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מבוא
בקובץ שלפניכם לוקטו פסקי דין בנושאים שונים ,מתוך פסקי דין רבים
שנכתבו ע"י הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א בשבתו בבית
הדין הרבני הגדול.
פסקי הדין המופיעים בקובץ הינם טיפה מן הים הגדול מקולמוסו של הרב
הראשי במשך חמש שנות שבתו בבית הדין הגדול.
הקובץ יוצא לאור לרגל יום תחילת כהונתו כנשיא בית הדין הרבני הגדול,
כשאנו תפילה כי יזכה הרב הראשי שליט"א לקדש שם שמים ולהעלות את
קרנם של בתי הדין מתוך ס"ד עד ביאת משיח צדקנו בב"א.
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ב"ה
תיק957337/2
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב ציון אלגרבלי ,הרב א' אהרן כץ
המערערים:

פלוני ופלונית (ע"י ב"כ עו"ד מאיר שכטר)

הנדון :איסור לזוג גרוש לשוב ולהינשא זל''ז
פסק דין
לפנינו ערעור על החלטת בית הדין הרבני האזורי בנתניה מיום ט' בשבט תשע"ג
( ,)20.1.2013שבה נאמר:
הנה במעשה בית הדין של הצדדים מיום א' תמוז תש"ע נכתב
שהצדדים אסורים לשוב ולהינשא זה לזו והאשה אסורה
להינשא ל[מ' ח'].
בדיון שהיה לאחר הגירושין ביום י"ד אלול תשע"א ()13/9/11
ביקשו הצדדים מבית הדין היתר לשוב ולהינשא זל"ז .לאחר
שמיעת דבריהם בית הדין פסק כדלהלן:
"א .המבקשים אסורים לשוב ולהינשא זל"ז כמבואר
במשנה ובגמרא (גיטין מה ב ,מו ב) בדין המוציא אשתו
משום שם רע ,ובשו"ע אבה"ע סי' י' ס"ג והמסתעף וכן
בשו"ע אבהע"ז סי' יא ס"א ושם בב"ש סק"ז ,ובפרט
דלגבי הבעל נאסרת משום דשוויא אנפשיה חתיכה
דאיסורא.
ב .זכותם של המבקשים להגיש ערעור לבית הדין גדול".
עד כאן.
והנה למרות החלטת בית הדין הנ"ל במקום להגיש ערעור בבית
הדין הגדול חזרו הצדדים ופתחו תיק נוסף ומשום מה מזכירות
בית הדין קבעה להם מועד לדיון.
כדי שלא יצאו בפחי נפש ,בית הדין שמע שוב את דברי
הצדדים.
אולם גם אחר שמיעת דבריהם בית הדין חוזר על החלטתו הנ"ל
שהצדדים אסורים לשוב ולהינשא זל"ז.
וזכותם להגיש ערעור לבית הדין הגדול.

הנדון :איסור לזוג גרוש לשוב ולהינשא זל''ז  משכיל לדוד  -פסקי דין
החלטה זו ניתנה ברוב דעות.
לדעת המיעוט אין לאסור את המבקשים לשוב ולהינשא זל"ז.
נימוקים הלכתיים של דעת המיעוט מצורפים.
להלן השתלשלות הדברים כפי שנכתב בנימוקי דעת המיעוט:
הצדדים שלפנינו התגרשו זמ"ז כדמו"י ביום א' תמוז תש"ע,
ובמעשה בית הדין נכתבה הערה לפיה הצדדים אסורים לשוב
ולהינשא זה לזו והאשה אסורה להינשא ל[מ' ח'].
ביום  19.7.2011התקבלה בבית הדין בקשת הגרוש והגרושה
לשוב ולהינשא זל"ז ,המבקשים נימקו את בקשתם בכך ש"לאחר
תקופה קצרה הבנו שעשינו טעות .שנינו אוהבים אחד את השני.
יש לנו שני ילדים שהיה להם מאוד קשה עם הפרידה
והגירושים".
בית הדין קבע מועד לדיון בבקשתם ,ובדיון שהתקיים ביום י"ד
באלול התשע"א [ ]13.9.11נימקה האשה את בקשתה כדלהלן:
"מבקשת :זה השתלשלות של סיפור ,הגעתי לפה לבד עם
קשיים גדולים ,הייתי מוכנה להתגרש בכל מחיר ,העיקר
להתחיל החיים מחדש ,לאחר שנה וחצי הקשר חודש ,גם
בעקבות הילדים שמאוד רצו את אבא".
כב' אב בית הדין שאל את המבקש על טענותיו עובר לגירושין,
והמבקש השיב כי טען שהייתה עם אדם בשם [מ' ח'] .המבקש
הסביר כי במהלך שנת  2009עזבה המבקשת (אשתו דאז) את
הבית ושכרה דירה לבד ,וכי [מ' ח'] עבד עם אם המבקש .כב'
אב בית הדין הקשה על המבקש ,ולחשיבותם של הדברים
אביאם כפי שנכתבו בפרוטוקול:
"ב"ד :אני רוצה להזכיר לכם מה שנכתב בפר'( :ציטוט
חופשי) לשאלת בית הדין לסיבת הגירושין אומר הבעל
שהיא חיה עם [מ' ח'] ,האשה אמרה אני לא חיה אתו וכו'
ישנו יחד וכו' לא אמרתי שקיימנו יחסים,
בית הדין :ישנתם יחד אז מה עשיתם יחד?
אשה :אני לא נכנסת לזה,
לאחר מכן נכתב בשלב זה משמיע הבעל הקלטה ובה לדבריו
נשמע הילד אומר ש[מ' ח'] ישן עם אימא במיטה ,האשה
העירה ,האם דברים של ילד בן שלוש שהכניסו לו דברים לפה,
קביל בבית הדין? הבעל הגיב על זה ,איך אפשר להסביר את זה
אחרת,
ב"ד :אם כן היד רושמת ,תהיה כנה עם עצמך ,האם אתה
רוצה שנתיר איסור?

ז

ח

הנדון :איסור לזוג גרוש לשוב ולהינשא זל''ז
גרוש :אתם צריכים להבין שאותו זמן זה לא הזמן של
היום.
ב"ד :אתה רוצה להגיד שכל מה שאמרת אז זה שקר?
גרוש :כן זה שקר ,ילד בן שלוש יכול להגיד כאלה דברים
מעצמו ,יש הרבה דברים שלא נכונים ,עשיתי טעות
גדולה ,הרבה דברים קשים בחיים 2011 ,זה לא ".2009
המבקשת שבה ונימקה את בקשתה בכך ש"יש פה שני ילדים
שסובלים קשות שתלויים באוויר ,יש פה הזדמנות לשקם החיים,
לחיות חיים כשרים ,אני לא רואה עצמי זרוקה לבד בדירה
שכורה" .ובית הדין העיר לה כי היא עצמה הודתה עובר לסידור
הגט כי ישנה במיטה יחד עם הנטען ,על כך השיבה האשה כי
"לגט הייתה פה לבד לאחר שנה וחצי של פרידה ,בלי עבודה,
עמדתי פה לבד היו פה עשרה אנשים ,כולי רועדת".
אחד מדייני ההרכב שב ושאל אותה "לא היית אתו?" ,ועל כך
השיבה המבקשת "לא".
לאור כל האמור לעיל נתן בית הדין ביום כ"ז באלול התשע"א
[]26.9.11את החלטתו ולפיה:
"בית הדין פוסק:
א .המבקשים אסורים לשוב ולהינשא זל"ז כמבואר
במשנה ובגמרא (גיטין מה ב ,מו ב) בדין המוציא אשתו
משום שם רע ובשו"ע אבה"ע סי' י' סעי' ג' והמסתעף וכן
בשו"ע אבהע"ז סי' י"א סעיף א' ושם בב"ש ס"ק ז' ,ובפרט
דלגבי הבעל נאסרת משום דשוויא אנפשיה חתיכה
דאיסורא.
ב .זכותם של המבקשים להגיש ערעור לבית הדין הגדול".
ואולם ביום  20.5.12שבו הצדדים והגישו לבית הדין בקשה
נוספת להיתר נישואין בה צוין כי המבקשים ממשיכים לחיות
ביחד ולגדל ביחד את ילדיהם .מזכירות בית הדין קבעה
למבקשים תאריך לדיון נוסף ליום כ"ב בסיון התשע"ב
( ,)12.6.2012ובמהלכו שבו המבקשים ושטחו את בקשתם:
"אשה :זה שקר.
גרוש :אני יכול להישבע שלא ראיתי כלום.
בית דין :אז למה אמרת בבית הדין מה שאמרת?
גרוש :דיברתי שטויות רציתי להתגרש ממנה ,אבל באותו
זמן מיד כשיצאנו מפה חזרנו יחד ,אנו חיים יחד ,עשיתי
תשובה אני שלוש פעמים מתפלל ביום ,מה שדיברתי
דיברתי מתוך עצבים ,הייתי קנאי ולכן עשיתי את זה,
אחרי חמש שנים שסבלה החליטה לקחת המזוודות
וללכת אבל אני לא ראיתי שום דבר.
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בית דין :אמרת אז שחיה עם [מ' ח']
גרוש :שיקרתי ,לא אמרתי האמת ,אני רוצה לעשות
ילדים ,אנו שנתיים חיים ביחד ונחיה יחד גם אם התשובה
תהיה שלילית".
לאור העובדה ששני הצדדים חזרו בתוקף על כך שהאשה לא
חיה חיי אישות עם [מ' ח'] ,והגרוש אף ציין שהוא מעולם לא
ראה בעיניו דבר המורה על כך ,והוסיף וטען כי מיד אחרי הגט
הם שבו לחיות ביחד ,החליט בית הדין לשוב ולעיין בדברים,
והוציא החלטה ולפיה:
"בית הדין שמע את הצדדים ,ובית הדין ישוב ויעיין בתיק
לפרטיו ויוציא החלטה בהתאם".
בכתב הערעור הובא דעת המיעוט שסבר שיש להתירה לבעלה.
הדיין טען שידיעת הבעל על כך שאשתו זינתה מבוססת על הודאת האשה
שחייתה עם גבר זר במהלך החודשים שקדמו לגירושין ,ועל זה כתב לפלפל שאין היא
נאמנת לאסור עצמה כיוון שאין היא נאמנת לבעל כבי תרי וכדי להיות נאמנת בעינן
שתהא נאמנת לו בכל דבר כבי תרי כמובא בפת"ש סימן קטו סקמ"ב.
עוד טען שכיוון שהיה הבעל מצוי עמה במתח באותו זמן הרי זה נידון כדין קטט
שכתב בשו"ע קעח ,ט" :ואם היה לו קטט עימה אינו נאמן לומר שמאמינה או שמאמין
לדברי העד דודאי מחמת שנאה אמר כן" – וממילא אין משמעות למה שהאמין הבעל
לאשה.
עוד טען הדיין ע"פ דברי הרש"ש בכתובות דף ט שבמקום שאין עדים על הזנות
אין האשה נאסרת ושכ"כ בתשובות והנהגות ח"ג סימן תי עפ"י דברי החת"ס אבה"ע
סימן צב.
לאחר העיון ,בנדון שלפנינו הבעל הגיש תביעת גירושין .בכתב התביעה שהגיש
הבעל ביום כ"ב באדר תש"ע ( )8.3.2010כותב הבעל כי העילה לגירושין היא בגין
התנהגותה של האשה "אשר החליטה לפרק את המשפחה לטובת מאהב זר עמו היא
חיה זה זמן רב" .עוד הוא כותב שם:
בחודש  1/09עזבה לפתע הנתבעת את התובע ועברה לגור עם
המאהב הנ"ל אותו כאמור ,הכירה טרם מועד זה.
הנתבע חיה בעיר לוד עם המאהב שלה ,ונוהגת לשהות בביתו
מדי יום ,כאשר בשעות אלו הם אף נוהגים לעשן נרגילות ועוד
דברים כיוצ"ב.
עוד נכתב שם:
הנתבעת הגדילה לעשות ובסוף חודש מאי השנה הגישה נגד
התובע תלונת שווא במשטרה ,כאילו הוא נהג כלפיה באלימות,
הגם שהיא נמצאת בעיר לוד והוא בעיר נתניה .בדיון שהתקיים
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בבית משפט השלום בנתניה ביום  ,28.5.09סירב בית המשפט
להאריך את מעצרו של התובע ,אלא לשלוש שעות בלבד ,ואחר
שיחררו ממעצר.
בהחלטתו ,ציין כב' בית המשפט כי :נציג המשטרה אישר כי
המתלוננת (הכוונה לנתבעת – ת.ג) מסרה כי היא חיה בנפרד
מהמשיב (הכוונה לתובע – ת.ג) כבר מינואר  2009וכי היא
מתגוררת עם חבר בלוד ,בעוד המשיב מתגורר עם משפחתו
בנתניה.
משמעות הדברים שהאשה התגוררה עם הגבר הזר בקביעות מספר חודשים.
בדיון שהתקיים ביום  13.6.10נכתב:
לשאלת ב"ד לסיבת הגירושין אומר הבעל שהיא חיה עם [מ' ח']
אשה :אני לא חיה אתו.
ב"ד :אנו מבינים שאתם לא חיים יחד אבל ישנתם יחד.
אשה :ישנו יחד.
ב"ד :כלומר קיימתם יחסי אישות.
אשה :ישנו יחד ,אבל לא אמרתי שקיימנו יחסים.
ב"ד :ישנתם יחד ,אז מה עשיתם יחד?
אשה :אני לא נכנסת לזה.
ב"ד :את צריכה לדעת שיירשם שלכם אסור לחזור ולהינשא
ולאשה יהיה אסור להינשא ל[מ' ח'].
אשה :אני צריכה להתייעץ עם עו"ד.

היינו האשה לא הכחישה את העובדה שחיה עם אותו גבר וישנה בבית אחד
במשך זמן רב אלא שטענה שלא קיימו יחסים.
הנדון שיש לברר הוא האם האשה נאמנת לומר שלא נבעלה במיגו דאי בעיא
שתקה ונאמר כאן הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
במשנה ביבמות קי"א:
"בא על יבמה גדולה תגדלנו היבמה שאמרה בתוך שלשים יום
לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשין
הימנו שיחלוץ לה ובזמן שהוא".
ובגמ' מבואר הטעם דעד שלושים יום מוקים איניש אנפשיה ולכן תוך שלושים
יום נאמנת לומר לא נבעלתי אבל לאחר שלושים יום לא מוקים אנפשיה ,היינו שחזקה
שבעל.
ובגמ' ב"ב ה" :איבעיא להו תבעו לאחר זמן ואמר לו פרעתיך בתוך זמני מי
אמרינן במקום חזקה מה לי לשקר ".והגמ' לא פשטה את הספק.
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והקשו בתוס' ד"ה מי אמרינן בסוה"ד מדוע הגמ' לא פשטה את הספק מהמשנה
ביבמות הנ"ל וז"ל:
"התם מעין ההיא בעיא לא דמי כלל להך דהכא ומיהו קשה
מדתנן ביבמות בפרק בית שמאי (דף קי"א ):יבמה שאמרה תוך
שלשים יום לא בעלתי כופין אותו אחר שלשים מבקשים הימנו
ומפרש התם דעד שלשים יום מוקי איניש אנפשיה טפי לא מוקי
ולכך לאחר שלשים יום אין כופין דלא מהימנא אף על גב דאית
לה מיגו דאי בעיא אמרה אינו יכול לבא עלי דנאמנת כדמוכח
בסוף נדברים (דף צא".).
והתוס' נשארו בקושיה.
והש"ך בחו"מ סי' פ"ב בכללי המיגו סק"י הביא קושית התוס' הנ"ל ותירץ "וצ"ל
שאין החזקות דומות זו לזו ".ובקיצור כללי מיגו בס"ס פ"ב שם אות י"ט כתב:
"מגו במקום חזקה אבעיא דלא אפשיטא וחילקו בפוסקים
דבחזקה אלימתא ל"א ובחזקה גרוע אמרינן ובמקום חזקה
בינונית אבעיא דלא איפשיטא לכן במקומות שמפורש בפוסקים
אם לומר מיגו במקום חזקה כזו עבדינן כהמפורש ובמקום שאינו
מפורש אזלינן בתר המוחזק"
על כל פנים ,מבואר מהתוס' ומהש"ך בבירור שמיגו נגד החזקה דלא מוקים
אנפשיה לא מהני.
והנה יש לעיין האם הפה שאסר שהוא עדיף ממיגו מועיל נגד חזקה זו .בשאלה זו
דן בשו"ת עין יצחק יו"ד סי' י"ח .השאלה שם היא כדלקמן:
נשאלתי מן שני רבנים גדולים ,ע"ד אשה שנתגרשה מבעלה
משום קטטות שהיו ביניהם וניסת לשני,ועכשיו היא רואה מחמת
תשמיש שלשה פעמים ואומרת שהיתה בתולה בעת שניסת
לשני ויש לה כאב בעת תשמיש אם נאמנת ע"ז או לא.
ויסוד השאלה הוא שבבתולה תולין הדם בבתולים ואינה נחשבת רואה דם מ"ת
אלא שהאשה הייתה נשואה קודם והשאלה האם נאמנת במיגו שהייתה טוענת לא
נבעלתי קודם ז"ל שם:
[א] תשובה בקצרה .הנה ביו"ד (סוף סי' קפ"ז [סעיף יג]) מבואר
דבבתולה תולין בדם בתולים ובמרגשת כאב ואין דינה כרואה
מחמת תשמיש .ע"כ ה"ה בנ"ד כיון דמרגשת כאב ואומרת דהיתה
בתולה בעת שניסת והתורה האמינה מן וספרה לה ומותרת.
וראיתי בנודע ביהודה במהדורא תניינא [יו"ד] (סי' צ"ב) שכתב
ג"כ כעין הך עובדא שנאמנת משום דיש לה מיגו דלא היתה
אומרת שהיא רואה מחמת תשמיש והפה שאסר כו' .אך העובדא
דבנו"ב שם מיירי דטוענת האשה שלא היה לבעלה הראשון
גבורת אנשים ,אבל בנ"ד נראה ממכתבם דאומרת דמחמת
קטטות שהיו ביניהם לא נבעלה לו ומשמע ג"כ שהיתה זמן רב
תחת בעלה הראשון ,הנה בזה הדין נותן לכאורה דלא תהיה
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נאמנת וכמש"כ התוס' בב"ב (דף ה' ע"ב) ד"ה מי אמרינן כו',
בסה"ד דיבמה שאמרה לא נבעלתי אינה נאמנת לאחר שלשים
יום משום דחזקה דלא מוקי אנפשיה טפי משלשים יום אף דיש
לה מיגו דאינו יכול לבא עלי משום דמיגו במקום חזקה לא מהני
ונשארו בקושיא .והובא בש"ך בכללי מיגו [ס"ק י]וכתב לתרץ
קושייתם לפי דאין כל החזקות שוות.
ובהמשך דבריו שם אות ד' כותב לחלק בין מיגו לבין הפה שאסר ז"ל:
[ד] והעיקר בזה לפי המבואר בח"מ (סי' ע"א סעיף א' בסמ"ע
ס"ק ה' ובש"ך ס"ק ד') דחילקו בין מיגו במקום נאמנות דלא מהני
לבין מיגו בעיקר הנאמנות דמהני .וכ"כ ההפלאה בכתובות (דף
י"ט ע"א) בתוס' ד"ה אימא כו' ,דמטעם זה אמרינן ג"כ מיגו
בעיקר העדים .וכעין דברי התוס' דב"ק (דף ע"ב ע"ב) ד"ה אין לך
בו כו' ,דהפה שאסר כו' עדיף מן מיגו ע"ש .וכ"כ הקצה"ח (בסי'
צ"ז ס"יק י"א) דהיכא דאינו ידוע החזקה דתוך זמנו אלא ע"פ
הודאתו דזה הוי בגדר הפה שאסר כו' דמהני מיגו כזה נגד החזקה
משום דהוי מיגו בעיקר החזקה ושאני היכא דהחזקה ידועה כו'.
וכעין זה כתב הריטב"א לכתובות (דף י"ח ע"ב ד"ה אמר רמי בר
חמא) לחלק דהיכא דשייך הפה שאסר ואי בעי שתיק דזה
עדיפא מן מיגו ע"ש[ .והבאתיו בספרי נחל יצחק (סי' ל"ז סעיף
ד' ענף ב') ע"ש] .ועיין בש"ך ח"מ (סי' ק"ח ס"ק ז') מזה וקצרתי.
ולפי זה ,יש לומר דבנ"ד הוי ג"כ בגדר הפה שאסר כו' ,דהא היתה
יכולה לשתוק ולא לגלות שהיא ראה הדם סמוך להתשמיש והיא
רואה מחמת תשמיש ונאמנת שפיר לומר דהיתה בתולה .משא"כ
בהך דיבמה שאמרה לא נבעלתי דאף דיש לה מיגו דאינו יכול
לבא עלי מ"מ הא אין זה בגדר הפה שאסר רק בתורת מיגו כו'.
ועיין בב"מ (דף ב' ע"א) בתוס' ד"ה וזה נוטל ,שכתבו לחלק
דשאני מיגו דאי בעי שתיק ע"ש ,וקצרתי.
וע"כ היכא דלא נמצא על העד של הבעל נאמנת האשה שלא
תהיה דינה כרואה מחמת תשמיש.

א"כ מסקנת דבריו שם שהפה שאסר עדיף ממיגו ומועיל כנגד החזקה דלא מוקים
אנפשיה.
וא"כ בנדוננו אף שהאשה הודתה שגרה בבית אחד עם האיש הזר למעלה
משלושים יום וקיימת החזקה דלא מוקים איניש אנפשיה ,מכיוון שאין עדים על כך
אלא הודאתה בלבד – לכאורה ,יש להאמינה מדין הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
אולם בנדוננו יש לומר שאין זה נחשב הפה שאסר מכיוון שהבעל בכתב התביעה
טען שהאשה מתגוררת בקביעות עם אדם זר ובדיון בבית הדין אף נקב בשמו המלא,
וייתכן שהאשה חששה להכחיש את דבריו מכול וכול כיוון שחששה שלבעל יש
הוכחות על כך ,שכן לגור בקביעות עם אדם אחר זהו דבר שבקל אפשר לבדוק,
לעקוב ולתעד.
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וא"כ אין כאן את הדין של הפה שאסר ,מכיוון שהאשה העדיפה לא לשתוק אלא
להודות חלקית בזה שאכן גרה בקביעות אלא הכחישה קיום היחסים דבר שא"א
להוכיח.
והדבר תלוי בגדר הפה שאסר האם הוא מדין מיגו אלא שהוא מיגו יותר חזק או
שזהו דין אחר שכיוון שמפיה אנו חיים אין לאסור יותר ממה שאומרת ולפי דבריה
היא מותרת.
ועוד יש לדון כאן שכידוע ישנה מחלוקת בראשונים האם הפה שאסר הוא דווקא
תוך כדי דיבור ,ויעו' בפד"ר כרך ט' ע'  86שהביאו המחלוקת בזה והביאו שהמחנה
אפרים תולה את המחלוקת בשאלה הנ"ל האם הפה שאסר הוא מדין מיגו.
ובנידוננו האשה הודתה בביהמ"ש כשנה לפני תביעת הגירושין שמתגוררת עם
איש זר בביתו ורק כשנה לאחר מכן בדיון בבית הדין טענה שלא קיימו יחסים ,וא"כ
אם נאמר שהפה שאסר הוא מדין מיגו הרי זה מיגו למפרע שלא מהני.
בנוסף לאמור ,בדיון שהתקיים בבית הדין האזורי הושמעה הקלטה של הבן בגיל
שלוש שאמר שהאם ישנה באותה מיטה עם אותו אדם זר ,ואף שאין זו עדות כשרה
אך יש מקום להחשיב זאת כרגליים לדבר.
עוד יש לפקפק באמתלא שטוען הבעל שלמעשה כל הסיפור אינו נכון וטען זאת
רק מתוך כעס על כך שהאשה עזבה אותו וכנקמה ,שא"כ הדבר מדוע התעקש
שבמעשה בית דין ייכתב שאסורה לפלוני ,אם אכן לא היו דברים בגו? איזו נקמה יש
בכך שתיאסר על מישהו שאין לה שום קשר עמו?
עוד יש לדון ע"פ המבואר בשו"ת ויען אברהם [ר' אברהם ריוח] אהע"ז סי' מ"ו
שאם הוציאה בעלה משום כיעור גרידא אף בלא קלא דלא פסיק ,אסורה לחזור אליו
ואף אם כנס יוציא ,וז"ל שם:
"עובדא הוה באיש אחר רק מעללים רע ובליעל שעמד וגירש
אשתו משום ש"ר שיצאו עליה עדי כיעור וקדל"ף רח"ל ואחר
הגירושין נשאר להיות נגרר אחריה ושכר לה בית וישב עמה
כדרך איש ואשתו וזן ומפרנס אותה וכ"ע ידעו מזה וגם המה
יודעים שהעולם יודעים מרמתם וע"ז נסתפקתי אנכי איש צעיר
אם נדו"ז בכלל מ"ש מרן הקדוש בש"ע אה"ע סי' קמ"ט ס"ב
דאם נתייחד עם אשתו אחר שגירשה מן הנישו' דצריכים גט מס'
ואמרי' הן הן עדי יחוד הן הן עידי ביאה וכאלו יש כאן עדי'
שנבע' לו או אם יש צד לחלק ביניהם:
תשובה נלע"ד דנדו"ד לא נכנס בסוג זה ודוקא בגרושה דעלמא
הוא דצריכה גט מספק דאמרי' דאין אדם עושה בעילתו בעילת
זנות .לא כן אם גירשה משום ש"ר וע"ך כנדו"ד שהדין שלא
יחזיר כמ"ש מרן סימן יו"ד ס"ג ואפי' אם עבר והחזירה הד"א
אמרא דכופין אותו להוציא וכמ"ש הרה"ג מוהר"ש מועשי זלה"ה
בס"ה צוף דבש הוב"ד בס"ה תוע"ר סי' קכ"ג כיעו"ש וזל"ה מי
שגרש אשתו בשביל עדי כיעור אינו יכול להחזירה ואפי' אם
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כנס מוציאים אותה ממנו והטעם דכיון דכמה מרבוותא סברי
דאם היה הקול עם עדי כיעור מוציאים אותה מבעלה אין אין לו
בנים ממנה אעפ"י דלכתחלה לא עבדינן הכי וכמו שפסק מרן.
עכ"ז היכא שהוציאה פשוט שאינו יכול להחזירה ואפי' אם
נשאת לו מוציאין אותה ממנו אם אין לו בנים דעבדינן לה כמו
דינא דנטען על אשת איש וכו' כמ"ש מרן סי' י"א ס"א ע"ש.

ועוד יש מקום לומר כפי שכתבתי במקום אחר (בתיק 30138־21־ )2שישנם
דברים שהם גרועים יותר מכיעור והוי אומדנא לזנות.
ויעו' בתלמוד בבלי מסכת גיטין דף צ' ע"א:
תניא :היה רבי מאיר כשם שיש דעות במאכל כך יש דעות
בנשים...יש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זוהי
מידת אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטווה
בשוק פרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם .עם בני אדם
סלקא דעתך? אלא במקום שבני אדם רוחצים.
עיין רש"י ד"ה עם בני אדם" :אם כן רגליים לדבר שזונה היא ואסורה ".וכן בד"ה
במקום שבני אדם רוחצים" :והיא נכנסת לעיניהם לאחר יציאתם שהם לבושים
בבגדיהם".
ובנידוננו ,בדור פרוץ כבימינו ,אשת איש שדרה באופן קבוע עם איש זר יש
מקום לומר שהוי אומדנא לזנות.
וע" בשו"ת לר' אברהם אנקווא שהביא דעת הסוברים דבאומדנא לזנות פטורה
מחליצה וחלק עליהם מצד שלדעת הראב"ד אפילו בוודאי זנתה חייבת בחליצה .וז"ל:
"והשבתי לו לקוד"י שאשה זאת חייבת בחליצה למיעוט כספק
זנתה דכללא הוא כ"ז שלא נאסרה על בעלה בפשיטות עדין
אגודא ביה ואשת המת תקרא ולולי האומדנא הזאת כמ"ש
בשאלה הנז' היתה מחוייבת אפי' ביבום וע"כ השתא דאיכא
ספיקא שמא זנתה דיינו לאוסרה ביבום ולוקמה בחליצה ולא
לפוטרה גם מחליצה .ומה גם כי לדעת הראב"ד אפילו אי ודאי
זנתה צריכה לחלוץ וכ"ש לסתמה דדינא שהיא לדעת הרי"ף
והרמב"ם והרא"ש ואם באמת לדעת עמודי ההוראה שהם סתמא
דדברי מרן ז"ל תפטר גם מחליצה הו"ל לאשמועינן רבותא
דאפילו באומדנא שזנתה פטורה מחליצה וכ"ש אי איכא עידי
טומאה שבלאו"ה אשת המת אינה כיון דעומדת לצאת כל
העומד לבילה וכו':
ועוד אין סברא לומר דפלוגתייהו מן הק' אל הק' וע"כ מוכרחין
לומר דלסתמא דדינא גם אי איכא אומדנא דמוכח הוי כספק
זנתה וצריכה חליצה כיון דעדין אגידה ביה בבעלה ולא נאסרה
עליו ובלא חליצה עדיין אשת המת תקרא ואסורה לזר .ואפי' אם
איתרע חזקתה מקודם שתנשא ונוסף ע"ז האומדנא [".]...
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כמו כן עיין במהריט"ץ סימן קצ"ב שדן כשיש אמתלאות לזנות בנידונו ,שלנה
עם גוי ,שהביא בין יתר דבריו פוסקים שנראה מהם שהדין עד שראו כדרך המנאפים
הוא לא פסוק וחתוך בכל מקרה .בין היתר הביא שיטת הפוסקים הסוברים בנחבשה על
ידי גויים ע"י ממון מותרת ע"י נפשות אסורה (כתובות כו ע"ב) שהמכוון לדעת התוס'
[עיין תוס' ע"ז פרק אין מעמידין] שגם לבעלה ישראל אסורה שמא נתרצית בניגוד
לשיטת הרמב"ם .ועיין שם שדן שהגם שלא נאסור אשה על בעלה בהתייחדה עם גוי
בייחוד מועט ובעלמא על סמך דברי הגמרא ע"ז שם שלא מחלקת בין לכתחילה ובין
בדיעבד ביחוד שבכל גווני אסורה ,היות ושונה נחבשה על ידי ממון ,שיש להם חשש
להפסי ד כספם ,וכמ"ש התוס' שאם נאסור על היחוד לא הנחת בת לאברהם אבינו
יושבת תחת בעלה ,מ"מ בנידונו שלנה אצלו והיו אמתלאות לזנות כתב שאם יסכימו
אתו בעלי הוראה לאסור אסורה .והוסיף נופך נוסף שיש סיבה לאסור היות והיא הלכה
אליו בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה ,בהסתמך על דברי הרמב"ם פרק כד
מהלכות אישות :נשים שגנבו לסטים הריהן כשבויות שהן אנוסות ומותרות לבעליהן
ואם הניחום והלכו לליסטים מאליהן הרי אלו ברצון ואסורות לבעליהן.
לא אכחד שיש חילוק בנידונים בזהות הנטענים ,עיין גם במהרי"ק בנתייחדה עם
עכו"ם לשם זנות אסורה ,אולם לאור דבריו שכתב שדין אין אשה נאסרת על בעלה
אלא ע"י קינוי וסתירה או עד שיראו כדרך המנאפין הוא לא פסוק בכל מקרה ,משכך
דון מיניה ואוקי באתרין בנידוננו שהתגוררה עם הנטען חדשים רבים וישנה אתו כמה
חדשים ,בדורינו שהותרה הרצועה במתירנות ,כל כהאי גוונא שישנה אומדנא לזנות,
יש לאסור בצירוף מכלול הטעמים דלעיל.
אמנם מצאתי בשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ז סי' נ"ז נדון דומה בערעור שא"א דרה
עם ערבי בביתו ושם פסק שמותרת לבעלה והסכים עמו הגר"ע יוסף ,אולם יש לחלק
בין הנדונים ששם הייתה לה אמתלא מדוע גרה עם אותו אדם מכיוון שבעלה היה
אלים וחששה מפניו ורצתה שאותו פלוני יגן עליה מפני אימת בעלה ,ולכן הסיקו שם
שאין זו התייחדות לשם זנות ,יעו"ש .וכמו"כ לא נתבאר שם מהו שיעור הזמן שדרו
ביחד יעו''ש.
מכל הלין לא מצאתי מקום להתיר את הצדדים להינשא כדמו"י ,ולדעתי יש
לדחות את הערעור.
הרב ציון אלגרבלי
בפסק הדין של בית הדין האזורי בנתניה ,נפסק בדעת רוב שאסור למערערים – בני
זוג שהתגרשו זה מזה – לשוב ולהינשא זל"ז.
רוב דייני בית הדין נימקו בקצרה ,שישנם שלושה טעמים לאיסור:
א .משום מוציא את אשתו משום שם רע ,שאסור להחזירה כמבואר בשו"ע סי' י
ס"ג והמסתעף.
ב .משום דברי השו"ע בסי' יא ס"א והב"ש שם ס"ק ז.
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ג .משום שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא.
בדעת מיעוט נמצא הרב בן מנחם ,שכתב באריכות להתיר.

שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא
הרב בן מנחם מתייחס בפרק א של נימוקיו לסעיף ג בהחלטת הרוב ,שהבעל אסור
להחזיר את אשתו משום שויא אנפשיה ,וכנראה שהוא הבין שכוונתם היא שהבעל
האמין לאשתו שזינתה וממילא אסר את עצמו עליה .וע"ז כתב שאין לאסור בנדון
שלפנינו ,משום שהבעל לא האמין באמת לאשתו שהיא זינתה תחתיו ,אלא שבזמנו
טען כך מפני שרצה לגרשה.
דברים אלו אין לערער עליהם ,ואכן החלטת הרוב אינה מובנת ,הרי הדברים
ברורים מתוך הפרוטוקולים של הדיונים בבית הדין שהבעל כלל לא טען שראה את
אשתו שזינתה ,וגם לא אמר שמאמין לדבריה ,שהרי היא לא אמרה שזינתה ,וא"כ
כיצד בידו להאמין למה שהיא לא אמרה ,אלא שטען שזינתה על פי התרשמותו ,ועל
פי דבריו של בנו הקטן .ועל זה לכאורה ,ברור שנאמן לומר שטען כך משום שהייתה
קטטה ביניהם ורצה להוציאה.
לסיכום :אין לאסור מטעם שהבעל שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא.
לעז
טענה ב של רוב בית הדין קמא שאשה זו אסורה משום דברי הב"ש בסי' יא ס"ק ז.
לטענה זו כלל לא התייחס הרב בן מנחם.
ואמנם דברי בית הדין קמא בזה תמוהים מאוד לכאורה ,שהרי הב"ש שם מתייחס
לדברי השו"ע שם שאם הוציאה בעלה בעידי כיעור לא תנשא לנטען ,וע"ז כתב הב"ש:
לא תנשא – אפילו משום לעז בעלמא לא יכנוס ,כמ"ש ברש"י
הנטען מן השפחה ,שטוענין עליו דברי לעז ,וכן משמע בתשובת
רשב"א סימן תקצ"ו.
כוונתו היא לדברי רש"י ביבמות כד ,ב על המשנה שם .ובגמרא שם כה ,א אמרו:
התם אלומי אלמיה לקלא ,ומשמע שרק באופן כזה נאמרו דברי המשנה.
וכ"כ בפירוש הרשב"א שאליו מציין הב"ש וז"ל:
שאלת :נחשד באשת איש והעם מרננים אחריו .נפטר בעל
האשה ובקש ראובן זה לישא אותה מתירין לו לישא או לא.
תשובה :אם אותו קול של רנון הוא קול דלא פסיק כגון שעמד
אותו קול בפי הבריות ומרננין אחריהם כיום תמים וחצי יום אם
לא כנס לא יכנוס .אף על פי שאין שם לא עדי טומאה ולא עדי
דבר מכוער .עמד וכנס הרי חזק את הקול ומעשיו של עכשיו
מוכיחין על מה שעבר והוא הקול אשר נשמע עליו וכמו שאמרו
ביבמות בפרק כיצד (דף כ"ה) .ויש מן הגדולים ז"ל שאמרו ובכל
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כיוצא בזה אפי' כנס מוציא .לפי שזה חיזק הקול כשנשא ואין לך
עדי דבר מכוער יותר מזה שעמד וכנס אחר ששמע הבריות
מרננין אחריו .ויש להם ראיה ביבמות על מה שיסמכו וקרובים
דבריהם להיות כן .אבל מכל מקום לדברי המיקל לכתחלה לא
יכנוס שאין לך לזות שפתים גדול מזה .ושנינו בפרק כיצד אשת
אחיו (שם כ"ד ב') הנטען מהשפחה ונשתחררה מן הנכרית
ונתגיירה הרי זה לא יכנוס .ואם הכניס אין מוציאין אותם מידו.
ואמרו עלה בגמרא טעמא דהא מילתא דלכתחלה לא יכנוס
משום דכתיב (משלי ד') הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים
הרחק ממך .ועוד אמר שם הכי קאמר אף על גב דאתא אחד
אפסקיה לקלא אפילו הכי לכתחלה לא יכנוס.
מבואר בפירוש מדבריו שהטעם לכך שלא תינשא לנטען הוא משום שעל ידי כך
הם מחזקים את הלעז שיצא עליהם .וכ"ז שייך כמובן רק לגבי הנטען ,ול"ש כלל לגבי
הבעל שרוצה להחזירה ,ואדרבה בבעל ישנה סברא הפוכה ,שמאחר שמחזירה מסתמא
בירר שהאשה לא זינתה.
לסיכום :מכוח דברי הב"ש בסי' יא ס"ק ז אין לאסור אשה זו לבעלה.
הודאת האשה שזינתה
בתוך דבריו של הרב בן מנחם נכתב שייתכן שדברי האשה שישנה עם הנטען נחשבים
כהודאה שזינתה .ואולי על זה מתבססים הדברים שהבעל שויא אנפשיה חתיכא
דאיסורא.
אמנם אם כך ,לכאורה ,אין מקום לכל דבריו של הרב בן מנחם ,שהרי אם נקבל
את ההנחה שהאשה אכן הודתה שזינתה ,יש לאסור עליה להינשא מכוח זה שהיא
שויא אנפשה חתיכא דאיסורא .שאף על פי שבעודה תחת בעלה אינה נאמנת ,מחשש
שמא עיניה נתנה באחר ,מ"מ לאחר שהתגרשה ,אסורה לחזור לבעלה .וכן פסק הרמ"א
בפירוש בסי' קטו ס"ו:
אשה שאמרה לבעלה שזנתה ,אע"פ שאינה נאמנת ,אם עמד
וגירשה ,אסור להחזירה .ואפילו אם החזירה ,יש לחוש.
אם כן ,אם אנו דנים את דבריה שישנה עם גבר זר כהודאה שזינתה ,וגם כעת אין
היא חוזרת בה מדבריה אלו ,הרי אסור להחזירה לכו"ע ,ואין צורך לדון כלל על
הודאתו.
אלא שבאמת מעיון בפרוטוקול מתאריך א תמוז תש"ע ,עולה שיש לחלק את
דברי האשה לשני חלקים :א) בתחילה אמרה :אני לא חיה אתו ,ולשאלת בית הדין
ענתה :ישנו יחד ,ואחר כך אמרה :ישנו יחד אבל לא אמרתי שקיימנו יחסים ,ולשאלת
בית הדין אז מה עשיתם ,ענתה :אני לא נכנסת לזה .אבל לאחר מכן בשעת סידור הגט
אמרה :אני ישנתי אתו ולא קיימתי יחסי אישות.
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אם כן ,יש מקום לומר שאף אם נדון את דבריה של האשה כהודאה שזינתה,
היינו דווקא בתחילת דבריה שלא הכחישה בבירור שזינתה ,אלא נמנעה מלהתייחס
לעניין ,אבל לאחר שטענה בבירור שלא זינתה ,אין כאן הודאה על זנות מחמת זה
שמודה שישנה עמו .ואם כן הרי לא עמדה בדבריה בשעת הגירושין ,אלא חזרה בה.
ואם כן ,יש מקום להתיר אשה זו ,על פי דברי הח"מ והב"ש והגר"א על דברי הרמ"א
הנ"ל ,שכל האיסור אינו אלא בעומדת בדבריה לאחר הגירושין.
אלא שבאמת אין כוונתם שהאשה יכולה לחזור בה סתם ,אלא עליה לתת
אמתלא לדבריה ,וכאן בשעת הגירושין לא נתנה אמתלא לדבריה מדוע שתקה
בתחילה.
כך כתב החלקת מחוקק שם ס"ק כח:
היינו בעומדת בדבריה לאחר שגירשה ,שאז לא שייך לומר
עיניה נתנה באחר ,דהא גירשה ומותרת לכל אדם .אלא ודאי
קושטא אמרה ושויתה נפשה חתיכה דאסורה לו .אבל אם חזרה
מדבריה הראשונים ,ואומרת טהורה הייתי ונתנה אמתלא לדבריה
הראשונים למה אמרה טמאה אני ,אז מותר להחזירה.
בשו"ת נודע ביהודה מהדו"ק סי' יא כתב ,וז"ל:
ובב"ש בסימן קט"ו ס"ק ל"א שכתב והיינו שעמדה בדבריה אין
כוונתו שעדיין עומדת בדבריה שזה מילתא דפשיטא היא אלא
כוונתו שאחר הגירושין לא חזרה מדבריה שאם חזרה מדבריה
תכף אחר הגירושין היה מהני אמתלא אבל כיוון שאחר הגירושין
תכף לא חזרה בה שוב לא מהני אמתלא.
מבואר מדבריהם שבלי אמתלא נחשבת כעומדת עדיין בדבריה הראשונים ,אף
על פי שדברים אלו נאמרו בשעה שלא הייתה לה נאמנות ,ואע"פ שכעת חוזרת בה
בפירוש .ואם כך במקרה שלפנינו הרי אין לה אמתלא למה הודתה שזינתה.
עוד יש לצדד ,שאפילו אם הייתה כאן כעין הודאה על זנות בתחילה כששתקה
ול א הכחישה בפירוש ,מכל מקום יש לקבל את טענתה המאוחרת יותר שלא זינתה,
וכוונתה הייתה רק שישנה עמו .וזאת על פי דברי הח"מ שם ס"ק כב ,לגבי דברי הרמ"א
שם שאשה שאמרה שזינתה ונתנה אמתלא לדבריה אינה מפסידה כתובתה .וכתב
הח"מ:
יש לדקדק אם מועיל אמתלא אף לאחר זמן ולא נחוש שמא
למדוה לטעון אמתלא זו וכו' שאין יכול לחזור ולטעון לעניין
ממון מחיוב לפטור כשיצא חוץ לב"ד אע"פ שנתן אמתלא
לדבריו וכמו שמבואר בח"מ סי' פ' ואע"פ שאשה שאמר' א"א
אני ואח"כ אמרה פנויה לאחר זמן נאמנת בנותנ' אמתלא שאני
איסורא מממון והודאת ב"ד לעניין ממון כעדים דמי ומה תועיל
האמתלא להוציא ממון מבעלה ואין לך אמתלא גדולה מזה
שאמרו במשנה אחרונ' בנדרים דף צ' ע"ב שמא עיניה נתנה
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באחר ואעפ"כ לעניין ממון ק"ל כמשנה ראשונה שם וכן משמע
מדברי המ"מ פכ"ד מה"א ע"ש.
משמע קצת מדבריו ,שיש לחלק בין איסור לממון גם לגבי המבואר בחו"מ שם
שאם יצא מבית דין אינו יכול לחזור ולטעון ולהסביר את דבריו הראשונים [וכלשון
השו"ע שם :אבל אם בא לתקן טענה ראשונה ולומר :כך נתכוונתי ,ויש במשמעותה
לשון שסובל זה התיקון ,שומעין לו .במה דברים אמורים ,שלא יצא מבית דין ,אבל
אם יצא מבית דין ,אין שומעין לו] .שכל זה לעניין ממון ,אבל לעניין איסור מועיל
אפילו בכה"ג ,וכשם שמחלק הח"מ בין איסור לממון לעניין אמתלא.
אם כן ,אפשר לומר שבמקרה שלפנינו שהאשה חזרה בה לפני שניתן הגט
והסבירה את דבריה הראשונים שכוונתה הייתה שישנה עמו ולא שזינתה עמו ,יש
לקבל את דבריה ,לעניין זה שלא נאמר שהייתה כאן הודאה שזינתה.
אמנם בנודע ביהודה הנ"ל בסי' יא ,וביתר ביאור בסי' נד ,כתב שבמקום שלא
מועילה אמתלא לגבי הממון אף לגבי האיסור אינה נאמנת ,ולפי דבריו אין להתיר גם
מצד זה.
אלא שכל זה אם אכן נניח שבתחילה הייתה הודאה של האשה שזינתה ,והנחה זו
אי נה מוכרחת כלל ,ואף על פי שבדיון הראשון לא הכחישה ,מ"מ סוף סוף לא הודתה
על מעשה זנות ,ומכיוון שאנו באים לדון מכוח דין שויא אנפשיה שדומה לדין הודאת
בעל דין ,ייתכן בהחלט לומר שאין כאן הודאה על זנות ,וממילא לא שייך כאן שויא
אנפשה חתיכא דאיסורא.
לסיכום :נראה שאין לאסור אשה זו מכוח הודאה על זנות ,על כך שלא הכחישה
בבירור שזינתה.
אמירת ישנתי אתו
אלא שעדיין יש לדון מכוח אמירתה "ישנתי אתו" ,שאולי די בה בכדי לאוסרה על
בעלה .ואם הייתה מכחישה מיד ,היה מקום לדון שיש כאן הפה שאסר [אם כי אולי
חששה לכפור לגמרי] ,אלא שכאן בתחילה לא הכחישה בבירור ,ורק לאחר מכן
הכחישה ,ולא שייך הפה שאסר .ונשאר לנו לדון אם אמירה כזו מצד עצמה נחשבת
כהודאה על זנות.
יש לדמות קצת עניין זה לייחוד לשם זנות ,ובזה פסק השו"ע בסי' קעח ס"ו:
שאין אוסרים על הייחוד ,אפילו נסתרו יחד על דעת ערוה.
וכ"כ הב"ש סי' יא ס"ק יא:
אבל לכ"ע משום יחוד לבד אינה אסורה אפילו נתיחדה לשם
זנות כמ"ש בתו' ובהרא"ש ומרדכי ולקמן סי' קע"ח ועי' סי' ז'
מ"ש בזה .וכתב בתשובת רש"ל אם היו שוכבים זע"ז בלבושים
כל שלא ראו קירוב בשר אינו אלא דבר כיעור.
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אמנם בב"ש שם ובסי' קעח ס"ק ו ,ציין לדברי הרמ"א בסי' ז שכתב:
מיהו אם נתייחדה לשם זנות ,יש להחמיר.

אבל כבר האריכו הח"מ והב"ש לדון בדברי הרמ"א שם ,והעלו שאשת ישראל
מותרת לבעלה אפילו בהתייחדו לשם זנות ,וזו גם פשטות השו"ע בסי' קעח ,וא"כ
לכאורה ,אין לנו מקור לאסור אשה שישנה עם גבר זר ביחד משום שוודאי הייתה כאן
זנות .אם כי יש לחלק שכל זה לגבי לאוסרה על בעלה בשעה שהיא נשואה לו אבל
לאחר שנתגרשה יש לאסור עליהם לחזור ולהינשא מכוח זה .אולם אין לחלק חילוק
כזה בלא ראיה ,ובכל מקום שמצאנו חילוק בין להוציא את אשתו לבין לחזור ולקחתה,
הפוסקים מדגישים שישנו חילוק כזה ,ואילו במקרה שלפנינו סתמו ולא פירשו ,ומשמע
שבכל אופן אין לאוסרה.
לסיכום :אמירת האשה "ישנו יחד" ,לכאורה ,לא די בה בכדי לאסור אשה זו
לבעלה.
כיעור
אמנם עדיין יש לדון שיש כאן ידיעה על מעשה כיעור .ואולי זו הייתה כוונת בית הדין
שציינו לדברי השו"ע בסי' יא ס"א ,וגם לטענה זו כלל לא התייחס הרב בן מנחם
בדבריו.
בשו"ת ציץ אליעזר חי"ז סי' נז ,דן במקרה שנטען נגד האשה שגרה בבית אחד
עם נכרי ,והאשה לא הכחישה זאת ונתנה אמתלא לכך שעושה כן מפני שאין לה אפוא
לגור ושמפחדת מבעלה והוא שומר עליה .ועם זאת הצהירה בתקיפות שלא קיימה אתו
כל יחסי אישות ויש לה בביתו חדר נפרד שנמצאת בו יחד עם ילדיה וגם אמה אצלה.
ור"ל שאפילו כיעור אין כאן .ז"ל שם:
אולם סבור אנכי דקלקלתה זאת של האשה היא תקנתה שלא
לחשוב את הדבר כהתיחדות לשם זנות ,אלא כהתיחדות
שכנותית אשר לא נראה הדבר לאיסור בעיני בני אדם ,וכיעור
נקרא רק היכא דנכנסו והגיפו דלתות ושהו שם ואח"כ יצאו דהרי
נסתרו לשם עבירה ,אבל משא"כ היכא שהיתה גרה שם,
כבנידוננו דאזי אין לנו כל ראיה שזה היה לשם זנות .ואמנם מה
לה לא"א להתגורר במקום זה – (וגם פנויה אין לה להתגורר
במקום כזה) ,אבל באין ראיה לכיעור איננה צריכה לאמתלא
(ע"י חזו"א אישות סימן י"ז או"ז ע"ש) ,וגם זאת ,דקצת אמתלא
לדבר הא הרי היא נותנת ,מפני שלא היה איפוא לגור ,וגם פחדה
מבעלה וכו' ,כרשום בפרטיקולים והיא יכולה להשמע בפרט
לאור המציאות המרה בימינו ,דור פרוץ בעו"ה ,אשר אצל סוג
אנשים כאלה שלפנינו לא נחשב דבר זה בעיניהם לחריגה
להתרועע ולהתיחד עם זרים ל"ע ,וקורה בהרבה פעמים עם
הסכמת הבעל ,וכפי שבאמת טענה האשה שגם לפני כן היתה
מתרועעת עם הנחשד בהסכמת בעלה ונוסעת אתו בליויי הילדים
למקומות בילוי ,והדומה לזה ,ובפנינו הבליטה האשה גם את
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טענותיה שקיבלה חבלות מבעלה והוריו ,ובלעה הרבה כדורים
להרגעה ,ולא היה לה לאן ללכת.
וחילי דידי להאמור מדברי שו"ת חתם סופר חאה"ע ח"ב סימן
ק"ט ,שכותב בתוך המשך דבריו לנידון שהיה בדומה ממש
לנידוננו ,אודות "חזן הקהלה שנסע לשוט בארץ ,וביני לביני
לקחה אשתו את המשורר בס שלו לדור עמה בביתה ובדירתה"
להרבה ימים ,והיו העם מרננים מלעיזים על יחודם זע"ז ,ופסק
החת"ס בזה"ל" :וכל הנך דירושלמי כשנעשה שלא מתוך טענה
ידועה ולכן יש לחוש להן שמא שניהם נתכוונו לדבר עבירה וכו',
ואם כן הכא שלא נתייחדו על שם זנות רק לדור זע"ז ,ואע"ג
דרע עלי המעשה ואש כנעורת מכל מקום לא משמע לאינשי
איסור בכך בעו"ה ,הרי קמן כל בני הקהלה ידעו שדרים זע"ז
ושתקו ולא מיחו ,וא"כ אין זה רגלים לדבר שחטאו ,ואינו דומה
ליחוד דשלהי נדרים ,ובסי' קע"ח סעי' ג' מייתי רמ"א אשה
שנתיחדה עם אנשים בדרך וכו' והראב"י שם התיר משום דלאו
כו"ע דיני גמירי ולא ידעה שאין להתייחד בשדה ויער עם תרי
פריצי ,א"כ מכ"ש הכא דלא נחשב זה לרגלים לדבר וכו'" עכל"ק
של החתם סופר ז"ל.
הרי לנו שעל כגון מקרה הדומה לנידוננו ,שבעלה לא היה בעיר
וגרה עם הנחשד בביתה ובדירתה הרבה ימים ,מכל מקום לא
החשיב זאת החתם סופר התייחדות לשם זנות ,וגם לא הטביע
על כך אפילו מטבע של "רגלים לדבר" ,ונימק והסביר שהגם
שבודאי רע המעשה הזה דאש בנעורת ,בכל זאת מכיון דלא
משמע לאינשי איסור בכך בעו"ה לא מחשב זה על כן אפילו
רגלים לדבר .וא"כ מיניה נקח ללמוד בגז"ש ,וגם אפילו בק"ו,
לעל כגון ניגוננו שעכ"פ אמתלא בפיה [יעוין בשו"ת תרומת
הדשן סימן רמ"ב עיי"ש] .והמדובר ממש בסוג אנשים כאלה
שלא משמע להו איסור בכך כנ"ל ,והדור בעו"ה הרבה יותר פרוץ
מבזמנו של הח"ס ז"ל עד שדבר כזה מצוי מאד לדאבונינו אצל
הרבה מפריצי עמנו והוא להם כהיתר ,והזוג הזה הוא כאחד מהם,
וא"כ קלקלתם תקנתם ולא נקרא זה התייחדות של זנות ,וגם לא
נחשב זה אפילו בגדר של "רגלים לדבר" [ופשוט הדבר ואין מן
הצורך להזכיר שנידוננו ל"ד לדינו של הרא"ה גבי קטנה שקבלה
קדושין וגדלה בבית בעלה וכו' המובא בבית שמואל סימן ל"א
דס"ל דאמרינן שבודאי בא עליה ,דהתם שאני שיושבים
ומתייחדים ממש יחדו בבית ובחדר אחד כדי להיות כדרך איש
ואשתו ,ולשם אישות ,משא"כ כבנידוננו שיש לה חדר לבד עם
ילדיה .ופשוט].
אכן ,הן מדברי החת"ס והן מדברי הציץ אליעזר עולה בבירור שאין דבריהם
אמורים אלא באופן שהייתה טענה ברורה מצד האשה שמטרת הייחוד לא הייתה לשם
זנות כ לל אלא לצורכי מגורים בלבד .מה שאין כן בנדון שלפנינו שהאשה לא טענה
כלל טענה מעין זו ,ובתחילה אף לא הכחישה שנבעלה לנטען ,ורק לאחר התייעצות
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עם ב"כ הודיעה שהיא מבחינה בין שינה בדירה אחת לבין קיום יחסי אישות ,בזה
נראה שאף לדברי החת"ס והציץ אליעזר יש לראות בדבר ככיעור גמור.
אלא שעדיין יש לברר האם אשה אסורה לחזור לבעלה בעידי כיעור ,ואת"ל
שאסורה האם נאסרת גם בלא עדים אלא מכוח הודאתה.
בנוגע לשאלה הראשונה ,כבר הכריע הב"ש בסי' יא ס"ק ד בסופו ,וז"ל:
ונראה אם יש עידי כיעור או קלא דלא פסיק ,לא יחזיר אותה
לכתחלה .דהא מוציאים אותה מן הנטען .אע"ג בתשו' מזרחי סי'
כ"ה משמע דמותר להחזיר בעידי כיעור ,י"ל דכ"כ לשיטות
הרמב"ם דאין מוציאים מן הנטען בחד ריעותא ,אבל לדידן אל
יחזיר אותה לכתחלה.
אמנם גם מדבריו משמע שהיינו באופן שמוציאים אותה מן הנטען ,ואם כן עדיין
יש לומר שכ"ז בעידי כיעור ,אבל בלא עידי כיעור ,אף על פי שהבעל עצמו ראה את
הכיעור ,וכן האשה מודה לפנינו על כך שהיה דבר כיעור ,מכל מקום מכיוון שכעת
טוענת בברי שלא נבעלה ייתכן שאין לאסור על בעלה להחזירה.
בבעל שראה דבר כיעור באשתו ,כתב הטור בסי' יא בשם הרא"ש ,שאינו חייב
לגרשה אף אם יש קלא דלא פסיק ,ואף שלדעתו באופן כזה בעידי כיעור מוציאים
מהבעל .וכתב בערך ש"י שם שאף אם האשה מודה שעשתה מעשה מכוער ,מכל
מקום אם טוענת שלא זינתה אינה נאסרת על ידי כך.
א"כ לפ"ז יש לומר שהוא הדין שאין להוציא מהנטען [גם בלא הטענה שהנטען
א"צ להאמין לבעל] ,לפי מה שאנו פוסקים שאף מהנטען אין מוציאים אלא בעידי
כיעור או קלא דלא פסיק ,ואם כן יש לומר שראיית כיעור של הבעל אינה מספיקה
לכך ,ואפילו אם האשה מודה שעשתה מעשה כיעור.
לפי זה יש לומר שגם דברי הב"ש הנ"ל אינם נוהגים במקרה כזה שזה שהרי עיקר
סמיכתו של הב"ש היא על כך שבעידי כיעור תצא מהנטען ,מה שאין כן במקרה שאין
עידי כיעור ,נראה שמודה לדברי המזרחי שמותר להחזירה.
יתר־על־כן ,בשו"ת כתב סופר אבהע"ז סי' יד מצדד להתיר אפילו באופן שיש
עידי כיעור וקדל"פ ,וכתב על דברי הב"ש שאין להביא ראיה מכך שמוציאים אותה מן
הנטען בכה"ג ,מכיוון שנישואיה לנטען מחזקים את החשד שזינתה עמו .בעוד
שנישואיה לבעל לא די שאינם מחזקים את החשד ,אלא אדרבה יש לומר שמהווים
ראיה לכך שמסתמא הבעל בדק ומצא שלא זינתה .ולכן אפילו במקום שמוציאים
מנטען ייתכן שמותר לה להינשא לכתחילה לבעל.
אמנם בעצי ארזים שם ס"ק ח כתב להיפך ,שאפילו לרמב"ם שבמקום עידי כיעור
אין מוציאים מן הנטען ,מכל מקום באופן שהבעל גירש אותה משום עידי הכיעור הרי
הוא מאמין לה שזינתה ,ושויא אנפשיה חתיכא דאיסורא .ולפי דבריו נראה ,לכאורה,
שהוא הדין במקרה שלפנינו ,שאף על פי שאין מוציאים מהנטען בראיית כיעור של
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הבעל ,מכל מקום אם גירשה על סמך ראיה זו ,הרי הוא האמין שזינתה ,ושויא אנפשיה
חתיכא דאיסורא.
אלא שכבר דחה טענה זו בשו"ת כתב סופר שם ,שמניין לנו לומר שמאמין לה
שזינתה ,והרי יש לומר שאינו חפץ בה משום שיצא עליה שם רע .ובכל אופן אין
להחמיר כדברי העצי הארזים נגד דעת הרא"ם והב"ש והכתב סופר ואחרונים נוספים
שאף הם הולכים בשיטתם.
עוד יש מקום לדון בזה ,לפי דברי הערך ש"י עצמו ,שהטעם לכך שראיית הבעל
אינה מספיקה הוא משום שעיקר דין כיעור אינו אלא מדרבנן ,ומדין תורה אין לחשוש
לזנות אע"פ ששכיח יותר לאיסור מלהיתר ,ומכיוון שכל האיסור אינו אלא מדרבנן אין
ראוי להאמין את הבעל לאוסרה עליו .ולפי זה ייתכן שלאחר שגירשה הבעל נאמן .אם
כי יש לומר גם לאידך גיסא שכיוון שעיקר האיסור אינו אלא מדרבנן ,ובשעה שהוא
אמר שראה את הכיעור לא היה נאמן ,שוב אין לאוסרה עליו מכוח דברים אלו.
גם יש לצרף לזה שבנדון שלפנינו שבני הזוג הם מעדות המזרח ,אשר הולכים
בכל דבריהם אחר הוראת מרן הב"י ,והרי השו"ע עצמו פסק כרמב"ם ,שבעידי כיעור
לבד לא תצא אפילו מנטען ,וכאמור לפי דרכו גם הב"ש מסכים לדברי המזרחי
שאפילו לאחר הגירושין הבעל רשאי להחזיר את אשתו.
אמנם בשו"ת אבני נזר אבהע"ז סי' ל וסי' מג כתב ,שאשה שראו בה דבר כיעור
אינה מותרת אף לבעלה אלא אם כן טוענת ברי טהורה אני ,וז"ל:
אך זאת צריך למודעי דאין היתר בדבר מכוער רק בשאומרת
ברי שטהורה ,אבל כעין עובדה דידן ששלחו אחרי' ולא באתה,
כל זמן שלא תבא לב"ד ואחר האיום כראוי תעמוד בדיבורה
שטהורה היא אין להתיר.
לפי זה היה מקום לומר שבמקרה שלפנינו שבתחילה לא הכחישה שנטמאה ,יש
לאוסרה מטעם זה.
אלא שמבואר באבני נזר שם שאף אם טוענת ברי לאחר זמן די בכך [מכיוון
שעיקר חידושו הוא שבלא טענת ברי יש לאסור אשה זו מצד אומדנא שמסתמא
זינתה ,אבל במקום שיש לה טענת ברי היא נאמנת בטענתה אף בלא מיגו או הפה
שאסר ,ולכן אף אם טוענת כך לאחר זמן נאמנת] .ולכן במקרה שלפנינו ,אף על פי
שבתחילה לא טענה כלום ,מכל מקום מאחר שלא הייתה כאן הודאה על זנות ,אלא
כעין שתיקה ,נאמנת בטענת ברי שטוענת לאחר זמן שלא זינתה .ואם כן אין לאוסרה
משום כיעור גם מצד זה.
לסיכום :נראה שאין לאסור אשה זו אף משום מעשה הכיעור שעשתה כאשר
ישנה בדירה אחת עם אדם זר ,מכיוון שאין לנו שום עדות שאכן קיימה אתו יחסי
אישות.
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העולה מכל האמור עד כאן ,שלכאורה ,אין לאסור על אשה זו להינשא לבעלה
משום שזינתה ,ואמנם ברור שצריך לחזור ולהתרות בה שתדע שאם זינתה הרי היא חיה
בחטא מדאורייתא על פי ההלכה ,אבל לבית הדין אין סמכות לאסור עליה מטעם זה.
מוציא את אשתו משום שם רע
טעם נוסף שהעלו דייני הרוב בבית הדין לאסור הוא משום מוציא את אשתו משום
שם רע ,שאסור להחזירה ,כמבואר בסי' י ס"ג .וז"ל השו"ע שם:
המוציא את אשתו משום שם רע שיצא עליה ,או מפני שהיא
נדרנית ,או מפני שהיא איילונית ,לא יחזיר .וי"א דוקא בדאמר
לה :מפני כך אני מוציאך וכפל דבריו לומר :אלמלא כך לא הייתי
מוציאך .אבל אם לא כפל דבריו ,יכול להחזירה .וי"א שאם אמר
לה :מפני כך אני מוציאך ,אף ע"פ שלא כפל דבריו ,אינו יכול
להחזירה .ויש מי שאומר שאפי' לא אמר לה :מפני כך אני
מוציאך ,לא יחזיר.
בשו"ת כתב סופר סי' טו האריך לבאר שאין לחשוש למעשה לדעה השלישית
שאפילו בלא אמר לה כלום אסור להחזירה.
אלא שבמקרה שלפנינו נראה שיש להחשיב הוצאה זו כמי שאמר לה מפני כך
אני מוציאך ,שהרי כתב הנודע ביהודה מהדו"ק אבהע"ז סי' יא:
דעד כאן לא בעינן שיאמר משום ש"ר אני מוציאך אלא בש"ר
בעלמא שלא נאסרה לו ע"פ בית דין והוא מעצמו גירשה וא"כ
אם לא אמר בפירוש משום ש"ר אני מוציאך מאן יימר שהוא
משום ש"ר ודלמא בלא"ה גירשה וליכא לעז ואינו יכול לקלקלה
כלל .אבל בנדון דידן שהיא הודית לפני הגירושין שזינתה והרב
שאל את הבעל אם מאמין לדבריה והשיב כן שהוא מאמין וע"פ
הדברים האלה הורה לו הרב שמחויב לגרשה עדיף טפי מאמר
מעצמו משום ש"ר אני מוציאך שהרי חזינן דע"פ הוראת הרב
שהורה לו שמחויב לגרשה עמד וגירשה .ולא עוד אלא שאפשר
שאפי' לדעה הראשונה דבעינן כפליה למלתא ואם לא כפל לא
נאסרה אפ"ה אולי מודה בעובדא דידן שהאשה אסורה לחזור.
דכאן שהרב הורה לגרשה וע"פ הוראת הרב שהאשה נאסרה עליו
גירשה עדיף מכפליה למילתא דהרי יש דברים שלא מבעיא
שא"צ תנאי כפול אלא אפי' א"צ להזכיר התנאי כלל וכמ"ש
התוס' במס' קידושין דף מ"ט ע"ב בד"ה דברים שבלב כו'
דדברים שאנן סהדי לא בעי תנאי כפול ויש דברים שאפי' גילוי
דעת א"צ שאנן אומדין דעתו כו' ע"ש בתוס' ,וה"נ אין לך אנן
סהדי יותר מזה שהרב הורה שמחמת שזינתה והוא מאמין
לדבריה חייב לגרשה וע"פ הוראה זו גירשה א"כ ודאי מחמת זה
גירשה .ואף שמ"מ אין לבטל עכשיו הגט מחמת זה כיון שאמר
בשעה שגירשה בפירוש שמגרש בלי תנאי וביטל כל התנאים

הנדון :איסור לזוג גרוש לשוב ולהינשא זל''ז  משכיל לדוד  -פסקי דין

כה

כנהוג בינינו בשעת סידור הגט מ"מ לא גרע מכפליה למלתיה
דג"כ מיירי דלא כפליה לתנאיה רק למלתיה.
בפתחי תשובה ס"ק ג הביא בשם החתם סופר סי' כה שתמה על דברי הנודע
ביהודה ,ולבסוף כתב:
למדנו מהר"ן ג' דינים יש :היכי דכופים להוציא אפי' אמר בפי'
משום כך אני מוציאך אינו אסורה לחזור לו דלא מצי למימר
אלו הייתי יודע לא הייתי מגרשך שהרי כופים להוציא .והיכי
דאסורה ואין כופים אין צריך אפי' אמירה ואפ"ה אסורה לחזור
לו .והיכי דליכא איסורא אלא הוא חושש לש"ר או נדר אז
כשאומר משום ש"ר וכו' אסורה להחזירה .וא"כ בעובדא דנב"י
דהמורה פסק לו שמחוייב להוציאה לא שייך לומר אלו הייתי
יודע .וכ"כ בס' בית מאיר סי' יו"ד ע"ש.
כבר העיר בפתחי תשובה ,שבנדון של הנו"ב באמת לא היו כופים עליו להוציא,
ואם כן גם הוא מודה למעשה לדברי החת"ס.
נמצא שלדברי הכול באופן שהדיינים אמרו לבעל שעליו לגרש את אשתו אסור
לו להחזירה לכו"ע ,ובמקרה שלפנינו נפסק בהחלטת בית הדין הראשונה מתאריך ב
תמוז התש"ע :על הצדדים להתגרש זה מזו .ונראה שהייתה כאן קביעה של בית הדין
שעליו לגרשה משום מעשיה ,וא"כ ניתן לדמות מקרה זה למקרה השני של החת"ס,
שיש חיוב לגרש אך אין כופים על הגירושין.
יתרה מזו ,בפרוטוקול הדיון מתאריך א' תמוז תש"ע ,לשאלת בית הדין לסיבת
הגירושין ,עונה הבעל שהיא חיה עם [מ' ח'] ,וכן בכתב התביעה שהוגש לבית הדין
חוזרת ב"כ הבעל כמה וכמה פעמים על עניין זה ,וא"כ לכאורה ,יש לפנינו מקרה פשוט
של אדם שאומר משום שם רע אני מגרשך ,שלכל הפחות גם לדעה השנייה בשו"ע יש
לאסור עליו להחזיר את אשתו.
אם כן לפי זה יש לאסור עליו להחזירה וכדעת הרוב.
ומה שרצה הרב בן מנחם לדמות מקרה זה לדברי החת"ס הנ"ל ,שאם הבעל רוח
רעה מבעתו וחושד בכשרים כפפוס בן יהודה אין כאן מוציא משום שם רע שיצא
עליה .דברים אלו תמוהים מאוד ,שהרי במקרה שלפנינו האשה ישנה יחד עם גבר זר,
ובדיון הראשון אפילו לא הכחישה שזינתה ,אלא אמרה שאינה רוצה להיכנס לזה ,ורק
אחר כך חזרה בה .ובוודאי שיש כאן ידיעה על כיעור ואולי אף למעלה מזה .ובאופן
כזה פשוט וברור שלא גרע משם רע שיצא עליה.
הצד היחידי להתיר אשה זו לחזור לבעלה הוא על פי דברי האבני מילואים סי' י
ס"ק א ,שבזמן הזה שהבעל מבטל את כל התנאים לפני הגט ,בטל החשש שיוציא
עליה לעז.
אלא שכפי שהובא לעיל בנו"ב מבואר בפירוש שלא כדבריו .וכן בשו"ת שואל
ומשיב מהדו"ק ח"ב סי' קיב כתב:
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ומה שהשיג עוד על הנו"ב דעכשיו שמגרשין בלי תנאי ומבטל
התנאים א"כ ל"ש לעז לרבא לפע"ד דנהי דמבטלי כל המודעות
והתנאים אבל זה שאומרים לו הוי יודע שלא תחזיר ופשיטא
דזה אינו בכלל הביטול דהרי זה עיקר מה שמגרשה.

