר ממשיכה הזו בפעם אם ובמיוחד לה,
להעדיף, שיש כתב הנ"ל באחיעזר אמנם גט. לה ליתן להקל מקום
גירושי על רבנים מאה והיתר שניה אשה נישואי אפשרי, כשהדבר

חלומה. היותה בזמן האשה

יכולו) אדם לטובת שנעשית תקנה שכל הכלל ידוע כן כמו
"איני אומרת לענין שאמרו וכדרך חכמים בתקנת אפשי אי לומר
שלא התקנה ולכאורה ועוד, א, פג כתובות עי' עושה", ואיני ניזונת
לומר האשה יכולה וא"כ האשה, לטובת נעשתה שוטה עיתים לגרש

חכמים. בתקנת אפשי אי חלימותה בעת

וע"כ לטובתה נתקנה התקנה קנב אהע"ז נזר אבני לדעת ואכן
שמתוך שמסייג אלא חכמים, בתקנת אפשי אי לומר האשה רשאית
שלא הפרוצים לטובת גם נעשתה שהתקנה נראה מהרש"ל שו"ת
מתירים ודאי שישמרנה מי יש שאם מודה, הוא שאף אלא בה, יכשלו
תקנו לא בגט רוצה שכשהאשה לה סי' גדול האור מצדד וכן לו.
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יש שאדרבא בזכותה, ולא בזכותו לצדד יעשה לא וכן והוסיף: חז"ל,
פניה, על אחרת הבעל ישא באם עולמית תתעגן שלא לתיקונה לחוש
חלימותה, בעת - לו נתיר לא אם גם תקנה יש הבעל לגבי אבל

בגט. עצה שיש כיון חדר"ג להתיר אין כן וכמו

הנשואיןז) לאחר רק לו נודע כי הבעל טען שלפנינו שבנדון כיון
טענתו כי שנדגיש ואף הנשואין, מקודם עוד חולה היתה אשתו כי
הגירושין בתביעת שדן הדין בית של מהפרוטוקול ואדרבא הוכחה לא
שהאמת יוכח אכן אם בדבר נדון מ"מ כן, השתמע לא הרופא ומעדות

מזה. ידע לא הבעל ורק וע"ח ע"ש היתה הנשואין קודם שכבר

חכמת עה, סי' העזר אבן ח"א יצחק עין כהן, חיים ר' לדעת ואכן
כיון להקל, מקום יש קנב-קנג העזר אבן נזר ואבני קיט לסי' שלמה
נולדה שהמחלה כיון שמירתה חובת הבעל על חל לא זה שבכגון
חתם שו"ת על שהשיג במה שם קנג נזר אבני ועיין הנשואין, קודם
הנשואין מקודם היתה המחלה אם שאף שכתב ג סי' ח"ב אהע"ז סופר
חייב ושוב נוכראה גופא "למדה שהבעל כיון הבעל על חובה חלה
ח"ו אליעזר ציץ ובשו"ת קסד. ח"ו מהרש"ם בזה ועי' בשמירתה"
על לו גלתה שלא כהוגן שלא שעשתה שכיון מוסיף ב פרק מב סי'
כד ס"ק קיז סי' בסוף שמואל בית כתב זה כגון על הרי מחלתה

חיוביו. מכל הבעל את לפטור שיש

שלרובח) כיון שם אלעזר המנחת כותב להקל נוספת סיבה
הרי לעיל, וכמובא כשר, הגט נתגרשה אם וע"ח ע"ש הפוסקים
בזמן ובו לגרשה לבעלה נאסור ואם מדיעבד, עדיפה הדחק שעת
מזה, גדולה דחק שעת לך שאין ודאי אחרת לישא לבעלה נתיר
דינו שחדר"ג דעה ויש החדר"ג כ"כ שנתפשט בימינו ובמיוחד
בעת לה להתיר ולא אחרת לישא לו להתיר זר והדבר כדאוריתא,
העזר אבן צבי תפארת בשו"ת הסכים וכן מבקשת, אם גם חלימותה

א. חדר"ג דיני

הדברים, בעתמסקנת אשתו את לגרש מר... לבעל להתיר יש
חלומה, ועיתים שוטה כעיתים הידועה אשה שהיא אע"פ חלימותה,
רוב ולדעת דיעבד אפילו לגרשה האוסרים פוסקים יש שלכאורה ואף



חלומה ועיתים שוטה עיתים שהיא לאשה תרגגירושין

ולהתיר להקל לנו יש לכתחילה, לגרשה לאסור יש לפחות הפוסקים
הבאות: מהסיבות לגרשה

שאיא. במקום פוסקים הרבה ישלדעת הגט ע"י "גרירה" חשש ן
פלוג". "לא אומרים ואין ולגרש להקל

יפחתב. הגט ע"י שאם לומר מקום יש המחמירים לדעת גם
פנויה לאיסור איש אשת מאיסור "גרירה" במקרה האיסור חומר

לגרשה. להתיר יש -

שפורטו.ג. סיבות מכמה גרירה חשש אין שלפנינו בנדון

שוטהד. "עתים" בכלל נכלל אינו שלפנינו שהמקרה דעה יש
נמשכת הנוכחית האשה חלימות הנתון שכפי ובמיוחד וע"ח,

מבעבר. יותר

עיתיםה. בכלל נכלל שאינו אפשר שלפנינו המקרה כן על יתר
"שוטה".

ולאו. האשה את לכפות בא כשהבעל כשהאיסור לומר יש
בגט. רוצה כשהאשה

עודז. וע"ח ע"ש היתה שהאשה הבעל טענת את לצרף יש
אחרונים שלכמה זה, את ממנו העלימה והיא הנשואין מקודם

לגרשה. איסור חל לא שכזה בנדון

הגט אחרי בה שיטפלו אחותה ו/או אחיה בהבטחת מותנה זה כל
הדין. בית רצון לשביעות מגוריה ומקום מזונותיה ובהבטחת

מסקנות:

ועודא. רמ"א לדעת חלומה, ועיתים שוטה עיתים שהיא אשה
אינה דיעבד שאף הסוברים ויש לכתחילה לגרשה אפשר אי

מגורשת.

אבלב. פניה, על שניה אשה לשאת לבעלה המתירים יש אכן
מפני רק ולו נשים, שתי לו שיהיו רצוי פתרון זה שאין ברור

שתיהן. לפרנס חייב שיהיה

ישג. תופקר האשה שמא חשש שכשאין נראה אחרונים מרוב
להקל. מקום
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ישד. התקנה, טעם כשנתבטל חכמים תקנת לבטל אין אם אף
תבוטל. שהתקנה מחייבת לתקנה כשהסיבה התקנה לבטל מקום

יותרה. מפריצות מוגנת אינה מבעלה בנפרד החיה אשה כיום
נשואה. אשה מאשר

נפש,ו. לחולי חולים בתי שיש בזמנינו להקל מקום יותר יש
הגט. לאחר משפחתה חיק אל שבה כשהאשה וכן

ביוםז. מתחלפים כשהעיתים היינו פוסקים לכמה שוטה" "עיתים
אם מקילים ויש קצובים, לזמנים חוזרת שהשטות או אחד;

מהרגיל. יותר ממושך זמן נמשכת האחרונה החלימות

סובריםח. ויש וגיטה, עצמה לשמור יודעת אם "שוטה" בכלל אין
היא ששוטה אומרים יש שוטה, בהגדרת בקיאים אנו שאין

לה. שנותנים מה כל המאבדת

עליה.ט. לוותר האשה יכולה האשה לטובת נעשתה שהתקנה כיון

נתבררי. באם להקל מקום יש וכן להקל, מקום יש הדחק בשעת
מהבעל. הנשואין שמקודם מחלתה העלימה שהאשה

תשמט, סיון חיפהל שאנן, שלמה ח.



לחו"ל לצאת לו יאפשר הדין שבית כדי ועדים סופר שמינה תרהבעל

נט סימן

לצאת לו יאפשר הדין שבית כדי ועדים סופר שמינה בעל

הבעל בידיעת שלא זה גט למסור ניתן האם לחו"ל,

yeygl epl oi` /hbd z` lhal ick dpcne` xg` mikled oi`

ipipra oian epi`y lray gipdl yi /hbd z` lhia lrady

yyg ly dwxna /hbd z` lhal rcei `l mzqd on dkld

.jk xg` oecle hbd z` xeqnl ievx oebr

בגלל לאשתו גט לתת בזמנו אותו חייב הדין שבית בבעל מעשה
כפיה. של חיוב היה לא אבל ועוד, עלי מאיס וטענת אלימות טענת
אין "נעלם" הבעל כיום אשתו. את לעגן מתכוון שהוא הודיע הבעל
באשתו לנקום רוצה שהבעל לנו ידוע רב, זמן זה אותו מוצאים
שהבעל בעת שנים כשלש לפני הרחוק בעבר והנה עגונה. ולהשאירה
את לו לאפשר כתנאי הדין בית ידי על חויב לחו"ל לצאת ביקש
עברו מאז השליש, הבעל ואכן לאשתו, גט להשליש מהארץ יציאתו

הת לא הבעל הגט, השלשת מאז תקופה אותה בכל שנים. ייחדכשלש
בעת התנייה כל הייתה לא ישן, לגט לחוש שאין כך אשתו, עם
לחו"ל. לצאת לו שיתאפשר מנת על ניתן שהוא ברור כי אם המינוי,

ונתבקש בשנית לצאת הבעל רצה מכן לאחר שנה כי נציין עוד
בתוקפו הוא והגט גט השלשתי כבר הלא הבעל טען ואז גט להשליש

פעם. עוד לעשות ולמה

שהיא לאשתו גט ולתת הנזכר המינוי את "לנצל" רוצה הדין בית
עגונה. אשה כיום

אולם - הגט את ביטל הבעל שמא לחוש לנו היה לכאורה והנה
העזר אבן שמואל בית סיבות: מכמה לזה, לחוש שיש נראה אין
לבטל שא"י ובסמ"ג התרומה בספר "ועיין כתב ה ס"ק קלד סימן
ודאי זה דבר הגט". לכתוב להם שצוה ועדים הסופר בפני שלא
שיש ודאי כי (אם חולקת, דעה הביא לא והב"ש עשה, לא שהבעל
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כיון עדים, בפני גט לבטל יודע אינו שהבעל סביר מחלוקת);
סופר בשעתו שמינה ממה ששכח מסתבר וגם חילוני, בבעל שמדובר

ושליח. עדים

אשתו, את לעגן רוצה שהבעל כיום לנו שידוע כיון נוסף חשש
שהבעל לכאורה ברור והלא הגט את לאשה לתת נוכל כן אם כיצד
יצא לאם רק הוא שהמינוי הבין והשליח הסופר את שמינה בעת

תנאי. ללא ניתן שהמינוי אף יותר, ולא לחו"ל

בגיטין דעת גילוי הכלל שהרי לזה לחוש לנו שאין נראה אולם
יהודה "דרב א לד דף גיטין שאמרו מאותה טוב וכי הוא. מילתא לאו
אשקליה תנא ובטליה, ביראה ירמיה דר' לחתניה גיטא אשקליה
קרי אותיבו לסהדי להו ואמר כרחיה, על ואשקליה תנא הדר ובטליה,
היא, מילתא בגיטא דעתא גלוי דעתך סלקא ואי ליה; וכתובו באוניכו
משום מהני לרבא שאף אמרו ושם בתרייהו". רהיט דקא ליה חזו הא
הייא, לה הבו אשור להו דאמר בתרייהו, רהיט דקא "האי לומר שיש

גברא". דההוא צערא דמשלם היכא כי

מוינא: הגט לעניין קמה סי' ט"ז ועי'

שכיב של הגט עניין לפני המסדר הרב אומר שאם פשוט נראה
אנו שאין אלא חליצה, או ליבם תזקק שלא אשתו דיגרש מרע
כן שאחר אלא לגמרי, ממנו מגורשת והיא כלל, תנאי על מגרשים
וא"כ וליתן... לכתוב מצוה הוא הרב דעת על כי אותו... לישא חייבת
(בנידון שלו, דעה על יהיב דהבעל המסדר, הרב בתר שאזלינן כ"ש
כזה נעשה וכבר תנאי) על גט שאין אמר שהרב חולק אין שלפנינו

ז"ל פלק מהר"י ע"פ הסמ"ע)בוינא מלובלין(בעל מהר"ם עליו וחלק ,
והקנס, החרם מצד וישאנה שיחזור בפניו תחילה שהזכירו כיון ואמר
שאין המסדר שאמר מה מועיל ולא תנאי, על גט כנותן ליה הוי
ואינה דחוים, בדברים בזה והאריך תנאי... על גט ליתן בש"מ נוהגים
מגורשת דודאי - הרבנים כל כמעט עליו חלקו וכבר כלל, האמת ע"צ

מו"ח כתב וכן תיכף... היה קמח.(הב"ח)גמורה בסי'

אותו, לישא רוצה אינה היא "ואם טז ס"ק שם הב"ש עמו והסכים
הגט, מקרעים לכן תנאי, בלא שמגרש כיון איסור, חשש שום אין



לחו"ל לצאת לו יאפשר הדין שבית כדי ועדים סופר שמינה תרזבעל

הדור חכמי "וכל קכב, סי' מלובלין מהר"ם בתשובת זה דין ועיין
עליו". חולקים

שאשתו ע"מ אלא הגט את נתן לא שהמגרש לנו שברור שאף הרי
ואם הגט, את הכשירו ישראל גדולי רוב מקום מכל מיבום, תינצל
התנה שלא כיון לחו"ל, לצאת מנת על הגט שנתן כיון כאן אף כן