וכן הבית מאיר והחת"ס דנו שאפילו מעיקר הדין לא מועיל ביטול כל התנאים
לבטל את התנאי שמוציאה משום זנות ,ועל כל פנים ברור שלדעתם ביטול זה אינו
מבטל את הלעז שעלול לצאת על האשה .ובאמת מדברי כל הפוסקים נראה שלא
כדעת האבנ"מ ,שהרי כולם סתמו ולא פירשו שבזמן הזה בטל דין מוציא את אשתו
משום שם רע .וע"כ לומר כדברי האחרונים הנ"ל ,שכלפי תנאי כזה לא מועיל ביטול
התנאי ,על כל פנים לעניין הלעז .ולכן נראה שקשה לסמוך על דברי האבנ"מ בזה.
וכאמור דברי הרב בן מנחם שכאן גם השו"מ יודה מכיוון שאין כאן שם רע אלא לבו
נוקפו בלבד אינם מובנים כלל ועיקר.
לסיכום :האשה אסורה לחזור לבעלה ,מכוח דברי השו"ע בסי' י שמוציא את אשתו
משום שם רע אסור להחזירה .וכדעת הרוב בבית דין קמא ,ושלא כדעת המיעוט שכתב
להתיר.
הרב דוד ברוך לאו
מצטרף למסקנה.
הרב א' אהרן כץ
לאור האמור ,הערעור נדחה.
מותר לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים והנטען.
ניתן ביום כ"ט בניסן התשע"ד (.)29/04/2014
הרה"ר לישראל הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון אלגרבלי

הרב א' אהרן כץ
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כז

ב"ה
תיק1032348/2
בבית הדין הרבני הגדול בירושלים
לפני כבוד:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו
המערער :פלוני
נגד
המשיבה :פלונית

(ע"י ב"כ טו"ר אורי מרדכי ליפש)
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החלטה
לפניי בקשה למתן רשות ערעור על כשרותו של גט שסודר ונמסר כדמו"י בבית הדין
הרבני האזורי ירושלים ביום ט' בשבט התשע"ה (.)29/01/2015
הבקשה שלפניי הוגשה לראשונה ביום י"ח באייר תשע"ה ( ,)7.5.2015ולמעשה
לא היה מקום להגישה לבית הדין הגדול ,מאחר שהגט סודר בהסכמה בבית הדין
האזורי ואין מגישים ערעור על פסק דין מוסכם ,ומה גם שהטענות שהועלו בבקשה
כלל לא נדונו בבית הדין האזורי.
על פי תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים ,התשנ"ג ,תקנה קלח ,מועד הגשת ערעור
הוא שלושים יום ממועד מתן פסק הדין .בחלוף מועד זה רשאי בית הדין הגדול
להאריך את המועד אם מתקיימות נסיבות מיוחדות ולאחר שניתנה האפשרות לכל
בעלי הדין להביע דעתם על כך .בנימוקי הבקשה להארכת המועד יש להסביר מדוע
לא הוגש הערעור במועד.
ביום א' בסיון תשע"ה ( )19.5.2015החלטתי כי על המבקש להגיש את טענותיו
בפני ביה"ד האזורי ולאחר שתתקבל החלטה יוכל לשוב ולעתור בפני ביה"ד הגדול
וביה"ד ישקול אם להיענות לבקשה.
אמנם המבקש פנה לבית הדין האזורי ,אולם לא ניתנה שם החלטה לגוף הטענות,
והמבקש חזר וחידש את בקשתו בבית הדין הגדול .עמיתי הרב ציון בוארון שליט"א
הפנה את הבקשה אלי ,ולאחר ששבתי ועיינתי בבקשה החלטתי לדחות את בקשת
רשות הערעור היות שמגמת הבקשה ברורה – לנסות להחזיר את הגלגל לאחור על
מנת "לשפר עמדות" .אין הצדקה לקבל את בקשת הרשות לערער ,לאור הסיכויים
הקלושים לקבלת הערעור.

כח

הנדון :ערעור על כשרות הגט

ראשית דבר ,חזקה על דייני בית הדין הרבני שהם יודעים את המוטל עליהם בכל
הליך סידור הגט ומודעים לכל הנושאים שעליהם מערער ב"כ המגרש .חזקה על ביה"ד
שבודק את שמות המתגרשים כולל התייחסות לשמות נוספים ,כגון כינוי ושם מעריסה.
טענות ביחס להטעיה אינן עומדות במבחן ההלכה" .הסכמי גירושין" רבים
נחתכים לאחר דיונים רבים ,זה מהותו של דין ודברים בנושא רגיש זה .לאחר שההסכם
נחתם אי אפשר לבא בטענות כלפיו ,מה גם שהרי טרם מתן הגט המגרש מצהיר שאת
הגט הוא נותן בהסכמה מלאה ומבטל בפני ביה"ד את כל המודעות ושהוא נותן את
הגט ללא כל תנאים .גילוי דעת לפני כתיבת הגט ,אבל בזמן כתיבת הגט ונתינתו לא
גילה דעתו שעל דעת תנאי קודם נתנו ,אין בכך להטיל דופי על כשרות הגט( .ראה
לדוגמא מהר"ם אלשיך בתשובה סי' ע"ד ובשו"ת מהר"י בירב סי' כ"א).
ביטול גט למפרע אינו דבר של מה בכך .בכל סידור גט מבהירים לצדדים באופן
חד-משמעי שהוא סופי ואינו ניתן להתניה .גם אם לדעת המערער לא נסתיים הליך
חלוקת הרכוש בין הצדדים אין בכך עילה כלשהי לבטול הגט.
יש להדגיש שהפרוטוקול אינו מסמך שממה שלא נכתב בו ניתן להסיק מסקנות.
ידועים דברי ר"ת המובאים במרדכי בסוף גיטין כנגד המוציאים לעז על גיטין
וחוששני מאד שהערעור הנדון הוא בגדר האיסור הזה.
אולם ,מכיוון שבקהילות מסוימות עלול הלעז להישמע חלילה ,למרות מה
שכתבתי ראיתי לנכון להתייחס לעיקר טענותיו של הבעל כפי שנכתבו על ידי ב"כ
ולבארן .טענותיו הן:
א .הגט ניתן בכפייה שלא כדין.
ב .שלא ע"פ בי"ד.
ג .מבלי לשמוע את הבעל מה בפיו.
ד .אינו זוכר שציווה לעדים לחתום על הגט.
ה .אמר שנותן גט מרצונו כאשר השכנה [שהיא זו שאיימה עליו לתת גט] הייתה
נוכחת בביה"ד.
ו .חסר בגט שם מעריסה שנקרא בו עד היום [א'].
ז .הבעל גילה דעתו שאינו חפץ בגט לפני כתיבת הגט בפני עדים.
ח .טוען שאחד העדים נפסל לעדות בגלל שראה אותו מחטט בזבל.
ראשית יש לציין שהבעל אינו נאמן בשום טענה מטענותיו ,אלא אם כן מביא
ראיה לדבריו ,או לכל הפחות במקום שיש רגלים לדבר ,כמו שכתב הר"ן בתשובה סי'
מד [הובא בב"י סי' קלד] :
עמדתי על ענייני ערער שערער הבעל על שליחות הגט ,וראיתי
שערער ואמר שביטל שליחות הגט במקומות רבים ,אך לא
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הוכיח דבריו בעדים ולא בשטר ובכיוצא בזה .הדבר ברור שאין
לחוש לדבריו וערעורו בטל ...והא ודאי לאחר נתינת הגט ליכא
למימר גילויי מילתא בעלמא היא ,שהרי אין הדבר בידו ,וכיון
שכן הדבר ברור שאין לו נאמנות על מודעתו ולא על ביטוליו,
כל היכא דלא ידעינן בהו ...שלאחר נתינת הגט אין חוששין
לערעור הבעל כלל ...ומכל מקום הרי אנו רואים דכל היכא
דליכא רגלים לדבר ,אף על גב דאמר בעל אני ביטלתי
השליחות ,אין משגיחין בדבריו כלל.
בנדון שלפנינו אין לכאורה אפילו רגלים לדבר לטענות הבעל ,ולכן ברור שאין לו
נאמנות לערער על הגט בלא ראיה.
אמנם לאחר העיון בטענות הבעל כפי שנכתבו בערעור ,נראה שאפילו אם יצליח
הבעל להוכיח את טענותיו ,אין בהן בכדי לפסול את הגט.
לשם בירור העניין נתייחס לטענותיו אחת לאחת.
א .הגט ניתן בכפייה
הבעל טוען שהגט ניתן בכפייה ,וזאת משום שדרכונו נגנב ,וכן נלחץ על ידי כמה
גורמים לחתום על הסכם הגירושין ,וכן בהמשך להסכים למסירת הגט לאשה.
לאחר העיון בטענות הבעל ,נראה שלא נמצא בכל טענותיו שום דבר שגורם לכך
שהגט יחשב כגט שנמסר בכפייה.
תחילה צריך להבהיר שדבר פשוט וברור שניסיון לשכנע את הבעל שעדיף לו
לגרש את אשתו ושאם לא יעשה כך יפסיד ולא ירוויח אינה כפייה ,ופשוט ששכנוע
ע"י שכנה או עו"ד אשר אין בכוחם לפגוע בבעל בצורה משמעותית ,וגם לא צוין
בדברי הבעל שהם איימו עליו בדבר מסוים אשר מצדיק הסכמה לגרש את אשתו ,וגם
אם כן אין שום ראיה או סימן לכך שיש להם כוח לפגוע בו ,ולכן מצב כזה אינו נחשב
לכפייה כלל.
כך כתב המהרי"ק שורש סג [הובא בב"י סי' קלד]:
על דבר הגט שמתחלה נאסר הבעל ולבסוף הותר וגירש בביטול
מודעות ,לפי דעתי באנו למחלוקת שני גדולי הדור בימים
שעברו וכו' ,והיכא שהאנס מאנס לעשות דבר אחד ושוב מתיר
מאותו אונס ולמחר מבקש ממנו לעשות אותו מעשה עצמו אשר
עליו אנס אותו מתחלה ,מאן לימא לן דלא חשיב אונס כיון
שבידו לחזור ולאנס אותו כבתחלה ,וכל שכן באיסור אשת איש
החמור .ואמנם שמעתי שיצא הדבר בהיתר על פי רוב חכמי
אשכנז אשר היו בימים ההם ,ובאולי לא היה מעשה כזה ממש
כי אני בעניותי לא ראיתי לפום ריהטא ראיה ברורה שיוכלו
לסמוך עליה על מעשה כזה להתיר איסור כזה וזה שהתיר בודאי
שלבו גס בהוראה מאד

ל
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אשר שאלת היכא שאנסו לאחד ליתן גט ויהיה מאותם שאין
כופין להוציא ואח"כ נתפייס ליתן גט אם מחמת ממון אם מחמת
יראה ומכירין אנו שמגרש לאנסו במה יודע שנסתלק האונס.
נראה לי דודאי עומד הוא בחזקתו הראשונה ,עד שיתברר לנו
שנשתנה העניין ,כלומר שאין ביד האנס לאנסו כבתחלה ,דאז
אין לתלות ולומר מחמת אונס הראשון עשה ,כיון שנשתנה
העניין חשיב כדברים שבלב (קידושין מט ):אם באנו לתלות
ולומר שעוד ירא פן יאנסנו פעם אחרת כיון שסיבה ראשונה
הלכה לה .ואף על גב דאפשר לומר שעדיין יש כח ביד האנס
לאנסו ,מכל מקום כיון שתשש כחו בקצת אין לנו לבדות מלבנו
אונס אחר כדי לבטל המעשה הנעשה בפנינו ,דחשיב כדברים
שבלב.

העולה מדבריו שכל הנידון הוא במקום שברור לכל רואה שיש כאן איום סמוי
מצד האנס ,שכבר אנס אותו באותו עניין פעם אחת ,ואפילו במקרה כזה כתב שאם
תשש כוחו במקצת הבעל אינו יכול לטעון שגירש באונס מכיוון שיש כאן מצב חדש
שלא היה לפנינו עדיין.
קל וחומר במקרה שלפנינו שלא ראינו שום צד של אונס שהשכנה או העו"ד או
איזשהו בן אדם אנס את הבעל ,שטענת הבעל שגירש באונס אין לה שום בסיס ,ואין
אלו אלא דברים שבלב לומר שנאנס לגרש.
כמו כן טענות הבעל שהוא זומן לביה"ד בדחיפות ונכתב בהזמנה שאם לא יבוא
יאלצו להביאו [ע"י המשטרה] דבר שגרם לו לבהלה ,וכן שהדיין ציווה עליו בקול
סמכותי לומר שמסכים לגט וכו' ,כל הטענות הללו אינן מצדיקות הסכמה לחתום על
הסכם גי רושין ,וכל שכן לא הסכמה לגרש את אשתו ,שברור לכל אדם שאחראי
למעשיו מה המשמעות של הדברים הללו .וכי בשופטני עסקינן שאינו יודע שאם
הדיין אומר לו תאמר אני מסכים וכו' ,הוא יכול להגיד אני לא מסכים.
וכן כל דקדוקי ב"כ הבעל באופן ההזמנה לביה"ד ,ושנכתב שהבעל הסכים ובאמת
הוא רק חתם על הסכם ,ושנכתב שהוא מוזמן לביה"ד ובאמת היה רק דיין אחד ,ועוד
טענות ממין אלו ,ברור ופשוט שאין בהן שום עילה לפסול את הגט ,גם אם נאמר
שהיה פגם בסדרי ביה"ד [שגם קביעה זו מוטלת בספק].
גם גניבת הדרכון של הבעל ,אינה נחשבת כפייה ,שהרי יש בידו להתלונן
במשטרה או בביה"ד ,ואין שום צד שכל אדם שנגרמה לו איזשהי עוולה יוכל לומר
שבגלל זה גירש את אשתו בעוד שאינו ממצה כלל את האפשרויות האחרות לפתור
את בעיותיו.
לרווחא דמילתא אוסיף את דברי התורת גיטין סי' קלד שכתב:
וכן מעשים בכל יום שהאשה מצירה לבעל בגזילת ממון ובשאר
דברים ,ומחמת זה מגרש ,ואין מי שחשש לגט מעושה.
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גם החולקים על התו"ג בזה ,ודאי אינם חולקים אלא במקום שיש קשר ברור בין
הגזילה לנתינת הגט ,ונראה לעין כל שהבעל לא היה מסוגל להשיב את הגזילה בדרכים
אחרות ,משא"כ במקרה שלפנינו שלא ראינו שום ראיה לזה אין כאן כפייה לגרש.
בודאי שאין לחשוש כלל לגט בכפייה כאשר הבעל מתייצב בפני הדיין שלפניו
מונח הסכם גירושין שהבעל חתום עליו ,ואומר שמסכים לגרש וכפי הנוסח המובא
בפוסקים ,וכ"ז בגלל האיום מחמת הימצאות השכנה בביה"ד ,בלי לתת שום הסבר ממה
נובע הפחד הנורא שיש לו משכנה זו ,שלכל היותר לטענתו מסיתה את אשתו נגדו
[דבר שגם הוא כאמור לא הוכח כלל] .ואלו הם דברים שאין להם שחר.
כמו כן טענת הבעל שכשהדיין הורה לו לומר שמסכים לגרש לחש בינו לבין
עצמו שאינו מסכים ,ואחר כך אמר בקול שמסכים ,אין אלו אלא דברים שבלב
שאינם דברים ,ואין להם שום משמעות הלכתית כלל.
כאמור כל זה בהנחה שכל טענות הבעל הן אמת ,אבל בלא"ה אין לבעל נאמנות
על שום דבר שטוען בלא שיוכיח את טענותיו ,וכמדומה שרוב הטענות הנ"ל אינן
ניתנות להוכחה.
החשש היחידי שעולה מטענה זו של הבעל ,הוא שהבעל עבר על החרם שהחרימו
רבינו תם ותלמידיו על כל הנמצאים במעמד הגט שלא להוציא לעז על הגט ,ומאחר
שאת כל הטענות האלו יכול היה הבעל לטעון לפני כן ,יש כאן צד גדול שהוא עבר
על החרם הנ"ל .ועליו לעשות שאלת חכם כיצד עליו לנהוג בעניין זה.
ב .הגט נמסר שלא ע"פ בי"ד
גם טענה זו אין בה בכדי לפסול את הגט ,שהרי דעת רוב הפוסקים שאין כלל צורך
בבי"ד למסירת גט ,אלא צריך שהדבר יעשה על ידי חכם שבקי בדיני סידור הגט,
וכמבואר בסדר הגט ס"ד:
אם הסופר או החכם המסדר הגט נוטלים שכר הרבה יותר מכדי
בטלה ,י"א שצריך שלא יהיו העדים קרובים להם .והר"ר עובדיה
בפירוש המשנה בפרק ד' דבכורות קרא תגר על הרבנים מסדרי
הגט הנוטלים יותר מכדי שכר בטלה .הגה :ולא נהגו כמותו .גם
טעמו אינו כלום ,כי הוא מדמה דבר זה למה שאמרו הנוטל שכר
לדון דיניו בטלין ,ואינו ראיה ,כי סדור הגט אינו דין ,אלא למוד
בעלמא.
אמנם בפ"ת שם הביא את שיטת הנודע ביהודה שחולק וסובר שצריך למסור את
הגט דווקא בבי"ד ,אבל הביא שם כמה אחרונים שחולקים עליו .ויש בעניין זה מנהגים
שונים בין בתי הדין אם לחשוש לחומרא זו של הנו"ב ,ולכתחילה לכאורה ראוי
לחשוש לדבריו ,אולם בדיעבד ניתן לסמוך על רוב הפוסקים שמכשירים את הגט בכל
מקרה.

לב
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טענות ב"כ הבעל שגט מעושה צריך להיות רק בבי"ד ,אינן שייכות לנידון
שלפנינו ,שכאמור ברור שלא היה כאן גט מעושה ,ופשוט שהדיין שלפניו היה מונח
הסכם גירושין שהבעל חתום עליו ,והורה לו לומר שמסכים לגט ,לא העלה בדעתו
לכפות את הבעל לגרש ,אלא הבין שהוא מגרש בהסכמתו המלאה ,ואם כן אין כאן
אלא גט רגיל שדינו תלוי במחלוקת שציינתי.
ג .הגט ניתן מבלי לשמוע את הבעל מה בפיו
כאמור הבעל חתם על הסכם גירושין לפני הגעתו לביה"ד ,ובמקרה כזה אין לדיין מה
לשמוע מה בפיו ,ואם היה לו מה להשמיע הרי שהיה עליו לבקש מהדיין שישמע את
טענותיו ,או לבקש דחיה כל שהיא בדיון .וכל עוד לא נהג כך אין לצפות מהדיין
שיבין מעצמו שיש לבעל טענות ואינו רוצה לגרש.
ד .אינו זוכר שציווה לעדים לחתום על הגט
כאמור הבעל אינו נאמן בטענותיו לפסול את הגט ,ובפרט לא כשאינו טוען טענת ברי
אלא שאינו זוכר ,ובודאי חזקה על הדיין מסדר הגט הרב סלומון שליט"א שציווה עליו
למנות עדים לחתום כדין.
ה .אמר שנותן גט מרצונו כאשר השכנה [שהיא זו שאיימה עליו לתת גט] הייתה נוכחת
בביה"ד
כבר ביארנו לעיל שטענה זו אין לה שחר.
ו .חסר בגט שם מעריסה שנקרא בו עד היום [א']
גם טענה זו אין בה בכדי לפסול את הגט ,שהרי גם על פי טענת הבעל כעת ברור
שהשם העיקרי שלו הוא [י'] ,והשם [א'] אינו אלא שם טפל ,וכבר פסק הרמ"א [סי'
קכט ס"א]:
לא כתב אלא שם האחד ,אפילו הוא שם הטפל ,וגירש בו ,כשר.
בב"ש שם ס"ק ג חולק ופוסל בכותב שם טפל לבדו ,אולם משמע מדבריו שגם
הוא מכשיר בכותב שם עיקר לבדו .וכן כתב בפתחי תשובה שם:
עבה"ט מ"ש ב"ש העלה דנראה עיקר דפסול כו' ומשמע דבשם
העיקר מודה למ"ש הרמ"א דכ"ש אם כתב עיקר השם לבד
דכשר ,וכן דעת הב"ח והט"ז .אך בס' ג"פ סק"ח וי"א כתב
להחמיר אפילו בעיקר השם לחוד ,לחוש לקצת מפרשים
שפירשו כן דעת הרמב"ם ,וכשיטת הריא"ז בשה"ג פ' השולח,
דפסל להדיא בעיקר שם לחוד .אמנם סיים להכשיר בעיקר שם
לחוד במקום דחק ואי אפשר להשיג גט אחר (ר"ל בקל רק ע"י
טורח רב) ,ובשם הטפל לחוד כתב להכשיר במקום דחק ועיגון
גדול ע"ש.
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אם כן גם לדעה המחמירה ביותר אין להחמיר אלא אם אפשר להשיג גט אחר
בקל ,אבל מעיקר הדין ברור שהגט כשר.
בנוסף יש לציין שבכתבי טענות הבעל עצמו מבואר שנושא זה עלה בפני הדיין
מסדר הגט ,אשר החליט כנראה משיקול כזה או אחר שלא לחשוש לשם זה ,ומסתמא
יש לתלות שנהג כדין.
ז .הבעל גילה דעתו שאינו חפץ בגט לפני כתיבת הגט בפני עדים
לגבי טענה זו יש להקדים שמצאנו כמה מיני ביטול בגט:
א .הביטול הפשוט הוא ,בעושה שליח לגרש את אשתו ומבטל את שליחותו,
ביטול זה נדון בגמ' בגיטין לד ,ושם נחלקו אביי ורבא אם מועיל גילוי דעת לביטול זה,
והלכה כאביי שגילוי דעת בגט אינו כלום ,וכמו שנפסק בשו"ע סי' קמא סס"ב:
בד"א שהוא בטל ,כשביטלו בפירוש .אבל אם לא ביטלו בפירוש ,אף על פי
שגילה דעתו שחפץ בביטולו ,כגון שא"ל השליח :לא נתתיו לה עדיין ,ואמר :ברוך
הטוב והמטיב ,וכיוצא בזה ,אינו בטל .ולא עוד אלא אפילו היה מחזר לרוץ אחר
השליח לבטלו ,ולא הספיק להגיע אליו עד שתגיע לידה ,אינו בטל .הגה :וכן אם אומר
לשליח :החזר לי גט זה ואני נותן לך גט אחר ,אינו אלא גילוי דעת ואינו בטל.
עכ"פ ביטול זה אינו שייך בנדון שלפנינו ,שהבעל מסר את הגט בעצמו.
ב .ביטול הגט עצמו לאחר שנכתב כדין ,בביטול זה נחלקו הראשונים אם ניתן
בכלל לבטל את הגט ,לדעת הרמב"ם הבעל יכול לבטל את הגט עצמו לאחר שנכתב,
ויש ראשונים שחולקים וסוברים שאינו יכול לבטל .ולהלכה פסק השו"ע שאם ביטל
בפירוש את הגט וגירש בו האשה ספק מגורשת:
השולח גט ביד שליח וביטל הגט ,ה"ז חוזר ומגרש בו כשירצה ,שלא בטלו
מתורת גט אלא מתורת שליחות .לפיכך אם היה הגט ביד הבעל ובטלו ,כגון שאמר :גט
זה בטל הוא ,אינו מגרש בו לעולם .וכן אם פירש בעת שבטלו ,והוא ביד השליח,
ואמר :גט ששלחתי הרי הוא בטל מלהיות גט ,אינו מגרש בו .ואם גירש ,הרי זו ספק
מגורשת.
ג .הבעל יכול לבטל את שליחות הסופר והעדים ,וכמו שיכול לבטל את השליחות
של השליח להולכת הגט .ואפילו לסוברים שאין צורך בשליחות גמורה אלא בציווי
הבעל לכתוב כדי שהגט יכתב לשמה ,מ"מ נראה שהבעל יכול לבטל את ציוויו ולאחר
הביטול אין הם רשאים לכתוב את הגט וכמו בלא ציווי הבעל כלל.1
ויש להדגיש שבביטול השליחות לכתיבת הגט או לחתימה ,וכן לדעת הרמב"ם
שמועיל ביטול על הגט עצמו לא מועיל ביטול מודעות שנעשה אחר כך בשעת

 .1וכן מבואר מדברי הגר"א שיובאו בסמוך.
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מסירת הגט .ומטעם זה נהגו להקפיד שהבעל לא יצא לאחר הציווי על כתיבת הגט
ממקום הכתיבה ,וכמו שכתב בסדר הגט סכ"ג :
טוב שיהיה הבעל אצל הסופר והעדים עד שיכתב הגט ויחתם
וינתן ,כדי שלא ימסור מודעא( .גם שלא ידבר מעניני הגט עד
אחר הנתינה ,כדי שלא ידבר דברים המביאים לידי ביטול הגט).
הוסיף בביאור הגר"א שם ס"ק מא:
טוב כו' .דאפילו אם יבטל בשעת הנתינה לא מהני כיון שביטל
שליחותם ,וכן אפילו אחר הכתיבה לדעת הרמב"ם וש"פ דהגט
בטל ג"כ.
אמנם גם לדעת הרמב"ם שמועיל ביטול הגט עצמו ,כבר כתב הריב"ש סי' קכז :
אך נראה ברור כי אפי' הרמב"ם שסובר שיכול לבטל הגט לאחר
כתיבה ,זהו כשאומר בפירוש שהוא מבטל גופו של גט ,ואומר
יהא כחרס או יהיה בטל וכו' ,אבל זה שלא אמר לשון ביטול
הגט עצמו ,אלא אמר על הנתינה שהוא נותנו בכח ,אפי' היה
אומר בפירוש שאונסים אותו על נתינת הגט ,אין זה ביטול על
הגט עצמו שלא יוכל לחזור ולגרש בו ,אלא מסירת מודעה היא
על הנתינה ,וגופו של הגט אינו בטל ,שכשם שאם הגט ביד
השליח ואמר הבעל יהא בטל ,אנו תולין לומר שלא ביטל הגט
עצמו אלא שליחות השליח וחוזר ומגרש בו ,כרב נחמן דקי"ל
כוותיה (בגיטין לב ,):ה"נ בשאינו ביד שליח אין הגט בטל אא"כ
ביטלו בפירוש בלשון שיהא מבואר שכוונתו על הגט עצמו,
אבל כל היכא דאיכא למתלי שלא ביטל גוף הגט תלינן ויכול
לחזור ולגרש בו.
כן כתב בשו"ת שואל ומשיב מהדו"ק ח"ב סי' קנה:
וכשאני לעצמי לפענ"ד אין כאן בית מיחוש כלל ,דבאמת רוב
הפוסקים הסכימו דאינו יכול לבטל גוף הגט רק הרמב"ם דעתו
דיכול לבטל הגט וחידוש הוא שחידש הרמב"ם כמ"ש כל
הפוסקים לתמוה עליו וא"כ אין לך בו אלא חדושו כמו שביאר
הרמב"ם בהדיא רק כשאמר גט זה בטל הוא איני מגרש בו
לעולם א"כ דוקא כשאמר גט זה בטל הוא ולא כשאמר לא אתן
ואף שנסתפק אם אמר שלא אתן הגט בהא הידיעה מ"מ מאן
יימר לן שרצה לבטל הגט רק שלא רצה ליתן.
כעין זה כתב גם בשו"ת דברי מלכיאל לגבי האפשרות של ביטול השליחות
לכתיבת הגט:
אבל באמת נראה דמה שאמר שלא יגרש ולא יתן גט אינו
ביטול ...אבל בנ"ד שלא אמר לסופר כלום הרי לא ביטל
שליחות הסופר והעדים ,והוי רק כגילוי דעתא בגיטא דלאו
מילתא הוא ,וכהא דגיטין (דף ל"ד) שאמר הטוב והמטיב .והא
דכתב הר"ן בתשובה סי' מ"ג הובא בש"ע סי' קמ"א שאם כתב
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שלא יתן הגט הוי ביטול ,היינו כשכתב לשליח שביטל בזה את
שלוחתו יעו"ש ,אבל לא כשאמר זה לאשתו ,די"ל שבכ"ז רוצה
שיגמרו הגט כדי שיהא מוכן לו אם יחפוץ אח"כ לגרשה .וכן
מוכח מלשון הרמב"ן והר"ן שכתבו בגיטין (דף פ"ח) ונמלך
הבעל וחזר בו ומנעו מלהשלים הגט ,ואי נימא שאם אומר
שאינו חפץ לגרשה הוי ביטול ציוויו להסופר ,א"כ למה האריכו
לכתוב שמנעו מלהשלים דהא סגי בחזר בו לחוד ,ועכצ"ל דלא
בטל עד שיאמר להסופר שלא יכתוב עוד.
בנדון שלפנינו גם אם נקבל את טענת הבעל שהוא אמר בפני שני עדים :אני לא
אמור להיות פה ,אני חושב שזה הכל מיותר ,למה עושים לי את זה ,למה הגעתי לכאן,
איזה בושות ,אני לא מעוניין ,וכו' ,כל הלשונות הללו בוודאי אינם יותר מאשר
הלשונות המובאים בפוסקים ,שאינם מועילים לא לביטול הגט עצמו וכן לא לביטול
השליחות של הסופר ,ובפרט שהדברים נאמרו שלא בפני הסופר ולא בפני ביה"ד.
עוד יש צד גדול לומר שדברים כאלו אינם מראים כלל על רצון לביטול הגט או
השליחות ואינם אלא לשון של התאוננות על העוול שנגרם לו לדעתו ,ולכן נראה שאין
לחשוש לזה כלל.
ומה שטען ב"כ הבעל שלפני כתיבת הגט מועיל גם גילוי דעת ,זו היא אכן שיטת
הב"ח בסי' קלד ,שמועיל גילוי דעת בגט לפני הכתיבה משום שיש בזה מסירת מודעא
שמגרש באונס ,וכך כתב הב"ח שם:
ואי לאו פירושם הייתי מפרש כפשוטו ,דאע"פ דגילוי דעת לאו מילתא בגיטין
כאביי ,היינו גילוי דעת לאחר מעשה כתיבת הגט ,דאין כח בגילוי דעת לבטל מעשה,
דאפילו דיבור אינו מבטל מעשה כל שכן גילוי דעת .אבל קודם מעשה כתיבת הגט,
מהני אפילו גילוי מילתא בעלמא ,דמגלה שיהא עושה מעשה כתיבת הגט באונס ,2כל
שכן כשהוא מוסר מודעא בפירוש מקמי מעשה כתיבת הגט דמועיל לבטל הגט אף
על גב דלא ידעינן באונסו.
אמנם הב"ח עצמו מסיים:
ולפי זה הפירוש שהוא פשוטו ,דאפילו לא מסר מודעא אלא
גילה בדעתו שיהא עושה מעשה כתיבתו באונס בטל גיטא ,צריך
לבטל גם גילוי דעת זה בתוך ביטול המודעא ,וכך נוהגין ליזהר
שיבטל כל מה שהוא גורם שיהא ביטול הגט מחמתו ,שבזה
כולל אף גילוי הדעת שגילה מקמי כתיבת הגט שיהא עושה הכל
לפי שהוא אנוס דגם את זה מבטל.
א"כ הרי שגם אם נקבל את טענת הבעל הרי בשעת מסירת הגט שעושים ביטול
לכל מה שגורם לביטול הגט ,בטלה מודעא זו שמסר.

 .2בפ"ת שם ס"ק א כתב על דבריו אלו :נראה דר"ל מעשה המוטל על הבעל לעשותו,
דהיינו ,הצווי לסופר לכתוב ולעדים לחתום.
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יתר על כן דברים אלו אינם אלא שיטת הב"ח ,אבל בב"ש שם ס"ק א כתב:
משמע מכל הפוסקים דוקא כשמוסר מודעא להדיא אבל גילוי
דעת למסירת מודעא לא מהני.
בפתחי תשובה שם ס"ק א הוסיף בביאור הדברים:
נראה דהב"ש כיון בזה לאפוקי מדעת הב"ח כאן ,שמחלק דדוקא
גילוי דעת לאחר מעשה כתיבת הגט לאו מלתא היא ,אבל קודם
מעשה כתיבת הגט מהני אפילו ג"ד שעושה באונס ,ע"ז כתב
הב"ש דמכל הפוסקים ל"מ כן ,אלא דגם קודם מעשה כתיבת
הגט דוקא שמסר מודעא להדיא.
עוד האריך בפתחי תשובה שם להוכיח כדעת הב"ש מדברי הפוסקים המאוחרים

יותר.
בנוסף לכך במקרה שלפנינו ספק רב אם ניתן להתייחס לדברי הבעל [גם לו יצויר
שיוכיח שאכן כך אמר] אפילו כגילוי דעת לביטול הגט וכנ"ל.
אם כן נראה שגם טענה זו של הבעל אין בה ממש.
אדגיש שוב ,כל האמור כאן אינו אלא בהנחה שהבעל אכן אמר בפני עדים את
מה שהוא טוען ,אבל בלא גביית עדות מהם אין לו שום נאמנות לערער על הגט
בטענות כאלו.
וגם בעניין זה ,אם הבעל אכן התכוון לביטול הגט ,הרי היה עליו לומר זאת לפני
הדיין מסדר הגט ,לפני מסירת הגט ,ומכיון שלא עשה כך וכעת הוא בא לערער על
הגט ,הרי יש כאן חשש חמור ביותר של עבירה על חרם דרבינו תם ותלמידיו.
ח .טוען שאחד העדים נפסל לעדות בגלל שראה אותו מחטט בזבל
גם אם חיטוט בזבל פוסל לעדות [דבר שמן הסתם אינו נכון] ,שום אדם אינו נפסל
לעדות אלא על ידי עדות של שני עדים המעידים לפוסלו ,ובנוסף לכך העדות צריכה
להיות על הזמן שלפני שהעד חתם על הגט ,ולכן כל עוד לא התקיימו שני התנאים
הללו ,לא ראוי כלל להתייחס לטענת הבעל ,ואין כאן אלא הוצאת לעז על אדם כשר.
מכל הנ"ל הנני מחליט לדחות את הבקשה למתן רשות ערעור.
מותר לפרסם לאחר השמטת פרטי הצדדים.
ניתן ביום כ"ד באב התשע"ה (.)09/08/2015
הרב דוד ברוך לאו
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בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב ציון אלגרבלי ,הרב נחום שמואל גורטלר
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ עו"ד ניר ברקן)
(ע"י ב"כ עו"ד דוד מזור ועו"ד שירלי שירה בן אנו בכר)

הנדון :גירושין
פסק דין
שמענו טו"מ הצדדים בערעור על פס"ד של בית האזורי לפיו ,בין היתר:
התרשמותנו החד־משמעית היא ששני הצדדים אינם רוצים זה
את זה .התעקשותה של האישה וסירובה להתגרש מוזרה מאוד
ובלתי ברורה.
א .אנו מוצאים לנכון להדגיש שככל שטענותיה של האישה
נכונות – אנו מגנים את התנהלותו המוסרית של הבעל
ומסתייגים ממנה הלכתית ומוסרית.
מכל מקום נוכח העובדה ששני הצדדים אינם רוצים זה את זה
אנו מקבלים את תביעת הגירושין של הבעל ופוסקים שהצדדים
חייבים להתגרש זה מזה – ויפה שעה אחת קודם.
ב"כ המערערת טען לפנינו בפרוטוקול ביה"ד ,בין היתר:
הערעור הוא בשלושה נושאים:
 .1הקביעה שהאשה מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה.
 .2שהאשה שהתקרבה לדת היא מואסת בבעל ושני הצדדים
מואסים זה בזה.
 .3האשם לפירוד לא על האשה אלא של הבעל ,ואנו מבקשים
לדחות את פס"ד לגירושין וודאי לא לחייב את האשה.
ואני מפרט ...מה שקרה שהאשה העידה והבעל לא מכחיש זאת
שביקשה שהבעל ישתמש באמצעי מניעה כי אמרה שבעלה
התוודה לפניה שהולך לזונות .אני נישאתי אתו בחו"ק אני אוהבת
אותו הוא הכיר מישהי אחרת ולמה שאני אתן לו אותה על מגש

לח
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של כסף .הוא עזב באפריל בגלל הבחורה הזאת ,אני לא
התחתנתי בשביל להתגרש .בשיחה האחרונה אמר לי שאם אני
מפסיקה לשמור שבת הוא יחזור אלי ,אני לא עשיתי שום דבר
רע ,למה צריך לחייב אותי בגט ,אני אוהבת את בעלי אני לא
יכולה לתת גט למי שאני אוהבת .הוא אוהב אותי ומה שהפריע
לו שאני התחזקתי בדת והתחלתי לשמור שבת והוא לא שומר
שבת ,אני לא כפיתי עליו שום דבר .הקשר בינינו טוב ,מדברים
בטלפון אנו לא "בכסח" .אני רוצה שיחזור הביתה.
מנגד המשיב טען בפרוטוקול ביה"ד:
אני לא עזבתי את הבית בגלל בחורה אלא עזבתי בגלל הבדלי
השקפות היא חזרה בתשובה ולמדה קבלה ,חוץ מלטפל בבית
ה יא לא עובדת ולא עושה כלום .היא רוצה להשאיר את המצב
כך כי זה נוח לה מבחינה כלכלית ,אני חזרתי הביתה בגלל שהיו
אילוצים כלכליים שלא היה לי כסף אז חזרתי לגור בבית...
זה לא רק עניין של הדת ,היו כאן תלונות במשטרה וכשבני זוג
כבר לא נמצאים יחד באותה מיטה כבר כמה שנים ,זה מספיק.
היא החליטה שהוא אוהב אותה ,והיא לא הגישה שום תביעה
נגדו כי נוח לה שהוא ממשיך לפרנס אותה ודואג לה ...כל פעם
שבא לבית זה נגמר בתקיפה או שהוא בורח לפני התקיפה ,וזה
כבר שנים הוא כבר לא יכול לדבר עם ילדיו.

לאחר העיון ,מבלי להיכנס לגופן של קביעות ביה"ד – בין היתר שהאשה מואסת
בבעלה ומסרבת לחיי אישות שנראה – שיש להרהר אחריהן לאור הנטען לפנינו ,יחד
עם האמור ניתן לקבוע שזוגיות הצדדים התרוקנה מתכנה הממשי ובטלו התנאים
המינימליים לשיקום זוגיות הצדדים המתדרדרת מן הפח אל הפחת ,תוך השלכה על
יחסי ילדים והורים ,בהיעדר סירוב מוחלט וחד־משמעי של המשיב לפנות לייעוץ,
ומשכך יש להסיק שהמשיב גמר אומר וכלה ונחרצה אתו לשים קץ לנשואין על הנייר,
מאחר שמערכת נישואין זו הנוכחית מאוסה עליו ,ומשכך חייבים הצדדים להתגרש
כאשר נושאי הכתובה והפיצויים יקבעו לאחר הגט בהתחשב בנסיבות הגרושין.
הרב ציון אלגרבלי
לפנינו מקרה אופייני שבעל מחליט לעזוב את אשתו ,הולך לחיות עם אשה אחרת
מספר שנים ,ולאחר תקופה טוען שאשתו מאוסה עליו ,ותומך את טענותיו שעברו
מספר שנים שהם בנפרד ,ושאין כל סיכוי שהוא יחזור לחיות עם אשתו.
האשה טוענת שמעולם לא מאסה בבעלה ,והיא רוצה שבעלה יחזור אליה.
לביה"ד האזורי היה שיקול חזק לגרום שהצדדים יתגרשו ,שמאחר שהצדדים
בנפרד כמה שנים ,ולא נראה להם שהצדדים יחזרו ,על כן חובה על ביה"ד לדאוג
שהצדדים יתגרשו ,וכל צד יפתח דף חדש בחיים .יש שיקול נוסף שמחמתו על בי"ד
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לשאוף שהצדדים יתגרשו ,היות ובזמן שבני זוג כאלו גרים בנפרד יש חשש ,שהאשה
תכיר גבר זר ותחייה עמו באיסור.
ביה"ד האזורי כותב" :התעקשותה של האישה וסירובה להתגרש מוזרה מאוד
ובלתי ברורה".
הנה כל השיקולים של ביה"ד האזורי נכונים ,וראוי לכל בי"ד לשאוף שבני זוג
כאלו יתגרשו .ברם ,מחמת שטענות האשה וסירובה להתגרש מוזרים מאוד לפני בי"ד,
אין אנו יכולים לקבוע שהאשה מואסת בבעלה .נוכחתי במקרים רבים ,שאשה בגיל
כזה היא לא מאמינה שתוכל לפתח מערכת יחסים חדשה עם גבר אחר ,וכדי לשמר
את המשפחה ,וכדי שהמשפחה תחזור ותחיה יחד – הבעל ,האשה והילדים ,האשה
תולה תקוות של שיקום של המשפחה .לאדם העומד מהצד נראים רצונותיה של האשה
מוזרים לא ניתנים להשגה ,וגורמים לעוסק בדין כזה לקבוע שהאשה מואסת בבעלה,
והיא טוענת שרוצה בבעלה ,מחמת רצונה להשיג הישגים כלכליים או אחרים.
במקרה שלנו התרשמתי שהאשה אינה מואסת בבעלה ,ואמנם רוצה שבעלה
יחזור אליה .האשה לא פעלה נגד בעלה באמצעים שנשים המואסות בבעליהן נוהגות
לנקוט בהן.
והנה היה מקום לומר מה לנו לשאיפותיה של האשה ,כאשר אנו יודעים בבירור
ששלום לא יחזור לבית זה ,ועל כן יש רשות לבי"ד לחייב בגט.
ברם ,עלינו לזכור שהבעל הוא מהעדה האשכנזית ,שקבלו עליהם חרם דרבנו
גרשום( ,ולדעת הר"ן בתשובה סי' ל"ח החרם שלא לגרש אשה בעל־כרחה פשט גם
בספרד) האוסר על בעל לגרש את אשתו בעל־כרחה .ונ"ל שאין במקרה זה אין שום
עילה לומר שחדר"ג לא חל כאן.
לאור האמור לעיל נראה לי שבי"ד יכול להמליץ שבני זוג אלו יתגרשו ,אולם
אינם יכולים לפסוק שהאשה חייבת לקבל גט מבעלה.
הרב נחום גורטלר
בפסק דין של ביה"ד האזורי מיום ט"ו באייר תשע"ג חויבה האשה לקבל את גטה מן
הנימוקים המפורטים בפסק הדין .האישה חויבה בצווי הגבלה בהתאם לסמכות בית
הדין לפי סעיף (1ג) לחוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) התשנ"ה–
( 1995להלן – החוק) .על פס"ד זה הוגש ערעור שנשמע ביום כ"א מרחשון תשע"ד.
בטרם אדון במקרה לגופו ,אבקש להרחיב מעט במקורן ההלכתי של ההגבלות
האמורות.
ההבדלה בין החייב בגירושין לסביבתו ,מקורה בדברי הפוסקים הראשונים,
כדלהלן:

מ
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ר"ת בספר הישר (סי' כד) פורש את משנתו בסוגיא דמורדת ,כאשר דעתו שאין
לכפות הבעל לגרש אשה הטוענת 'מאיס עלי' [ראה גם תוס' כתובות סג ע"ב ד"ה אבל].
ובסיפא של אותה תשובה כתב:
אך אם כל רבותינו שוין בדבר תגזרו באלה חמורה על כל איש
ואשה מזרע בית ישראל הנלוים אליכם ,שלא יהו רשאין לדבר
עמו לישא וליתן עמו להאריחו ולהאכילו ולהשקותו וללוותו
ולבקרו בחלותו .ועוד יוסיפו חומר ברצונם על כל אדם ,אם לא
יגרש ויתיר אותו האיש את הילדה הזאת ,שבזה אין כפייה עליו.
שאם ירצה מקיים ,והוא לא ילקה בגופו מתוך נידוי זה ,אך אני
נתפרד מעליו.
וכ"כ המרדכי בכתובות (סי' רד):
אבל הר"ם הכהן אומר בשם ר"ת דנוכל לעשות שנקבל עלינו
גזרה שלא לישא וליתן עמו עד שיקבל ליתן גט.
תשובה זו הובאה להלכה גם בשו"ת מהרי"ק שורש כט קב וקלה ,ובבית יוסף
אבהע"ז סי' קלד.
בשו"ת מהריב"ל ח"ב סי' יח כתב שאין עליה חולק.
בשו"ת בנימין זאב סי' פח:
כאשר השיב גדול אחד בתשובה המתחלת מקול מחצצים והשיב
לג' גדולי הדור לרבינו שמואל ולרבינו אליהו ולרבינו משולם
וכתב שכל ההכרחות יעשו לו שלא ימולו בנו ולא ילמדו לו ספר
ולא יקברוהו אם לא יגרש מרצונו בגט כשר על פי חכמי עירו כי
אין זה כפייה לדעת ר"ת שאם קדש אדם אחד מישראל בת
ישראל כדת משה וישראל ולבסוף אין האשה רוצה בו מן הדין
אין לכופו ואין לעשותו לא בישראל ולא בגוים ואחר נתפש
בגנבה ונחבש ביד גוים על ידי ממון או ע"י נפשות ויש כוח
בגדולי הארץ להועיל לו אצל המלכות להקל מעליו או לפוטרו
משם ואומרי' לו לא נשתדל לך ולא נדבר לגוים עליך לא להרע
ולא להיטיב אם לא תגרש אשה זו שקדשת ונתרצה מאימת
הגוים שלא ידינוהו לרע וכתב גט לאשתו ונותנו ואומר רוצה אני
נראין הדברים שהוא כשר ויש ללמוד דבר זה מתשובת ר"ת אם
לא יכפוהו ממש לאוסרו במקום שהיה עד שייתן גט אבל אם
עומדים בעצמם מלעזור לו לצאת אין זה כפייה.
כן פסק הרמ"א סי' קנד סעי' כא:
ומכל מקום יכולין ליגזור על כל ישראל שלא לעשות לו שום
טובה או לישא וליתן עמו (שערי דורא בשם ר"ת ובמהרי"ק) ,או
למול בניו או לקברו ,עד שיגרש (בנימן זאב פ"ח /רפ"ט .)/ובכל
חומרא שירצו ב"ד יכולין להחמיר בכהאי גוונא ,ומלבד שלא
ינדו אותו.
בלבוש סי' קלד סוף סעיף י כתב:
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ואף על פי שאין כופין עכשיו שום איש לגרש את אשתו ,היינו
שאין מטילין עליו חרם שיגרשה ,אבל אם רואים ב"ד לפי ראות
עיניהם שיש תקנת האשה בדבר ,כגון שטוענת מאיס עלי וכה"ג
שיראה להם שאין זיווגם עולה יפה ,ואף על פי שאין האיש
מאותם שכופין להוציא ,מכל מקום יכולין הב"ד להטיל חרם
ביניהם על כל איש ואשה לגזור באלה חמורה שלא יהיו רשאים
לדבר עמו ולישא וליתן עמו ולהרויחו ולהאכילו ולהשקותו
וללוותו ולבקרו בחוליו וחומרות אחרות כפי רצונם ,על כל אדם,
אם לא יגרש אותו האיש ויתיר את אשתו בגט כשר ,שבזה אין
כפייה עליו ,שאם ירצה לא יגרש וילך למקום אחר במקום אשר
לא יבדלו ממנו ,והוא לא ילקה בגופו מתוך נידוי זה ,ואין עליו
שום עונש כי אין החרם חל עליו אלא עלינו אם לא נתפרד
מעליו ואין כאן גט מעושה.
בביאור הגר"א (אה"ע סי' קנד ס"ק סז) כתב:
ומ"מ כו' .דיכול להנצל מזה לילך לעיר אחרת וכל שאין עושין
מעשה בגופו לאו עישוי מקרי וכ"ז עושין לו שעבר על דברי
חכמים שם ושם.
מבואר אפוא שהפוסקים מבדילים בין מעשה עונש באדם עצמו לבין עונש דרך
סביבתו .פעולת עונש באדם עצמו נחשבת כפייה ,ואילו פעולת עונש בסביבתו ,שיש
לו דרך להימלט ממנה אינה חשובה כפייה ,וככל שהיא מוצדקת בגלל מעשיו ,שעבר
על דברי חכמים שהורו לו לגרש את אשתו ,אין מניעה לפעול בדרך זו ,בשלל נושאים
שנוגעים אליו ואל בני משפחתו.
הדברים אמורים באיש שחויב לגרש את אשתו .מה המקור ההלכתי לכך שניתן
להטיל הגבלות דומות על אשה שמסרבת לציית למצוות ביה"ד שחייבה לקבל את
גטה?
שנינו במשנה ביבמות (קיב ע"א):
שהאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה ,והאיש אינו מוציא אלא
לרצונו.
כן פסק השו"ע אבהע"ז סי' קיט סעיף ו :יכול לגרשה בלא דעתה.
אבל כתב הרמ"א שם :וכל זה מדינא ,אבל ר"ג החרים שלא לגרש אשה שלא
מדעתה.
נראה א"כ שהדברים ק"ו ,אם באיש שאינו מגרש אלא לרצונו מדין תורה ,אפשר
לנקוט את המעשים הללו ,בוודאי שבאישה הדבר מותר.
אלו דברי הרא"ש בתשובתו (כלל מב סי' א):
על ראובן שנשא אשה ושהה עמה יותר משנתים ,ונודע לו
שהיא נכפית והוציאה מביתו; והנה תובעת ממנו שאר כסות
ועונה ,והוא משיב ,שהדבר ידוע שאין הדעת סובלתה להסתופף

מב
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אצלה ,גם סכנה יש בדבר ,וחפץ לגרשה וליתן לה את כל אשר
לו ,ועני הוא ,ואינו משיג לוטרין היילוייש .ומטיבותיכו נדין
לפניכם כתלמיד לפני רבותיו .אמת הוא שחכמי הגמ' אמרו :בין
שנולדו בו מומין גדולים בין שנולדו מומין קטנים ,כופין אותו
להוציא .ור"ג מאור הגולה ז"ל פי' בתשוב*ה אחת ,דנכפה הוי מום
גדול ...ועתה ,בימי חכמי הגמרא ,אם אירע מום זה באשה ,בעלה
היה מגרשה ומתחייב לה כתובה ,ויפרע מה שנמצא בידו ,והשאר
באשר תשיג ידו .ועתה ,שתיקן הגאון רבינו גרשום ז"ל ,שאין
לגרשה בעל־כרחה ,איך ייתכן שיתחייב לה שאר כסות ועונה,
אם כן ,יפה כוח האשה הרבה מכוח האיש .דאלו נולד מום זה
באיש ,אין אנו אומרין :יכפוה להיות אצלה ,אלא כופין אותו
להוציא ויתן כתובה ,ואם נולד באשה ,יכפוהו להיות אצלה
ולפרנסה .השתא באיש ,שאינו מוציא אלא לרצונו ,כופין אותו
להוציא ויתן כתובה ,אם נולדו בו מומין ,אשה ,שמתגרשת בעל־
כרחה ,לא כל שכן? ...כי כולי האי לא ייפה בתקנתו כוח האשה
מכוח האיש; אך כי ראה הדור פרוץ ,ומזלזלין בבנות ישראל
בזריקת גט ,ותקן להשוות כוח האשה לכח האיש ...מכל מקום
במה שהאיש כופין אותו להוציא ,אף האשה כופין אותה לקבל
גט .ואם תמאן לקבל ,ימנע ממנה שאר כסות ועונה.
דברי הרא"ש הובאו להלכה בשו"ע אבהע"ז סי' קיז סעי' יא .כתב הב"ש שם ס"ק

כב:
בתשובת הרא"ש כתב ...גם נשמע דיכול לכופ' אפי' בשוטי'...
ומכ"ש דיכול לזרוק לה הגט בע"כ.
אולם בהגהות רעק"א על השו"ע שם כתב בשם שו"ת בשמים ראש ,שהרא"ש
התיר רק לכפות את האשה להסכים לקבל גט ,אבל לא לזרוק את הגט בעל־כרחה,
שלעניין זה חרם דר"ג במקומו עומד.
זו גם דעת הנודע ביהודה (תניינא אבהע"ז סי' קד) וההפלאה קו"א סי' קיז ס"ק יז.
ראה גם בשו"ת זקני דברי חיים אבהע"ז ח"א סי' נא מה שכתב בזה.
רואים אנו נכוחה ,שגם לפוסקים הסוברים שר"ג אסר את הגירושין בעל־כרחה
בדרך של זריקת גט בגלל כבודן של בנות ישראל ,כפייה להסכמה מותרת .ואם
הדברים אמורים בכפייה פיזית ,ק"ו בכפייה באמצעות הטלת ההגבלות הנ"ל.
הדברים מפורשים בדברי האחרונים ,המהר"ם מלובלין כתב בתשובתו (סי' א):
ואפילו אם תמצא לומר שלא נהיגין עתה לכפות בשוטים ...מ"מ
גוזרים לפרוש ממנו בכל מיני פרישות ...וא"כ ק"ו באשה נכפית
שיוכלו להחמיר עליה בכל החומרות הנזכר.
בשו"ת נודע ביהודה שם כתב:
אבל בצד השני שכתב הרא"ש שאת"ל שהגאון השוה מדותיו
ואף שכופין אותה אם במילי ואם בשוטין ואם בשאר כפיות
בהרחקה של ר"ת לכל מר כדאית ליה.
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בשו"ת שב הכהן (סי' נה) כתב:
גם אין לומר כוון דודאי לא תיקן ר"ג שתהיה עדיפה ממנו ...א"כ
לדעת הפוסקים דס"ל דהיכי דבאה מחמת טענה כופין אותו
להוציא א"כ ה"ה אם הוא רוצה לגרש דכופין אותה ...זה אינו
די"ל אותו הוא דכופין משום דתלינן מן הסתם בדידיה ...אלא
דלפי"ז אם נודע שהמניעה ממנה כופין אותה ...אבל מן הסתם
תלינן בדידיה אין כופין אותה ,וממילא דה"ה שארי כפיות אין
יכולים לעשות לה ולא דמי למש"כ הרמ"א בהגה ומ"מ יכולים
לגזור ...דשאני התם ...אם אינו מוציא עובר על דברי חכמים
שאמרו יוציא ולכן מענישין אותו ...אבל הכא שהספק אם תיקן
ר"ג בכה"ג ...א"כ אין עליה שום חיוב כלל.
סעיף  2לחוק קובע את ההגבלות שיכול שיוטלו על המסרב לציית לפסק דין
לגירושין בין איש בין אישה.
כיוון שכן אציין את מקור הסמכות החוקית לקיומן של הגבלות אלו:
( .2א) מבלי לגרוע מסמכותו של בית הדין הרבני לפי סעיף 7א
לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות) ,תשט"ז־ ,1956רשאי בית
הדין הרבני ,בצו הגבלה ,לפגוע בזכויות המפורטות להלן ,כולן או
מקצתן ,לתקופה ובתנאים שיקבע:
( )1לצאת מן הארץ;
( )2לקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק
הדרכונים ,תשי"ב־ ,1952להחזיק בהם או להאריך את
תוקפם ,ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל;
( )3לקבל ,להחזיק או לחדש רשיון נהיגה;
( )4להתמנות ,להיבחר או לשמש במשרה על פי דין או
במשרה בגוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה,
תשי"ח־[ 1958נוסח משולב];
( )5לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או
להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין;
( )6לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים
מחשבון בנק בדרך של קביעה כי הוא לקוח מוגבל
מיוחד ,כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א־
;1981
( )7היה האדם שנגדו ניתן צו ההגבלה אסיר או עצור:
(א) לקבל חופשה מיוחדת לפי סעיף 36
לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב־
( 1971להלן – הפקודה) ;
(ב) לקבל ולשלוח מכתבים ,למעט כתבי בי־דין
או מכתבים לעורך דינו או מעורך דינו ,לטוען
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ממבקר המדינה;
(ג) לקבל מבקרים ,פרט לאלה :עורך דין ,איש
דת ,טוען רבני ,מבקר רשמי ,וכן ילדיו הקטינים
של האסיר או העצור שבית משפט או בית דין
מוסמך קבע הוראות בדבר ביקוריהם; אין בצו
הגבלה שניתן לפי פסקה זו למנוע ממנהל בית
סוהר או בית מעצר להתיר ביקור של אדם אצל
אסיר או עצור אם שוכנע כי יש בביקור כדי
להביא לקיום פסק הדין;
(ד) להחזיק חפצים אישיים בבית הסוהר או
בבית המעצר ,למעט חפצים הדרושים לשם
בריאותו ומסמכים הקשורים
שמירה על
לחקירתו או למשפטו;
(ה) לעבוד בעבודה אשר משולם בעבורה שכר;
(ו) לקנות מצרכים בבית הסוהר או בבית
המעצר למעט מצרכים הדרושים לו לשם
שמירה על בריאותו;
(ז) להשתחרר שחרור על־תנאי מנשיאת יתרת
תקופת המאסר לפי סעיפים  2או  3לחוק
שחרור על־תנאי ממאסר ,התשס"א־,2001
למעט שחרור כאמור בשל חולניות מתמדת;
(ח) להשתחרר שחרור ִמנהלי לפי סימן ט'1
בפרק ב' לפקודה;

הרי לנו שהמשותף להגבלות אלו הוא התמקדותן בסביבתו האנושית והפיזית של
החייב בגירושין ולא בגופו של החייב.
ההגבלות עולות בקנה אחד עם המבואר מדברי הפוסקים ,שבמקום שהאישה
חייבת לקבל את גיטה אפשר להטיל עליה את ההגבלות ,כשם שמטילים אותם על
האיש ומאותו הטעם ,שמצווה לשמוע בקול חכמים.
אבקש להוסיף נקודה נוספת .איני מתעלם מכך שהפירוד נוצר בשל התנהלותו
השלילית של הבעל .לכאורה ,נראה כי חוטא יוצא נשכר ,ותביעת הגירושין של הבעל
מתקבלת .אך עם כל התרעמותי ממעשיו ,פסק הדין אינו ביטוי לשכר ועונש ,שלא לנו
לגזור זאת .אנו בדבר הלכה עוסקים ,וברגע ששלום־בית אינו נראה ,וצערם של הילדים
רק יגדל עם התמשכות ההליכים ,אין מקום לעגן את הבעל ולהמשיך במצב זה.
בפסקי בתי הדין כרך ז עמ'  108הכריע בית הדין האזורי בחיפה שלא לחייב את
האישה בגט למרות שאין סיכוי לשלום־בית ,מאחר שמצב זה נגרם בשל מעשי הבעל.
אך בבית הדין הגדול (בראשות הראשון לציון הגר"י נסים עם הגרי"ש אלישיב
והגרי"ב ז'ולטי ,שם עמ'  )113–112כתבו הדיינים שבמקום נקמנות יש לדון שלא תיקן
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רבינו גרשום את תקנתו .ואף שבמקרה שלפנינו לא נראית נקמנות דווקא ,אבל דברי
בית הדין נוגעים לעניינו כפי שכתבו:
"כאשר עוברים על החומר של המתדיינים ,מתקבל הרושם כי
במקרה דנן לא נשאר לאשה שום יחס חיובי כלפי בעלה ולא
קיים עוד אצלה כל קשר נפשי אליו ,ואינה מעוניינת בבעלה
בתור שכזה כלל .ואם כך ,הרי ההסבר היחידי שיש לתת
לסירובה של האישה להגיע לידי הסדר סופי של פירוד הוא
לכאורה ,רק נקמנות גרדא ,בחינת תמות נפשי עם פלשתים ,ותו
לא .אם כי ייתכן שזה נובע מהצטברות של מרירות שהיא
נוקטת בלבה כלפי בעלה ,אך מסיבה זו או מסיבה אחרת ,דבר
זה לא משנה עצם העובדה שהיא בבחינת לא בעינא ליה משום
שהוא שנוי עליה ,ובכל זאת אינה רוצה להיפרד ממנו ,אחזתיו
ולא ארפנו ,וניחא לה שהמצב הבלתי נורמאלי יימשך לעולמים,
וירעו שניהם עד שיסתאבו.
יש לדון אם תקנת רגמ"ה ז"ל ,לא לגרש בניגוד לרצון האשה,
כוללת גם מקרה כעין זה שאינה רוצה להתגרש לא מתוך כוונה
שהיא מצפה לשובו או מטעם שאינה יכולה להיפרד מבעל
נעוריה ,אלא מפני שרצונה להחזיק בו כבבני ערובה .מסתברא
שלא על כגון זה תיקן רגמ"ה ז"ל".
על כן דעתי היא שמכיוון שיש מקום להתיר גם צווי הגבלה כלפי האישה ,מעשים
שאינם יותר מהרחקות דר"ת ועל כן נראה שבמידה ויקבל הבעל על עצמו את סמכות
בית הדין לעניין הכתובה ופיצויי גירושין ,אכן ,יש לחייבה בגט פיטורין.
הרב דוד ברוך לאו
עברתי על מה שכתבו עמיתי הרה"ר לישראל הגאון הרב דוד ברוך לאו והגאון הרב
ציון אלגרבלי והריני להשיב על דבריהם.
כל מה שכתב ר"ת שמוציאים חרמות נגד בעל כדי שייתן גט לאשתו ,מדובר
שהאשה מאסה בבעלה משום התנהגויות שאינם ראויות ,או שיש בו מום שגורם
לאשה שתמאס בבעלה ,או שניכר שיש לאשה מאיסות בבעלה ואין היא יכולה לחיות
עמו מחמת כל מיני סיבות .אבל אם ידוע שהאשה מואסת בבעלה מחמת שנתנה עיניה
באחר ,על מקרה כזה לא כתב ר"ת מעולם שניתן להוציא נגד בעל חרמות שייתן גט
לאשתו.
במקרה שלנו שברור לנו שהבעל נתן עיניו באחרות ,ומחמת כן הוא טוען
שאשתו מאוסה בעיניו ,ואין כל בירור שהאשה מאוסה בעיניו אלא רק טענותיו בלבד,
וכנראה שהם נובעות מרצונו לחיות עם אשה אחרת .ואדרבה אם הוא היה אדם
ששומע בקול חכמי ישראל והיו אומרים לו שיש חדר"ג לגרש את אשתו בעל־כרחה,
וכל זמן שאינו שומע בדברי חז"ל ופועל לפי הוראותיהם לחזור לאשתו לפייסה ולחיות
עמה כאשר הוא מצווה מן הדין הוא עובר על חדר"ג ,הרי אם היה שומע בקול דברי
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חז"ל כנראה שהיה מסיר מעליו את תאוותיו לנשים אחרות ,והמאיסות שהוא טוען נגד
אשתו הייתה סרה מעליו ,במקרה זה יש חדר"ג לגרש את אשתו בעל־כרחה ,ובוודאי
שאי אפשר לעשות נגדה חרמים דר"ת כדי שתסכים לקבל גט מבעלה.
נוסף על כך אומר אף אם נקבע שניתן להוציא נגד האשה הגבלות הנובעות מחרם
דר' תם ,מ"מ כיצד ניתן לחייבה בגט שעל ידי כך היא מפסידה זכויות מדור ומזונות.
ואביא כאן מה שנכתב בפד"ר על מקרים דומים.
טענת "מאיס עלי" כאשר הבעל גרם למאיסות
באשר לטענת "מאיס עלי" שמשמיע הבעל ,כבר הבהירו בפסקי בתי הדין הרבניים
(ח"א עמ' :)321
"כשם שהאשה נאמנת בטענת מאיס עלי רק באמתלא מבוררת
וניכרת לבית הדין ,וכשאין כל חשש שמא עיניה נתנה באחר ,כן
גם הבעל – אינו נאמן בטענת מאוסה עלי כל זמן שקיים חשש
שמא נתן עיניו באחרת ,או שטענתו אינה מבוררת לבית הדין".
ולכן "אין לקבל טענת מאוסה עלי אלא אם כן היא מבוססת לחלוטין ומוכחת
לעין כל" (פד"ר ח"י עמ' .)168
ובהיות שתנאי זה לא קיים במקרה שלפנינו ,הרי שטענת הבעל כי אשתו מאוסה
עליו – דינה להידחות.
וגדולה מזו מצאנו בפסקי בתי הדין הרבניים [חלק י"א עמ' :]205
" ...במקום שאנן ,בית דין ,סהדי שהבעל מואס באשתו מאיסות
מוחלטת שאין למעלה הימנה – לא גרע מרגליים לדבר ,ועלינו
לקבל את טענת הבעל שהיא מאוסה עליו ,למרות שנתן עיניו
באחרת ...אמנם עדיין לא יצאנו מן הסבך כי מתעוררת כאן
שאלה נוספת :בטבע הדברים כל נתינת עינים באחר או באחרת,
מביאה למאיסת בן הזוג השני ,כך שתחילתו ברצון על ידי נתינת
עינים ,וסופו באונס של 'מאיס עלי' .ויש לדון :אם הבעל גרם
לעצמו את מאיסות אשתו ,אם יכול לטעון מאיסא עלי? הגע
עצמך ,אם ישחית הבעל את פניה של אשתו ,ואחר כך יטען
מאיסא עלי בגלל פרצופה החבול והמושחת ,האם נקבל את
טענתו כן באמתלא ברורה? (ודאי שלא!) ,הרי ...הוא נתן אצבעו
בין שיניו".
אמנם באותו מקרה שנדון בפסק הדין הנזכר (שם) כתבו כי:
"בית הדין אינו יכול להכריע מה קדם למה ,אם מאיסות קדמה
ל'עיניו נתן באחרת' או 'עיניו נתן באחרת' (קדמה) למאיסות.
האנן סהדי של בית הדין קיים רק כלפי עצם המאיסות ,ולא
כלפי מה קדם למה .לכן נשאר הבעל במעמד של מאיסא עליו
ללא אמתלה ברורה ,שכן האמתלה הברורה לנו אומרת רק שהיא
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מאוסה עליו ,אבל אין ברור לנו שהמאיסות באשתו גרמה
לנתינת עיניו באחרת כי ייתכן שהאחרת הייתה הגורם למאיסות
– וכיוון שלא הוכיח הבעל שהאשה היא הסיבה הראשונה ,ואין
לנו כל אמתלה מבוררת בזה ,אין לפטרו מחיוב שאר וכסות כי
אמור ,יש צורך באמתלה ברורה לעיני הדיינים כדי להיפטר
מחיוביה כשטוען שהאשה מאוסה עליו".
על אחת כמה וכמה שכך הדין במקרה שלפנינו ,שבו כבר הוכרע ספק זה כאשר
ביה"ד האזורי קבע כי קשרי הבעל עם נשים אחרות החלו בטרם הוגשה תביעת
הגירושין ,וכי קשרים אלו הם הם שהביאו להרס שלום־הבית .נמצא כי לא ה"מאיסות
קדמה לעיניו נתן באחרת" ,אלא "עיניו נתן באחרת (קדמה) למאיסות" ,והרי "הוא נתן
אצבעו בין שיניו" .נמצא שלא זו בלבד שאין כאן אמתלא ברורה הנדרשת לפי ההלכה,
אלא שאין כאן אמתלא כלל ועיקר ,וממילא לא יכול הבעל לטעון כעת שאשתו
מאוסה עליו .ולו היה הדבר נשאר בתורת ספק ,הרי שעל כל פנים אין כאן "אמתלא
מבוררת" הנדרשת לקבלת טענת "מאיס עלי" כמבואר פסק דין הנזכר.
נעתיק כאן את דברי הגר"ש ישראלי זצ"ל (פד"ר ח"ח עמ'  )111שביקש לבאר את
דברי הבאר היטב (סי' קטו ס"ק יד) בדין אשה שמקללת את בעלה שכתב" :ודווקא על
מגן ,אבל אם (הוא) מכה לה או מצערה הרבה (ומפני כך מקללת אותו) – אין אדם
נתפס על צערו ואינה מפסדת כתובתה ...וז"ל:
"יסוד דברים אלה בעיקרם ,הרי הם ברמ"א אה"ע סימן קנד סעיף
ג ,ומקורם במיוחסות סימן קב והובאו דבריו בבית יוסף סוף
סימן ע"ד שנשאל:
על בעל המכה את אשתו וכו' והוא טוען שמקללתו
בפניו ,והיא מכחישתו ,והשיב שאין לבעל להכות ולענות
אשתו ,דלחיים ניתנה ולא לצער .ואם טען שהיא
מקללתו ,בית דין חוקרים מהשכנים מי הגורם .ואם
(יתברר כי הוא הגורם ,כגון ש) הוא מכה ומצער שלא
כדין והיא בורחת – הדין עמה וכו' .אבל אם מקללתו
חינם – הדין עמו( ...עכ"ל).
הרי מבואר שאף על פי שהמדובר במקללת ,שהיא מן היוצאות
בלא כתובה (כלומר שיש כאן עילת גירושין מחייבת) ,מכל
מקום אין זה אלא במקללתו חינם ,אבל אם הוא הגורם (לכך
שמקללת אותו) על ידי שמכה אותה – אין עליה טענה ,והוא
מטעם שכתב בבאר היטב הנ"ל כי אין אדם נתפס על צערו .אם
כן ,מזה נלמד גם לעניין הבא בטענה של הוצאת שם רע ,שאם
הוא הגורם ,וזה (כלומר התנהגות אשתו) באה כתגובה על
התנהגותו – אין טענתו כלום כי אין אדם נתפס על צערו.
ולפי זה ,בנידון דידן ,שטענת הבעל על השמצת שמו והוצאת
שם רע עליו על ידי האשה באה לאחר שנות פירוד ,וכן כל
המכתבים סובבים על תביעות כספיות שלא מילא הבעל כפי
שהיה צריך לעשות ,אם כן שייך בזה ללא ספק הטענה של אין

מח
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אדם נתפס על צערו .ואין זה יכול לשמש נימוק לבעל לחייבה
בגט ,או לפטור הבעל מחיוביו ,מאחר שהאשה מצהירה וחוזרת
ומצהירה שמוכנה ורוצה בשלום־בית.
ומעתה נראה שאין מקום גם לראות הוצאת שם רע במקרה דנן
ואמתלא לטענת מאיס עלי ,כיוון שהצד השני גרם לכך .הא למה
זה דומה ,למי שאסר על אשתו להתקשט ולהתרחץ ,ואחר כך
יבא עליה בטענה שמאוסה היא עליו בגלל לכלוכה וכיעורה!...
אם כן ,גם אילו יתברר לבי"ד שאין כיום הזה חשד שעיניו נתן
באחרת ,אין להפסידה מזונותיה כי טענתו שמאוסה עליו אין בה
ממש ,מאחר שהוא היה הגורם".
על אחת כמה וכמה כאשר מתברר לאשה כי בעלה בוגד בה,
דבר שכרוך בכאב נפשי שאינו נופל רחוק מכאבה של אלימות
פיזית – הרי שאין לבוא בטענות כלפיה אם נגררה להתנהגות לא
ראויה מצדה .הוי אומר כי אפילו אם היה הבעל מוכיח כי אף
אשתו התנהגה כלפיו שלא כראוי ,מאחר שהוא הגורם לכך אינו
יכול לחייבה מחמת כך להתגרש או לפטור את עצמו מחיוביו
כלפיה.
נכון הוא שגם למשיב יש טענות קשות כלפי האשה
מבקש ליצור עילת גירושין מחייבת (בין היתר בגין
חמורים ,הוצאת שם רע ועלילות שוא בנושאים חמורים,
מאיסות ועוד ,כפי שמנה הבעל בסיכומיו 2/26/08
הערעור ,אם כי רבות מהאשמות אלו כלל לא הוכחו).
ברור מדוע הושמטה מסיכומי הבעל העובדה כי הוא
אשה אחרת? עובדה זו כאמור ,משמיטה את הקרקע
עמדות טענותיו.