זה. גט עגון במקום להכשיר מקום שיש הרי דבר,

באמצע שאמר בבעל שדן קיג סי' ח"ד מלכיאל דברי שו"ת ועיין
שאמר דמה נראה "באמת שם: וכתב ויצא. אגרשך לא הגט כתיבת
לסופר אמר שלא דידן בנידון ביטול... אינו גט יתן ולא יגרש שלא
דעתא כגילוי רק והוי והעדים, הסופר שליחות ביטל לא הרי כלום
שבכ"ז די"ל לאשתו. זה כשאמר לא אבל הוא... מילתא דלאו בגיטא

לגרשה". אח"כ יחפוץ אם לו מוכן שיהא כדי הגט שיגמרו רוצה

כמו שניתן או נכתב שכבר גט בין לחלק לדון מקום יש אמנם
ושליח. ועדים סופר מינה רק שהבעל לגט מוינא הגט

שמא מומר של שליחות בגט הפוסקים שחששו מצינו אמנם
שליח מדין בעבורה שיזכה שליח גם שיעשה תיקנו כן ועל יבטלנו,
ובט"ז יא קמ סי' שו"ע עי' הולכה שליח גט על בנוסף וזה לקבלה
אף ולכאורה יז. ס"ק וב"ש כג ס"ק הגר"א יד וס"ק ה ס"ק שם

השליחות. את ביטל שמא לחוש לנו היה שבפנינו בנידון

יועיל: שהגט נראה ואעפ"כ

באחדא. שדן מה סי' העזר אבן חלק בינה אמרי שו"ת עי'
להולכה, שליח ע"י גט כתב לצבא יציאתו ולפני לצבא שנלקח
טירחה דמי לו תשלם שהאשה עד הגט למסור רצה לא השליח
כי נודע בינתיים שנים, מספר הדבר ונמשך סירבה והאשה
ובין השליח, עם להסדר הגיעה והאשה השתמד, הבעל
השליחות, את המגרש ביטל שמא היה בהם שדן החששות

מה הביא זה במומרועל שחששו שאף מאירות ופנים ב"ח
השליחות יבטל יא)שמא קמ שו"ע ש"אי(עיין במקום מקום מכל ,

לחוש שאין גדול, בטורח אלא אחר בגט להשתדל אפשר
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יכולים אנו כשאין אמורים הדברים כאן אף והלא לביטול".
נעלם. שהוא כיון גט ממנו להוציא

נמצאב. אינו שהבעל שליחות בגט הוא מומר נידון החשש ועוד
ידעו לא דין ובית האשה השליחות ביטל ואילו האשה במקום
היה מבטל היה שאילו שלפנינו במקרה כן שאין מה מזה,
עורך לו יש והרי לשליח או הדין לבית להודיע דרך מוצא

ביה"ד. בפני אותו שמייצג דין

מהשלשתג. זכר לא שהמגרש לנו ברור דידן שבנידון גם ומה
יחזור שלא למקרה רק הוא שהגט שהבין להניח גם ויש הגט,
גילוי שאין הטענה את יקשה זה זאת נאמר שאם אלא מחו"ל,

הגט. של השליחות את פוסל דעת

וישד. לבטל, שיכול יודע אינו שהבעל ברור נראה מקום מכל
יהדות, מעניני יודע שהיה מומר בין המגרשלהבדיל הט"ז, (ובנידון

גיטין) סופר ביהדותו היה להניחעצמו שיש בימינו מצוי חילוני לבין
ושליחות. גט ביטול של מהאפשרות יודע שאינו

לבעל ולהודיע האשה לידי הגט את למסור שיש נראה כן על
אולם האשה, לידי נמסר כבר הגט כי הבעל של עו"ד באמצעות
והרי דין, בית ומעשה גירושין תעודת זה בשלב בידה ניתן לא לאשה
לאחר אז כי הבחנה, של חודשים שלושה להמתין עליה וכה כה בין
רכוש בעניין טענות לטעון כדי ממחבואו יצא שהבעל ייתכן שישמע
אפשר תצליח לא זו עצה ואם שני, גמור גט לה לסדר נוכל ואז

להינשא. רשאית אכן והאשה כשר, שהגט כאמור

יצא נמסר שהגט ששמע לאחר הבעל הדבר, נעשה כך אכן
פקפוק. כל בלא שני גט סודר ואז ממחבואו,

שמסרנו נכון שעשינו הסכימו והם ישראל מגדולי כמה עם נועצנו
הגט. את



גיטין בעניני קצרות תרטשאלות

ס סימן

גיטין: בעניני קצרות שליחות;שאלות גט מסירת בעת מסירה עידי

שלהם בדיו שחתמו עדים מהכתב; שורות משתי יותר שחתמו עדים

enzgy micr /c"aa oziy zeily hba dxiqn icir akrn oi`

oi` /dxiqn icir md dnizg icir /leqt hbd zexey ipy xg`

mezgl leki xcqnd ax /dpey`x dxey crd d`xiy akrn

enzg `l mipey`xdyk mezgl leki m`d iyily cr /crk

.lrad ly epi`y eica mzgy cr /eipta

לא לאשה משליח הגט מסירת ובשעת מחו"ל גט שהגיע מעשה
בלבד. הדיינים שלשת אלא מסירה עדי היו

ד סעיף קמב העזר אבן ערוך שולחן

ג' בפני לה ליתנו צריך פסול, או קרוב [השליח] הוא אם אבל
מסירה. לעדי אחרים שנים ליטול עוד מחמירין ויש הגה... זולתו.

בפני נמסר הגט באם מסירה לעדי הדין מעיקר צורך שאין הרי
שלשה.

אחרונה. משורה שיטות שתי רחוק הגט על שחתמו עדים

לקבל סירבה האשה בפירוד, חיים רבות ששנים זוג בבני מעשה
גיטה לקבל הסכימה הדין. בית של גדול שיכנוע לאחר והנה גט,
שורות שתי של במרחק חתמו העדים כי נתברר הכתיבה אחר אולם
גט לכתוב מוכן שיהיה סופר כבר היה לא הגט. של אחרונה משורה
היה לא הדין בית של הקשים מהתיקים התיק היות ועקב מחדש,

למחר. לדחותו טעם

שני אויר כדי יניחו לא נפסק: א קל סימן העזר אבן ערוך שולחן
פסול הגט הניחו, ואם הגה לחתימתם. אחרונה שיטה בין .(טור)שיטין

מסירה עדי ע"י ומכשירים חולקין והר"ן)ויש והרשב"א והרמב"ן .(הרמב"ם
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על אף כשר, הראשון, חתם כך ואחר תחלה, האחרון העד חתם ואם
הגט מן שיטות שתי חתום השני היה דמתחלה גיטין)פי .(סדר

בגט. פסול חשש יש כן אם

ואסביר: שלישי, כעד אחתום שאני החלטתי

מינה שהבעל בעת נוכח הייתי הרי הגט מסדר הייתי ואני היות
גירושין. ולשם ולשמה לשמו לכתוב להם וציווה והעדים הסופר את

הגט. על לחתום אותי שיצווה מהבעל ביקשתי כן כמו

יהיו החתימה שעידי הרי"ף לשיטת לחוש יש הדין מעיקר והנה
ברמ"א כנפסק דבר. חצי של חסרון משום יש שאחרת מסירה, עידי גם

יראו והם מסירה, לעדי חתימה עדי ליקח נוהגין "גם שהבעלשם:
עדים של אחד כת בפני נעשה הכל שיהיה כדי לכתוב, לסופר צוה

ובסמ"ג) גיטין הל' פסק(במרדכי שלא ט ס"ק שם הגר"א ביאור ועיין ."
אבל ישרים בתומת וכ"כ דבר חצי ולא דבר משום כו'. "נוהגין כן:

הוא". בפ"ע דכ"א ליתא

אין אבל ראשונה, שורה כתב שהסופר בעת נוכח הייתי לא אמנם
לעיכובא. זה

הלכות גיטין מסכת המרדכי דברי הם הרמ"א דברי מקור כאמור
כתב: ושם תנב] [רמז גט

אחת, בכת הכל לעשות הדבר טוב מפלוגתא, נפשין לאפוקי "ואולם
ואותם לאשתו גט לכתוב כשרים עדים בפני לסופר הבעל שיאמר
פלונית לשם שכותבו הסופר להם ויאמר כתיבה בשעת יהיו העדים
לחתום הבעל יאמר עצמם עדים ולאותם פלוני של ולשמו פלוני אשת
דמסתמא כשר שהוא נראה הגט כתיבת בשעת עדים שם אין ואם בגט.
כן כותבו מסתמא עדים בפני לשמה לכותבו לסופר צוה שהבעל כיון
ולא הן בקיאין דרוב הסופר כתיבת מכיר אינו ואפילו ובהכשר לשמה
את המוליך השליח אם כי הגט כתיבת בשעת להיות חכמים הצריכו
הגט על לעז הבעל להוציא שלא נחתם ובפני נכתב בפני שצ"ל הגט

לשמה". כתבו לא שמא לחוש אין נותנו עצמו כשהבעל אבל
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צריך שם: שנאמר מה על כא סעיף הגט בסדר הגר"א אמנם
עצמם שלהם לאשתו, גט לכתוב לסופר לפניהם הבעל שאמר שהעדים
והאשה האיש שם שיטה כתיבת בשעת שיעמדו וצריך לחתמו, יצוה
וצריך לח: בס"ק חידש זה ועל ולשמה. לשמו שכותבו וישמעו והזמן,
בע"מ ואפילו כשר הגט אם ידע שלא בפסול חתימתן דאל"כ כו'.

כנ"ל. פסול

הנ"ל הגר"א דברי על כתב קיד סי' ח"ד העזר אבן משה האגרות
הגר"א. לדברי לחוש שיש ודאי מקום מכל תמוה. שהוא

לשמו נכתב שהגט שהעידו עדים שני כבר שהיו כיון נראה אמנם
בשעת אלא בעדים צורך שאין כיום פוסקים אנו הרי ובנוסף ולשמה,
זה אף מעכב אין שליחות גט שאינו ובגט ראשונה שיטה כתיבת
- לכתוב שמתחיל "בשעה ט: ס"ק קלא סימן שמואל בבית כמבואר
משליח גרע לא מיהו התחלה בעת שם שיהיה טוב לכתחילה היינו
והמ' דהסמ"ק גט ומסדר די, לשמה קולמוס קול שמע אפילו דקי"ל
צריך השליח דוקא כשר נמי קולמוס קל שמעו לא אפילו משמע

חתימה". עידי ולא קולמוס קל עכ"פ שישמע

יכול אם גט המסדר "רב בדין הנ"ל משה אגרות בשו"ת דן וכבר
בדבר הנה שנתמנה... העד במקום הכתיבה לאחר חתימה עד להעשות
ראה הזה ועד הגט הסופר שכתב אחר החתימה על אחר עד מנוי
דמינוי ... הורה יפה לשמה הסופר שכתב ואיך לסופר הבעל ציווי ג"כ
בשום עדי אתם בעינן דלא עדות דין לעצם צריך אין ודאי לעדים
דכשלא משום או כמפורש... מינוי צריך החתימה לענין רק עדות...
איך עכ"פ שליחות... דבעי משום או לשמה חשיב לא הבעל צוה
אחר גם למנות יכול הרי וזה החתימה על רק שייך הוא שנימא
עכ"פ מינוי... בעי לא לשמה ושכתב הבעל שצוה עדות ומצד הכתיבה
קודם מינהו החתימה ועל הכל שראה כיון לכו"ע כשר דידן בעובדא

שהאריך. שם עיין שחתם...".