שבגינן
איומים
מרידה,
ובכתב
אך לא
חי עם
שעליה

לאור האמור ,לענ"ד צדק ביה"ד האזורי בקובעו כי במקרה
שלפנינו:
"אין לקבל את טענות הבעל ...כי אשתו מאוסה עליו ,שהרי
במקום שיש לחשוש לשמא נתן עיניו באחרת לא מקבלים
טענת מאיסות ...ובוודאי במקרה שלפנינו שהבעל מודה שבפועל
חי עם אשה אחרת ,ומודה שהכיר את אותה אשה זמן רב קודם
להגשת תביעת הגירושין – אין לקבל טענת מאיסות".
וע"ע פד"ר חלק י"א פס"ד המתחיל בעמ'  4מה שכתבו באות י"ד בעמ' .73
עד כאן העתקתי מפסקי דין רבניים בעניין בעל שנתן עיניו באחרות וחי עמהם
אם הוא יכול לטעון אח"כ שהאשה מאוסה בעיניו.
דבר נוסף שאנו צריכים לקחת בחשבון ,חיוב אשה בגט יגרום לה נזק שלא נוכל
לתקנו .האשה נישאה בשנת תשנ"ג ( )1993וכנראה שהסכום שנכתב בכתובתה אינו
צמוד ,וכשיבאו לפסוק לאשה כתובה יתברר שחייבוה להתגרש ולצאת בנזיד עדשים.
ושמא תאמרו האשה אשמה שלא עמדה על כך שיכתבו בכתובה שהסכום הוא צמוד.
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א ולם אנו יודעים שאין הדבר כן לא הבעל ולא האשה או קרוביה יודעים שהם צריכים
לעמוד ולהתעקש על דבר זה שהסכום בכתובה יוצמד .הבעיה של בתי הדין שרבנים
כותבים את הכתובות ,והרבנים שכותבים את הכתובות מעולם הם לא היו בדיונים
לגבית הכתובה ,והדיינים שהם אלו שצריכים לפסוק ולגבות את הכתובות ,אין להם את
יכולת לפקח על כתיבת הכתובות .כך שהסכומים הנכתבים בכתובות אינם צמודים,
ואין בהם להבטיח שבעל לאחר שנים לא ייתן עיניו באחרות ,ויגרש את אשתו בקלות
וללא פיצוי מתאים.
בנוסף אבהיר :איתא בגמ' דליתא כתובה דלא רמי בה תיגרא ,וצ"ע מדוע כיום לא
מצוי שתהיה תגרא בכתיבת הכתובה .והתשובה לדבר זה שבזמן הגמ' שבעל יכל לגרש
את אשתו בעל־כרחה ואפי' אם מצא נאה הימנה ,קרובי האשה היו דואגים שלאשה
יכתב סכום ראוי בכתובה שאמנם האשה לא תהא קלה בעיניו לגרשה ,ולפי הממון
והמנהג היו כותבים כתובות גדולות .אולם כיום השתרש המנהג שקרובי האשה אינם
דורשים סכום נאות כדי שלא תהא קלה בעיניו לגרשה ,והטעם שכך השתרש המנהג
משום שהקרובים יודעים שיש חדר"ג או מנהג הקהילות שבעל אינו יכול לגרש אשה
בעל־כרחה ,ועל כן אין הם עומדים על כך שיכתב לאשה בכתובתה סכום הגון שאמנם
האשה לא תהא קלה בעיני בעלה לגרשה.
והנה אנו נקלענו בדור פרוץ שבעלים נותנים עיניהם באחרות הולכים לחיות
עמהם ,ולבתי הדין ולקהילות אין דרך למנוע שבעל שלא ייתן עיניו באחרות ,יעזוב
את אשתו ויחיה עם אחרות ,ומאידך גיסא אין לנשים כתובות הראויות לבנות ישראל.
במקרים כאלו אם ביה"ד דוחה את תביעת הגרושין של הבעל ,ובי"ד מחייב את הבעל
במזונות ומדור ,הרי שדבר זה גורם שהבעל ייזום וינסה להגיע עם האשה להסדר
שיטיב עמה ויפצה אותה על כך שעזבה ,ועל כך שעם הגרושין היא תפסיד את זכויות
המדור והמזונות.
לאור האמור לעיל ,דעתי שאי אפשר לחייב את האשה להתגרש ,והנה אם הבעל
היה בא ואומר שהוא מאפשר לביה"ד לתת לאשה פיצוי ראוי ,והפיצוי יקח בחשבון
שהאשה נעזבה בגיל די צעיר ונגרם לה צער ועגמת נפש שלא יהיה לה בעל שתוכל
לחיות עמו ,והפיצוי יתחשב גם בכך שהאשה בגלל התנהגות בעלה הפסידה את בעל
נעוריה ,ועם גרושיה היא תפסיד גם זכויות מזונות ומדור ,היה מקום לומר שאפשר
לפסוק נגדה שמצווה עליה לקבל את גיטה ,ובמקביל ביה"ד יקבע לאשה סכום פיצוי
שיתחשב באמור לעיל .במצב של התיק היום שהבעל לא הציע דברים אלו אי אפשר
לחייב את האשה להתגרש ,וגם לא ניתן לקבוע שמצווה עליה לקבל גט.
בע יון בפרוטוקולים של הדיונים עולה שהבעל לאחר שעזב את האשה הזרה שחי
עמה ,חזר הבייתה ,ובמשך תקופה של כשנתים ימים גרו האשה ובעלה באותה דירה,
בתקופה זו הם לא התקרבו זה לזה ולא היו ביניהם יחסי אישות ,לכן ברור שהשלום לא
יחזור וישרור ביניהם ולכן מוטל על ביה"ד להביא לכך שהצדדים יתגרשו ,וזאת לאחר
שהזכויות הממוניות של האשה לא ייפגעו.
הרב נחום גורטלר

נ
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לכן לאור האמור לעיל במידה והבעל יודיע שהוא נותן לבית הדין סמכות לשיקול
דעת רחב לפסוק לאשה כתובה ופיצוי ,שיתחשב בכך שהאשה בגלל התנהגות בעלה
הפסידה את בעל נעוריה ,ועם גירושיה היא תפסיד גם זכויות מזונות ומדור ,יקוים
פסה"ד של ביה"ד האזורי שהצדדים חייבים להתגרש.
מותר לפרסם פס"ד זה בהשמטת השמות.
ניתן ביום י"ח בכסלו תשע"ד (.)21.11.2013
הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון אלגרבלי

הרב נחום שמואל גורטלר
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פסקי דין
ב"ה
תיק973667/1
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב ציון אלגרבלי ,הרב א' אהרן כץ
המערערת:

פלונית

הנדון :דחיית בקשה להכריז על בטלות נישואין לעניין היתר גרושה לכהן
פסק דין
לפנינו ערעור על פסק דין של ראש אבות בית הדין בתל אביב לדחות את בקשת
המערערת להכריז על נישואיה כמבוטלים ולהתירה לכהן.
גב' [פלונית] (להלן – האשה) הייתה נשואה בנישואין אזרחיים באוזבקיסטן למר
[פלוני] ,והתגרשה ממנו בגירושין אזרחיים ,ואחר כך גם בגירושין לחומרא בבית הדין.
לאחר מכן נישאה למר [אלמוני] והתגרשה ממנו לאחר זמן קצר .כעת מבקשת האשה
להכריז על נישואיה הנ"ל כבטלים ומבוטלים – לעניין זה שתהא מותרת לכהן כאילו
לא התגרשה מעולם.
לגבי נישואיה הראשונים בקשת האשה מבוססת על הטענה שנישואין אזרחיים
אין להם תוקף על פי דין תורה.
לגבי נישואיה השניים בקשתה מבוססת על כך שלטענתה הבעל סובל מהפרעות
נפשיות ,וביקש לפתוח בית בושת ,ואף איים עליה שתעבוד עבורו במקום זה ,וכמו כן
היה בעל בית בושת בצרפת ,וגם ישב בכלא ,וכל זה נודע לה רק לאחר הנישואין.
האשה מבססת את דבריה על מכתבו של הגר"י אריאל ,אשר ערך את הקידושין ,והיה
נוכח בשעה שהבעל התנהג בצורה משונה ,וגם טוען שניתן להקל בנדון דידן משום
שאין כאן שאלה של איסור אשת איש ,אלא איסור גרושה לכוהני חזקה .בפסק הדין
שניתן על ידי הגר"י בן שמעון ,שישב כדיין יחיד בתיק זה ,אין התייחסות לצדדים
ההלכתיים ,אלא לכך שהמבקשת כלל לא הוכיחה את טענותיה ,ועל כן דחה בית הדין
את בקשתה.

נב
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בעיקר האפשרות לבטל נישואין על ידי טענת מקח טעות של אשה ,בעקבות זאת
שגילתה מום גדול בבעלה ,נחלקו גדולי הפוסקים בזמננו (הובאה מחלוקת זו באריכות
באוצר הפוסקים סי' לט ס"ק לב אות טז ואילך):
א .דעת החזון איש (אבהע"ז סי' ס"ט ס"ק כג) ואחרונים נוספים שאין כלל טענת
מקח טעות לאשה ,משום ש"טב למיתב טן דו" ,ואף במקרה שנמצא מום גדול בבעל
האשה מקודשת בוודאי.
ב .דעת הבית הלוי (ח"ג סי' ג) ועוד אחרונים שבמקרה הנ"ל האשה ספק מגורשת
וצריכה גט מספק.
ג .דעת העין יצחק (אבהע"ז סי' כד) ועוד אחרונים שמדאורייתא יש טענת מקח
טעות לאשה ,אלא שצריכה גט מדרבנן.
ד .דעת האגרות משה (אבהע"ז סי' עט – פ) ועוד אחרונים שבמקום עיגון ניתן
להתיר לאשה להינשא אף בלא גט במקום שהוברר שלבעלה היה מום גדול מאוד אשר
מבטל את האפשרות לחיים משותפים.
נמצא שספק גדול אם ניתן בכלל להתיר אשה נשואה בלא גט על ידי טענת מקח
טעות ,אף כאשר נמצאו בבעל מומים גדולים שהאשה לא ידעה על קיומם לפני
הנישואין .ואפילו לדעת המתירים ,מכל מקום פשוט שלא כל דבר שנראה לנו כמום
גדול ,אכן נחשב מום כזה אף לעניין ביטול נישואין ,וקשה מאוד לדמות בעניין חמור
כזה מדבר לדבר.
ומצאתי בספר אבני חפץ (סי' ל ,הו"ד באוצר הפוסקים שם אות כח) ,שדן במקרה
שהתברר שהבעל הוא בן בליעל שסוחר בנשים ,ואף במקרה זה לא התיר אלא בצירוף
כמה וכמה טענות ,ונראה מדבריו שם שלא היה מתיר על סמך טענת מקח טעות
לבדה .א"כ קשה מאוד לכאורה להתיר אשה בלא גט אף במקרה שהיה מתברר לנו
בבירור שכל טענותיה של אשה זו צודקות.
אמנם במקרה שלפנינו אין צורך לכל זה שהרי כפי שמופיע בפרוטוקול של בית
הדין קמא ,האשה התבקשה כמה פעמים להוכיח את טענותיה על בעלה ,ולא נמצאה
שום הוכחה רצינית לדבריה .והדבר היחיד שאולי הוכח הוא שהבעל מתנהג בצורה
משו נה [וגם זה אינו ברור שהוכח בצורה מחייבת על פי דין] .ופשוט וברור שדבר כזה
אינו מועיל כלל לבטל את הנישואין .וגם העדויות שהבעל סובל מהפרעות נפשיות
אינן עדויות רציניות של בעלי מקצוע ,אלא כעין התרשמות כללית על סמך התנהגותו
המשונה של הבעל .וכאמור טענות מעין אלו אינן מהוות אפילו פתח כחודה של מחט
בכדי להתיר איסור חמור של אשת איש ,וממילא אין לכאורה שום צד קל שבקלים
להקל אפילו לגבי איסור גרושה לכהן .כמדומה שדי בכך בכדי לדחות לחלוטין את
בקשת האשה.
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פסקי דין
אלא שיש להוסיף עוד ,שלגבי איסור גרושה לכהן ,יש גם צד להיפך ,שאפילו אם
ל פי האמת האשה לא הייתה צריכה גט ,מכל מקום אם התגרשה בבית הדין הרי היא
אסורה לכהן ,שהרי אפילו ריח הגט פוסל לכהונה וכמבואר בשו"ע (אבהע"ז סי' ו ס"א).
וכך פוסק בפירוש הרמ"א (שם)" :ואפילו לא נתגרשה רק משום קול קידושין בעלמא,
אף על פי שהוא ברור שאין ממש באותן קידושין ואין נותנין גט רק מכוח חומרא
בעלמא ,אפילו הכי פסולה לכהונה" .ודין זה שייך גם בכוהני חזקה כמבואר בכל
הפוסקים .וא"כ כ"ש במקרה שלפנינו שמסתמא ברור שמעיקר הדין האשה צריכה גט,
שברור שאף על הצד שכלפי שמיא גליא שלא הייתה צריכה גט ,מכל מקום אשה זו
פסולה לכהונה .ואף שיש חולקים על הרמ"א בזה ,מכל מקום במקום שהגט ניתן בבית
הדין אפשר שגם הם מודים לדבריו ,וגם נראה פשוט שבנדון שלפנינו לכו"ע לפחות
ריח הגט יש באותו גט שניתן לאשה זו.
לסיכום :נראה שלמרבה הצער אין שום אפשרות לקבל את בקשת האשה ,ופסק
דינו של בית דין קמא שריר וקיים.
הרב דוד ברוך לאו
ראיתי מ"ש עמיתי כבוד הרה"ר הרה"ג דוד לאו שליטא ונראה לי בהתייחס למ"ש בסוף
דבריו:
"אלא שיש להוסיף עוד ,שלגבי איסור גרושה לכהן ,יש גם צד
להיפך ,שאפילו אם לפי האמת האשה לא הייתה צריכה גט ,מכל
מקום אם התגרשה בבית הדין הרי היא אסורה לכהן ,שהרי
אפילו ריח הגט פוסל לכהונה וכמבואר בשו"ע (אבהע"ז סי' ו
ס"א) .וכך פוסק בפירוש הרמ"א (שם)" :ואפילו לא נתגרשה רק
משום קול קידושין בעלמא ,אף על פי שהוא ברור שאין ממש
באותן קידושין ואין נותנין גט רק מכוח חומרא בעלמא ,אפילו
הכי פסולה לכהונה" ]...[ .ואף שיש חולקים על הרמ"א בזה ,מכל
מקום במקום שהגט ניתן בבית הדין אפשר שגם הם מודים
לדבריו ,וגם נראה פשוט שבנדון שלפנינו לכו"ע לפחות ריח הגט
יש באותו גט שניתן לאשה זו".
מאחר שמקור דינו של הרמ"א הוא הרשב"א (ח"א סימן תק) שהחמיר בנתינת גט
לאשה כשיצא קול קדושין אף שלא יצא עליה קול הברה שהיא מקודשת וגם העדים
מעידים כן מ"מ הגט פוסלה לכהונה ,וכן נראה בתשובת הראש כלל לה הובאה בב"י
סימן י ,מאידך גיסא מתשובת הרשב"א ח"ד סימן דש נראה שסותר דבריו וס"ל שכל
שאין לחוש לקדושין לא נפסלת האשה לכהונה בנתינת גט ,ועיין בתשובת לחם רב
סימן לג [ואחרונים רבים] שדן ועמד על סתירת התשובות הנ"ל והכריע להקל כתשובת
הרשב"א המקילה בהסתמך על דברי המרדכי פרק האומר כדעת ר"י הלבן והר"א ממיץ
החולקים על ר' אליעזר מביהם.

נד

הנדון :דחיית בקשה להכריז על בטלות נישואין לעניין היתר גרושה לכהן

ועיין בשו"ת יביע אומר (חלק ו חאהעז סימן א או ד) בנידונו אם מותר להחזיר
גרושתו כשנישאו אזרחית והתגרשו כדמוי שכתב בין יתר דבריו:
 ...והבית שמואל (שם סק"ג) כ' ,שאפשר שבתשו' הרשב"א סי'
תקנ שאני שאע"פ שמצד הדין לא היה צריך לגרש ,וגירש
מעצמו ,אמרינן שמא אמת הדבר שקידש כדת ,משא"כ בההיא
שהביא הב"י סי' יג ,הרי לא היו אלא ב' עדים ,והאחד מכחיש,
א"כ תו ליכא חשש כלל וא"צ גט כלל .ע"כ ...לפ"ז גם כאן י"ל
שמכיוון שאין מי שיאמר שהיו כאן קידושין ,אלא הגט היה
בשביל הרישום של נישואין אזרחיים דלית בהו ממשא ,הגט הוי
כחספא בעלמא...והנה המהריק"ש בהגהותיו (סי' ו ס"ד) כ' בזה"ל:
יצא קול שנתקדשה והצריכוה גט לרווחא דמילתא אסורה
לכהונה ,ואם הוברר שלא הייתה צריכה גט לא חיישינן לכלום,
לא לאוסרה לכהונה ולא להמתין ג' חדשים ,אף על פי שנתן לה
גט .ע"כ .וזה כדברי הרשב"א שבב"י (סי' יג) שמיקל כשהוברר
הדבר שלא הייתה צריכה גט ...מ"מ העיקר כמש"כ לעיל שיש
להתיר בזה דהוי פלוגתא בדרבנן ולקולא" .עכ"ל.
וכן בנידו"ד נראה שמצד הגירושין הראשונים מנישואין האזרחיים אין לפוסלה
לכהונה אולם מצד הנישואין השניים שלא הובררו טענותיה בעניין המקח טעות ,וגם
אם היו מתבררות טענותיה שהבעל סובל מהפרעות נפשיות וביקש לפתוח בית בושת
ואף איים עליה שתעבוד עבורו במקום זה ,וכמו כן היה בעל בית בושת בצרפת ,וגם
ישב בכלא ,וכל זה נודע לה רק לאחר הנישואין – מצטרף לדעת עמיתי שיש צורך
בגט מצד הדין ועכ"פ מכלל ספיקא לא נפקא ואסורה לכהן כשהתגרשה מנישואין אלו.
הרב ציון אלגרבלי
הערעור נדחה.
פסק הדין מותר לפרסום לאחר השמטת פרטים מזהים.
ניתן ביום י"ג בתמוז התשע"ד (.)11/07/2014
הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון אלגרבלי

הרב א' אהרן כץ
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בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב אליעזר איגרא ,הרב א' אהרן כץ
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ עו"ד יהושע זילבר)
(ע"י ב"כ עו"ד צבי טהורי)

הנדון' :דין כעין פשרה' בכתובה כשספק אם 'תרומת' האישה לפירוד שקולה
כ'מרידה הדדית'
פסק דין
רקע
לפנינו ערעור על פסק דין בית הדין האזורי מיום כ"ג אלול תשע"ב ( )10.9.12שבו
נפסק בדעת רוב כי האישה חייבת לקבל גט מבעלה וכי היא אינה זכאית לכתובתה.
הצדדים התגרשו ,ובית הדין הגדול נדרש בהרכב קודם לעניין הכתובה .בתיק זה
התקיימו דיונים ,אולם שניים מתוך שלושת הדיינים שעסקו בנושא פרשו מישיבתם
בבית הדין הגדול ,ועקב כך לא הייתה אפשרות להחליט בנושא בלי דיון.
נתקיים דיון בפני הרכב בית הדין הנוכחי ,הושלמו פרטים ועתה הגיע מועד
ההכרעה.
פסק הדין נשוא הערעור
בפסק הדין נשוא הערעור יש תיאור מפורט של מסכת החיים המשותפת ,שנמשכה
כשנה וחצי ,מחודש מרץ  2007עד חודש אוגוסט  .2008את התביעה לשלום בית
הגישה האישה בחודש אוקטובר  ,2007ואת התביעה לגירושין הגיש הבעל בחודש
אוגוסט .2008
הנימוק העיקרי לחיוב האישה בגט היה שהצדדים פרודים זמן רב ושאינם רוצים
זה בזה .הבעל תבע גירושין ,והאישה התעקשה להתגורר בבית אימה באופן שאינו
מאפשר קיום חיי נישואין סבירים .בהמשך לא שיתפה האישה פעולה בניסיונות
לשלום בית.
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טענות המערערת
האישה טוענת שבית הדין האזורי טעה בקביעות העובדתיות לגבי כמה "תחנות" בחיים
המשותפים של הצדדים.
א .בית הדין כתב שהאישה התחמקה מלהופיע בפגישות אצל יועצת בית הדין,
בעוד האישה טוענת שלא יכלה להופיע בגלל מחלתה.
ב .בית הדין כתב שהצדדים לא פנו לד"ר ליהמן בגלל עלות הטיפול ,כאשר
האישה כתבה לבית הדין כי היא מוכנה לשאת בחלקה בעלות הטיפול.
ג .בית הדין כתב שהאישה התעקשה להמשיך להתגורר בבית אימה ,כאשר
האישה רצתה לעבור להתגורר בעיר מודיעין ,והבעל הוא זה שסירב – בתחילה
התגורר בבית אמו בחיפה ,ולאחר שפוטר מעבודתו שם ,באוקטובר  ,2007ביקש
מיוזמתו להתגורר בבית אימה.
ד .לטענת האישה ,מדובר בבית בן שלוש קומות שאין כל קושי לקיים בו חיי
נישואין במקביל למגורי האם במקום.
ה .עוד קודם שחלתה שכרה האישה בית ביישוב [ ]...והזמינה את הבעל לבוא
להתגורר איתה ,אך הוא סירב – לטענתה ,משום שכבר אז נתן עיניו באחרת ,בניגוד
לאמור בפסק הדין שרק כשנתיים לאחר הפירוד קשר הבעל קשר עם אחרת.
ו .גם אם התיאור בפסק הדין – שהאישה דרשה שיתגוררו בבית אימה – נכון,
אין זו עילה לחייבה בגט.
תגובת המשיב
הבעל משיב ,בנוסף לנימוקי פסק הדין האזורי ,שהוצגו לפני בית הדין קלטות
המוכיחות את התנהגות האישה כלפי בעלה – גירושה אותו מביתה בצעקות וקללות.
דיון
העובדות כפי שהן עולות מדיוני בית הדין האזורי ומהחומר שבתיק
אמנם כאמור בפסק הדין ,חיי הנישואין החלו "ברגל שמאל" כאשר הצדדים הסכימו
להתגורר 'יחד ולחוד' בתקופת הנישואין הראשונה .לאחר כחצי שנה ,כאשר בא הבעל
להתגורר בבית חמותו ,נוצר סכסוך בין הצדדים ,כעולה מפרוטוקול הדיון הראשון
שהתקיים בתביעת האישה לשלום בית ,בחודש נובמבר  – 2007שם דרש הבעל שלא
להתגורר אצל חמותו .האישה הסכימה לעבור להתגורר במודיעין .בית הדין המליץ
לצדדים לפנות ליועץ מוסכם.
בדיון השני שהתקיים בחודש ספטמבר  ,2008התגוררו הצדדים עדיין בבית
אימה של האישה .האישה תבעה שלום בית וביקשה ניסיון במקום אחר ,הבעל עמד
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על תביעתו לגירושין ,וטען שהאישה מקללת אותו ו'זורקת' אותו מהבית וכמו כן מנסה
לסכסך בינו לבין ילדיו מנישואין קודמים.
מאז הייתה הפסקה בדיונים בגלל מחלת האישה .הדיונים התחדשו בחודש
אוקטובר  – 2011הצדדים חזרו על עמדותיהם ,ובית הדין החליט על קיום דיון
הוכחות.
הדיון התקיים ביום ג' במרחשוון תשע"ב (:)31.10.11
הופיע עד מטעם הבעל ,שהעיד על מערכת היחסים בין בני הזוג ,בין היתר העיד
על שיחה קשה שהתנהלה בין בני הזוג בנוכחותו ,שכללה התקפות של האישה על
הבעל ,ועל כך שהבעל רצה לשכור דירה במודיעין והאישה התעקשה להתגורר עם
אימה.
בדיון נחקרו הבעל והאישה:
הבעל שב וטען על יחס קשה מצד האישה ועל אף שלפחות במהלך השנה
הראשונה רצה לקיים את הנישואין.
האישה טענה שרצתה בבעל ואף רצתה לעבור להתגורר איתו במודיעין ,ומאידך
גיסא הודתה שבמהלך החיים המשותפים אמרה לבעל דברים קשים ,והסבירה זאת בכך
שהבעל מתגורר מחוץ לבית ,או שבאותה עת הייתה תחת השפעת הורמונים .האישה
גם לא הכחישה את מרבית דברי העד ,והסתפקה בתשובה שאינה זוכרת.
עניין נוסף שעלה היה טענת האישה שהבעל לא קיים איתה חיי אישות בתקופה
שקיבלה טיפול הורמונאלי כדי להרות .הבעל הכחיש וטען שחודש לפני שעזב אמרה
לו האישה שהיא בהריון.
באותו דיון חתמו הצדדים על טופס ויתור סודיות ,כדי לקבל חומר ממכון שילב
שטיפל בצדדים כמה חודשים לאחר נישואיהם.
מכון שילב שלח לבית הדין מכתב ,שהוצג גם לפנינו ,שהצדדים היו לפניו
במסגרת של טיפול זוגי וכי אין בידו תיעוד מהפגישות.
דיון נוסף התקיים ביום כ' באדר תשע"ב ( )14.3.12לבקשת האישה ,ובו נשמעה
עדות בת זוגו של הבעל שהעידה על המועד שבו החל הקשר עם הבעל ועל שלבעל
היו ידידות גם בעבר .יודגש שהבעל הכחיש בעבר שהיה לו קשר עם נשים אחרות
בתקופת הנישואין.
משמעותן של העדויות ושל התרשמות בית הדין וערכן הראייתי־ההלכתי
בשולחן ערוך (אבן העזר סימן פ סעיף טז וסימן קנד סעיף ג) נפסק שאין צורך בעדות
כשרה כדי לברר את מצב היחסים בין בני הזוג ,ודי בעדות של עד או עדה אחת .בנדון
דידן בית הדין האזורי התרשם באופן בלתי אמצעי ממצב היחסים בין בני הזוג בתקופה
שקדמה למחלת האישה ,בתוך תקופת המחלה ואחריה .הדברים שאמרו העד והאישה
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בדיונים מספיקים לצורך קביעת התרשמות ,שבוודאי אינה פחותה מעדות של שכן או
שכנה.
ניכר מפסק הדין שעובדת היותם של הנישואין נישואין שניים לבעל והעובדה
שהיו כשלים בתחילת הנישואין – שלא טופלו מספיק בתקופה הראשונה אחרי
הנישואין – מצטרפות לדברים שנאמרו בפרוטוקול הדיון ומייצרות עימם תמונה
כוללת של נישואין כושלים ,שבשלב די מוקדם לא רצו בהם שני הצדדים ,ומאותו
רגע החלו להאשים זה את זה בכישלונם.
טענות האישה בערעור עוסקות בפרטים שבחלקם הגדול גם אינם נכונים ,אך גם
אם הפרטים נכונים ,התמונה הכוללת הברורה והחד־משמעית שהצטיירה בפני בית
הדין האזורי מספיקה כדי לקבוע שהאישה לא רצתה בבעלה או שרצונה בו היה בכפוף
להגשמת רצונותיה ,ושלא בדרך המכבדת הנהוגה בין איש לאשתו.
גם אנו לא התרשמנו שהחיים בבית המשותף עם האם – החמות הועילו לבני
הזוג ,ולא התרשמנו כי נעשה מאמץ כן מצד האישה לשנות מציאות זו כשעוד ניתן
היה לשנות.
שלילת האפשרות לפטור את האיש מתשלום הכתובה בשל הסכם הממון שכרתו
הצדדים
נוסיף עוד :בא כוח המשיב העלה בפני בית הדין את טענת הסכם הממון שנכרת בית
הצדדים טרם הנישואין שבו נקבע כי לא יהיו לצדדים דרישות ומענות מעבר לכתוב
בהסכם ,ועל כן סבר כי אין לאישה זכות לתבוע כתובתה.
אמנם מעיון בהסכם הממון עולה שמפורש בסעיף  5כי במקרה של פרידה "לא
יהיו לאף אחד מהם דרישות ומענות בנושא האמור"" .הנושא האמור" שם הוא פרטי
הרכוש שאיתם באו בני הזוג לחיי הנישואין ,לא נאמר כאן שלא תהיינה טענות
ומענות בנושאי רכוש אחרים כגון כתובה .לכן מטעם זה לא ניתן היה לפטור את
האיש מחיובי הכתובה ,אלא רק מהתרשמות בית הדין מחייהם המשותפים שלא היו
חיי נישואין כראוי.
הכרעת הדין
אמנם ידועים דברי רבנו ירוחם (מישרים נתיב כג חלק ח) שכתב:
"וכתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל כי נראה לו שאשה
שאמרה' :לא בעינא ליה ,יתן לי גט וכתובה' ,והוא אומר' :אנא
נמי לא בעינא לך ,אבל איני רוצה ליתן גט' – מסתברא דאין
דנין אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי אגיטא דילמא הדרי בהו ,לאחר
שנה כופין אותו לגרש והפסידה תוספת וכל מה דיהיב לה
מדיליה ,דאדעתא למישקל ולמיפק לא יהיב לה".
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על אף העובדה שבפסקי דין קודמים התייחסנו לדברי רבנו ירוחם – אם הם
שייכים במקרים מעין זה ,במקרה זה נראה לנו שכיוון שעל כל פנים לא איבדה האישה
את עיקר כתובתה ,יש לחשב את כתובתה – כעין פשרה (המתחשבת באפשרות שלא
הפסידה אף את התוספת) כסך מאתיים זוז המוזכר במסכת פאה לגבי הזכות לצדקה –
כיכולת מחיה שנתית.
אשר על כן ,במקרה זה ,בהתחשב בדעת המיעוט שבבית הדין האזורי ישלם
האיש לאישה סך  50,000ש"ח.
ניתן ביום י"ג בתשרי התשע"ח (.)3.10.2017
הרב דוד ברוך לאו

הרב אליעזר איגרא

הרב א' אהרן כץ

ס

הנדון :הטוען ששב וקידש את גרושתו ואין ראיות לדבריו

ב"ה
תיק 1090429/1
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב אליעזר איגרא ,הרב א' אהרן כץ
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ עו"ד משה שור)
(ע"י ב"כ עו"ד ישראל קדמי)

הנדון :הטוען ששב וקידש את גרושתו ואין ראיות לדבריו
החלטה
בפנינו ערעור על החלטות בית הדין האזורי אודות טענת המשיב כי קידש את
המערערת לאחר גירושיהם.
עיינו היטב בפרוטוקולי הדיונים ובהחלטות ודעתנו ברורה כי נתקיים כאן דין
משנה מפורשת בקידושין (סה ,ב) שנפסק להלכה בשולחן ערוך (אבן העזר סימן מח
סעיף א) שהאומר לאישה" :קידשתיך" ,והיא אומרת" :לא קידשתני" – הוא אסור
בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו .בפרט כשהטוען שקידש את האישה ,במשך
חודשים ארוכים לא אומר שמות של עדים ולא טורח להמציא עדים ,והעדים שהביא
אינם מעידים על קידושין.
כך כתב הבית שמואל (סימן מב ס"ק טו):
"ואם הוציא קול שקידש אותה ואומר דיש לו עדים ויצאו מעיר
ולא הרחיקו מותרת ,ולא חיישינן לדבריו אפילו אם אומר דיבואו
היום או מחר ,אפילו אם אומר פלוני ופלוני הם עדיו ,ואפילו אם
היא משודכת שלו לא משגיחין בדבריו ,כמו שכתוב בתשובת
רמ"א סימן ל' ,ומחמת קול אין חשש כשאינו קול מוחזק כמו
שכתוב לקמן סימן מ"ו ,מיהו למעשה הכל מסור לחקירת
הדיינים ,ועיין בבית יוסף".
כך הורה גם מרן בשו"ת יביע אומר (חלק ז אבן העזר סימן יח) .שם היה עד אחד
וטען המקדש שיש עוד עד ,וכתב שם להתיר לאלתר את המבקשת ולא חיכה שמא
יבוא עוד עד:
"ועינא דשפיר חזי לרבינו הריב"ש בתשובה (סימן קכג) שכתב
שהאיש שאומר שקידש את האשה בפני עדים והלכו להם ,אין
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בדבריו ממש ,ואין מעכבים אותה להנשא ,והיא תחוש לעצמה,
שאם לא תאמר כן – לא הנחת בת לאברהם אבינו שתוכל
להנשא ,שיבא אחד ויוציא קול עליה שנתקדשה לו בפני פלוני
ופלוני והלכו להם לעיר אחרת ,ותצטרך להמתין עד שיבואו
העדים ,אלא ודאי שאין חוששים לדבריו הואיל והיא מכחישתו.
וההיא דקידושין (סה ,א) 'האומר לאשה "קדשתיך" והיא אומרת
"לא קדשתני"' – שהיא מותרת גם בקרוביו – מיירי בכהאי גוונא
שאומר 'קדשתיך בפני פלוני ופלוני' ומזכיר שמותם ,ואין חילוק
בין אם הם במקום קרוב או במקום רחוק כל שאינם כאן .וכן
לשון הרמב"ם – 'והלכו להם למדינה אחרת'.
וכן מוכח מלשון הגמרא (קידושין יב ,ב) 'עדיה בצד אסתן
ותאסר' שכל שאין העדים כאן הרי הם כאילו רחוקים הרבה.
ומיירי התם בקול שלא הוחזק בבית דין ,ואף על גב דבעלמא לא
חיישינן לה (כדאיתא בגיטין פט ,ב) ,הכא סברי רבנן דחיישינן
לה כיון דמיירי דידעינן בודאי שפשטה ידה ונתקדשה .ואין בזה
שום ספק ,אלא הספק הוא אם יש בקידושין שוה פרוטה ,משום
הכי חיישינן התם לקלא.
ודוקא בשבויה דמנוולא נפשה לגבי שבאי לא חיישינן ,אבל
באשת איש דליתא להאי טעמא חיישינן ,מה שאין כן בנידון
דידן וכו' .עכת"ד.
וכן כתב בשו"ת התשב"ץ (חלק א סימן קלב) .עיין שם .וכן כתב
הבית שמואל (סימן מב סוף ס"ק טו) .עיין שם.
והן אמת כי הרשב"א בתשובה שהובאה בבית יוסף (סימן מב
ד"ה אבל) כתב שגם אם העיד העד שבפניו ובפני חבירו
נתקדשה ,וכן אמר חבירו חוץ לבית דין ,מכל מקום לאו כלום
הוא ,שיכול חבירו לחזור בו ולומר בבית דין שלא נתקדשה –
שכל מה שאמר חוץ לבית דין לאו כלום הוא ויכול לחזור ולהגיד
שלא נתקדשה .אלא שיש לחוש שמא למחר הוא בא ויאמר
שנתקדשה גם בפניו ,ונמצאו בניה ממזרים וכו' .עיין שם.
אולם המהרח"ש (סימן טו) כתב שיש לומר שלא חשש הרשב"א
בזה אלא כשהעד השני כבר אמר חוץ לבית דין שנתקדשה גם
בפניו ,וגם בפני העד הראשון שהעיד בבית דין ,אבל כשלא אמר
כלום ,יש לומר דלא חיישינן שיבוא לבית דין ויעיד שנתקדשה.
אלא שמתחלת דברי הרשב"א לא משמע כן .ע"כ.
אבל בשו"ת דברי יוסף (אירגאס ,סימן יז – דף לב סוף ע"ג)
חילק כמו שכתב המהרח"ש ,שאם לא אמר אותו פלוני כלום –
מודה הרשב"א שאין לחוש שמא יבוא ויעיד שנתקדשה .ודחה
סיום דברי המהרח"ש שכתב שמתחלת דברי הרשב"א לא משמע
כן ,דליתא .עיין שם.
ובשו"ת תשובות לשואל (סוף סימן כה – דף ס סוף ע"ב) כתב
שלפי מה שכתבו התוספות בכתובות (כג סוף ע"א) ,אם הקילו

סב
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בשבויה דמנוולא נפשה לגבי שבאי ,ומשום הכי אמרינן (בלשון
תימה) עדיה בצד אסתן ותיאסר ,דלא שכיח כולי האי שנטמאה,
אנן נקל באשת איש ,דשכיח דידעי אם יש בקידושיה שוה
פרוטה .ע"כ.
לפי זה יש לומר שאם יש עד אחד לפנינו שאומר שנתקדשה
בפניו ובפני חבירו ,יש לחוש מדרבנן שמא יבוא גם חבירו ויעיד
שנתקדשה ,שזהו דבר מצוי וקרוב שיארע כן .אמנם כל זה
כשהאשה מכחישה את העד שלא בפני המקדש ,שבזה אפשר
להחמיר כדאמרן ,אבל אם המקדש בפנינו ,והיא מכחישתו
בפניו ,נראה ודאי שנאמנת מטעם חזקה אין אשה מעיזה פניה
בפני בעלה להפקיע עצמה ממנו בלא גט ,ובכהאי גוונא אמרינן
עדיה בצד אסתן ותיאסר ,בתמיה .דהא לא שכיח שתשקר,
ומסתמא קושטא קאמרה וכו' .עיין שם( .ועיין בשו"ת שמחת יום
טוב (אלגאזי) סימן ח – דף לא ע"ב .ודו"ק).

כאמור ,במקרה שבפנינו טענות המשיב לא הוכחו כלל .אדרבה ,העדים שבאו לא
העידו על מעשה קידושין כלל ,וממילא טענותיו אינן אלא הוצאת שם רע.
אשר על כן הערעור מתקבל .עיכוב הנישואין על האישה בטל ,ואין לבית הדין
האזורי לשוב ולהידרש לנושא.
אם יבקש האיש להינשא – חל עליו עיכוב נישואין ויש לעיין על פי המבואר
באוצר הפוסקים (סימן מח ס"ק ג) .אי לכך ייתן בית דיננו את הכרעתו בנושא זה
במועד אחר.
כמו כן מחויב האיש בהוצאות הדיונים בסך שלושים אלף ש"ח.
ניתן לפרסם בהשמטת פרטי הצדדים.
ניתן ביום י"ב בטבת התשע"ז (.)10.1.2017
הרב דוד ברוך לאו

הרב אליעזר איגרא

הרב א' אהרן כץ

הנדון :חלוקת רכוש – העדר שיתוף ספציפי בדירה  משכיל לדוד  -פסקי דין
ב"ה

סג
תיק 883179/2

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב אליעזר איגרא ,הרב א' אהרן כץ
המערערת:
נגד
המשיב:

פלונית

(ע"י ב"כ עו"ד אלכס גרינשטיין)

פלוני

(ע"י ב"כ עו"ד אביבה לנקרי)

הנדון :חלוקת רכוש – העדר שיתוף ספציפי בדירה
פסק דין
לפנינו ערעור על החלטת בית הדין האזורי בחיפה ,שדחה את דרישת המערערת לקבל
זכות כלשהי בדירה הרשומה ע"ש המשיב ,ושנקנתה על ידו לפני הנישואין.
החלטת ביה"ד קמא מבוססת על שלוש נקודות עיקריות העולות מתוך פסקי הדין
של בתי המשפט שצוטטו על ידם:
א .נכסים שהוצאו מכלל נכסי השיתוף בסעיף 5א לחוק יחסי ממון ,אין
להחשיבם כנכסים משותפים בלא כוונה ל"שיתוף ספציפי";
ב .כדי לקבוע כוונת "שיתוף ספציפי" בדירה ,לא די בכך ששני הצדדים חיו ביחד
באותה דירה במשך חיי הנישואין ,אלא יש צורך "בדבר מה נוסף" שיעיד על כוונת
השיתוף;
ג .נטל ההוכחה לכוונה זו מוטל על כתפיו של בן הזוג שאינו רשום כבעלים של
הנכס ,שהוא נחשב לענין זה המוציא מחבירו ועליו הראיה.
עיקר טענת המערערת [להלן :האשה] היא שיש להתייחס לדירה כאל נכס שבו
היתה כוונת "שיתוף ספציפי" ,מבוססת על שש טענות:
א .זו היתה דירת המגורים היחידה של בני הזוג;
ב .בה נולדו בנותיהם;
ג .הדירה נרכשה בזמן שהיו כבר בני זוג;
ד .נלקחה משכנתא בעד הדירה;
ה .המשכנתא שולמה על ידי שני הצדדים ,כאשר הבעל משלם את המשכנתא
בפועל ,ואילו האשה מממנת את הוצאות המחיה המשותפות;
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שלוש הטענות הראשונות אינן מספיקות בענייננו ,כפי שנקבע בפסקי הדין
שצוטטו ע"י ביה"ד קמא ,שדיור משותף בלא "דבר מה נוסף" אינו מספיק לשמש
כראיה על כוונת שיתוף .שלוש הטענות האחרונות הינן למעשה טענה אחת בלבד.
שהרי כפי שנכתב בהחלטת ביה"ד קמא ,האשה עצמה הודתה שהיא לא הוציאה
מכספה לצורך השיפוצים ,נמצא שהטענה היחידה שיש ביכולתה לטעון היא ,שיש
לדון את השיפוץ ,שמומן ע"י הבעל ,כאילו מומן גם על ידה ,וזאת משום שהיא זו
שמימנה את הוצאות המחיה ,וע"י כך אפשרה לבעל להשיב את המשכנתא אשר
לטענתה נלקחה לצורך השיפוץ בדירה.
גם אם נניח כדבריה ,קשה מאוד לקבוע בבירור שהתנהגות מעין זו מהווה הוראה
על כוונת שיתוף בדירה ,שהרי אין כאן תביעה להחזרת ההשקעה של הכספים בדירה,
אלא ניסיון לקבוע שהשקעה כזו מלמדת על כוונת שיתוף ,שכן ברור שאדם שגר
בדירה באופן זמני אינו משקיע בה סכומים נכבדים כל כך .לכן כאשר למעשה
השיפוץ מומן על ידי הבעל ,אף אם בפועל האשה הוציאה באותה תקופה סכומים
גדולים יותר לצרכי מחיה ,עדיין אין כאן הוראה ברורה על כוונת שיתוף בדירה.
כל זה אילו היתה האשה מוכיחה את טענותיה ,אולם באמת הואיל ובדו"ח
האקטואר שהתמנה ע"י ביה"ד נאמר בפירוש שלא הוצגו לפניו שום אסמכתאות
לשיפוץ מעבר לסכום של  ,₪ 40,000נמצא שטענות האשה בעניין זה אין להן על
מה להתבסס מבחינה עובדתית ,ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות .ברור ששיפוץ
בסכום האמור או דומה לו אינו נחשב להוצאה משמעותית שניתן לבסס עליה טענה
לשיתוף בדירה ,ואין זו אלא הוצאה לצורך החיים המשותפים.
לכן נראה שצדק ביה"ד קמא בהחלטתו שלא הוכח שהאשה הייתה שותפה
בשיפוץ הדירה ,ואם כן אין שום בסיס אחר לטענותיה.
מכיוון שכך הרי שלא זו בלבד שהאשה לא הוכיחה כוונת שיתוף ,אלא שיש
במקרה שלפנינו כמה דברים המצביעים על כוונה הפוכה ,ובעיקר ניהול שני חשבונות
בנק נפרדים ,דבר שמראה על כך שבני הזוג עצמם אינם מתייחסים למשפחה שהקימו
כאל ישות ממונית אחת ,אם כן אין לפנינו שום סיבה לקבוע שדעת הבעל הייתה
שאשתו תהיה שותפה מלאה בדירה ,וכאמור בלא כוונה כזו מצדו ,אין לאשה זכות
בנכסים הרשומים על שמו.
מעבר לכך שיש לדון באופן עקרוני בשאלת כוונת השיתוף הספציפי ,כי מעת
שנקבע בחוק איזון משאבים ,ועל פי ההלכה יש מקור לכך ,היות שהזוג נישא על דעת
כן ,אבל יש מקום לומר ש"אין לך בו אלא חידושו" והבו דלא להוסיף עלה.
לאור האמור אנו פוסקים:
א .ביה"ד דוחה את הערעור של האשה ,וקובע שהצדק עם ביה"ד קמא ,שיש
לדחות את דרישת האשה לקבל חלק מן הדירה הרשומה על שם הבעל.
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הרב דוד ברוך לאו

הרב אליעזר איגרא

הרב א' אהרן כץ
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רקע ועובדות
לפנינו ערעור על החלטת בית הדין בתל אביב מיום ח' באדר א' תשע"ו (.)17.2.2016
מדובר בזוג שנישאו בשנת  ,2007נולדו להם שני ילדים ,אחד בן  5.5ואחת בת
 .3.5הזוג התגרשו השנה .שניהם גרים באזור המרכז.
 3לאחר מתן פסק דין זה שבמסקנתו נקבע:
"[ ]...דין הערעור להתקבל ,והאישה רשאית לעבור לגור באזור הקריות ,אך
רק לאחר קביעת המשמורת והסדרי השהות על ידי בית הדין האזורי בתל
אביב.
לפיכך יש להחזיר את התיק להמשך טיפול בית הדין בתל אביב ["]...
ניתנה החלטה נוספת של בית הדין בתל אביב שבה נקבע כי טובתו של בנם של הצדדים
להישאר לעת עתה במקום המגורים הנוכחי (באותה עת) ולהמשיך בלימודיו בבית הספר
אליו נרשם ,אך הבת – לעומתו – תעבור עם האם להתגורר בקריות ,אם אכן תחליט באם
שרצונה במעבר.
בית הדין הדגיש כי אינו קובע מסמרות בדבר אפשרות מעבר עתידית של הבן – למגורים
עם האם והאחות ,בקריות ,ככל שיעברו לשם וקבע כי האם חופשית להחליט אם תישאר
לגור באזור המרכז או תעבור לקריות וכי בהתאם להחלטתה ייקבעו הסדרי ראייה
מתאימים.
גם על החלטה זו הוגש ערעור .בית הדין הגדול קיים דיון בערעור זה והביא את הצדדים
לידי הסכמה .פסק הדין הכולל את ההסכמה ואישורה מובא כנספח בשולי פסק דין זה.
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תסקיר שנערך על ידי מחלקת הרווחה גבעתיים מיום י"ח בטבת תשע"ו
( )30.12.2015המליץ לתת בפועל משמורת משותפת להורים ,למרות שמונח זה לא
נאמר בפירוש .בית הדין אישר את המלצות התסקיר ונתן להם תוקף פסק דין.
האם הגישה בקשה לבית הדין שהמשמורת תהיה אצלה בלבד ושיתאפשר לה
לעבור לאזור הצפון .בית הדין החליט לדון בדברים במועד קרוב .בינתיים התקבל
תסקיר משלים שממליץ שהאם לא תעבור לגור בצפון .בית הדין אימץ את המלצות
התסקיר המשלים ,אך הוסיף שישמע את עמדות הצדדים במועד הדיון שנקבע.
לאחר הדיון ביום ז' באדר ( 16בפברואר) השנה החליט בית הדין את ההחלטה
נשואת הערעור כדלהלן:
"ניתנה החלטה באשר לבקשת האם לעבור להתגורר בקריות
סמוך להוריה ,ונקבע שטובת הילדים להישאר במקום מגוריהם".
כוונת בית הדין היתה להחלטות בית הדין לאימוץ המלצות התסקירים ,ולפיכך
קבע שבשלב זה האם לא תוכל לעבור להתגורר בצפון .ועל זה הם מערערת.
טענות האם
א .נשללה ממנה חירותה לגור בכל מקום שתחפוץ.
ב .גם אם נניח שניתן לשלול את זכות אחד ההורים לגור בכל מקום שיחפוץ,
למה ביכרו את זכות האב על פני זכותה?
ג.

במיוחד שלשניהם יש הורים שגרים בצפון – קריות שליד חיפה ,הילדים
מגיעים לשם ומכירים את המקום ויכולים להסתגל ולהתאקלם בו היטב.

ד .התסקיר בעייתי :העו"ס יצאו מתוך נקודת הנחה שניתן להגביל את האם
בעניין מקום מגוריה לטובת הילדים .אך נקודת הנחה זו מוטעית מבחינה
משפטית .עליהם היה לכתוב בתסקיר המלצות לגבי משמורת והסדרי שהות
במקרה שהאם עוברת לצפון ,האם טובת הילדים להישאר באזור המרכז עם
האב או לעבור לצפון עם האם .בית הדין קמא היה צריך להנחות את העו"ס
ולשאול אותם את השאלה הזאת.
ה .כמו כן לדבריה ,שגו עורכי התסקיר בכך שהתעלמו מאלימות האב כלפי
הבן.
תגובת האב
א .טענות מנהליות :מדובר בהחלטות ביניים שלא ניתן להגיש עליה ערעור אלא
בקשת רשות ערעור .בנוסף ,עברו עשרה ימים ממתן ההחלטה המעורערת ועד
להגשת הערעור.
ב .האב אינו יכול לעבור לצפון בגלל עבודתו.
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טובת הילדים להישאר באזור המרכז ,ולחילופין הוא מוכן לקבל את הילדים
למשמורתו.

דיון והכרעה
לאחר העיון בית הדין סבור שיש לקבל את הערעור ,ואין לאסור על האם להעתיק את
מקום מגוריה .אמנם ההכרעה בדבר משמורת הילדים צריכה להינתן לאחר קבלת
תסקיר מאגף הרווחה בעיריית גבעתיים ,על ידי בית הדין האזורי בתל אביב המטפל
בתיק ,תוך הסדרי שהות מתאימים להורה השני.
נימוקים
אנו מודעים לתסקיר שקבע כי טובת הילדים להיות קרובים לשני ההורים ,יחד עם
זאת ,אולם הואיל ולדברי האם היא מרגישה בדידות במקום מגוריה ,רחוקה מהוריה,
ואין לה תמיכה משפחתית שהיא כה זקוקה לה ,ומקום המגורים הוא רחוק ממקום
עבודתה ,לכן היא רוצה לעבור להתגורר ליד הוריה בצפון ,לפיכך לא ניתן לאסור עליה
לעבור ולגור באשר תחפוץ ,וזכותה לגור בכל מקום שתרצה ,וטובת הילדים אינה
יכולה למנוע ממנה לעבור דירה .מה עוד שבסופו של דבר אם האם תחיה חיים של
צער יהיו לכך בודאי השלכות לא טובות על הילדים ,ונמצא שכר עיכובה במקום –
בהפסדה.
נוסף על כך ,האם היא אישה עובדת וכדי לטפל בילדים ולגדלם היא זקוקה
לעזרה תמידית ,לקיחת הילדים לגנים ולבתי ספר ,וכן להחזירם ולשהות עמהם עד
שהאם חוזרת מעבודתה .ובמיוחד דרוש לאם סידור מי ישהה עם הילדים בעת שיחלו
וכדומה.
נבאר דברינו מבחינה עקרונית הלכתית ,לפי ההלכה אי אפשר לחייב את האם
לחיות חיי צער בגלל הילדים ,ויתרה מזאת ,לפי ההלכה באופן עקרוני האם יכולה
להתנער מ אחריות למזונות הילדים והטיפול בהם ,ולפיכך קל וחומר שלא ניתן לאסור
עליה לעבור דירה בשביל טובת ילדיה .ולאחר שאפשרנו לה לעבור מקום ,נושא
המשמורת נבחן בהתאם לטובת הילדים.
נביא לכך כמה מקורות:
בשו"ת מהרשד"ם (חלק אבן העזר סימן קכג) כתב שזהו דבר פשוט ופסוק
א.
שאין שום חיוב על האם לגור במקום זה או אחר למען טובת הילדים:
"שהרי מלתא פסיקתא היא אם תרצה לעמוד בעירה ואם לא
תרצה הרי היא כאותה שאמרו הפוסקים וכתבה הרמב"ם ז"ל
בסוף פרק כ"א מהלכות אישות ואם לא רצתה האם כו' עד
הרשות בידה וכתב המגיד משנה זה ברור שלא מצינו חיוב
לאשה".
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כלומר ,האם אינה מחויבת כלל לטפל ולגדל את ילדיה ,כמבואר ברמב"ם (הלכות
אישות פרק כא הלכה יח):
"ואם לא רצת האם שיהיו בניה אצלה אחר שגמלתן אחד זכרים
ואחד נקבות הרשות בידה ונותנת אותן לאביהן או משלכת אותן
לקהל אם אין להן אב והן מטפלין בהן".
וביאר המגיד משנה מגיד משנה את מקור דברי הרמב"ם" :זה ברור שלא מצינו
חיוב לאשה בשום מקום והאב מצווה על בניו בכמה דברים ואין האשה מצווה ומהיכן
נתחייבה בהם".
כבר כתבנו בפסק דין של בית הדין הרבני אשקלון (הרבנים לבנון ,בירנבוים
ב.
ושטיינהויז בתיק מס'  847317/6מיום י"ז באדר ב' תשע"ד) ,ושם מדובר במקרה חמור
יותר שהאישה התחייבה בהסכם הגירושין לא לעבור דירה לעיר אחרת ,ובית הדין קבע
שלא ניתן להתחייב על כך:
"לא ניתן למנוע מהאם לצאת מעיר מגוריה היום ולהתגורר
במקום שלבה חפץ .זו זכות אלמנטרית שיש לאדם שאין לשלול
ממנו .גם הסכם הגירושין שבו נאמר שהאם מתחייבת שלא
לעזוב את מקומה ,אינו יכול לחייב אותה באופן מוחלט".
השאלה היחידה שהיתה צריכה להיות נידונה היא היכן תהיה המשמורת במקרה
שתעבור האם דירה ,ושאלה זו היתה צריכה להיות לעיני כותבי התסקיר.
התשובה לשאלה זו היא פשוטה מאוד בנדון דנן :לפי ההלכה קטני קטנים עד גיל
שש דינם להיות אצל האם ,אלא אם כן יש שיקול ברור לומר אחרת .הלכה זו באה
לידי ביטוי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סעיף  .25בנדון דידן אכן מדובר
בקטני קטנים ,ולפי התסקירים לא נראה שיש איזו שהיא מניעה מלמסור את הילדים
למשמורת האם .אדרבה הילדים נמצאים בעיקר אצל האם ,למרות המשמורת
המשותפת ,והסדרי הראה המורחבים אצל האב .ולכן נראה שבשלב זה מתאים לומר
שהאם תהיה המשמורנית של הילדים ,וכיון שהיא עוברת לצפון הם יעברו עמה שזה
טובתם .וכמו כן יש לנו ספק גדול אם האב יוכל לשמור על הילדים לפי היקף עבודתו.
יצוין בזה ,שמצאנו בתשובת מרשד"ם (אבן העזר סימן קכג) שאם האם רוצה
לעבור דירה לעיר אחרת אין לה לקחת עמה את בתה ,למרות שלפי ההלכה מקומה של
הבת לעולם אצל אמה .מאידך גיסא חלק עליו המהריב"ל (חלק א סימן נח) .מכל מקום
המעיין בדברי המהרשד"ם שם יראה שטיעוניו השונים שהביא באותה תשובה ,כגון
סכנת הדרכים והיכולת להשגיח על הילד אינם שייכים בנדון דידן בזמננו שסכנת
הדרכים אינה דבר מצוי כבעבר ,וכן הניידות הקלה והפשוטה ואמצעי התקשורת
שקיימים היום מאפשרים יכולת השגחה על הילדים גם אם הם בעיר אחרת .ואכן
מצאנו תימוכין לדברינו אלה:
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל המובאים בפד"ר (כרך ד עמ'  ,95הודפס גם בקובץ
תשובות כרך ב סימן קטו אות ב) וזו לשונו:
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"אכן נראה ,דהני טעמי שעליהם ביסס המהרשד"ם את דינו לא
שייכי אלא בעובדה שנשאל עליה שהאם החליטה לחזור
מסלוניקי ,ששם מקום מגוריה עם בעלה ,למולדתה ולמשפחתה
עיר בלארסו ,שהמרחק ביניהם הוא מהלך ב' או ג' ימים וגם
סכנת דרכים כרוכה בנסיעה זו ,אשר לפי המצב של אותם הימים
הרי מרחק כזה פירושו הפרדת הילדה מאביה לאורך ימים וכו',
לא כן במקרה דנן שריחוק מקום זה לא מונע את האב מלבקר
את בתו כמה פעמים בשבוע ,ולכן מסתבר הדבר שבמרחק כזה
אשר שעה או שעתיים מבדילים בין מקום האב למקום האם
והבת ,לא ישתנה הדין שקבעו חז"ל בת אצל אמה וכו' ופשוט כי
תקנה זו שקבעו חז"ל ,בת אצל אמה ,לא ניתנה לשיעורין כאלה".

אף בשו"ת נופת צופים (אבן העזר סימן צא) כתב שאין מחלוקת עקרונית בין
המהרשד"ם למהר"י בן לב ,וכך כתב:
"העומד על דבריהם ז"ל בעיניו יראה דלא פליגי אהדדי וכל אחד
לפי עניינו דיבר .וכללא הוא מדברי הפוסקים ז"ל ,קמאי ובתראי,
שלא אמרו ז"ל הבת אצל האם לעולם והבן עד שש אלא
לתועלת הבנים [=הילדים] ,ולכן הכל תלוי בראות עיני בית הדין
בתועלת הבנים".
ש ני דברים למדנו מדברי הפוסקים הנ"ל :א .שאי אפשר למנוע מהאם להעתיק
את מקום מגוריה למקום אחר ,למרות שטובת הילדים היא שהיא תגור בקרבת מקום
אל אביהם .ב .שאם האם גרה רחוק מהאב ,וטובת הילדים להיות עם אמם ,כגון בת
שהיא עם אמה לעולם ,ההלכה קובעת שהיא תהיה עם אמה.
ד ברים אלו הובאו ונפסקו בפסק דין של בית הדין הרבני באר שבע (הרבנים לוז,
כהנא ושפנייר בתיק מס' .)1037916/3
לפיכך נראה שאי אפשר למנוע מהאם לעבור למקום מגורים אחר ,ולכאורה
במקרה זה המשמורת תינתן בשלב זה לאם בנדון דידן .אלא שכידוע נושא המשמורת
יכול להשתנות לאחר שהילדים יגדלו ,ונושא זה פתוח תמיד לדיון ובדיקה מחודשת.
אולם הכרעה סופית בענין המשמורת תינתן על ידי בית הדין האזורי ובכפוף להסדרי
שהות עם האב.
הרב דוד דב לבנון
מקרה כואב וקשה הוא מקרה זה ,בו חשים ההורים כי חייהם נתונים על כף המאזניים,
עת שאלת הקשר היומיומי עם ילדיהם עומדת כאן על הפרק.
המערערת מבקשת להעתיק את מקום מגוריה לאזור הקריות בצפון ,שם מתגוררת
רוב משפחתה ,שם מרגישה היא כי המעטפת המשפחתית תועיל לה בשיקום חייה
לאחר הגירושין ובטיפול בילדיה.
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המערער נתמך בתסקיר אגף הרווחה בעיריית גבעתיים ,אשר מחזק את עמדתו
שהיות ומשמורת הילדים משותפת היא ,ומקום מגוריהם היה בגבעתיים ,הוא אינו
מסכים לשינוי מקום מגוריה שירחיק אותו מילדיו.
סערת הרגשות של ההורים באה לידי ביטוי הן בהבעת פניהם ,והן בדברי באי
כוחם.
תשובת הרמב"ן (סימן לח ,הובאה ביד אהרן הגהת בית יוסף ד) עומדת מול עיניי:
"ולעולם צריך לדקדק בכלל לדברים אלו אחר מה שיראה בעיני בית דין בכל מקום
ומקום שיש בו תיקון ליתומים שבית דין אביהם ,לחזור אחר התיקון ".נכונים הדברים
גם כאשר מדובר בטובת ילדים שהוריהם חיים עמנו לאורך ימים ושנים ,בית הדין
חייב להעמיד את טובתם לנגד עיניו ולהכריע על פי טובתם.
הוסיף המהרשד"ם (אבן העזר סימן קכג) וכתב" :וכללא דמילתא כי כל זכות
שאמרו חכמים ז"ל בדיבורם ,הבת אצל האם לעולם וכו' ,בזכותה דיברו ,לא בזכות
האם ,וכן בבן ,בזכות הבן דיברו".
גם ברדב"ז (חלק א סימן סד) הדגיש זאת וכתב" :כללא דמילתא ,הכל תלוי
בראות עיני הבית דין באיזה מקום יש תקנה לוולד יותר".
כלומר טובת הילדים היא הנקודה המשמעותית ביותר ,ובית הדין אחראי לכך.
ברור הוא שטובת הילדים היא שיהיו קרובים לאביהם ולאמם כאחד .לילדים מגיע
אבא ומגיעה אמא .אבל כאן התלבטותנו היא בשל העובדה שככל הנראה מציאות זו
לא תתקיים כאן ,שהרי מסכים אני לדברי עמיתי כי אין בידנו לכבול את רגליה.
ושאלתנו היא עד כמה ניתן לצמצם את הנזק לילדים.
מן הראוי היה לנסות למצוא מקום מגורים מוסכם באמצע הדרך ,בו תתאפשר
המשמורת המשותפת לבוא לידי ביטוי נכון יותר ,אך אין בידי בית הדין לכבול את
רגלי האם .למרות הכאב והצער בדבר ,לאחר שהתרשמנו כי המעבר אינו בשל סיבות
שליליות חלילה.
לשם קביעת הכרעתנו נבקש מאגף הרווחה בעיריית גבעתיים לשוב שנית לעסוק
בנושא זה ולבחון עם ההורים את השאלה ,מה תהיה המלצתם למשמורת הילדים
במידה שהאם עוברת לגור באזור הקריות ,אצל מי נכון יהיה לקבוע את המשמורת.
ועליהם לבדוק גם אם בית הדין היה מכריע כי משמורת הילדים תהיה בידי אחד
ההורים ,ולהורה השני יקבעו הסדרי שהות ,מה יהיו הסדרי הביקורים.
בית הדין יבחן היטב את המלצות הרווחה ,ויכריע בנושא עם הצדדים.
הרב דוד ברוך לאו
לאור האמור ד ין הערעור להתקבל ,והאישה רשאית לעבור לגור באזור הקריות ,אך רק
לאחר קביעת המשמורת והסדרי השהות על ידי בית הדין האזורי בתל אביב.
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לפיכך יש להחזיר את התיק להמשך טיפול בית הדין בתל אביב .ומבוקש לקבוע
דיון דחוף בענין זה ,הואיל ומדובר בסוף שנת לימודים.
בית הדין מורה בצו לשירותים הרווחה באזור גבעתיים להגיש תסקיר דחוף לבית
הדין בתל אביב ,ולהמליץ על משמורת לאחר מעבר האם לאזור הצפון וכן להמליץ על
הסדרי שהות ,וזאת לא יאוחר מתאריך י"ד בתמוז תשע"ו ()20.7.2016
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים וללשכת הרווחה גבעתים.
ניתן לפרסם בהשמטת פרטי הצדדים.
ניתן ביום כ"ב בסיון התשע"ו (.)28.6.2016
הרב דוד ברוך לאו

הרב דוד דב לבנון

הרב נחום שמואל גורטלר
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ב"ה
תיק880581/9
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב ציון אלגרבלי ,הרב א' אהרן כץ
(ע"י ב"כ טו"ר יעקב מנדל)

המערער :פלוני
נגד
המשיבה :פלונית (ע"י ב"כ עו"ד צמח גרין)
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פסק דין (נימוקים)
ביום כ"ו בסיון התשע"ד ( )24/06/2014החלטנו כי יש מקום לדון בחיוב בגט וביקשנו
מבית הדין האזורי לדון ולהחליט בנושא .המערער ביקש ליתן נימוקים להחלטה,
ואכתוב את הנראה לי בעניין.
בעניין טענות הבעל כי ברצונו בשלום בית ובמשמורת הילדים ,ובכל סוגיית
הוספת התנאים על ידי הבעל ,יש לחלק בין מקרה שיש צדק בטענת הבעל ,לבין
מקרה שהבעל אינו רוצה אלא למצוא אמתלא לעכב את הגירושין ,וגם יש לחלק בין
הטעמים לחיוב הבעל לגרש.
כן מצאנו בשו"ת שיבת ציון סי' צו:
ולא עוד אלא אפי' מן הדין אינו חייב לחלוץ ,ואף שנתן שטר
חליצה ואין לו זכות מצד תקנות הקהילות ,עיין סימן קס"ה סעיף
ד' בהג"ה ובב"ש שם ס"ק י"א ,מ"מ כיון שהיבם צועק ככרוכיא
ורוצה לציית ד"ת ולקבל על עצמו כ"מ שיושת עליו ע"פ פסק
דייני ישראל ,והיא מסרבת לציית ד"ת ,איך יעלה על הדעת לומר
שהוא מחוייב לחלוץ כ"ז שהיבמה מסרבת לציית ד"ת עמו .ועיין
בתשובת שב יעקב חלק אה"ע סוף תשובה מ"א שכתב בפירוש
שיכול לעכב החליצה עד שיציית דין עמו ,ושם בשב יעקב היה
להיבם דין ודברים עם אבי היבמה ,ואפ"ה פסק שם שיכול לעכב
החליצה כדי שיכוף כאגמון ראשו לציית ד"ת ,מכ"ש וק"ו בן בנו
של ק"ו בנ"ד שהיבם צועק שיש לו טענות ותביעות על היבמה
עצמה .ועיין בס' חוקי דרך מט"ז ומג"א על אה"ע סימן קס"ה,
שם כתבו תקנת הקהלות שאם יש תביעת ממון ביניהם תעשה
קיומים עד שתרד עמו לדין ,וביותר כל זמן שאין אנו יודעין כל
טענות של היבם נגד היבמה ואין אדם מגלה טענותיו חוץ לב"ד
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ואפשר אם נשמע טענותיו יהיה הדין עמו .ואפי' לדעת הש"ך
בחו"מ ריש סימן י"א שהנתבע יכול לומר הגד מתחלה מה
שתרצה לדין עמי ,זהו היכא שלא נודע אם יש ביניהם דררא
דממונא ,משא"כ בנ"ד שהוא ידוע שיש ביניהם סכסוכים בעסק
חלק בית אשר היבמה רוצית להחזיק בו ולהיבם יש ערעורים על
חזקה זו ,בזה לכ"ע צריכה היא לעמוד עמו לפני ב"ד לציית עמו
דין ופן יהיה הדין שיכול לעכב החליצה ,הדבר פשוט שהאי
כפיה ע"י שר העיר הוי כפיה שלא ע"פ ד"ת ויהיה החליצה בטלה
כדין חליצה מעושית ע"י שר העיר שאינה חליצה כלל.