בפני חתם השלישי שהעד כיון בעיה, קיימת שלכאורה אלא
תוספות שלדעת אמנם שאף בפניו חתמו לא הראשונים אבל הראשונים
דיוקם לפי אבל חשש, אין שם הרא"ש וכן שם ור"ת א פב גיטין
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שלא בדעתו גילה שלישי להחתים שבא כיון לפוסלו יש רש"י בשיטת
חתמו שלא כיון כלום אינו וחתימתו שלישי עליו שיחתים עד גט יהא
דעת על היא זו ששיטה הזורק פרק סוף שם הר"ן אולם זה. בפני
אבל בו, ומגרש חוזר ואינו מבוטל בטלו שאם השולח בפרק הסובר
שלו דעת הגילוי אין לבטלו אפשר אי בהכשר הנכתב שגט להלכה

בו. ומגרש חוזר שהוא כיון כלום

חותמין אין הגט עדי יג: סעיף קל העזר אבן ערוך שולחן ועיין
מכשירין ויש פסול. זה, בפני שלא זה חתמו ואם זה. בפני זה אלא

בפניהם) שלא והשלישי זה, בפני ב' חתמו ר"ת)אם בשם והגר"א(טור .
חתם השלישי שלפנינו בנדון הנ"ל. הר"ן את הביא וגם כר"ת פסק
ולשמה. לשמו שחתמו לפניו העידו שנים ואותם הראשונים שנים בפני

שלא הראשונים שנים חתימת אם גם להכשיר יש הנ"ל ומלבד
בחו"מ כנפסק שכשר בקרובים מילואוהו מדין מעכבת, השלישי בפני
מילאוהו לעניין שכתב קל סימן העזר אבן יוסף בית ועיין יד, מה סי'

בהמגרש כדמשמע שטרות לשאר שוה הגט דין "כי .(פז:)בקרובים:

כבר שהגט אחר בקרובים למלאות ניתן היה אם לדון שיש אלא
דין. בבית נראה

מרוחקים העדים היו יד: מה משפט חושן ערוך בשולחן דהנה
מלא והעדים הכתב שבין הריוח והיה שיטין, שני על יתר מהכתב

קרובי או פסולים להזדייף.בעדים יכול אינו שהרי כשר, זה הרי ם,
פסולים, או בקרובים שמילאוהו קודם דין בבית השטר נראה ואם
שבא קודם קרובים מילוי ידי על הוכשר אם אבל תקנה. לו אין שוב

כשר". הלוה, מדעת שלא מדעתו, המלוה עשאו אפילו לב"ד,

מדאמרי' כו'. וי"א כו' נראה "ואם לג: ס"ק הגר"א בביאור וכתב
עדיין". למלאות הב"ד יצוו פסול אמאי פסול שטין שני הרחיק

כשטר דינו לבדיקה, הדין בית בפני שהובא גט האם לדון ויש
שמא או קרובים. מילואוהו אם גם יוכשר לא ושוב ב"ד, אותו שראו
שהוא נקבע לא עוד כל דין, בית צריך אינו הדין שמעיקר גט לגבי
מעשים והלא דין. בית ראוהו דין לו אין לתקנו ניתן עוד כל או כשר

הדין. בבית שנראו לאחר גם עדים חתימות שמתקנים יום בכל
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עדים של בדיו שנחתם גט

הייתה השלישי העד של החתימה האם זה בגט התעורר נוסף ספק
החתימה. לפני הדיו את קנה הבעל האם דהיינו הבעל, של בדיו

קנה באם אמנם פסול, הגט שלו שאינו בדיו שנכתב גט והנה
הגט כתיבת לגבי זה וכל כשר. הגט מסירתו, טרם הגט את הבעל
עלמא לכולי הבעל, של שאינו בדיו שחתמו עדים לגבי אבל עצמו,
שליט"א יוסף לגר"ע אומר יביע שו"ת עיין הדבר ובטעם כשר. הגט
כותב שאינו לקפידא מקום יש בסופר שרק כה סי' העזר אבן ח"ג
כן, עשה לא והוא בכליו לכתוב ציווהו שהבעל כיון הבעל של בדיו
במקרה לא [ובודאי להם ציווה לא שהבעל בעדים כן שאין מה
בקולמוס לכתוב השלישי לעד שציווה הוא עצמו שהבעל שלפנינו
וכן לכתחילה, ליתנו אפשר אף חתימה לגבי כן ועל העד], של ודיו

אחרונים. מכמה נג עמ' חזן לגר"י יצחק בחכמת הובא

סא סימן

אחרי דקות כ8 מסירה בעידי נמסר ביום שנכתב גט

חשש בזה יש האם החמה, שקיעת

dpeny m`d /dlila mzgpe meia azkp oicd dn /dyrnd xetiq

oia mzge meia azkp /zeynyd oiak epic driwyd xg` zewc

miliwne opaxca `id dl`yd f"e` g"xdn /d"cl xyk zeynyd

.cala dnizg icra hb xeqnl ozip oicd xwirn /zewtqa da

המעשה סיפור

לגבי להסכמה הגיעו ומייגע ארוך מו"מ ולאחר ביניהם רבו זוג בני
לדחות מקום שאין לנכון ראה ביה"ד היום, סוף לקראת הגט סדור
נכתב, הגט ע"כ האשה, של חרטה מחשש אחר, ליום הגט סידור את
אחר דקות מספר כאמור היה הגט, ובדיקת כתיבת סיום אולם
מכן ולאחר מסירה, בעידי הגט את למסור החליט ביה"ד השקיעה,
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נעשה, וכך שנית. יימסר והגט דשטרא לשופרא חתימה עידי יחתמו
השקיעה. אחר דקות מ20 למעלה אולי הייתה השניה המסירה

בלילה. ונחתם ביום נכתב של חסרון אין האם השאלה

ונחתםא) ביום נכתב ב: סעיף קכז העזר אבן ערוך שולחן
דנכתב וי"א ענין. באותו עסוקים היו אפילו פסול, שלאחריו, בלילה
ס"ק הב"ש וכתב כשר. הדחק בשעת שלאחריו, בלילה ונחתם ביום
וצריכה במוקדם אפילו תצא לא נשאת ואם בו תנשא ולא פסול ב
בנים לה אין אם דתצא ס"ל הר"ן אלא ק"נ בסי' כמ"ש אחר גט

בנים. לה היה אפילו דתצא ס"ל והרא"ש ממנו

אפילו גמור דבמוקדם "והעיקר פסק: ה חידושים קכז גיטין ובתורת
לכתחילה אפילו הדחק בשעת כשר ביום ובכתב תצא, הדחק בשעת
כתב: כד קכז השלחן ובערוך פשוט". הגט מסקנת וכ"ה לאשה ליתנו
בלילה אחר גט לכתוב מספיק הזמן שאין כשרואין מרע "בשכיב
ואפשר ות"ג], [ג"פ לכתחלה כן לעשות יכולים ליבם זקוקה ותשאר
ותשאר הגט ליתן יתרצה לא שאח"כ שמשערים כגון עיגון במקום דגם
דלא מילתא דזהו אלא לכתחלה, זה על לסמוך ג"כ יכולים עגונה
ולחתום לכתוב יותר דמוטב ובוודאי דעתו. ישתנה קצר שבזמן שכיחא
מזמן אחר ביום משיחתומו בלילה גט ליתן נוהגים שאין אף בלילה

וכו' דנן גיטא שיכתובו אף ".הכתיבה

והאםב) השמשות, בבין הדין מה לילה, נאמר כאמור בשו"ע
השמשות. כבין או יום כדין לדון יש השקיעה לאחר דקות 8

ליג) "ונראה כא: ס"ק רלג סימן הציון בשער המשנ"ב כתב
הוא השקיעה אחר דתיכף דסברי והגאונים הגר"א לדעת דאפילו עוד
דעת על סומכין הדחק דבשעת לומר נוכל מקום מכל השמשות, בין
שהכסיף שנראה עד הוא ודאי יום עדיין דאז לה דסבירא יוסי ר'
כדאי א ט בברכות דאמרו ממאי גרע ולא לתחתון. והשוה העליון

הדחק...". בשעת עליו לסמוך יוחאי בר שמעון רבי הוא

גלאנטיהפרד) מהר"ם את שהביא לאחר קכג סי' סוף חדש י
ופסק בלילה", או השמשות בין ונתן ביום שנכתב "בגט שדן לב סי'
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דבגט עליו "תימה כתב: הפוסקים, במחלוקת להיכנס לא שראוי
היה והחתימה שהכתיבה דמשמע השמשות בין וניתן ביום שנכתב
שבזה לשואל לבאר לו והיה כשר להרא"ש ובין לרמב"ם בין ביום

ברור". וזה אחר גט לכתוב אין

טו: סימן סוף העזר אבן - ב חלק יצחק עין בשו"ת כתב וכן
דנתאחר מחמת בלילה ונחתם ביום נכתב אי ספק הוי דבנ"ד "לפי
לצרף יש א"כ הוא. יום בה"ש שמא ספק והוי השמשות, בין עד
ענין באותו בעסוקים כשר כו' ביום דנכתב פלוגתא האי ספיקא לספק
קכ"ג סי' לאה"ע בפר"ח מצאתי וכן בנ"ד. ומותרת להקל ס"ס והוי

בה"ש". בניתן שהיקל

לחושה) שאין הוא חדש הפרי של לדבריו שההסבר ונראה
וחומר קל הלילה, בתחילת מיד ונחתם ביום בנכתב גם התאריך לשינוי
לא הגט ביום הבעל ימכור אם פירות שלגבי השמשות, בין לגבי
כדין יטען והבעל שעות כותבים שאין כיון לגבותם האשה תוכל
ואותו חשש, אין שוב המסירה שעת על עדים יביאו ואם מכרתי,
גלאנטי מהר"ם שו"ת ועיין אחותו. בת חשש של לטעם גם טעם
שהחשש בלילה ונתן ביום בנכתב מספק שהחמיר זה שהוא לב סימן
שלקטן פירות הנתינה ביום שלקחו מלקוחות "שתטרוף לרמב"ם:

שלוחו או ביןבלילהבעל לגבי אבל הגט". לה שנתן החתימה
שתטרוף לפירות חששו שלא כשם חשש כל שאין ברור השמשות
יאמרו הגט יום של לקוחות לטרוף תבוא שאם ברור שהרי הגט, ביום
תביא אכן ואם גרושה, היית כבר שעה שבאותה עדים תביאי לה
השמשות בין לגבי הוא דבר אותו חשש, שאין ודאי השעה, על עדים
מלקוחות לטרוף תוכל לא שהאשה ודאי נתחלף, לא עדיין שהיום כיון

בגט. הכתוב התאריך סמך על רק עדים בלא

דומה,ו) בנדון שכתב רל סימן זרוע אור מהר"ח בשו"ת מצאתי
ספק, כאן אין כאן אבל להחמיר, לנו יש מגורשת שבספק אמנם אף
וכפי לגמרי, הגט את חכמים פסלו לא זמן חסרון שבשביל לפי
גם מה חזקה; על להעמיד יש דרבנן שהוא וכיון שם, שהוכיח
עליו לסמוך שמעון ר' הוא כדאי אמרו בלילה ונחתם ביום שבנכתב
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שהוא השמשות בין שמא או ביום שמא ספק יש ואם הדחק; בשעת
ליכא "דוודאי בזה וכ"ש להתיר. שיש ספקא ספק זה הרי יום, ספק גם
דשרינן לכתחלה, אם כי ליכא דרבנן איסורא ואפילו דאורייתא איסורא
עניין, באותו עסוקים שהיו כיון גמור היתר נראה ועוד ספיקא"; בספק
גט הגיע מתי ראיה הבעל שיביא יבקשו הלקוחות קול, שיש וכיון
בשעה שעומדת למי ויחפה, תזנה שמא חשש אין זה בכגון וגם לידה,
מחשש עניין באותו עסוקים לגבי חולקים יש אם ואף להתגרש; קטנה

יום. היה שודאי בירר שב"ד שיתלו לחוש, אין בזה ילמדו, שמא

ביתז) עיין חתימה. עידי בלא מסירה בעידי גט נתינת ולגבי
לר"א היינו העדים שיחתמו תיקן "ר"ג א: ס"ק קל סימן שמואל
העדים שיחתמו טובה עצה ר"ג תיקן ע"ח וא"צ כרתי ע"מ דאמר
דאמר ולר"מ שיחתמו, תיקן מ"ה למ"י, אזלי או ע"מ ימותו דזמנין
לכתוב צריכים לכתחילה מ"מ הדין... ע"פ לחתום וצריכים כרתי ע"ח
ריש בתוס' ועיין רל"ב... סי' בת"ה כ"כ לר"מ אף כשר שיה' הגט
לא חותמין שיהיו ר"ג דתיקן הא כתבו השולח פ' והרא"ש גיטין
תירוץ אליבא כ"כ דתוס' אע"ג היא, טובה עצה אלא לחתום שצריכים
דר"מ אליבא אפי' מ"מ כרתי, ע"מ דאמר כר"א דאתי' דאוקמי קמא
עידי שיהיו לכתחילה תקנה שיש מיש"ש הביא שם ובפ"ת כן. הדין
שלא יתנו אם לחתום שנהגו מאחר ועוד טובה, עצה רק ולא חתימה

מזה. גדול לעז לך אין בעדים

פעםח) ניתן שהגט דהיינו התרופה, נמצא הלעז כלפי כן, אם
כיון בלילה, וניתן ביום נכתב של חסרון אין ובזה חתימות, עם שניה
לא חשש ואין לכו"ע, מסירה בעידי מגורשת כבר היא הדין שמן

יחפה. שמא ולא פירות

ביום;ט) נמסר הגט לכתחילה: אף חשש כל אין דבר של סיכומו
שבגט בדבר חולק אין חדש הפרי לדעת הרי השמשות בין נמסר אם גם
בשעת כשר בלילה ונחתם ביום נכתב גיטין תורת לדעת הלכה כשר;
ולמהר"ח ספקות הרבה כאן יש בדבר מחלוקת היה אילו אם גם הדחק;
מה הגט; מסירת להתיר ניתן אלו ספקות בגלל יצחק ולעין זרוע אור
דאורייתא איסורא ליכא "דוודאי או"ז: המהר"ח כלשון לומר יש בזה גם

ספיקא". בספק דשרינן לכתחלה, אם כי ליכא דרבנן איסורא ואפילו



הגט בדיקת תריזסדר

סב סימן

הגטס בדיקת דר

וכיוצא. ת"ז ע"פ המתגרשים זיהוי

יבש.א. כבר הדיו האם

והתאריך.ב. השמות בדיקת

לאשכנזים.ג. ולוי כהן נכתב האם

תיבה.ד. או אות חסרה לא האם

אותיותה. [חלקי גויל והקף תמה בכתיבה האותיות בדיקת
תורף, כשר; - הגירושין כונת משנה שאינו בטופס, מחוברות
מועט החיבור אם והתיקון, קורא. תינוק אם כשר עגון במקום
בצווי הסופר וע"י הרגל כל לגרור הרבה, הוא ואם גרירה ע"י

פב. סג"מ עי' חתימה] קודם הבעל
לפ"ת עגון, בלא גם חתימה קודם יתקן נוגעות, אינן [אם
אם חתימה אחר גם עגון במקום כמהר"ם שלא פד) (סג"מ

עגון]. בלא אפילו ובטופס יתקן, קורא תינוק
תינוק אין אם אבל בסכין, יפריד קטנה נגיעה נוגעות [אותיות

לגרור]. א"י קורא,
גרירה ע"י להכשירו ניתן פסול שהגט מתחילתו ניכר היה אם
ובגט חתימה, אחר דיו נפל וכן מסירה עדי ע"י וכיוצא
דיו מושך מיותרת- אות ב] פח ה, פז סג"מ ל"מ, שליחות
אמרי להחמיר, לכתחילה ראוי ובתורף המבוקשת, לאות ועושה

מא. סי' אבה"ע בינה

גרר.ו. או טשטוש מחיקה; יש האם
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כחוטז. מרחק [לכתחילה לשני אחד סמוכות יהיו אותיות
קטנה. כאות לכתחילה - לתיבה תיבה בין השערה];

מעקמיםח. צ נ ג צ. פ ע נ י ז ו ג : מושכים שאין אותיות
ימין. לצד הקו

להחמיר תורף כשר, [טופס אחרת אות לתוך נכנסת לא אות
צה. סג"מ קורא] ותינוק עיגון אא"כ

להקלט. אין ניתן אם (גם לשרטוט מגיע הכתב שרטוט; יש האם
סו) סד, סג"מ גמור עגון אא"כ

אוי. משמאל או מימין לשרטוט מחוץ עוברות האותיות אין אם
סג"מ כשר, ועגון הדחק ובשעת פסול יז קכה רמ"א מלמעלה
שם - האות עובי הוא שיוצא מה אא"כ מחמיר חת"ס עז,

קנה.