מה שהביא משו"ת ושב יעקב שאפילו במקום שהיה לו דין ודברים עם אבי
היבמה יכול לעכב – צ"ע ,לכאורה ,שהרי איך ייתכן לומר שהוא יכול לעכב את
היבמה בגלל תביעה על אביה .ובאמת בשב יעקב שם כתב בפירוש שהטענה כנגד אבי
היבמה הייתה קשורה גם ליבמה עצמה .וכנראה כוונתו שמדובר באופן שעיקר הדיון
היה עם אביה ,ובלא זה מסתמא לא היה מעכב ,ומ"מ יש לו טענות גם כלפיה ,ואל"כ
קשה מאוד לומר שיוכל לעכב אותה בגלל דין ודברים עם אביה.
עכ"פ במקום שיש לבעל טענה צודקת כנגד האשה עצמה ,ודאי יכול לעכב את
הגט עד שתבוא לבית דין ותציית דינא.
כעין זה בשו"ת מהרש"ם ח"ה סי' ס:
ואמנם לדעתי אף דכופין אותו היינו אם אינו רוצה לגרש כלל,
אבל בנ"ד שרצה לגרשה רק בתנאי שתחזיר לו החפצים שלו,
והדין עמו בזה ,בודאי אין בידינו לכופו .רק דמ"מ בנ"ד שלא
רצה האב לקבל החפצים בשום אופן ,א"כ אין בידה לקיים
התנאי ,א"כ שוב צדקו דברי כת"ר דבידינו לכופו.
מבואר מדבריהם שבכל אופן שבו יש לבעל טענה נכונה שרוצה לדון עם האשה
בדין תורה ,אין לכפותו לחלוץ או לגרש [וגם בשיבת ציון שם מבואר בפירוש
שגירושין וחליצה שוים לעניין זה] ,ואפילו אם לא ברור שטענתו צודקת אלא שיש
מקום לדבריו ,הדין כך .ומדברי השב יעקב שהביא השיבת ציון מבואר שאפילו במקום
שיש לבעל טענה כנגד אבי האשה הדין כך.
אמנם כל זה במקום שהבעל רוצה לעכב את הגט או החליצה בגלל שתובע דבר
שמגיע לו מעיקר דין תורה ,וכגון שרוצה שתרד עמו לדין וכדברי השיבת ציון או
שתחזיר לו את החפצים שלו וכדברי המהרש"ם ,אבל במקום שהבעל דורש דבר שאינו
מגיע לו מעיקר הדין ,אלא רוצה סתם להתנות על הגט ,בזה דינו תלוי במחלוקת
הפוסקים כדלהלן.
מפורסמת היא שיטת המהרשד"ם (אבהע"ז סי' מא) שהבעל יכול להתנות אפילו
בדבר שאינו מגיע לו מעיקר הדין ,וז"ל:
ואמרתי אני בלבי שאין ספק שאפי' שאותם שאמרו חכמים
במשנה בפ' המדיר וחלו שכופין מוכה שחין כו' ,שלא אמרו
שכופין אותו לגרש אלא אם אינו רוצה לגרש כלל ,אבל אם
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ירצה לגרש אלא שרוצה להטיל אי זה תנאי בגט ,בזה ודאי לא
אמרו שכופין לגרש בלא תנאי ,ומי שיכוף בדרך זה כמעט הייתי
אומר שחזר ונפל במכשול הכפיה .אלא שעד עתה לא מצאתי
מקום להתלות ,ובחפשי בדין התנאי מצאתי בב"י א"ה סי' קמ"ג
לשון א' נר' לי להעתיקו הנה כי נראה לע"ד מסכים לדברי ,ולא
לבד אני אומר שמה שאמרתי הוא על צד היותר טוב אלא שהוא
דין או קרוב לדין כמו שאבאר בס"ד .וז"ל מצאתי בס"ה דינים
שכתב בסוף ספר חזה התנופה ,אעפ"י שנותן גט לאשתו על מנת
שלא תלכי לבית אביך שהגט כשר והתנאי קיים ,אין לשום אדם
שישתדל בגט שיתן בתנאי כזה ,כי אין ספק שלא יתקיים התנאי
הזה ,שאי איפשר שתעמוד על נפשה מלכת לבית אביה ,ונמצא
גט בטל ובניה ממזרים למפרע .אם המגרש הזה מאלו שכופין
לגרש ולא רצה לגרש רק בתנאי זה ,אין שומעין לו ,וכופין לגרש
בלא תנאי זה עכ"ל .ראיתי וישמח לבי ,שהרי כל מעיין יראה
שקל להבין מתוך זה הלשון שנתבררה כונתו ,שהנה כתב שני
פעמים מלת זה ,והיה ראוי שיאמר רק בתנאי ותו לא ,אלא ודאי
דוקא תנאי זה שכמעט נמנע להתקיים הוא דקאמר שכופין
לגרש בלא זה ,הא תנאי אחר שנקל לקיים אין ספק שהכופה
לגרש בלא תנאי מרבה ממזרים ,לדידן דקי"ל דאין כופין אפי'
במאיס עלי ,וה"ה והוא הטעם לדידן דקי"ל דאין כופין לחלוץ,
דלא כפינן ליה אם יר' לחלוץ כאשר יהיה בטוח שלא תנשא
יבמתו זאת לאותו פלוני .וא"כ הנראה לע"ד שאין ראוי לכופו
אפי' להתרחק ממנו כנז"ל אם ירצה לחלוץ ע"ד הנזכר .בוחן לבות
וכליות יודע כי דברים אלו אצלי כנתינתן מסיני אין בהם נפתל
ועקש כפי מה שהשיגה ידי בראשונה ובאחרונה.
למדנו בדבריו כמה דברים :א .שבמקום שהבעל רוצה לגרש בתנאי שהאשה
יכולה לקיימו אין כופים אותו לגרש .ב .אם עברו וכפו ,קרוב הדבר להיות גט מעושה
[ואמנם בתחילת דבריו נראה שמסתפק בזה ,אבל מסוף דבריו נראה שאחרי שמצא
מקור לזה מדברי הב"י סבר כך בבירור .]4ג .באופן כזה אין ראוי אפילו להתרחק ממנו,
דהיינו שאין להפעיל כנגדו אפילו הרחקות דרבינו תם.
אבל מדברי הרשב"ש (סי' שפג) מבואר שלא כמהרשד"ם בדין זה ,ולדעתו אין
לבעל זכות להוסיף תנאים במקום שכופים אותו לגרש ,וז"ל:
והפנים שברצונה דוקא הוא מתנה ,אבל שלא ברצונה אינו מתנה,
הוא כגון אותן שכופין להוציא מחמת טענת אשה ,משום שהדין
נותן לגרש ,כגון אותם המוזכרים בפרק המדיר וזולתן שהדין
נותן לגרש ,למה יתנה עליה יקוב הדין את ההר ,ואם אינו רוצה
לגרש בלא תנאי רישיה להוי.

 .4ועוד אפש"ל שבתחילה מדובר בתנאי שהאשה יכולה לקיימו אלא שהוא קשה לקיום,
ואילו בסוף דבריו מדובר על תנאי שקל לאשה לקיימו ,וכדלהלן.
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וכן בשו"ת התשב"ץ (ח"ד [חוט המשולש] סי' ו אות ב–ג) תשובה מהרב שלמה
דוראן (מצאצאי התשב"ץ והרשב"ש) נראה שחולק על המהרשד"ם ,וז"ל:
גם מטעם אחר חייב הבעל הנזכר להוציא האשה הנזכרת ,במה
שראינו מכתביו וטענותיו במה שהוא חושדה בדברים אחרים
והוא מאמת את הדברים ,ולפי דבריו שווייא לנפשיה חתיכא
דאיסורא ,כי דבריו בענין זה לא מראש בסתר ,וא"כ לפי דבריו
אסורה היא לגבי דידיה וחייב הוא להוציאה ,ואחר אשר האיש
הזה הוא חייב להוציאה לאשה הזאת מצד הדין מכל הטעמים
הנזכר ,אינו יכול להתנות עליה בגרושיה בשום תנאי אלא ברצונה,
דכיון שהדין נותן לגרש למה יכריחה להתנות עליה בשום תנאי,
יקוב הדין את ההר ויגרש כפי הדין .כ"ש שיש פנים שסבורני
לומר אפי' אם תתרצה היא בתנאי לקבל התנאי ,בי דינא לא
שבקינן ליה למיעבד תנאה ,שכ"כ א"ז הר"ש בן הרשב"ץ ז"ל
בתשובה וז"ל וכל שחייב לגרש אין לו להתנות עליה אפילו
ברצונה שא"כ מה הועילו חכמים בתקנתן לא יקיימו התנאי
ויתבטל הגט עכ"ל ז"ל .ובנד"ד אחד מהטעמים שהזכרנו שהוא
מחוייב מצדן לגרש הוא דשווייא אנפשיה חתיכא דאסורא ,וא"כ
כדי שלא תשוב אליו עוד אין מניחין אותם לעשות שום תנאי
רק גט כריתות לאלתר ,דא"כ מה כח ב"ד יפה ומה הועילו חכמים
בתקנתן.
אמנם אין ראיה ברורה מדבריו ,שהרי הוא מדבר במקרה שאחת הסיבות לחיוב
הבעל לגרש היא ששוייה אנפשיה חתיכא דאיסורא ,ובזה לא מועילה גם הסכמה של
האשה ,וכפי שהביא מדברי זקינו הרשב"ש ,ולכן באופן כזה ודאי הסברא נוטה שלא
יוכל להתנות שום תנאי .מה שאין כן במקום שאין איסור וכל התביעה לגירושין היא
מצד האשה ,ייתכן שיש מקום להתנות תנאים .אולם לשונו של הר"ש דוראן נראית
בבירור שמשום כל הסיבות שכתב שם אין לבעל אפשרות לעשות תנאי בגט ,והסיבה
הראשונה שם לחיוב בגירושין היא משום שהבעל אינו מפרנס את אשתו ,וגם לשונו:
דכיוון שהדין נותן לגרש למה יכריחה להתנות עליה בשום תנאי ,יקוב הדין את ההר
ויגרש כפי הדין ,נראית בבירור דלא כמהרשד"ם אלא כדעת זקינו הרשב"ש [בנוסף
לכך לא מסתבר שהוא יחלוק על הרשב"ש בלי להזכיר את דבריו ,בעוד ציין לדבריו
באותה תשובה בסמוך].
בשו"ת מהרש"ם הביא את דברי המהרשד"ם ובסוף דבריו כתב וז"ל:
אבל ממ"ש בבדה"ב שם בשם רשב"א דהיכי דכופין להוציא אין
לו להתנות שלא תנשא לפלוני ,מוכח דבכל גווני אין בידו
להתנות ,ואף שהי' אביו מרוצה לקבל החפצים באופן שתתן לו
סך רב ,כיון דאינה מחויבת בזה הוי אנוסה ,וכהא דאמרו בגיטין
ל' ע"א מידי תרקבא דדינרא בעי למיתב לה כו' ומיקרי אונס.
בפסק דין בתיק (רבני גדול) ( 1–64–5082תשס"ב) (פד"ר מאגר מקוון פסק עח)
הביא מו"ר הגרז"נ גולדברג שליט"א ,ראיה גדולה כנגד המהרשד"ם מדברי התוס'
בכתובות (עז א ד"ה כופין) ,שכתבו בדעת הסוברים שאשה שקיבלה על עצמה מומים
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גדולים יכולה לומר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל וכעת איני יכולה ,ועל זה כתבו
תוס' :קצת תימה דאם כן כל אשה תערים ותשאנו כדי שיתן לה כתובה שתאמר איני
יכולה לקבל ויגרשנה ושמא במקום שיש חשש ערמה אין לה כתובה .ואם כדברי
המהרשד"ם הרי אין שום חשש הערמה ,שהרי הבעל יכול להתנות שמגרש בתנאי
שתמחל על הכתובה[ .5בשולי הדברים יש לציין שההסבר הפשוט לביאור מחלוקת
הרשב"ש והמהרשד"ם הוא שהם חולקים בעיקר הטעם לכך שכופים את הבעל לגרש,
שלדעת הרשב"ש זו זכות של האשה כעין זכות ממונית ,6וממילא אין לבעל שום זכות
להתנות שמגרש על תנאי מסוים ,וכפי שלא יעלה על הדעת שלוה שחייב כסף למלוה
שלו יתנה שפורע את חובו בתנאים מסוימים .7ואילו המהרשד"ם כנראה סובר שאין
לאשה זכות לתבוע מהבעל את הגט ,אלא זו תקנת חכמים שלא יוכל לעגנה ,8ולכן בזה
.5

.6

.7

.8

אמנם בספר כפיה בגט סי' ו רצה לדחות ראיה זו ,שגם למהרשד"ם אין הבעל יכול
להתנות שתמחל על הכתובה ,מכיון שחכמים קבעו שתצא עם כתובה ,אבל דבריו אלו
דחוקים למדי ,ומה"ת לומר שהיתה כאן תקנה מיוחדת שעליו לתת לה את דמי
הכתובה .ולפי דבריו ברור שהבעל לא יכול להתנות גם שתתן לו סכום כסף מסויים,
שהרי עי"כ מתבטלת למעשה גביית הכתובה ,ורק במקרה שכופים לגרש כשאין לאשה
כתובה יכול להתנות ,וכל זה קשה מאוד לחלק .ומסברא פשוטה יש לומר שאם לבעל
יש זכות להתנות ,אם כן כמו כן לא היה לחכמים לקבוע שתצא במקרה כזה עם כתובה
[ובפרט לסוברים שעיקר החיוב של כתובה הוא מדרבנן שלא תהא קלה בעיניו לגרשה,
וכאן הרי כופים אותו לגרש ול"ש טעם זה].
וז"ל שו"ת בית אפרים אבהע"ז סי' קמב :ואמנם נראה דעכ"פ אין כאן אומדן דעת
שיפקיעו הקידושין למפרע רק אומדן דעת הוא שיהא מחויב להוציאה בגט וכאלו התנה
שיהא מחויב להוציאה וע"ד כן היא מתקדשית לו ובשלמא ביבמה פריך שפיר דתיפוק
בלא חליצה דאדעתא דהכי לא קדשה נפשה וא"ל דאומדן דעת הוא כאלו התנה
שמחויב לחלוץ לה דמאי מועיל תנאי דידיה גבי יבם משא"כ לגבי דידיה שפיר אמרינן
דהוה כמחייב א"ע שאם נולד מום שא"י לסבול יהא מחויב לגרשה ונוח לו לעשות כן
כדי שלא יפקיעו הקידושין שהרי אין דעתו נוחה בזה כמ"ש התוספות שאם היה מתנית
כן לא הי' מרוצה משא"כ שיהא חייב להוציאה מה"ת לא יתחייב בכך כיון שעכ"פ
האשה אינה מתרצית כ"א באופן זה עכ"פ ולפ"ז א"ש מה שהקשיתי דהיאך כופין הא
אין כאן חיוב מדינא ולפמ"ש א"ש דיש כאן חיוב מדינא דהא מעיקרא ע"ד כן נתקדשה
לו וכאילו התנה בפירוש שיתחייב להוציאה דמי והלכך עתה כשכופין אותו שפיר גמר
ומגרש.
אמנם לפי הבית אפרים הנ"ל ,י"ל גם שאע"פ שיש אומדנא שעל דעת כן התקדשה לו,
מ"מ אולי אין אומדנא שהתקדשה לו על דעת כן שיכפו אותו לגרש בלי תנאי .וצ"ע
בזה.
עי' בית אפרים שם בתחילת דבריו .וכן מפורש בלבוש אבהע"ז סי' קנד ס"א :הרבה
חשו חכמים לתקנת בנות ישראל שלא יהו יושבות תחת בעליהן וליבעל לשנוי לה בעל
כרחה כשבויה ,ועוד לפעמים תיפוק מיניה חורבה שתצא לתרבות רעה כשתראה שלא
תוכל ליפטר מבעלה ,לפיכך אמרו [כתובות עז ע"א] אלו הן שכופין אותם בשוטים
להוציא וליתן כתובה.
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יש לומר שלא תיקנו חכמים אלא שהבעל לא יעגן את אשתו ,אבל אם ברצונו להתנות
תנאים מסוימים ,שהיא יכולה לקיים ואינם גורמים לעיגון ,אין לנו יכולת לכפות אותו
שיגרש בלא תנאי ].9אלא שגם הרשב"ש אינו חולק לכאורה אלא במקרה של
המהרשד"ם ,שהבעל רוצה להטיל סתם תנאי בגירושין ,שלא תינשא לפלוני וכדומה.
אבל במקום שטענת הבעל מוצדקת ייתכן שאף הוא יודה לדברי השב יעקב והשיבת
ציון שהבאנו למעלה שזכותו לעכב את הגט או החליצה עד שהאשה תנהג עמו כפי
הדין .גם במהרש"ם משמע שראייתו מדברי הרשב"א אינה אלא כנגד המהרשד"ם ,אבל
אין בכך סתירה למה שכתב למעלה ,שבאופן שטענת הבעל מוצדקת יש בידו לעכב
את הגט.
בדעת הר"ש דוראן שבשו"ת הרשב"ץ הנ"ל ,נחלקו הגר"א שרמן והגר"נ פרובר,
אם הוא חולק אף על דברי השיבת ציון ,ולכאורה הדברים אינם מוכרחים לכאן או
לכאן .אמנם גם המהרשד"ם אינו סובר שהבעל יכול להטיל אלא תנאי כזה שיש ביד
האשה לקיימו ,אבל תנאי כעין כדי שלא תלכי לבית אביך ,שהאשה אינה יכולה
לסבול ולקיים ,אף הוא מודה שאינו יכול להתנות ,וכמבואר מדברי התשובה שהביא
הב"י שהיא כל מקורו של המהרשד"ם .והטעם לכך ברור מאוד ,שהואיל ועיקר הטענה
של המהרשד"ם היא שבאופן כזה שמוכן לגרש על תנאי לא הבעל מעגן את האשה
אלא היא מעגנת את עצמה ,וכ"ז לא שייך במקום שעושה תנאי שמסתבר שלא תוכל
לקיימו.
וכ"כ בשו"ת עין יצחק (אבהע"ז ח"ב סי' מ אות יז):
ואף לפי דברי המהרשד"ם סי' מ"א שכתב בכל מה דאמרו דכופין
לגרש דיכול לגרשה על תנאי שבידה ויכולה לקיים ע"ש ,היינו
בתנאי שביכולתה לקיים ,משא"כ בנ"ד שהטיל עליה שתטלטל
את עצמה ממקום מולדתה ובית אביה ומגורה למקום אחר ,דזה
הוי כמו גלות ,דודאי על תנאי קשה כזה אין יכול מן הדין לגרשה
ולהטיל עליה ענין קשה כזה.
ויתר-על-כן ,לשונו של המהרשד"ם היא :הא תנאי אחר שנקל לקיים אין ספק
שהכופה לגרש בלא תנאי מרבה ממזרים .משמע קצת שרק באופן כזה הכופה על הגט
מרבה ממזרים ,אולם מתחילת דבריו נראה שרק תנאי שהאשה אינה יכולה לעמוד בו,
אי אפשר להתנות ,וצ"ע בזה.10
אמנם בעיקר הדין משמע מדברי המהרש"ם והעין יצחק הנ"ל שהם חששו לדינא
לדעת המהרשד"ם ,וכ"כ הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהסכמה לספר כפיה בגט.

 .9ובפרט לפי מה שכתב הלבוש שעיקר הקפידא של חכמים שלא תשאר תחתיו ותבעל
לשנאוי לה כשבויה ,י"ל שאם אינו רוצה לעגנה אלא להטיל תנאי בגירושין ל"ש טענה
זו.
 .10ואולי כוונתו שבאופן כזה ודאי חשוב גט מעושה ,ואילו במקום תנאי שקשה לה
לקיימו יש להסתפק בדבר ,וכנ"ל.
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אמנם נראה שאין זו אלא חומרא בעלמא ,שהרי רוב הפוסקים נוקטים לכאורה
שלא כדעתו ,וכמו שהתבאר ,ואולי יש לחשוש לחומרא זו רק שלא לכפות על הגט,
אבל במקום חיוב לגט ,יש לצדד להקל יותר.
ואפילו לעניין הטלת סנקציות הנובעות מהרחקות דר"ת ,וזאת ע"פ דברי החזו"א
(אבהע"ז סי' קח ס"ק יב) ,שמסתפק במקום שאין חיוב לגרש ע"פ דין ,ובית דין עשו
הרחקות דר"ת ,שאולי אינו חשוב גט מעושה ,כיוון שאין כאן כפייה גמורה .ואם כן
ייתכן שבזה א"צ לחשוש גם לשיטת המהרשד"ם .אמנם למעשה צ"ע בזה שכן לצד
שני בחזו"א שם יש לחשוש לגט מעושה במקום שעשו הרחקות דר"ת שלא כדין.
על כל פנים ,במקרה שטענת הבעל מוצדקת מעיקר הדין ,נראה ודאי שיש
לחשוש לשיטת השיבת ציון ודעימיה ,ושייתכן שאין חולק בזה שאין לכפות ,ומסתבר
גם שאין לעשות הרחקות דר"ת.
אמנם מאידך גיסא במקום שטענת הבעל אינה מוצדקת ,והוא מנסה רק לסחוט
מהאשה ויתורים בעניין המשמורת של הילדים ,נראה ברור שאפילו המהרשד"ם יודה
שזו ודאי תביעה קשה מאוד מהאשה ,ואין זה תנאי שניתן לקיימו בקלות ,ומסתבר גם
שזה הוא מהתנאים שנחשבים כתנאים שהאשה אינה יכולה לקיימם.
וכ"כ הגר"א שרמן בפסק דין הנ"ל:
פעמים רבות בתיקים בהם בעל שמעגן את אשתו מליתן לה גט,
שחויב ליתן ע"פ דין ,וטוען בפני בית הדין שמוכן ליתן גט
בתנאי שהאשה תעביר את הילדים למשמורתו ,והאשה מסרבת
לנתק עצמה מילדיה ,אף שייתכן שמדובר בבנים שהגיעו לחנוך
וללמוד תורה והבנים כשלעצמם לא ייפגעו משינוי המשמורת,
אין לקבל את תנאי של הבעל ,ובזה שהאשה מסרבת יש
לראותה כמעכבת ומעגנת עצמה ,שכן מאחר שנפשה קשורה
בילדיה אנוסה היא ע"פ רגשותיה .ואין הבעל יכול לתלות בצוע
הגט ולהמשיך עגינותה של האשה באי-קיום התנאי ע"י האשה.
על כן נשאר הוא בחיוב הגט ,וניתן אף להטיל עליו סנקציות
והרחקות כר"ת ,ע"מ שיבצע את הגט ויתיר האשה מעגינותה.
עוד נראה להוסיף ,שכידוע עיקר הדיון בקביעת המשמורת של הילדים תלוי
בטובת הילדים ולא ברצונם של הוריהם ,וא"כ יש מקום לומר שלכו"ע יש כאן ניסיון
של הבעל לכפות על הילדים חיים פחות טובים ,ותנאי כזה שאינו קשור לאשה אלא
לאדם אחר ,בוודאי נראה שאין הבעל יכול להתנות [אלא שצ"ע מדברי השיבת ציון
הנ"ל אליבא דהשב יעקב] .ואע"פ שבמקום שההורים מגיעים להסכמה ביניהם על פי
רוב בית הדין אינו מתערב בכך ,אלא במקרים קיצוניים בלבד ,אולם מ"מ כלפי תנאים
שהבעל רוצה לעשות בגט ,נראה שאם יאפשרו לו להתנות יש כאן התערבות הפוכה.
ולכן גם מצד זה ייתכן שאין הבעל יכול להתנות בכה"ג .אם כי דברים אלו עדיין
צריכים דיון ,וכמדומה שאין כ"כ צורך לזה בנד"ד ,ודי בנימוק הראשון כדי לבטל את
טענת הבעל.

פ
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לסיכום :הדין במקרה זה לכאורה נחלק לשלש אפשרויות :א .באופן שהבעל טוען
טענה שנראית לבית הדין כטענה נכונה ,והאשה רוצה לפגוע בזכויותיו ,יש בהחלט
מקום לקבל את תביעתו ,ולא לכפות עליו לגרש בשום דרך ,ואפילו על ידי הרחקות
דר"ת ,עד שיתבררו טענותיו בבית הדין .ב .באופן שטענות הבעל אינן מוצדקות ,והוא
מנסה לסחוט מהאשה ויתורים שאינם מוצדקים בענייני משמורת הילדים ,נראה שיש
לדחות את טענתו ,ולחייבו לגרש ,כפי שיראה לבית הדין במקרה זה ,וניתן להפעיל
נגדו סנקציות משום הרחקות דר"ת .ג .באופן שהחיוב לגרש נובע מכך שהבעל אסר
את אשתו עליו ע"י שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא ,יש לכפותו לגרש בלא שום
תנאים ,ובזה נוקטים הרשב"ש ונכדו הר"ש דוראן שאפילו אם האשה תסכים לתנאו
כופים לגרש בלא תנאי.
מכיו ון שלפי התרשמות בית הדין נראה כי הזמן שחלף רק מלמד על הריחוק
הגדול ביניהם ,ואין כל הצדקה להמשך הקשר ,נראה היה כי יש מקום לחיוב בגט ,כפי
שכתבנו.
הרב דוד ברוך לאו
ראיתי מ"ש עמיתי הרב הראשי ,הרה"ג דוד ברוך לאו שליט"א.
לאחר העיון ,נראה לי שבעל שחייב לתת גט או שכופין אותו לגרש ,אין הוא יכול
להתנות תנאים לקיום דיון ובירור בתביעותיו לפני הגט [עיין הגהות רע"א משניות
סוטה פרק א משנה ה_בגליון רע"א או' ה ושו"ת אור לציון כתובות סימן ה ענף ב],
בפרט כשאין שום ביטחון שהצדק עם המתנה בתביעותיו ,וק"ו כשהתביעות מטבען הן
מתמשכות ,בהיעדר כלים עכשוויים למיצוי האמת ,ויש צורך בהפעלת כלים
מקצועיים ,היות והאפשרות להצבת תנאי מצד הבעל בהקשר זה הוא מצד דין "עביד
איניש דינא לנפשיה" ,ותחום הלכה זו מוגבל באופן ברור .עיין בהגהה שולחן ערוך
חושן משפט הלכות דיינים (סימן ד סעיף א):
וי"א דלא אמרינן עביד אינש דינא לנפשיה רק בחפץ המבורר לו
שהוא שלו ,כגון שגזלו או רוצה לגוזלו או רוצה להזיקו ,יכול
להציל שלו .אבל אם כבר נתחייב לו מכוח גזילה או ממקום
אחר ,לא (מרדכי ונ"י פרק המניח).
ודון מיניה ואוקי באתרין ,דק"ו שאינו יכול למשוך עיגון האשה בעיכוב הגט
בת ביעה שלא התבררה ,ותפוס את הוודאי כלומר שמחויב לתת גט ,והנח את הספק,
כלומר התביעות שטרם התבררו ,ובפרט שתופס צער עיגון האשה בשביל ממון שהוא
לא מבורר ,ויוער שאפילו כשמדובר בתביעות המתאפיינות בממון ,קיי"ל נזקקים
לתובע תחילה ,ומשכך בתביעת גירושין שנושאי הלוואי הם תביעות רכושיות וכספיות,
יש להזדקק ראשית כל לתביעת הגירושין .כמו כן ייתכן מאוד שלא ניתן להשתמש
בגדר עביד איניש דינא לנפשיה כשהתביעות שונות במהותן ,כלומר משכון העיגון תוך
עיכוב הגט בשביל תביעות כספיות.
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וק"ו בנידוננו ,שהצבת תנאים נוגעת בין היתר לצד ג' ,קרי :הילדים ,לא ניתן
למשכן את החזקתם ומשמורתם באמצעות עיכוב הגט ,שאחריתם מי ישורנו.
בנוגע לשימוש בדברי המהרשד"ם יוער גם שרבים החולקים על המהרשד"ם.
כמו כן נראה לי שהמהרשד"ם לא חולק על הרשב"א ,כי הרשב"א דיבר בנדונו
כשרוצה להגביל אותה שלא תינשא לראוי לה ובכך תישאר עגונה ,משא"כ בנידון
המהרשד"ם לא בהכרח שלאשה יש הפסד מהתנאי כי הנישואין עם הדוד לא היו
מעשיים ,וייתכן שאפי' אם היו מעשיים ,ספק אם היו מתממשים ,כמו כן המדובר
בהצבת תנאי בנסיבות העלולות קלקול והרס משפחת הקרוב.
ולקושיא המתעוררת הרי משתקף מהמהרשד"ם בעליל שהמחוייב גט או שכופיו
להוציא שיכול להציב תנאי שבנקל לקיימו ללא כל קשר לנסיבות מוסריות לתקון
עוולה אפשרית כבנידו"ד ,כפי שמוכיח זאת מסוף דברי חזה התנופה " אם המגרש הזה
מאלו שכופין לגרש ולא רצה לגרש רק בתנאי זה ,אין שומעין לו ,וכופין לגרש בלא
תנאי זה"
יש ליישב בשלשה אופנים:
א .מסקנת המהרשד"ם מספר חזה התנופה היא בבחינת דון מיניה ואוקי באתרין
כשם שלדעת ספר חזה התנופה כנגזר מדבריו ומכללא שניתן להציב תנאי קל המגביל
זמנית האשה שלא תלך לבית אביה הוא הדין בנידונו ניתן להציב תנאי קל בכפוף
להקשר נסיבות מוסריות שבנידונו ,אחרת לא ניתן להציב אפילו תנאי קל שבקלים
היות ופוגע בהגבלת זכויות האשה.
ב .תנאי שלא תלך לבית אביה על רקע קלקול נישואיו כתוצאה ממעורבותם
בחיי הזוגיות מחשש שירכלו עליו לקראת או במהלך הנישואין העתידיים דומה לתנאי
המהרשד"ם שהוצב בהקשר לקלקול הנשואין לקרובו אם יחלוץ לאשה ללא תנאי אבל
תנאי אחר שלא בא לתקן עולה לא ניתן להתנותו אפילו הוא קל שבקלים
ג .ייתכן שהמהרשד"ם מבין בספר חזה התנופה שגם תנאי שלא תלך לבית אביה
זמנית הוא תנאי שנחשב לקשה בגין פגיעה בזכויות ,אלא שדיבר המחבר בתנאי ההווה
והרגיל כשהבעל כועס על אשתו בהקצנת התנאי בשימוש במילת "לעולם" השגור
בתלמוד ומשכך מילת לעולם לאו דווקא [עיין אבהע"ז סימן עד :ואם הוא אומר :קונם
תשמישך עלי אם תלכי לבית אביך יותר מחדש ,אם הוא דר עמה בעיר ,או יותר מרגל
אם הוא דר בעיר אחרת ,יקיים ז' ימים ואז יוציא ויתן כתובה .משמע מכך שנדר כזה
אפילו בהגבלת זמן מעבר לחודש קשה לאשה וחייב להוציא]
לאור הסבר זה יוצא שרק תנאי בהקשר נסיבתי לא מוסרי או שגורם עוול
כבנידו"ד ניתן להסיק מספר חזה התנופה שלא ניתן להציבו.
לפי הסבר זה ,המכוון גם בהתחלת דבריו "אעפ"י שהנותן גט לאשתו בתנאי שלא
תלכי לבית אביך הגט כשר והתנאי קיים ,אפ"ה אין לשום אדם להשתדל בגט שינתן
בתנאי כזה כי אין ספק שלא יתקיים תנאי זה" לאו דווקא בע"מ שלא תלך לבית אביה