כשריא. בעיגון אחד, בעירוי כשר [דיעבד מעורות השורות האם
צד]. סוף סג"מ עירוי בלא

ועשר,יב. שלש החודש בימי בזמן: שיטה בסוף נכתב לא אם
שלושים או עשרים עשר; ועד משלש בשנים:

למשליג. עי' - והאשה הבעל שמות שיטה: בסוף נכתב לא אם
קנה סי' סג"מ פ"ת

שורהיד. באותה מותרת את והרי

שורה.טו. בתחילת - יהוי די ודן

קו.טז. סג"מ - שורה בסוף לא והאשה הבעל שם

ותריז. שמאריכים: וכדואותיות שבוכית; למו; מעכבהקין; לא - ך

ישיח. אביו בשם תוכות חק מקפידים, אין אותיות עדים: חתימת
ועגון דחק צריכים אם מח' ובשמו ועגון, בדחק רק מחמירים

קסה. סג"מ -

הקיפול.יט. עקב הגט נקרע לא אם לב לשים
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סג סימן

חלקית רשימה - בגט עיון)טעויות (בלא

ו. וב"ש ו ח"מ - כשר בדיעבד - בשלשי
כשר. - ברבעי

נכתב. אלא עדיין, ניתן לא אפילו ו: וב"ש ו ח"מ כשר - בחמשי
רמ"א. כשר שמונה - בשישי

ואף כא. קכו שו"ע כשר, בשבת השמיט אם - "בשבת" ברביעי
לטעות ואין כט קכו פ"ת כשר, לירח, יום עשרים בארבעה כתב אם

כד. היה שהתאריך
הגט פלוני, לירח ברביע בחודש: הימים וגם בשבת גם דילג אם

שם. פ"ת עגון במקום אפילו פסול
לא. לכתחילה - לשבת באחד

קכו פ"ת כשר בדיעבד לשבת, בששי - ולאבשני שני כתב ד.
יד. וח"מ רמ"א כשר, בשלישי... ולא שלישי בשני,

ע"פ ג"פ הדחק בשעת כשר בשבת) באחד (במקום בראשון
ד. קכו פ"ת מהרשד"ם

ד. קכו פ"ת הובא יד ג"פ בדיעבד כשר לירח) (במקום לחודש
בלא כתב ו. ס"ק קכו פר"ח בב', לכתוב עדיף - בשלשה בשנים

הגט. ניתן או דחק בשעת רק יג וב"ש ד. קכו רמ"א כשר "ב"
פלוני לירח אחד ביום כותבים: פלוני(שו"ע)בר"ח לירח באחד או ,

ושלא בב"ש וכן לירח אחד ביום מכריע י ח"מ יא, בשם רמ"א
וח"מ. הב"ח עם הסכים הסופרים ובלשכת שבעה, כנחלת

כשר יום, וכתב שינה ימים, בעשרה ימים בששה ימים... בשלשה
להלן). ימים, במקום יום שכתב (כמו יב ח"מ בדיעבד,

פ"ת כשר- פלוני לירח ימים בשבת בשלישי הימים: פירוט דילג
האלשיך. בשם כט קכו

היה התאריך וגם בשבת דילג שבט לירח יום עשרים רביעי כתב
בשעת ובפ"ת פוסלים יש ולרמ"א כשר, הגט שו"ע כשר, הגט כא,
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החודש, בתחילת מקלים יש לא ס"ק ובפ"ת כרא"ש, להקל יש הדחק
החודש. בעיבור טעה שמא

ברביעי כתב כגון והחודש, הימים מספר דילג וגם בשבת דילג
להכשיר. נוטה כט קכו פ"ת אלפים, חמשת שנת

אם בדיעבד, נפסל לא ימים, כתב יום.. עשר ששה יום עשר אחד
הדחק בשעת וכ"ש ניתן .(רמ"א)כבר

איך מח' שיש כיון קל, יותר ימים.... ועשרים אחד ימים עשרים
יב. יא, קנו ב"ש לכתוב,

ד'. קכו רמ"א כשר (מלא) שמונה שלושה,
הביא ו' קכו בפ"ת יום) (חסר לירח ימים) (חסר לירח בשלשה
בשלשה לטעות אפשר כץ מהר"ם לדעת אולם שכשר, שפשוט דעה

חשש אין לירח בחמשה וא"כ לירח, (פ"ת).(שבועות)

יג וב"ש ד. קכו רמ"א, כשר, לירח... יום י"ב תיבות: ראשי כתב
אבל גט, ניתן ולא דחק שעת אינו אפילו שכשר נראה שמר"א כתב
הובא וג"פ הגט, ניתן כבר אם או הדחק בשעת רק מכשיר הלבוש

דוחק. קצת יש אם רק מתיר ח' בפ"ת
ז. פ"ת כשר, ג"כ לירח, יום טוב גימטריא: כתב

וחמשה ששים בשנים: וכן ואחד עשרים - ועשרים אחד הפך:
צריך כך יב קכו ולפר"ח ה, קכו רמ"א כשר - וששים חמש וכתב

לכתוב.
לא אפילו טז ב"ש והוסיף ה', קכו רמ"א כשר חמשה.... חמש

הדחק. שעת ואינו ניתן
ר"ב בהגהות ועוד ג"פ ספק, טז קכו ח"מ אחת: במקום אחד
ודאי א' סעיף קכו שלמה חכמת עיגון, חשש במקום מתיר פרנקל
כמו כשר יג קכו פר"ח שמכשיר, נראה טז לב"ש ומתו"ג פסול,

בחמש-חמשה.
קפידא, יש אם צ"ע טז קכו ב"ש : ואחד עשרה וכתב עשר אחד
כשר. ג"פ, בשם וגם גיטין תורת פסול, ודאי א' לסעיף שלמה חכמת
חודש ראש שהוא ניסן לירח שלשים לכתוב במקום לחודש בל'
הרי ניסן, לירח שלשים יום שהוא אייר לירח ראשון ביום כתב אייר..
ניסן של שלשים שהוא אייר ר"ח או יח, קכו ח"מ דבר אותו זה

יז. קכו ב"ש כשר
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פסול אינו ניסן לירח שלשים יום כתב ולא חודש ראש כתב
יז. וב"ש יח, קכו ח"מ בדיעבד,

יח ס"ק ובח"מ יא, פ"ת - אייר "ירח" ראש שהוא כותבים אין
לירח שלשים יום שהוא "לירח" ראשון ביום הגי'

לירח אחד "ביום וה"ה פלוני", לירח "באחד ר"ח של שני יום
טו. ס"ק בפר"ח וכן יט, קכו ח"מ פלוני",

ר"ח אחד, ביום כותבים אחד יום ר"ח יח', קכו בב"ש הובא ב"ח,
לירח. באחד אלא אחד ביום כותבים לא יומים,

וח"מ משיג ב"ש ז, קכו רמ"א כשר אדר- סתם כתב הראשון אדר
שהיא ידע אם גט, ספק לב"ח ועכ"פ רמ"א עם הסכימו יט וב"ש כב

מעוברת. שנה
פסול אדר רק כתב - השני ז)אדר קכו .(רמא

ובח"מ הדחק, בשעת לא אם פסול ז' קכו רמ"א - איר כתבו אייר
ויצא ימים כמו עברו אבל אחר, לכתוב יש ביום בו נודע אם כד
השמיט בב"ש דב"ד, זילותא משום בדיעבד להכשיר יש מגורשת, שם

ימים. כמה אחר
כא. קכו ב"ש כה, קכו ח"מ בדיעבד כשר - כסליו כתב כסלו-

יב קכו פ"ת בדיעבד כשר - מנחם לירח -כתב אב
קכו. פ"ת בדיעבד כשר חשון-

שיטות בשתי כתב אם וכ"ש צ"ע, תיבות בשני -כתב חשון מר
יב. קכו פ"ת - כשר אם שצ"ע

כט קכט פ"ת כשר "שנת", הביאדילג בגבו"א אולם ג"פ. בשם
ומ"מ העולם, שמביראת חודשים אלפים חמשת לפרש שניתן מחלוקת

להקל. יש עגון במקום
קז סג"מ - הדחק בשעת כשר - מונין

לה אמר וכך פטר... פלוני עדים, בפנינו עדים: בלשון שנכתב גט
זה אין לרדב"ז האשה. אל נוכח לשון ולא הבעל בלשון נכתב או

לנוכח. שלא כשכתב גם גט ה"ז יד קכו בפ"ת הובא ולג"פ גט
מקום מוזכר שאין שליחות- בגט לאתריכי אחרן... שום וכל כתב

האשה.
ולא - לאבהתי דאית שום וכל כתב או לאתרו, וכתב מקומו כתב

טז. קכו פ"ת -כשר אנוסים כן כמו אביו, שם הוזכר
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כו. קכו ח"מ כשר - אנא "איך" לפני בגט הוסיף
היאך ל: סימן אמת תורת שו"ת עיין - דמתקרי וכתב דמתקריא
שהיה ראיתי עוד דמתקרית. או דמתקריא או דמתקרי באש' כותבים
כתיב הוה ולא דמתקרי ויד"ה כתיב דהוה הגט בזה אחר שנוי
שהרי קפידה שום ליכא כן גם הא משום ואי דמתקרית ולא דמתקריא
בגט לכתוב היאך למר שאלתי וז"ל שלו הגט בסדר וויל מהר"י כתב
ולא דמתקריא או דמתקרי לכתוב יש אם שמות ב' לאשה שיש היכא
דמתקרי לפעמים ומצאתי עיינתי מגלה של ובתרגום מר לי פשיט

עכ"ל. דמתקריא ולפעמים
סימן אחרון קונטרס - תנינא מהדורה ביהודה נודע שו"ת ועיין
היה שני שליח ע"י גט לידינו נשלח ל' תק"ם סיון בחודש שנד:
בפוסקים היטיב העיון ואחר דמתקריא המגרש שם על בו כתוב

והעיגון. הדחק בשעת הכשרנוהו
להוי ידיע אמנם פה: סימן ציון שיבת שו"ת כתב נהר לעניין וכן
אין דמתקריא כתבו אם בדיעבד אבל לכתחלה הוא זה דכל למעלתו
ובמהרי"ו קפ"ה סימן איסרלס מהר"י בפסקי מעלתו ויעיין קפידא,
דמתקריא לאשה לכתוב אם נתברר שלא דכתבו גט בתקון ק"צ סימן
באל"ף מתקריא לפעמים נמצא מגילה של בתרגום כי מתקרי או
שנשלח בגט לידי מעשה בא וכן יע"ש, אל"ף בלא מיתקרי ולפעמים
השליח מיד למסרו הגט את והכשרנו קצת עיגון מקום והיה לכאן
טעויות בכמה מו סי' ח"ג להועיל מלמד שו"ת ועיין האשה. ליד
כשר אם ודן דמתקריא במקום דמתקרי שכתבו מהם ואחד בגט שהיו

עגון. במקום דיעבד
קח סג"מ קפידא אין פלונית מתא או מתא בפלונית

קפידא אין שבקית - ושבקית
לרש"י עליו אסורה האשה אם ט, קכו שו"ע - ודן במקום דין
פסול לרש"י עליו אסורה אין ואם יז. קכו פ"ת פסול, לרמב"ם כשר

כה. פר"ח עי'
ב"ש הדחק בשעת אפילו פסול לרמב"ם אגרת במקום איגרת

כג. קכו,
פסול) (משמע כג קכו בב"ש הובא תוס' - אגרת ולא ואגרת

רדב"ז. ע"פ עיגון במקום כשר יח קכו פ"ת - אגירת
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או דתיהויין, כתב אם יג] וט"ז כד ב"ש כך [נקוד דיתיהוייין
ינתן נכתב אם : כח ופר"ח לא, קכו ח"מ להקפיד, אין דיתהוייין

הדין. מעיקר להיות צריכים שאינם כ ס"ק ובהגר"א לכתחילה

קכו ב"ש כשר ניתן, או הדחק מקום שיטות, בשתי תיהוייין די
וט"ז דחק, במקום שלא אפילו מותר ג"פ ע"פ כ קכו ובפ"ת כה,

עגון. במקום פסול ולא נתן, לא אם פסול יד קכו

וכן שפסול כד קכו מב"ש (נראה יודי'ן- בשני רק - דיתיהויין
פסול. כב' סעיף שו"ע לב.) ס"ק מח"מ נראה

מתיר לגג) מחוברת היתה לא שהרגל (בהא, דהוי'ה לנכתב דהוית
כא ס"ק קכו הגר"א וכן יט, קכו בפ"ת הובא ביהודה, נודע

שבות ע"פ כח באה"ט הדחק בשעת כשר רשאי, ונכתב רשאה
יעקב.

כח, קכו בפר"ח הובא גיטין, רא"ש אחת- תיבה כתב דיתיהויין
טעות. אינו

מהרלב"ח "שתמצאי", במקום "שתמצא", מקום בכל במקום כתב
עגון. במקום נתגרשה אם מתיר ופר"ח כח. קכו בפר"ח הובא פוסל

קכו פר"ח עגון, במקום רק כשר מילים, בשתי בהתיכי" "ולא כתב
מהריב"ל. בשם כח

כאות וחלק סופית, ככף קוראים ותינוקות "וכדו" של ארוכה "ו"
אפשרות כשאין אולם אחר, לכתוב ויש לכתחילה, להכשיר אין ו',

כא. קכו בפ"ת הובא לובלין, מהר"ם כשר,

היינו לב ב"ש וביאר כב קכו שו"ע פסול- שאמרו "ו" האריך לא
לא שלכתחילה כב"י ושלא כשר האריך לא אבל י, תואר שכתב

עיגון. מקום אא"כ שיתקנו ינתןעד

כב קכו שו"ע - פסול שאמרו "יי" כתב לא

שם. שו"ע - פסול לכתוב לא שאמרו " "י כתב

לעיטור תצא, לא נשאת אם לרמב"ם האחרונים הפסולים שלשת
גם כתב עצמו הוא ואם הבעל, ערער אם דווקא בשו"ע י"א שהוא

לכתחילה. תנשא כתב ולא מערער לא תצא,
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ונר מדאי יותר ארוכה ה"ו" כאשר בדיעבדוכדו, כשר כנו'ן, אית
כא. קכו בפ"ת הובא מהריב"ל עגון, במקום לכתחילה או נתינה, אחר

פסל. סג"ל שמהר"י ושם
להלן. עי' ה"ו" את האריך לא אם

אותו קוראים שהתינוקות "ו" הנ"ל, בפ"ת הובא מהרשד"ם, ודעת
להכשיר יש בטופס אולם עגון, במקום אפילו פסול סופית, כנו'ן

פסול. בתורף ורק עגון במקום
הובא סג"ל מהר"י פסול, ד', כמו נראית הכ'ף כאשר - למהך

כא. ס"ק קכו בפ"ת
ואין טופס שזה כיון עגון, במקום כשר למהד, כמו שנראה למהך

כג. ס"ק קכו בפ"ת הובא ג"פ משמעות, שינוי
רמ"א מדאי, יותר לא אבל וכדו, שבוקין, תרוכין, של וי'ו מאריכים

כא. קכו
פיטורין של יו"ד כותבים לא אם רק הוי'ו, את מאריכים פיטורין,

הרא"ש. ע"פ כו קכו ב"ש
אל המ'ם בקריאת וימהר יג קכו, שו"ע [ופסול] יו'ד בלא למהך,

כו. קכו ב"ש ה"ל",
כו. קכו ב"ש שיטה בחד - אניסנא בדלא

פרנקל ר"ב בהגהות עמו והסכים כו, קכו (ב"ש - נפשי ברעות
נפשי). ברעות שקוראים כפר"ח ושלא

כו)ימחא ס"ק סוף קכו .(ב"ש
פיטורין. של "ו" ומאריכים פטורין לרמ"א שו"ע, - פיטורין

פיטורין. פר"ח-לכתחילה
אחר גט לכתוב יש נמסר לא אם פטורין, כתב (ג"פ)לספרדים

כשר, כבר נמסר אם וכן לכתחילה, למסור להכשירו יש הדחק ובשעת
או הדחק שעת אא"כ גט לכתוב יש פיטורין, נכתב אם לאשכנזים

לאשה כב)נמסר קכו בפ"ת הובא .(ג"פ,
שינה ואם - תש"פ פש"ת, ואח"כ תרוכין, פטורין שבוקין הסדר

עיכוב אין כג.הסדר קכו (רמ"א

ובפר"ח טו קכו שו"ע פסול, - להתנסבא במקום לאתנסבא כתב
להתחתן", "ללא שנתכוון הכוונה הייתה שלא שברור שאף ועי"ש לג
לא-תנסבא. הפריד לא ואפילו ג"פ בשם כד בפ"ת וכ"כ פסול. אעפ"כ
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כבר, נכתב ואם טו, קכו, רמ"א כשר, - "ה" בלא לתנסבא כתב
לה. קכו פר"ח - לכתחילה ינתן

כה. קכו בפ"ת הובא ג"פ לפוסלו, לחוש אין - ואינש וכתב ואנש

כה. קכו בפ"ת הובא רדב"ז כשר, - בידיכי ימחא לא ואנש דילג

קכו והגר"א כו, קכו פ"ת רשב"א ע"פ כשר - "להתנסבא" דילג
לכתחילה, תנשא נתגרשה אם אלא לכתחילה, תתגרש לא ומ"מ כט.
פ"ת עגון מקום אלא"כ לכתחילה, תנשא לא הר"ן ולדעת ג"פ,

ג"פ. ע"פ

כשר הגט ניתן כבר אם - ימחה כתב - ימחא יז)לא קכו (רמ"א

כפי טוב" "מהיות דרך על ולא הדין, מעיקר ימחא צ"ל [ובפר"ח
ב"י]. שכתב

עגון ובמקום הדחק בשעת לא אם פסול, "ימחי" קכוכתב (רמ"א

פסול.יז) למה תמה לא ס"ק והגר"א ,

נפסל לא יח קכו שו"ע - וכו' תרוכין ספר אחרונה בשורה כתב
הביא כז ובס"ק לפנינו. מסירה שעידי ודוקא כט ס"ק ובב"ש בכך,
וישראל, משה מכדת חוץ אחרונה בשורה לכתחילה כותבים אם מח'
ג"פ קודם נכתב לא אם רק ומעכב תורף, הוא תרוכין ספר ומ"מ

תרוכין. בספר גם אחרונה בשיטה מכשירים ויש שבוקין, ואגרת

כז. ס"ק קכו ב"ש מגורשת. ספק השמיט, אם "ודן".

ה'" ת' ד' ר' "ל' מלבד באותיות להאריך כח)אין קכו אמנם(פ"ת ,
"ח". באות וכן סופית כ'ף אלא מעכב אין

יט, סעיף קכו שו"ע נפסל, לא אחת, באות "אל" וכתב "ישראל",
הסביר מב קכו ובפר"ח עגון, במקום או דיעבד ודווקא כתב וברמ"א
שרגילים שכיון כשר, בתורף גם אולם טופס, שזה משום גם שכשר

הרא"ש. ע"פ - נפסל הגט אין כך, לכתוב

תיבה ואפילו ב, קכו שו"ע פוסל, אינו שחסרה מהטופס אחת אות
מט. סעיף קכו שו"ע - שלמה

"ש" חסר אם כגון וניכר חסר אם בתאריך אפילו ל ס"ק ובב"ש
הבעלים. לשמות פרט שניכר, משום כשר, רביעי של "ר" או ששי של

יא. בסעיף נמצא כב לסעיף שלמה חכמת
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סד סימן

המבקש עוד כל בתביעה לדון הדין בית סירוב
ביושר שלא מתנהג

wwcfdl `l oicd zia mi`yx ,xyeia `ly bdpzn mc`yk

minrt /ezaehl mdy zepwz miniiwn `ly minrt /ezriazl

.ze`kxra eze` razy in lr dipexha mi`a oi`y

דין לפסק הדין בית נימוקי

שנים מספר לפני וילדיו אשתו את עזב בעל קשה, מקרה לפנינו
גם כי נראה שבתיק החומר וכפי אחרת, אשה עם חי לחו"ל. וברח
החליט הדין בית סירב, הבעל גירושין תבעה האשה אחרת, אשה נשא
הבעל קונסולאריים. שירותי מתן אי של סנקציות עליו להטיל בשעתו

הברית. בארצות כיום נמצא

בגלל נגדו שהוטלו הסנקציות את לבטל בקשה הגיש הבעל כיום,
כדין. גט לאשתו לתת מוכן הוא וכיום מאחר לאשתו, גט לתת סירובו

ישלם לא הבעל עוד כל גטה את כיום לקבל מסרבת מנגד האשה
אותה עזב שבעלה השנים אותם בכל נגדה שנצטברו החובות בעבור
הוצאותיה בגלל דולר, אלף כששים של לחוב הוכחות וצירפה לאנחות.

ילדיה. ומזונות למזונותיה

הוטלו שהסנקציות כיון נראה פניו על לפנינו, הניצבת השאלה
הרי גט, לתת מוכן שהמסרב רגע מאותו גט, לתת סירוב בגלל

הסנקציה. את לבטל יש החוק פי על שלכאורה

רק אלא הסנקציה את לבטל אין כי נראה העיון לאחר אולם
השנים במהלך אשתו שצברה מהחובות ניכר חלק ישלם שהבעל לאחר

אותה. שעזב



בתביעה לדון הדין בית תרכזסירוב

לכך: הנימוק

וראהא) המתגרשים, בין ממון הסדרי הוא הגט מסידור חלק
יעקובי שמעון ועו"ד קליין מנשה הרב בהרחבה: זה בעניין
תשס"ב; כב תחומין קודם?" מה – ממון והסדרי גט "מתן

שבלעדיוב) הדין בית לשערי כניסה "כרטיס" מעין קיים והעיקר,
שעל וכמו בשעריו. הבאים של בבקשות ידון לא הדין בית
תיק יפתח שהמבקש בלא הדין בית ידון לא הדיון תקנות פי
עוד כל בתביעה סעד דין בית ייתן לא כך אגרה, וישלם
יודע הדין בית כאשר ובמיוחד בידו, ושרץ טובל המבקש
שכנגד ולצד כנו על ישאר שהשרץ יגרום הסעד מתן שאחר
לנהוג לצדק משקל גם שיש ופעמים הפיך. בלתי נזק יגרם

תעשה. ואל בשב

מקורות: לכמה נציין

לחייו.א) עמו יורד רשע לחברו הקורא אמרו א כח בקדושין
דאיהו מדה כנגד מדה לחייו. עמו יורד רשע שם: הריטב"א וביאר
אין זה ואף עליו, מרחמין הבריות אין שהרשע חיותו, ממנו מאבד
חיותו". ולהפסיד לאומנותו לירד לו מותר אלא לו נזקקין דין בית

שם. רש"י והשווה

לוב) נזקקין ב"ד אין נזירותו על שעבר מי אמרו א כ נדרים
ליה דמזדקיק דינא ובי היתר בהם שנהג כימים איסור שינהוג עד

א. סימן א חלק מהרי"ט שו"ת ועיין ליה. משמתי'

"ולאג) תקברם: ד"ה רוכל בני לעניין א טו דף גיטין רש"י עי'
קוצים מקיימין שהיו היו שרשעים לפי לראיה המדרש בבית יזכרו
דקדקנו שלא לפי ראיה מהן נלמד ולא נינהו כלאים ולר"א בכרם
בבהמ"ד". הוזכרו לא רשעים שהיו שמתוך צואה אותה היתה איך בהן
כלומר אמם. תקברם רוכל בני כתב א קנו בתרא בבא ובמאירי
הנכסים משיחזרו לבת להשאירה נוחה חכמים ורוח היו שרשעים
לחוש להם שהיה ואע"פ כלום. בדבריה אין הדין מן הא לבנים,
דין שבית הרי כך. על לדין הזמינוה לא הבנים שמא הדין, להטיית

בכרם. קוצים גידלו הם עוד כל רוכל בני אל התייחסו לא
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עיין וכו' רוכל "בני כתב: שם גיטין מסכת סופר החתם ואכן
לומר ויש וצ"ע. ע"ש ה' הל' מסנהדרין פ"ב ברמב"ם וצ"ע פירש"י
בניהם מלין שאין כמו מקנסא לתביעתם נזקקים ב"ד אין לרשעים
נזדקקו אם אבל בהג"ה, וי"ו סעיף של"ד סי' י"ד בשו"ע וכדומה
א קנו והריטב"א הרשב"ם אמנם הכל. וא"ש דינם להטות אסור להם

קנס". מדין שהוא פירש

מביןג) מי ספק לענין ב לה דף בתרא בבא מסכת תוספות
גזלן: שניהם

הואיל לזה זה הרשאה כתבו ואפילו - מידו אותה מוציאים אין
להם. נזקקים אין הם ורשעים

א:ד) סימן ב חלק משפט חושן חיים דברי בשו"ת

...וכש יזכה,"שאלתם לא הקדושה תורה דין פי שעל התובע ראה
זוכה שאינו וכשראה הוצאות, עליו הוציא וחברו לערכאות הלך
משיב וחבירו הקדושה תורה כדין לו לפסוק דין לבית חזר בערכאות,
לשלם שצריך עמו הדין בודאי הוצאות. הדיון] [קודם לו שישלם לו

הידוע כדין היזיקו כךמקודם טענתו".ואחר על להשיב יזקק

ו:ה) סימן ב חלק הלכה עמק בשו"ת

פריקה, מצות גבי ל"ב, דף דב"מ מהא להביא יש לדבר "...זכר
שנאמר לו, זקוק אין משאו על יתר עליו הי' דאם יוסי לר' דס"ל
עשה דהוא דכיון דחזינן עי"ש, בו, לעמוד שיכול משאו משאו, תחת
לסייע מחויבים אנו אין לכך לו, מהראוי יתר עליו שטען כהוגן, שלא
עזוב של החיוב מאתנו נפקע כהוגן שלא עשה דהוא דהיכא לו,
ייכשל שלא לו לסייע החיוב לענין ורשב"ג לר"י ס"ל כן וכמו תעזוב,
החיוב מאתנו נפקע כהוגן, שלא ועשה רמאי דהוא דכיון באיסור,

מאיסור". להצילו

שסירבו) מי בנדון קפט סימן העזר אבן חלק מהרשד"ם בשו"ת
בערכאות. אותו לתבוע שהלך על גיסו נגד וטען אימו צוואת לקיים

שעליו ומלבושיו נכסיו היו שאילו אשמתו, וגדלה צחנתו עלתה
במס' שלמדנו וכמו לפרכס, לו היה לא ומאבדם קורעם היתה ואמו



בתביעה לדון הדין בית תרכטסירוב

נכסי כי שלו בדבר נוגעת היתה לא העני' וכאן גוי, מההוא קדושין
אותם משליך היתה שלא ועוד דבר עליהם לו אין אביו בחיי אביו
הרשע זה חש שלא ועוד ולחתנה, לבתה נותנת שהית' אלא לאיבוד
חז"ל והרי שאמרתי, כמו פסיד' לו הי' שלא במקום אפי' נפש לפקוח
שלא ידע שאם לפי דמו, וכמסורים ככתובין מרע שכיב דברי אמרו
מפני בשבת וליתנו גט לטלטל לו והתירו דעתו, תטרף דבריו יתקיימו
אחרים דברים וכמה הזורק, בפ' מפרש"י שנר' כמו החולה דעת טירוף
אשר אמו זאת בהיות וכ"ש החולה, דעת תטרף שלא מפני שאמרו

שמה ודאי זה, לכל לבו שת ולא בדיןילדתו לעש"ג גיסו שמוליכו

כהוגן,עשה, שלא עמו שיעשו הוא דין כהוגן, שלא עשה שהוא כיון
רשע מעשה יעשה שהוא אפשר היה בחסידות,וכי עמו ונתנהג

תתחסד". חסיד ועם תתפתל עקש ועם כתיב מלא ומקרא

מכל וילדיו, אשתו אלא אימו כבוד אינו שלפנינו הנדון אמנם
של איסור ממעשה עיניהם להעלים הדין בית שרשאים למדנו מקום
רשע מעשה עושה האיסור מעשה נגד הטוען כאשר לערכאות, הליכה

אימו. צוואת מקיים שלא

סימןז) א חלק משפט חושן חיי בעי בשו"ת מצינו דומה דבר
ע"פ לדון לנו שיש אף כדין, שלא לערכאות שהלך מי בנדון קנח,
ההלכה ע"פ רק אותו דנים אנו שעשה מה התובע שעשה כיון המנהג,

המנהג: ע"פ ולא

חלפו ברית עברו כאדם שהמה שמאחר השואל טען שיפה "...אמת
אדאורייתא ועברו גוים, לפני שיתדיין יר"ה מהדוכוס לשאול חוק
יתנהגו ישראל של שב"ד המנהג יהיה אם אף גוים, לפני ולא לפניה'
ולהם התורה בדין אלא להתדיין רוצים אינם שכנגדם הערכאות, בדין
להם לשאל כהוגן שלא עשו מצות' ואנשי כהלכה שאמרו שומעים
יתדיין ולא כהוגן שלא להם יעשו ערלי' ע"פ שיתדיין שיגזור מלך
בכמה שמצינו כמו וישראל, משה כדת הגמור ב"ד ע"פ אם כי
כהוגן, שלא לו עשו לפיכך כהוגן שלא עשה הוא שבתלמו' מקומות
רבנן אפקינעו לפיכך כהוגן שלא עשה הוא מצינו קדושין גבי ואפי'

מיניה". לקדושי
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מורדת:ח) לענין כא סימן א חלק מהרש"ם שו"ת

ב"ב מהתוס' ראי' נראה מ"מ ע"ב)אבל מוציאים(ל"ה אין ד"ה
להם נזקקים אין הם ורשעים הואיל זל"ז הרשאה כתבו ואפילו וכו':
עי"ז. לחטוא שרוצים רשעים גבי בטלה הרשאה דתקנת הרי ע"ש,
בחו"מ והובא בתשו' הר"ן כתב וכה"ג בזה, מ"ט סי' ונה"מ ועקצה"ח
חו"מ בב"ח וע' שם בחיבורי ועמ"ש פעוטות. תקנת גבי רל"ה, סי'
נאמר אם בנ"ד וה"נ רוכל. דבני דמעשה מהא רכ"ח, ורסי' קפ"ב, סי'
הפרוצות, הנשים הם לפושעים, יד נותן אתה במורדת, ר"ג שתיקן

בהן. ולמרוד בעליהן להבזות

גט) חלק סופר חתם א)בשו"ת העזר פי(אבן על קטז סימן
גילה ולא ברמאות שקידש הכא אני אומר "ומעתה הרא"ש: תשובת

דל נהי ומאיסתו, גםמומו מ"מ לגרש נכוף להוציאא לו נעזור לא

בעז"ה".שלו נכון כנלע"ד הטוב, מרצונו לגרש שירצה עד אביה, מיד
ח. ס"ק עז העזר אבן בפ"ת להלכה והובא

למכביר. דוגמאות הרבה ועוד

הדין שבית כדי כניסה כרטיס מעין קיים כי למדנו המקובץ, מכל
בעלה כנגד סנקציה מבקשת האשה הייתה היום אילו אמנם סעד. יתן
כדין ניתנה בשעתו שהסנקציה מכיוון אולם נענה, היה לא הדין בית
שאמרו מה מעין נוהגים אנו הרי לבטלה, היא והבקשה חוקי, ובאופן
לתפוס, צריך היה שלא אף תפס, דין בית שאם ע"ב ל"ד בתרא בבא

הדין. התברר לא עוד כל מידו מוציא אינו הדין בית

נכבד חלק לאשה ישלם לא הבעל עוד כל פוסקים אנו לסיום
בשווים דולר אלף ארבעים בסך וחובותיה והוצאותיה ממזונותיה
קודמות החלטות לבטל הבעל לבקשת יענה לא הדין בית בשקלים,

כדין. שניתנו שלו

ויתן הדין בית בפני עצמו הבעל יתייצב אם לעיל, האמור למרות
דלעיל. הפסיקה לשנות הדין בית ישקול גט,



ודברים נשואין למנוע כדי למחות קרובים של תרלאזכותם
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ודברים נשואין למנוע כדי למחות קרובים של זכותם

לביזיון להם שגורמים אחרים
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סעיף רמ סימן דעה יורה הרמ"א פסק כבר אשה, לשאת שלא לבנו המצווה אב לגבי

האב, אל לשמוע א"צ הבן, בה שיחפוץ אשה איזו לישא בבן מוחה האב "אם כה:

שרוצה "תלמיד הדשן: תרומת ע"פ תורה תלמוד מצות לגבי השו"ע פסק וכן מהרי"ק".

מוחה ואביו ששם, הרב לפני בתלמודו ברכה סימן שיראה בוטח שהוא אחר, למקום ללכת

בזה". לאביו לשמוע צריך אינו מעלילים, כוכבים העובדי העיר שבאותה שדואג לפי בו

בזה שאין רובם ודעת הראשונים נחלקו כבר הנאה לו שאין דבר לבנו המצווה אב ולגבי

נה: סימן ב חלק החכמה בצל בשו"ת שקיבץ במה נעתיק ולקיצור או"א, כיבוד משום חיוב

דב"מ א)"בסוגיא תחזיר(ל"ב אל לו שאמר או הטמא אביו לו אמר שאם מנין ת"ר

בשטמ"ק ... לו ישמע יכול)שלא ד"ה ישמע(שם שלא פשיטא למידק איכא וז"ל, שכ'

בתוס' פי' דנידחי, כלל עשה ליכא שכן וכיון מחזיר כשאינו כבוד לאביו אין שהרי לו

וכן לשמשני או גוזלות לי להביא בכבודי עסוק אלא תחזיר אל אביו לו כשאמר דהכא

באמת מצאתי וכן עכ"ל. והרשב"א הרמב"ן בס"ד דיבמות קמא פרק בריש אני כתבתי

ליבמות הרמב"ן בחי' להנך)מפורש מה ד"ה ו'. מכיון(דף והלא וא"ת וז"ל, שכ'

בקדושין שאמרו מה אלא כבוד עיקר אין כבודו, הוי בהמתן אחר חמר אביו לו שאמר

אבל בו הנאה לו שיש דבר וכל וכו' ומנעילו ומלבישו ומשקהו מאכילו כבוד איזהו

עכ"ל. כו' תורה שאמרה כבוד זה אין כלום של הנאה לו שאין דבר לעשות לו אמר

הרשב"א בחי' גם מבואר להנך)וכזה מה סוד"ה הריטב"א(שם בחי' גם מפורש וכן

יכול) ד"ה שא"ל(שם ז"ל פרש"י תחזיר אל לו שאמר או הטמא אביו לו אמר יכול

רשות של בדברים אפי' לו ישמע למה דא"כ נכון ואינו מצוה לשום ולא לבטלה כן

כדאמר להנאתו דבר בעושה אלא כבוד שאין מצוה, לדחות או עבירה לעשות וכ"ש

עכ"ל... כו' ומשקהו מאכילו אב כבוד התם

לובלין מהר"ם שו"ת עיי' האחרונים, בגדולי מפורש מצאתי הריטב"א קל"ווכדברי (סי'

ועוד) שאינוד"ה דכיון שכ', הקטן לאחיו חליצה שטר(?) בחינם שיתן מבנו שביקש באב
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בכלל וכלל כלל זה אין הקטן, בנו את להעשיר שרוצה אלא האב של לגופו כבוד שום

הנאה בו שאין דכל מבואר לקמן בס"ד שאעתיק המקנה ס' מדברי גם ... ואם אב כבוד

מהרש"ג בשו"ת גם וכ"כ כלל. כיבוד מצות בכלל אינו ו')לאב אות נ"ב סי' ע"ש.(ח"א

להרמב"ן דגם נראה, בזה והריטב"א הרמב"ן בין מחלוקת להשוות לא כדי כן על

טעם דבלי ס"ל רק כלל, כבוד מצות משום בו אין לאב הנאה בו שאין כל והרשב"א

מיני'. הנאה לאב לי' דלית במידי גם האב ציווי לעבור יאות לא וסיבה

מהרש"ם בשו"ת ראיתי ק"א)אמנם סי' וכ'(ח"א הנ"ל לובלין מהר"ם תשו' שמביא

שבו"י בשו"ת גם מבואר צ"ה)שכדבריו סוסי' וח"ב קס"ח סי' שמתשו'(ח"א אלא ,

קכ"ז)הריב"ש תשב"ץ(סי' נ"ג)ומתשו' סי' חסידים(ח"ב סי'ומס' עד תקס"א (מסי'

מהרש"םתקס"ד) הגאון של ובקיאותו גאונותו עוצם על ונפלאתי ע"ש. להיפך מוכח

כי אעיר עוד - הנ"ל והשטמ"ק הריטב"א הרשב"א, הרמב"ן, דברי בזה הזכיר שלא

רמז אדרבה אבל)התשב"ץ ד"ה להתיישב(שם שיש אח"כ וכ' הנ"ל רמב"ן לדברי

אביו". דברי לקיים מצוה אם זה בדבר

פלוני' שבתו מותו קודם וצוה שמת מי "שאלת קל: סימן ג חלק תשב"ץ שו"ת ועיין

בזה תשובה לאו: או דבריו לקיים מצוה אם פלוני בת ישא פלוני ובנו לפלוני תנשא

לקיים מצוה לפלוני ופלוני' לפלונית פלוני שישא לבניו כמצוה כן אמר שאם לחלק יש

זו". מצוה על אותן וכופין אביהם להם שהניח מה ליירש ירצו אם דבריו

ח חלק אומר יביע בשו"ת שקיבץ ובמה ח. אות קמט סי' יו"ד איש חזון גם ועי'

כב. סי' יו"ד

דבר משיב שו"ת עי' לו, לשמוע יש בזיון, אלו בנשואין לאב יש כאשר אמנם

מחויב היה האב] [של להנאתו זו אשה נשיאת נוגע היה "אם שכתב: נ סימן ב חלק

דקאי טובא דגרע אב בזיון שהיא אשה לישא שאסור וכש"כ אחרת, ולא לישאנה

מכ"מ ע"כ, למחול יכול דאב דקיי"ל אב מחילת ואפילו ואמו, אביו מקלה בארור

דר"א השאלתות כמש"כ למחול א"א בזיונו ס')על הריב"ש".(סי' בשו"ת פשיט והכי

הוא לאב כשהבזיון הדין יהא מה זה לפי שדן לד סי' טו חלק אליעזר ציץ שו"ת ועי'

האב שבעיני אחרת מעדה או די, מיוחסת האשה של המשפחה אין העולם שבעיני "מפני

במשפחה שיש או בעיניו, בזוי הכלה אבי של יד משלוח או מעדתם, נחותה היא עדתו ובני

בזיון "בכלל כי והשיב בימינו", גם מאד נפוצים שהם בענינים וכדומה מעלי דלא אינשי

שאחותה או רע שם עליה ויצא מעשיה מקולקלים אם כגון קובעים שחז"ל מה רק הוא

לישא שרוצה או וכדומה, שידועהמירה, במקום או חז"ל... אמרו שעליו כזה ע"ה בת

בזיון". של גדר זה נקרא לא ואחרת ואמו, אביו את מצערת וכבר נרגנית היא שהאשה

אשה לשאת רוצה ''הבן אם שהביא קמז כלל כ מערכת חמד לשדי לציין ראוי אמנם

מדותיה'', פי על רוחם את ומעציבה אותם שתצער באומרם ממנו מונעים ואמו ואביו הגונה

תקסא. סי' חסידים מספר נראה ושכן בקולם, לשמוע שחייב ומר''ן ממהרי''ק שנראה



ודברים נשואין למנוע כדי למחות קרובים של תרלגזכותם

להם. לשמוע חייב בגללה, יתבזו או אותם שתצער חשש כשיש למדנו הרי

קרובים? שאר לגבי הדין מה האב, לענין בקיצור כאן עד

הקרוב מעשה לבטל שרשאים יש למחות, שרשאים שאמרו מקומות שיש מוצאים אנו

שחפץ. מה את מלעשות למונעו ואף

שנשא האחין מן "אחד אמרו: ב כח דף בכתובות למחות יכולים שקרובים מצינו

אותה ושוברין פירות, מליאה חבית ומביאין משפחה בני באין לו, הוגנת שאינה אשה

הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שמעו, ישראל בית אחינו ואומרים: רחבה, באמצע

שלא לדורות דוגמא לכם וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים לו,

שרוצה "מי א: סעיף ב סימן העזר אבן ערוך בשולחן נפסק וכן בזרעינו". זרעו יתערב

יעשו בהם, להשגיח רוצה אינו ואם בו. למחות יכולין משפחתו בני פסולה, אשה לישא

בזרעם". זרעו יתערב שלא לסימן דבר איזה

רק לא כן אם פסולה, אשה לשאת רוצה קרוב שאותו אמורים הדברים אם ולכאורה

כשיכולין החיוב ישראל כל על גם אלא המשפחה פגם משום למחות יש משפחתו לבני

סימן א אה"ע חלק משה האגרות של תמיהתו וזו פסולות, נשים לישא להניח שלא למחות

שבני למה ציין והגר"א משפחה, פגם משום דוקא שימחו משפחה לבני זה שייך "מה ס:

פגם משום בע"כ אותו וקוברין משפחה בני שבאין קברו במוכר למחות יכולין משפחה

לא והא למחות, יכולין משפחה פגם מצד שרק מפורש הרי פ"ד, דף בכתובות משפחה

וצע"ג". ישראל כל אלא המשפחה בני רק ולא למחות שמחוייבין אלא למחות שיכולין רק

כלשון לו, הוגנת שאינה אשה לשאת כשבא אמורים שהדברים לומר יש ולכאורה

אסורה ולא ספקות בגלל המותרת אשה או פסולה, לממש הכונה ואין בכתובות הגמ'

אותו שיבוא לו שברור אלא אסורה שאינה מהרא"ש להלן המובא כפי או מהדין,

איסור. לידי עמה קרוב

למנוע? רשאים האם אבל מחאה, לענין זה כל והנה

סב לב כלל הרא"ש שמתיחדשו"ת קול ויצא ראובן בבית המשמשת "פנויה דן: יג ימן

פלגשו". שתהיה להם פגם הוא כי אצלו, תעמוד שלא למחות משפח' בני יכולין אם עמה,

מיבעיא לא עמה, שמתיחד פסיק דלא קלא ויצא ראובן בבית המשמשת "ופנויה והשיב:

ידוע דבר כי מביתו להוציאה אותו כופין היו דין בית אלא למחות, שיכולין משפחתה בני

כב, סי' יוסף ובבית כו, סי' בטור הועתק וכן נדה", שבועל ונמצא לטבול בושה שהיא

פלגש. קרובתם שתהיה להם הוא שגנאי כ: כב בלבוש וכן רכה, סי' ד חלק רדב"ז בשו"ת

מתשו' "ב"ח "משפחתו": בני שגירסתו ב ס"ק כו סימן העזר אבן שמואל בית ועי'

שתהיה להם דפגם פלגש, לעצמו דמייחד לזה למחות יכולים משפחתו בני שכתב הרא"ש

ראויה ואינה פלגשו שתהיה היא הבושה כי וליתא, האיסור, מחמת הוא דבושה פלגשו,

לכוף. יכולים מעצמם שב"ד בהמשך שכתב וכדרך לו".

בבית לתבוע שיכולים נראה הפשט פי על ולכאורה למחות, יכולים משפחה שבני הרי

פילגש. נושא הוא אם משפחתם מבן למנוע דין
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אחת באשה עיניו שנתן באדם מעשה א: עה סנהדרין שאמרו במה לעיין גם ויש

עמו תספר וכו' שתבעל עד תקנה לו אין ואמרו לרופאים ושאלו ובאו טינא לבו והעלה

היתה פנויה דאמר למאן אלא ... הגדר, מאחורי עמו תספר ולא ימות הגדר, מאחרי

- משפחה פגם משום רש'י וכתב משפחה. פגם משום אמר פפא רב האי, כולי מאי

יכולה דאיהי פגמה משום קאמר דלא הא שם: לנר ובערוך בדבר. בושים שהיו האשה,

ליה. מחיל דלא הים במדינת חד איכא דדלמא מחילה שייך לא במשפחה אבל למחול

משפחה. פגם משום מישראל אדם מלהציל מהאשה למנוע יכולים משפחה שקרובי הרי

"מפדין אמרו: א יח קידושין בתו: את למכור מהאב מונעים שקרובים מצאנו עוד

עבד הכי, אי משפחה. פגם משום דאב, כרחיה בעל אביי אמר אלא כרחו... בעל אותה

נפשיה". ומזבין אזיל הדר משפחה, פגם משום משפחה לבני נכפינהו נמי עברי

שגםהר אלא עוד ולא לעשות, יזם אשר כל לעשות מהאב מונעים שהקרובים י

להלן. שיובא וכפי בתו, לפרנס האב יצטרך שמעתה לו חבים

אולכא מא כתובות מלהרויח: מהאב למנוע יכולים קרובים האם מחלוקת מצינו ורה

א יהודה בן שמעון "רבי עצמו,אמרו: ע"פ משלם אינו ופגם בושת אף שמעון ר' משום ומר

[רש"י: לדידה, לה ניחא לאביי פפא רב ליה אמר פלוני. של בתו שיפגום הימנו כל לא

לאביה, ליה ניחא לאביה. ליה ניחא לא דלמא מאי, ממון] להשתכר כדי הלעז את לשאת

להחזיק דבר לעשות עליהם אין וב"ד [רש"י: משפחה. לבני להו ניחא לא דלמא מאי,

ליה". ניחא דלא הים במדינת חד דליכא אפשר אי מאי, משפחה, לבני להו ניחא בושתם]

משפחה פגם משום למנוע שיש מודים שמעון ר' על החולקים חכמים שאף ואפשר

כל לא אומרין "ואין שכתב: שם מאירי עיין משפחה, פגם שאין סוברים שהם אלא

אין לגבותו הנערה אבי רצה לא שאם נאמן, יהא ולא פלוני של בתו שיפגום הימנו

שהאב כיון בושה, שאין שפירש הרי נוטל". ליטול רצה שאם אלא ליטול, אותו כופין

הבושת. יתחזק לא ומימלא ופגם הבושת את לגבות לא יכול

למנוע כדי ממון להוציא משפחה קרובי לכוף שאין זו מסוגיה למד צבי החכם והנה

במקום בהם שתלוי כל מחייבים לא דין בית כי לומר צריך ולדבריו מקרובם. בושה

משפחה. לקרוב בושה נזק להגרם עלול החיוב ידי שעל

כתב: זו סוגיה שהביא אחר קיב סימן תשובות ליקוטי צבי חכם בשו"ת

הוה הים דבמדינת להנך אף משפחה בני לכולהו להו דניחא ידעינן דאילו "הרי

בני אמרי אי משפחה דפגם מידי דכל מינה שמע למפגמה, ליה ושבקינן להו צייתינן

בשם [רשב"י] (רשב"א) בד"ה התוספות כתבו וכן להו. שבקינן לן איכפת לא משפחה

כל ופגם. בבושת ליה ומחייבינן להו צייתינן ולאביה לדידה לה וניחא גרים דבבת ר"ש

בפגם. להו דניחא היכא כפיה ע"י ממונא מינייהו מפקינן דלא שכן

משום להו כייפינן אפ"ה להו ניחא קמן דאיתנהו משפחה בני דהנך אף נמי הכי תימא וכי

בן לכפות יש טעם מה בה, כיוצא מצינו היכן ליה. ניחא דלא הים במדינת חד איכא דילמא

עבד בפגם ליה ניחא דלא הים במדינת המשפחה מבני חד איכא דילמא משום זה משפחה

וק"ל". פלוני של בתו שיפגום כמיניה כל דלאו לההיא ענין זה ואין שחר. לו אין זה דבר זה.
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אותו וקוברין משפחה בני באין כו' קברו "המוכר שאמרו ממה ראיה הביא ושם

הקברות, בית דמי ליתן משפחה בני שיכפו מעולם שמענו ולא משפחה. פגם משום בע"כ

דמיו, לו ליתן רוצין הן אם בעל.... של כרחו על לקחתו לחזור בידם שהרשות אלא

שנכוף אבל בדבר, כיס חסרון להם שאין כיון ... משפחתם פגם על מקפידין שהם כיון

ל משפחתם פגם משום ממונם שיוציאו משפחה ותשובהבני שמענו". בה כיוצא ולא זו א

א. סי' יעבץ שאילת בשו"ת גם הובאה זו

ולדבריו שם כתובות חמד בחשוקי שליט"א זילברשטין הגר"י שכתב ממה להיפך וזה

לו. לעזור הקרובים חייבים עוני בגלל להשתמד רוצה שהוא מי שאם ללמוד יש זו מסוגיה

האב אמרו ב כח בנזיר בנזיר, בנו את ידיר שלא באב למחות יכולים שקרובים מצינו וכן

ובתוספות קרוביו, שמיחהו או מיחה קרוביו, שגילחוהו או גילח כיצד בנזיר בנו את מדיר

אמורים שהדברים כתב לרמב"ם המשניות ובפירוש הנזירות, מתבטלת מיחו, שאם כתבו שם

האב. שמת קרוביו", "או פירש ב כד נזיר הרא"ש בפירוש אמנם האב, בחיי אפילו

האב. מעשה את הקרובים מבטלים זו בפעולה למעשה

עבודה לעבוד שבא במי או מעשה לעשות שבא במי למחות קרובים רשאים עוד

בהפסדו, לפייסו מוכנים אם אלא ממנו, למנוע יכולים שאין אלא לקרוביו, בושה הגורמת

למחות יכולין האדם שקרובי "דין ג: סימן ח פרק קמא בבא שלמה של בים וכמבואר

בזה. הפסד לו יש אם לפייסו, מחוייבים אבל זילותייהו. משום ליה, דבזיזא במידי לו

אפילו לפייסו, מחוייבים פסידתו. וטען זה בא ואח"כ בידיעתו, שלא מוחין היו ואם

נראה שהיה כבודו. בשביל בממונו, לו מפסידים וקרוביו למדה"י, שהלך מי ואמו... אביו

לפוטרם אין הים. ממדינת הוא בא כך ואחר לזילותא. יבואו זאת יעשו לא שאם להם

בעבור בשלהם ולותר לאבד להם דהיה אתה. קרובינו כי עשינו, כבודך בעבור בטענת

למחות קרוביו יכולין ליה, וירויח ליה, דבזיזא דבר לעבוד ורוצה בעיר, הוא ואם כבודו.

א"ז מדברי משמע וכן בדמיהם. לפייסו רוצים אם שכ"ד)בידו. סימן דמסקינן(ח"ג והא .

דקידושין ע"א)בפ"ק דאב.(י"ח כרחו בעל העבריה אמה לפדות יכולין המשפחה שבני

משום ה"ק, לא. זילותא, משום רק משפחה, פגם בלא אבל משמע משפחה, פגם משום

בביתו. אותה לפרנס שמחויב הפסד, לו שיש אף דאב. בע"כ אותה פודין משפחה פגם

אב, של בע"כ לפדותה רוצין אם זילותא, משום אף משפחה, פגם דליכא היכא אבל

דכתובות מפ"ק משמע וכן מדידהו. ולותר לפייסו, הרי"ף)צריכין בדפי ע"ב א' ,(ר"נ

לעשות החתן למיכף יכולין הכלה שקרובי רי"ף, בשם כתב הלוי] [יוסף (אפרים) שר'

מקום מכל בכך. מדקדקת אינה דהבתולה אף משמע כבודה. משום לכלה, אף סעודה

לדידה". הפסד הוי דלא היכא הן, לעכב יכולין זילותא. ליהוי דלא [כבודם], משום

לו שיהיה אף אב של כרחו בעל פודים משפחה פגם משום הן: דרגות שתי זה ולפי

למחות יכולים "זילותא", משום רק הנידון כאשר אבל בביתו, לפרנסה שיצטרך הפסד לאב

(לגבי דינוקא, אבוה להו אמר א: פד ב"ק סוגיא מתוך זה ולמד לו, יפסידו לא אם רק

ביה דזילא ביה בעינא לא כעבד) הבן את לשום ורצו לבן נזק תשלומי לשלם שחויב מי

מדידי. ליה מפייסנא גדיל לכי להו אמר לינוקא, מחייבת קא והא ליה אמרו מילתא,
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שכן בזיון, של הפסד בגלל נשואין, כמו גדול דבר למנוע יכול זר שאדם תתמה ואל

סימן העזר אבן רמ"א עי' חובה, שתפרע עד מלהנשא מאשה למנוע מלוה שיכול מצינו

יפסיד ושלא שתפרעהו עד נשואיה למחות ורוצה שנשאת קודם המלוה בא "ואם ד: צא

נ"י)". בשם (ב"י הפרעון זמן הגיע לא שעדיין ואע"פ עמו, הדין שלו,

שלא הפסד לספק האשה של הנשואין יגרמו שמא חשש לגבי אמורים הדברים ואם

למקום מכאן ללמוד יש לכאורה בעבורה. לשלם ירצה לא ובעלה חובה לפרוע תוכל

מהפסד לאדם חמור שהבזיון פעמים והרי ודאי, הוא לקרובים שהבזיון ודאי, הפסד

שהחיוב קרובים לבין כלפיו חיוב ללוה שיש מלוה בין הבדל שיש ברור אמנם כספו.

ברור. אינו כלפיהם

שאמרו וכפי כהונה. פגם משום במקדש לעבוד הכהן את לכוף יכולים כהן משפחת בני

אסי רבי אמר אביי אמר חנינא בר אחא רב אמר כרחו, בעל "עולה א: קא יבמות מסכת

שבושין משפחות שתי - פגם משום שם: רש"י וכתב משפחה". פגם משום יוחנן: ר' אמר

הואיל לו ולומר לכופו יכולין משמרות (ובני לעבודה. הוא פסול אדם בני שיאמרו עליו

ראוך שלא אדם בני יאמרו שלא שלנו במשמר עבוד שלנו ממשפחה שאתה עליך ואומרים

בכמה נמחק בסוגריים המוקף – אחר). של במשמרו וכן זה הוא פסול אחר במשמר עובד

מבני לאחד לכוף יכולים משפחה דבני פי' משפחה. פגם "משום שם: ובריטב"א ספרים.

גדול". עיקר וזה אותם, יפגום שלא כדי דבר לעשות משפחה

ודרך קברו "המוכר א: פד כתובות אמרו והנה למחות, הקרובים כח מה לדון ויש

פגם משום כרחו, בעל אותו וקוברין משפחה בני באין - הספידו ומקום מעמדו קברו,

וכת עמהםמשפחה", נקברים אחרים שיהיו להם הוא גנאי - משפחה פגם משום רש"י ב

כד פרק מכירה רמב"ם פסק וכן ב, ק בתרא בבא הוא וכן אחרים. בקבורת יקברו והם

משפחה בני באין הספדו, בית או מעמדו מקום או קברו דרך או קברו "המוכר יז: הלכה

ללוקח". בו שקברו הקבר דמי ונותנין משפחה, פגם משום כרחו בעל שם וקוברים

רכושם, שאינו אע"פ בקבר, זכות יש הקרובים שלכל הוא במכירה ההסבר ולכאורה

לקלקלו אסור רבים בו שהחזיקו מצר שאמרו מה מעין א,ועוד)וכדוגמה ק בתרא למרות(בבא ,

כהונה. מכירי מעין גם בה יש המשפחה של הקבר חלקת ואולי בחצר. ממון קנין לרבים שאין

נפקא למאי הוא, כפרה משום או הוא, בזיונא משום "קבורה ב: מו סנהדרין ועיין

כל לא הוא, בזיונא משום אמרת אי גברא. לההוא דליקברוה בעינא לא דאמר מינה,

לקרוביו". הוא דבזיון - כמיניה כל "לא שם: רש"י וכתב כמיניה.

ממש. לגופו הנוגע בדבר גם לקרוביו, בזיון לגרום יכול המצווה אין שלרש"י הרי

לו שישלמו עד לויה למנוע יכול קרוב שאינו שמי ב קנד בתרא בבא זרוע ובאור

"...ובתוספות בידו, למחות קרובים שאר יכולים מרובה, שהפסדו אף קרוב אבל חובו,

יורשין אבל ולינוול. לינוול יהבי זוזי כך כתוב זצ"ל שמואל בר יצחק רבינו לפני שנכתבו

משמע דהיינו עכ"ל. קרובים שהם ועוד יהבו. מידי דלאו ירושה מחמת לנוולו רשאין אינן

המוכר בפ' דת"ר לדבר וזכר קרובים. שהם מפני לנוולו רשאים אינן מידי יהבו אפי' ועוד



ודברים נשואין למנוע כדי למחות קרובים של תרלזזכותם

משפחה בני באין מעמדו ומקום הספדו ובית קברו ודרך קברו המוכר בתרא בבא פירות

שאין להם הוא גנאי זצ"ל שמואל רבינו פי' משפחה. פגם משום כרחו בעל אותו וקוברין

בני הכי אפילו המקח ונתקיים ברצון מכר שקרובם אע"פ הילכך קבורה. מקום לקרובים

ולנוולו". מלבודקו מוחים ה"נ מלקיים ומוחים שלהם גנאי משום המקח. מבטלין משפחה

הקרובים. זכות מה לדון יש ולכאורה

ענייך עירך ועניי ענייך א: עא ב"מ עי' קודמים, שקרובים מפורש צדקה לגבי הנה

הקרובים - עמך דכתיב קודמים, ענייך וממשפחתך, קרובים שהם "ענים וברש"י: קודמים,

ד. אות החסד נתיב ו פרק חסד אהבת ועי' לך",

הגר"א ועי' אדם, לכל להקדימו צריך קרובו ג: רנא סי' יו"ד צדקה בהלכות נפסק וכן

מהספרי. המקור שם

הירושה, סדר ע"פ נמדדת שהקורבה א ס"ק עא סי' העזר אבו תשובה פתחי ועי'

מקבלים שהם אלא מקבלים אשתו קרובי שגם ב ס"ק רנא סי' יו"ד עצמו פ"ת עי' ואולם

עי"ש. רבע, - פחות

האהבת כתב וכבר עמך", "העני את הכתוב בגלל בצדקה דוקא נאמר זה דין ולכאורה

שנאמר קרוב מדין חכם, לתלמיד שקודם בצדקה שנאמר קרוב דין ששונה פ"ו חסד

ג. רנא יו"ד בהגהות מרע"א וכ"נ לו, קודם חכם תלמיד ששם מצרא בבר

מכות ואמרו קרובו, על נשא לא וחרפה טו: בתהילים מהכתוב נלמד שהדבר והנראה

"וחרפה כתב: ל פרק שלישי מאמר העיקרים ובספר קרוביו", את המקרב "זה א: כד

על מקנא שהיה כמו קרובו חרפת על מקנא שהיה לומר רוצה קרובו, על נשא לא

המדות". תקון אלא התורה ממצות מצוה אלו דבריו כל שאין פי על ואף עצמו,

על נשא לא חרפה אחר: בענין פירש טו פרק תהלים רש"י כי לציין חשוב אמנם

חרפתו עליו נשא ולא במשפט ענשו עונש בה שיש עבירה קרובו עבר אם - קרובו

עליו". וחפית קרובך פלוני עבר כך לומר למחרף פה פתחון שיהא

על כופים קרוביו, את לקרב המדות תקון ע"פ לאדם יש שמהדין כיון יותר, ונראה

אי בגלל מלקים שאף ומצינו סדום. מידת על כופים משל דרך על שאמרו וכדרך זה

לו, צריכים ואחרים בורו מי אדם ישפוך לא א: מד יבמות אמרו המדות, תקון קיום

ואם כך, על אותו וכופים לפסולה, חולץ החולץ ומת, נשים שתי נשוי שהיה מי כן ועל

אבן בב"ש הובא ג רטו דף כה נתיב ירוחם ר' פסק לכשרה, וחלץ ההתראה על עבר

זה שדין כתב כז שאלה א טור ח"ד ובתשב"ץ אותו. ומלקים שמנדים ב, קסא העזר

סדום. מידת על כופים מדין הוא

קרובים. להשיא כדי שכופים רש"ך בשם ד ס"ק עא סי' ב"ש ועי'

את היודע זה שהוא בגלל נובעת למחות קרוב של שזכותו עוד לומר מקום ויש

שפסק מה את לציין יש לכך וכדוגמה יודעים, אינם שאחרים ובמקום בשעה האמת

שחפץ זמן כל "מיהו קרקע: מתנת שנתן קטן לגבי א רלה סי' משפט חושן רמ"א

קרקע פירות אכל והלוקח מעשיו, בטלו דין הבית או קרוביו ואין שעשה, במה הקטן

שלקח". מה לשלם א"צ שלקח,
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את לרשת יוכל אדם שאותו כדי ממונו יפסיד שלא בקרובו למחות יכול אדם שאין ברור אמנם

לכנ מתרצים ובעלה היא "אם ד: סעיף נו סי' העזר אבן רמ"א פסק וכבר מותו, לאחר וס,הקרוב

ליורשה". כדי לכנוס ממהר והוא חולנית, שהיא אע"פ למחות, יכולים הקרובים אין מת, והאב

דבר על אלא ירושה, כמו לעתיד הנוגע דבר על אינו עתה דנים שאנו הנדון אבל

קרוביו. של בזיון לעולם", "הגיע שכבר

גם ומה לבד, לו השייך דבר לעשות שלא לחברו יגיד שאדם כך על לתמוה ואין

בהרבה יותר קטן נזק למנוע רוצה למנוע שכןשהמבקש למתבקש, שיגרם הנזק מאשר

ברשותו, מלהשתמש הבית מבעל למנוע יכול צד שאינו שמי לכך, דוגמה מעין מצינו

נוהג הבית שבעל לומר אפשר שאי אף מטרד, גורם שלו על בעמידתו הבית בעל כאשר

למכור, אותו כופין להדיר, רגיל היה "אם סוע"א: מו דף נדרים ר"ן עי' כדין: שלא

בתוספתא תניא הרגיל(פ"ב)והכי את כופין חלקו, על הנאה להדיר רגיל מהם א' היה

קמייתא לך עברת התם דאמרינן רגיל, מיקרי זימנין דבתרי בירושלמי ומפרש חלקו, למכור

נדרך". שרי או חלקך מכור או ואילך מכאן עלך ועברו תניינא עלך ועברו

הדברים: סיכום

לו.א. לשמוע צריך אינו שיחפוץ אשה לשאת שלא בנו את המצווה אב

האב.ב. רצון נגד לשאת לו אסור אלו, בנשואין בזיון לאב יש כאשר

שונה,ג. מעידה או מיוחסת אינה האשה העולם בעיני כאשר בזיון בכלל אין

נרגנית שהיא שידוע או מקולקלים מעשיה או רע שם עליה יש אם אולם

אותה. לשאת אין אב, ומצערת

הוגנת.ד. שאינה אשה נשא קרובם אם למחות יכולים קרובים

הבעלה. קרובי יכולים וכן פלגש תהיה שלא בקרובתם למחות יכולים משפחה בני

פלגש. מלהחזיק ממנו למנוע

מעשהו. שמטרת אף כיעור, מלעשות מקרובתם למנוע יכולים משפחה קרובי

נפשות. הצלת היא הכיעור

התשלוםז. קבלת אם ופגם, בושת תשלום מלקבל למנוע אף יכולים משחה בני

פגם. להם ויגרם מפותה, היא שקרובתם תאשר

מהמשפחה.ח. פגם למנוע ממון להוציא משפחה בני מחייבים אין

פגם.ט. מהם למנוע כדי בנזיר, בנו מלהדיר מאב למנוע יכולים משפחה בני

בתנאיי. זאת כל בזויה, במלאכה מלעסוק מקרובם למנוע יכולים משפחה בני

לו. שיגרם הנזק על אותו שיפצו

כספי.יא. להפסד גורם שהדבר אף למנוע, יכולים פגם למנוע אבל זילות, למנוע זה כל

פגם.יב. מהם למנוע כדי לעבוד כהן לחייב יכולים משפחה בני

כפיהיג. מדין או קרובו". על נשא לא מ"חרפה הוא המשפחה בני של לכח המקור

סדום. מידת על שכופים וכשם מידות על

שברשותו.יד. דבר מאחרים למנוע רוחו על העולה ככל לעשות מאדם למנוע שניתן מצינו