פב

הנדון :הצבת דרישות כתנאי להסכמה להתגרש

"לעולם" אלא גם כשמגביל בתנאי בזמן לא סביר ,מזכותו של ביה"ד להתערב שלא
להציב תנאי זה ,גם כשהצדדים מסכימים להצבת תנאי לא סביר בזמן.
יוער ,שנראה לי שהמהרשד"ם קיבל השראה לדבריו ,בנוגע לזכות התערבות
ביה"ד בהצבת תנאי לא מוסרי ,לא רק מסוף דבריו אלא גם מהתחלת דברי חזה
התנופה שכשם שביה"ד מתערב כשיש תקנה בדבר ,בתנאי שנמנע לקיימו שלא
לאפשר גט במקרה שלא כופין ,גם כששני הצדדים מסכימים מחשש שיתבטל הגט,
ה"ה כשהבעל מחוייב בגט שלא לממשו מיידית ,כשיש תקנה בדבר ,אבל מכאן ועד
להגבלת זכויות האשה רחוקה הדרך כשמגיע לאשה לכפות הבעל בגט.
כמו כן ,ייתכן מאוד כשאין ברירה אחרת ,והאשה עומדת בנחישות להתגרש ללא
תנאים ,הבעל לא יכול להתנות תנאי שבנקל לקיימו ,או שהוצב בהקשר מוסרי לתיקון
עוולה העלולה להיווצר ,היות ונראה שכוונת מהרשד"ם היא רק להשתדל לבוא בדברים
עם האשה תוך עיכוב הכפייה או החיוב או ההרחקה ולבדוק את נכונותה להישבע או
לקבל בנדר או בחרם שלא להתחתן עם הקרוב ,אולם אם עומדת על זכויותיה בוודאי
שאין להפסידה אפי' בתנאי שבידה לקיימו.
ולסיכום ,על משמורתי אעמוד לחייב את הבעל בגט ללא הצבת תנאים.
לחיזוק האמור מפנה לדברים שכתבתי בתיק (רבני גדול) ( 812259/1תשע"א).
הרב ציון אלגרבלי
אנו חוזרים על החלטתנו כי אין מקום להתערב בהחלטת בית הדין האזורי ואף לא
לשנות את הרכבו .לאור האמור איננו מבטלים את הסנקציות שהוטלו.
יש מקום לדון בחיוב בגט ,ובית הדין האזורי מתבקש לדון ולהחליט בנושא.
מותר לפרסם את פסק הדין בהשמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.
ניתן ביום כ"ה בתמוז התשע"ד (.)23/07/2014
הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון אלגרבלי

הרב א' אהרן כץ
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ב"ה
תיק 810388/12
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב אליעזר איגרא ,הרב א' אהרן כץ
(ע"י ב"כ עו"ד מקסים ליפקין)

המערער :פלוני
נגד
המשיבה :פלונית (ע"י ב"כ עו"ד רפי שדמי)

הנדון :השבת כספים לקופת כינוס – אכיפה ישירה כהוצל''פ ועקיפה ,ע''פ פקודת
הביזיון
החלטה
(א) קיצור ההליכים הנוגעים לעניין
הצדדים שלפנינו ,המערער (להלן גם" :האיש") והמשיבה (להלן גם" :האישה")
א.
ניהלו בבית הדין הרבני הליך גירושין ארוך שנים שהתחיל בהגשת תביעת גירושין
כרוכה – לפני למעלה מעשור שנים ,בתחילת שנת תשס"ו סוף שנת  – 2005אשר
בסופה נתן בית הדין הרבני בתאריך ג' בטבת תשס"ח ( )12.12.2007פסק דין ארוך
ומפורט בו קבע כי על הצדדים להתגרש והכריע במכלול ענייני הסכסוך שביניהם כולל
גם בענייני הרכוש .כשלוש שנים לאחר מכן ,בתאריך כ"ב במרחשוון תש"ע
( ,) 9.11.2010סודר בין הצדדים גט פיטורין .בפסק דינו של בית הדין האזורי ,מהתאריך
ג' בטבת תשס"ח ( ,)12.12.2007קבע בית הדין לגבי דירת הצדדים:
דירת הצדדים ברח' [ ]...הרצליה הידועה כגוש [ ]...חלקה []...
תת חלקה [ ]...תימכר ותמורתה תחולק בין הצדדים בחלקים
שווים .אם יהיו עיכובים במכירת הדירה ,ימנה בית הדין כונס
נכסים לצורך זה ,וכן ישקול לחייב את הצד המעכב לשלם לצד
השני שכר דירה ראוי.
ואכן בתאריך י"ד בתמוז תשס"ח ( )17.7.2008נאלץ בית הדין למנות את
ב.
עו"ד חנה (ברק) איזק ,מי שהייתה אז באת כוח האיש ,ככונסת נכסים למכירת הדירה
ולחלוקת חשבונות הצדדים .הליך מכירת הדירה היה גם הוא ארוך ולווה בקשיים לא
מעטים .בתאריך ב' בניסן תש"ע ( )17.3.2010הודיעה כונסת הנכסים לבית הדין כי
נסתיימה מכירת דירת הצדדים וכי יתרת חלוקת היתרה בין הצדדים היא כדלהלן:
לאישה  999,196ש"ח ולאיש  1,131,297ש"ח .עוד העירה כונסת הנכסים כי האישה

פד
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לא משתפת עמה פעולה ואינה מוסרת מידע לשם חלוקת הרכוש על חשבונות הבנק
שלה ואודות עסק האדריכלות שניהלה .לכך הוסיפה כונסת הנכסים וטענה כי האישה
גם פגעה בהליך מכירת הדירה ,עיכבה אותו והביאה להורדת שווי התמורה ,וכי על כך
מרשה ,האיש ,מבקש שהאישה תפצהו על כך .בעקבות הודעת כונסת הנכסים הוציא
בית הדין האזורי ,בתאריך כ"ט בניסן תש"ע ( ,)13.4.2010החלטה לפיה:
[ ]...ב .הואיל וגב' [פלונית] אינה מוסרת לכונסת הנכסים מידע
בנוגע לחשבונות הבנק ולעסק שניהלה ,ולא ניתן לדעת את
ערכם הכספי ,לכן מן הראוי היה לעכב את חלקה של גב'
[פלונית] כמו שקבע בית הדין בהחלטתו הקודמת ,וכמו
שמציעה כונסת הנכסים בדו"ח .אולם על מנת שניתן יהיה לסיים
באופן סופי את הליכי הכינוס ,אנו מציעים כהסדר פשרה
להעביר למר [פלוני] סך  500,000ש"ח מחלקה של גב'
[פלונית] ,והיתרה תועבר לידיה .למרות שלא הגישה את
המסמכים כאמור ,ובכך לסיים את ההתחשבנות כולה.
על הצדדים להודיע לבית הדין תוך חמישה־עשר יום
ג.
עמדתם בנוגע להצעת הפשרה .אם לא תתקבל תגובה יחליט בית
הדין לפי ראות עיניו.
לפי המסמכים בתיק בית הדין נראה כי האישה לא הגיבה כנדרש להצעת בית
ג.
הדין ,ובתאריך י"ח בסיוון תש"ע ( ,)31.5.2010החליט בית הדין האזורי כי הוא נותן
לאישה עוד שבוע ימים להגיב להצעת בתי הדין ,ולא יורה על העברת  500,000ש"ח
לאיש מחלקה של האישה ,בנוסף לחלקו מתמורת מכירת הדירה .וזו לשון ההחלטה:
התקבלה בבית הדין בקשת מר [פלוני] ביום י' בסיוון תש"ע
( )23.5.10למתן החלטה בדבר שחרור הכספים המגיעים לו.
לאחר העיון בבקשה הוחלט:
על כונסת הנכסים להעביר למר [פלוני] ללא דיחוי את
א.
חלקו בתמורה שהתקבלה ממכירת הדירה.
הואיל ועד היום לא התקבלה תגובת גב' [פלונית] על
ב.
החלטת בית הדין מיום כ"ט בניסן תש"ע ( :)13.4.10אם לא
תתקבל תגובתה תוך שבעה ימים ,תעביר כונסת הנכסים למר
[פלוני] סך  500,000ש"ח מחלקה של גב' [פלונית] ,והיתרה
תועבר ליד גב' [פלונית] למרות שלא הגישה את המסמכים
שהתבקשה ,ובכך תסיים כונסת הנכסים את תפקידה.
בעקבות החלטה זו של בית הדין האזורי הגישה האישה בקשת רשות ערעור.
ד.
בית הדין הרבני הגדול קיבל בתאריך ג' באב תש"ע ( )14.7.2010את בקשתה לרשות
ערעור ,הוציא צו עיכוב ביצוע על ההעברה ,ואפשר לאישה להשלים את ערעורה תוך
ארבעה־עשר יום ,ובתאריך י"ג בתשרי תשע"א ( )2.9.2010האריך לאישה את מועד
השלמת הערעור בעשרה ימים נוספים .אולם ,בתאריך י"ג במרחשוון תשע"א
( ,)31.10.2010הוציא בית הדין החלטה שלפיה:
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מאחר שבא כוח המבקשת לא פעל על פי החלטת בית הדין
מהתאריך י"ג תשרי תשע"א ולא השלים את הליכי הערעור
בפרק הזמן שנקצב לו ,לכן הבקשה לרשות ערעור נדחית והתיק
סגור.
בעקבות סגירת תיק הערעור וביטול עיכוב הביצוע ,הוציא בית הדין האזורי,
בתאריך כ"ו במרחשוון התשע"א ( ,)3.11.2010החלטה בו הוא חוזר על החלטתו מיום
י"ח בסיוון תש"ע ( )31.5.2010ומורה מעתה לכונסת הנכסים להעביר את 500,000
ש"ח שקבע מתמורת האישה אל חשבונו של האיש ,וכונסת הנכסים העבירה את
הסכום לרשות האיש.
אלא שבתאריך  1.11.2010הגיש בא כוח האיש בקשה לביטול החלטת בית
ה.
הדין הגדול למחיקת הבר"ע ,וזאת משום שלטענתו הוא דווקא כן הגיש את השלמת
הערעור עוד ביום י"ג במרחשוון תשע"א ( ,)31.10.2010היום שעד אליו הקציב והאריך
לו בית הדין את מועד הגשת הערעור .בעקבות כך הוציא בית הדין בתאריך א' בכסלו
תשע"א ( )8.11.201החלטה המקבלת את טענת האישה ,ומודיעה כי בבדיקה נוספת
התגלה כי השלמת הערעור של האישה סווגה בטעות במקום לא נכון במחשב בית
הדין ומשום כך לא הבחין בכך בית הדין .על כן הוראה בית הדין כי יש לפתוח את
תיק הערעור מחדש ולקבוע לצדדים דיון בערעור כנגד החלטה זו של בית הדין
להעביר חצי מיליון ש"ח אל האיש.
בית הדין קיים דיון בטענות הצדדים בתאריך י"ח בשבט תשע"א ()23.1.2011
ו.
והכריע בפסק דינו מיום כ"ט בשבט תשע"א ( )3.2.2011כי הוא מקבל את ערעור
האישה וכי בית הדין האזורי אכן טעה בהחלטתו להעביר סכום זה לכספי האיש.
בעקבות כך ביטל בית הדין הרבני הגדול את החלטות בית הדין האזורי בנדון ,והורה
לאיש "להחזיר את הסכום של  500,000ש"ח שקיבל מחלק האישה לכונסת הנכסים
או לקופת בית הדין".
האיש לא שעה להוראת בית הדין הרבני הגדול בפסק דינו ולא החזיר את
ז.
הסכום של  500,000ש"ח שהועבר אליו אל קופת כינוס הנכסים של בית הדין.
בעקבות כך פנה בא כוח האישה בתאריך ט"ו בתמוז תשע"ג ( )23.6.2013אל בית
הדין כדי שיאכוף את פסק דינו בהתאם לסמכויותיו לפי סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים
(כפיית ציות ודרכי דיון) ,תשט"ז – ( 1956להלן" :חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות
ודרכי דיון)) .בקשת האישה הוגשה לתגובת האיש ,וזה השיב כי לא ידע שעליו להחזיר
את הכספים מידית.
בית הדין הרבני הגדול ,בהחלטתו מיום באדר ב' התשע"ד ( ,)5.3.2014דחה את
טענות האיש וחזר והורה כי "על מר [פלוני] להחזיר את הכסף לקופת הכינוס" ,וכן
הורה "שמכאן ואילך הדיונים והחלטות [בבית הדין האזורי] יהיו בשלושה דיינים".
אולם האיש המשיך להימנע מהעברת הסכום לקופת הכינוס ,ולאחר פניה נוספת של
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האישה ,הוציא בית הדין בתאריך ,י' בניסן התשע"ד ( ,)10.4.2014החלטה ובה הורה
מכוח סמכותו לפי 7א(א) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון) ,כדלהלן:
על הבעל להשיב בתוך עשרה ימים מיום חתימת החלטה
א.
זו סך של  500,000ש"ח ,במילים :חמש מאות אלף ש"ח,
לקופת הכינוס.
אם הכסף לא יושב בפרק הזמן האמור ,הבעל ישלם קנס
ב.
לטובת אוצר המדינה בגין ביזיון בית הדין בסך של  1,500ש"ח
על כל יום עיכוב.
וכן השית על האיש לשלם הוצאות משפט לאישה בסך  20,000ש"ח.
בתאריך ט"ו באייר תשע"ה ( ,)4.5.2015אחר שבא כוחו החדש של האיש
ח.
החל לייצגו ,הגיש האיש אל בית הדין האזורי בקשה לדון מחדש בענייניו .בעקבות
בקשתו ,עדכנה מזכירות בית הדין האזורי את בית הדין כי האיש לא החזיר "עד עתה"
את הסכום שנקבע ,גם האישה ציינה זאת בתגובתה ,והוסיפה בקשה להחליף את
כונסת הנכסים ,שהייתה בעבר באת כוח של האיש ועד כה לא פעלה להחזרת הסכום
לרשותה של האישה .במענה לבקשות אלה הוציא בית הדין האזורי ,בתאריך ט' בסיוון
תשע"ה ( ,)27.5.2015החלטה בה הוא חוזר ומורה לאיש להשיב את הסכום ,וכי "אם
הבעל לא יציית להחלטה זו בית הדין ישקול לחייבו בקנס כספי יומי גבוה ומשמעותי
עד שיפקיד את כל הסכום" .כמו כן דחה בית הדין "על הסף":
את בקשת האיש לקבוע תאריך לדיון (לדיון חוזר בפסק הדין)
מאחר והוא לא ציית דינא [ ]...לאחר שיפקיד את הכסף בקופת
בית הדין הוא יהיה רשאי להגיש בקשה חוזרת.
ובתאריך כ' בסיוון תשע"ה ( )7.6.2015הורה בית הדין האזורי על החלפת כונסת
הנכסים ,ומינה במקומה את עו"ד בצלאל הוכמן (להלן" :כונס הנכסים") .האיש הגיש
אל בית הדין הרבני הגדול בר"ע על החלטת בית הדין האזורי ,ובתאריך א' בתמוז
תשע"ה ( )18.6.2015דחה בית הדין הרבני הגדול את בקשתו.
על החלטות אלה של בית הדין הרבני הגדול ובית הדין האזורי הגיש האיש
ט.
עתירה לבית המשפט העליון ,בתאריך כ' באב תשע"ה ( ,)5.8.2015במסגרת בג"ץ
 .5374/15אולם מאוחר יותר ביקש האיש למחוק את עתירתו ,ובהעדר התנגדות מצד
המשיבים נמחקה העתירה בתאריך כ"א בכסלו התשע"ו ( ,)3.12.2015ללא צו
להוצאות.
במקום הליך זה ,פנה האיש אל נשיאת בית המשפט העליון ,במסגרת בש"פ
 5377/15בבקשה להתערב בהליכי הטלת הקנס ,כשנה וארבעה חדשים לאחר השתת
הקנס ,וזאת בהתאם לסמכותה לפי סעיף 7א(ב) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות
ודרכי דיון).
טענתו העיקרית של האיש בבקשתו אל נשיאת בית המשפט הייתה כי ההחלטה
על הקנס התקבלה שלא בנוכחותו ושלא בהתאם להוראת סעיף  )2(6לפקודת ביזיון
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בית משפט ,שלפיו "לא יינתן צו המטיל קנס או מאסר אלא אם כן הוזמן הממרה
להופיע ונענה להזמנה [ ]...כדי להראות טעם מדוע לא יינתן נגדו צו כזה".
בעקבות פנייתו של האיש אל נשיאת בית המשפט העליון ,עכבה הנשיאה,
י.
בתאריך כ"א באב התשע"ה ( ,)6.8.20015את הטלת הקנס והורתה לייעוץ המשפטי
לשיפוט הרבני להבהיר האם בית הדין הרבני הגדול הודיע לנשיאה על ההחלטה.
בתשובתו לבית המשפט הבהיר הייעוץ המשפטי לשיפוט הרבני כי עקב טעות שנפלה
במזכירות בית הדין לא הועברה החלטת בית הדין לידיעת הנשיאה .בעקבות ההודעה
הוציאה נשיאת בית המשפט העליון ,בתאריך כ"ח באב התשע"ה ( ,)13.8.2015החלטה
לפיה היא רואה בהודעה זו כהודעה בהתאם לחוק לנשיאת בית המשפט העליון על
הטלת הקנס ,והורתה לאיש ,בתאריך ט"ו באלול התשע"ה ( ,)30.8.2015להגיש את
תגובתו ולהתייחס לטענה בדבר אי קיום הוראת בית הדין הרבני הגדול להשיב את
הסכום לקופת הכינוס.
לאחר קבלת תגובת האיש הוציאה נשיאת בית המשפט החלטה ,בתאריך י"א
יא.
בתשרי התשע"ו ( ,)24.9.2015לפיה "מכיוון שהחלטת בית הדין הרבני הגדול לקנוס
את המבקש ניתנה בהיעדרו" ,היא משאירה לעת הזו את החלטת העיכוב ,ומורה כי
"בית הדין הרבני הגדול יקיים דיון נוסף בעניין בהשתתפות המבקש וייתן החלטה
נוספת לאחר שמיעת הסבריו וטענותיו בנושא".
בהתאם להחלטת נשיאת בית המשפט העליון ,זימן בית הדין הרבני הגדול
יב.
את הצדדים ובאי כוחם לדיון ,שהתקיים בתאריך כ"א באדר א' התשע"ו (,)1.3.2016
בנוגע להימנעותו של האיש מהעברת הסכום של כחצי מיליון ש"ח בחזרה לקופת
הכינוס .בעקבות הדיון שנערך הוראה בית הדין לצדדים "לסכם את טענותיהם ביחס
להוכחות בשאלה – האם יש כיום למערער אפשרות כלכלית ,מלאה או חלקית ,לבצע
את החלטת בית הדין הרבני" .הצדדים הגישו את סיכומיהם בעניין ,ובתאריך כ"ב
בסיוון התשע"ו ( )28.6.2016הוציא בית הדין הרבני הגדול את החלטתו ,בו חזר והשית
על האיש סנקציה ,אך הפעם קלה יותר ,של קנס בסך  1,000ש"ח על כל שבוע איחור
בהשבת הסכום לקופת הכינוס ,וזו לשונה:
לאור הדברים שהושמעו בדיון ולאור שקילה מחודשת של
העניין קובע בית הדין:
אין בית הדין יכול להשלים עם קיומה של העובדה
א.
שכספים שהתקבלו על ידי הבעל שלא כדין לא יושבו לקופת
הכינוס .בית הדין מצווה ,אפוא ,על הבעל להשיב חמש מאות
אלף שקלים לקופת הכינוס תוך שלושים ימים מיום חתימת
החלטה זו.
על כל שבוע של איחור בהשבת הסכום הנ"ל לקופת
ב.
הכינוס ,מעבר לשלושים הימים הנ"ל ,ישלם המערער סך של
 1,000ש"ח ,לטובת אוצר המדינה.

פח

הנדון :השבת כספים לקופת כינוס – אכיפה ישירה כהוצל''פ ועקיפה ,ע''פ פקודת הביזיון

מזכירות בית הדין הרבני הגדול העבירה את ההחלטה לידיעת נשיאת בית
יג.
המשפט העליון .בעקבות הודעה זו הוציאה נשיאת בית המשפט העליון ,כב' השופטת
מ' נאור ,בתאריך א' בתמוז תשע"ו ( ,)7.7.2016החלטה המורה לצדדים לדיון להגיש
את עמדותיהם בנדון ,טרם תחליט האם להפעיל את סמכותה בעניין הקנס .לאחר
קבלת עמדות הצדדים ,הוציאה הנשיאה ,בתאריך י"א בתמוז תשע"ו (,)17.7.2016
החלטה המעכבת את הקנס עד למתן החלטה אחרת ,וזמנה את הצדדים ואת נציג
הייעוץ המשפטי לשיפוט הרבני לדיון בפניה.
בדיון ,אשר התקיים בתאריך כ"ג באלול תשע"ו ( ,)26.9.2016העלתה נשיאת בית
המשפט את השאלה מדוע בית הדין פועל לאכוף את החיוב הכספי של האיש
באמצעות הליכי ביזיון בית המשפט ולא באמצעות רשם ההוצאה לפועל .בעקבות דיון
זה הוציאה הנשיאה החלטה ,מיום כ"ג בתשרי תשע"ז ( ,)25.10.2016ובה הורתה
להחזיר את הדיון בשנית אל בית הדין הרבני הגדול ,כדי שידון בשאלה האם נכון היה
לנקוט בהטלת סנקציות כספיות במסגרת הליך ביזיון בית משפט ,כאשר מדובר באי־
ציות לפסק דין לחיוב כספי ,וזאת במקום להפנות את מימוש החוב הכספי אל רשם
ההוצאה לפועל ,כדי שהוא זה שייבצע את מימוש החוב והוצאתו לפועל.
וכך כתבה נשיאת בית המשפט העליון בהחלטה:
[ ]...מקובל בפסיקה כי יש לאכוף צו שיפוטי על ידי אמצעי
הכפייה החמור פחות מבין אלו שעומדים לרשות בית המשפט
(רע"פ  7148/98עזרא נ' זולזניאק ,פס'  12לפסק דינה של
השופטת ט' שטרסברג־כהן (( )17.6.1999להלן :עניין עזרא)).
כאשר מדובר בחיוב כספי ,הנטייה הרווחת היא להימנע
משימוש בהליך הביזיון ולמצות את האכיפה דרך ההוצאה לפועל
[]...
הגם שיש בנמצא מספר פסקי דין המציגים גישה רחבה בנוגע
לשימוש האפשרי בסעיף 7א לחוק כאמצעי לאכיפת פסקי דין
של בתי הדין הרבניים ,נראה שגישה רחבה זו מתמקדת בראש
ובראשונה בפסקי דין לענייני גירושין ובראשם סוגיות של סירוב
גט [ ]...ואכן דומה שעמדת הפסיקה בבתי המשפט האזרחיים,
בנוגע לעקרון ההפעלה ההדרגתית של אמצעי הכפייה בכלל
וההימנעות משימוש בהליך הביזיון בסוגיות של חיובים כספיים
בפרט ,הכתה שורש מסוים גם בבתי הדין הרבניים.
אני מחליטה להחזיר את הדיון לבית הדין הרבני הגדול ,והיות
ולא נפרשה תמונה מלאה בפניי של הפסיקה בבתי הדין הרבניים
בעניין זה ,לא ראיתי מקום להאריך בבחינה זו [ ]...כאמור ,דיון
בנוגע למדיניות השימוש בהליך הביזיון ביחס לאמצעי האכיפה
האחרים ,במקרה של חיוב כספי כמו זה הנידון ,לא התקיים
במקרה זה .האחראי לכך הוא המבקש שלא העלה את הטענה
כראוי ,אלא התייחס לשלל שאלות שאינן לעניין .על כן ,כדי
לאפשר לבית הדין ולצדדים לתת דעתם בעניין זה ,בית הדין
הרבני הגדול יקיים דיון נוסף בהשתתפות הצדדים וייתן החלטה
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נוספת ,לאחר שמיעת הערות וטענות הצדדים .הצו הזמני לעניין
הקנס (החלטתי מיום  )17.7.2016יעמוד בעינו עד למתן החלטה
חדשה .ככול שיהיה צורך תימסר הודעה על ידי בית הדין הרבני
הגדול לאחר הדיון הנוסף ,וטענות הצדדים שמורות להם.
ואכן ביום ד' בשבט התשע"ז ( )31.1.2017נערך בבית הדין הרבני הגדול דיון
יד.
נוסף בהשתתפות בעלי הדין ובאי כוחם .בפתח הדיון העיר בא כוח האישה כי הוראת
בית הדין הרבני הגדול מיום  3.2.2011הייתה להשיב את הסכום לא לידי האישה אלא
'לקופת כינוס הנכסים' שברשות בית הדין הרבני – גוף המהווה מבחינה משפטית
אורגן של המדינה.
לדבריו:
הנשיאה המלומדת טעתה כשחשבה שהחיוב של  600,000ש"ח
הוא (לא) לידי מרשתי ,החיוב הוא להחזיר למזכירות בית הדין
האזורי או לכונס נכסים עו"ד הוכמן .כאן אין תיק הוצל"פ .אני
היום צריך לשבת בשקט ובית הדין צריך לדרוש מהמערער
שישלם( .שורות  17–14לפרוטוקול)
עוד הוסיף בא כוח האישה כי הסיבה ש"לא נפתח תיק בהוצל"פ":
כי 'לא בעל דברים דידי את' .בית הדין הרבני צריך לנקוט
הליכים .ההוצל"פ (=לדבריו) זה בין אדם לחברו .גם חברה נגד
חברה ,הליך בין ישויות משפטיות אבל לא אורגן [של המדינה].
(שורות  108–106לפרוטוקול)
ואילו בית הדין הרבני וקופת בית הדין מהווים אורגן של המדינה.
(ב) טענות הצדדים
טו.

טענות בא כוח האישה לפנינו מתחלקות בעיקרן לשתיים:

על שאלת בית הדין מדוע לא נקט הוא עד כה בפעולות אצל ההוצאה לפועל
לשם מימוש החוב של האיש בסך חצי מיליון ש"ח – תשובתו היא כי מאחר שהוראת
בית הדין לאיש הייתה להשיב את הסכום 'לקופת הכינוס' ולא ישירות לרשותה של
האישה ,הרי שאין זה מתפקידו ליזום פנייה למימוש החוב אצל רשם ההוצאה לפועל.
לדבריו ,אם היה מבקש זאת מההוצאה לפועל היה האיש משיב לו כי החוב המדובר
אינו כלפי האישה אלא לקופת הכינוס של בית הדין ,ו"לאו בעל דברים אתה דידי".
לגבי השאלה העקרונית שהעלתה הנשיאה טען בא כוח האישה כי הליכי ההוצאה
לפועל קיימים רק עבור חיובים 'שבין אדם לחברו' אך אינם בנויים להליכים שבין
האדם למ דינה או לאורגן של המדינה .עוד טען בא כוח האישה ,כי לבית הדין קנויה
הסמכות להביא לביצוע התשלום בדרכים שונות ,כולל – כאשר אין כל מוצא אחר –
הטלת קנסות בהליך ביזיון בית המשפט.

צ
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האיש טען כי אין כל דרך לגבות כיום מהאיש את סכום החוב של 500,000
טז.
ש"ח ואף לא פחות מכך ,מאחר שלדבריו" :אין לי כסף ואין מניין לגבות ממני" (שורה
 40ושורות  85–84לפרוטוקול הדיון מיום  .)31.1.2017על שאלת בית הדין מדוע לא
טרח מעצמו להביא לבית הדין את תדפיס פירוט חשבון הבנק שלו ,שבאמצעותו ניתן
יהיה אולי ללמוד להיכן 'נעלמו' סכומי כסף נכבדים אלה תוך זמן כה קצר יחסית,
השיב האיש כי "כדי לקבל תדפיס מהבנק אני צריך לשלם כסף ,אין לי לשלם .אני חי
מקצבת זקנה ומהשלמת הכנסה" (שורות  48–47לפרוטוקול).
לדבריו ,כל הכנסותיו 'נעלמו' – כולל הסכום של חצי מיליון שקיבל מחלקה של
האישה ולמעלה ממיליון מחלקו בדירה ,וכך גם אירע לגבי שאר משכורותיו וזכויות
כספיות נוספות שקיבל מהחברה ,שלטענתו רק עבד בה כשכיר ולא מעבר לכך.
לכן ,לטענתו ,אין כל טעם והצדקה להפעיל נגדו כיום גבייה וכל שכן לא הליכי
אכיפה מעין עונשיים של ביזיון בית משפט .מאידך גיסא ,טוען האיש כי האישה
לקחה לרשותה במשך שנים את חלקו בשכר הדירות שיש לו חלק בבעלותן וכי לא
העבירה אליו גם את חלקו במחצית הפנסיה שלה .לכן ,בכל מקרה יש לדאוג לקזז חלק
זה מהסכום של  500,000ש"ח ולערוך מחדש חישוב של החוב נכון לעכשיו.
(ג)

דיון והכרעה

בהתאם להחלטת נשיאת בית המשפט העליון ,נבחן את המדיניות הרצויה
יז.
בשימוש בהליכי ביזיון בית המשפט בבתי הדין הרבניים לשם ביצוע החלטות שאופיין
חיובים כספיים ,ולאחר מכן נפנה לדרך הטיפול הנכונה במקרה הסבוך שלפנינו.
נתחיל בהתייחסות לטענת בא כוח האישה בדיון האחרון ,באומרו כי מאחר
יח.
והחיוב הכספי בסך  500,000ש"ח הוא אל קופת הכינוס של בית הדין הרבני ולא
כלפי האישה עצמה ,הרי שהזכאי לחיוב הוא למעשה אורגן של המדינה ,ולטענתו גוף
מרשויות המדינה או אורגן שלה לא יכול לפתוח בהליך למימוש חוב במסגרת ההוצאה
לפועל .וכדבריו בדיון (שורה  108לפרוטוקול)" :ההוצל"פ זה בין אדם לחברו .גם חברה
נגד חברה ,הליך בין ישויות משפטיות ,אבל לא אורגן [של המדינה]".
טענה זו הגיונית מאוד ונשמעת סבירה לבית הדין .אולם בא כוח האישה אינו
מביא כל מקור נורמטיבי שעליו הוא יכול להסתמך לטענה זו ,ולאמיתו של דבריו גם
לא ימצא מקור לכך ,זאת משום שהנחת המוצא בדבריו אלה אינה נכונה:
בסעיף  1לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז –  ,1967בהגדרות ,נקבע'" :זוכה' – מי
שפסק דין ניתן לזכותו ,לרבות חליפיו".
החוק אינו מסייג מיהו אותו 'זוכה' שלזכותו ניתן פסק הדין הכספי ,ולכן אין כל
מניעה שכזוכה לפי חוק ההוצאה לפועל תחשב גם מדינת ישראל או אורגן שלה .אף
שבפני המדינה פתוחה דרך נוספת לגביית חובותיה ,לפי חוק המרכז לגביית קנסות,
אגרות והוצאות ,תשנ"ה – .1995
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עוד ברור מלשון החוק כי במידה ובית הדין יעביר את זכות החוב על סך
 500,000ש"ח לרשותה של האישה ,הרי שהיא תוכל מאותו שלב לפתוח בעצמה
הליך גביה בהוצאה לפועל ,כחליפו של מי שנתן לזכותו פסק דין ,ואף כזוכה ישיר,
בהתאם לאותה החלטה שתהיה .עם זאת ,צודק בא כוח האישה בטענתו הנוספת ,כי
כל עוד קופת הכינוס היא זו שזוכה על פי החלטת בית הדין בסכום החוב ,הרי שעל
כונס הנכסים לפי הוראת בית הדין לפתוח את הליך הגביה בהוצאה לפועל.
כפי שהעירה נשיאת בית המשפט בהחלטתה מיום  ,25.10.2016אכן "הליך
יט.
הביזיון הנו הליך אכיפה שיורי השמור למקרי קיצון בהם מוצו כלל האפיקים השונים"
ו"יש לאכוף צו שיפוטי על ידי אמצעי הכפייה החמור פחות מבין אלו שעומדים
לרשות בית המשפט" וכפי שפסקה גם השופטת ,כתוארה אז ,ע' ארבל לפני למעלה
מעשור ברע"א ( 3888/04שרבט נ' שרבט ,פ"ד נט(:))2004( 49 )4
הליך הביזיון נחשב הליך אכיפה קיצוני מאחר שהסנקציה
בעקבותיו – קנס או מאסר – עשויה להיות קשה ופוגעת ,ולכן
מקובל לראות בו הליך שיורי ,לאחר שההליכים האחרים
האפשריים נבחנו או מוצו .פסיקתו של בית-משפט זה חזרה
והדגישה כי השימוש בכלי אכיפתי זה שפגיעתו עשויה להיות
קשה צריך להיות מוגבל רק למקרים מתאימים ,וכי אין להיזקק
להליכי ביזיון בית המשפט כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע
ההוראה השיפוטית (ראו :על פי  519/82גרינברג נ' מדינת
ישראל [ ,]4בעמ'  ;192בג"ץ  490/82הנ"ל [ ,]1בעמ'  ;586ע"א
 228/63עזוז נ' עזר [ ,]5בעמ' .)2550
וכך מסכם זאת מ' קשת ,בספרו ביזיון בית משפט :דיני אכיפת צווים שיפוטיים
(תשס"ב –  )2002עמ' :223–222
עינינו הרואות כי במדרג הזה המעבר הוא מן הקל אל החמור.
החמורה שבסנקציות היא זו הננקטת על פי פקודת ביזיון בית
המשפט .כך מתקבל שילוב בין שני עקרונות:
סעד של ביזיון בית משפט ,בהיותו החמור שבסעדי האכיפה,
הוא סעד שיורי ,ולא יוטל אם קיים סעד חלופי לאכיפה .ממילא
אין להידרש לסעד כזה אם קיומו של צו שיפוטי ניתן להיעשות
רק בידי המחויב בכיבודו.
גם בתי הדין הרבניים נקטו בגישה זו ,כעולה מפסק דינו של בית הדין האזורי
כ.
תל אביב ,תיק ( )2009( 30641-64-1ההדגשות במקור):
הדרך השכיחה הקיימת בין דרכי האכיפה הישירות היא ,ביצוע
פסק הדין לפי חוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז –  1967באמצעות
המוציא לפועל .הדרך הפחות שכיחה היא על ידי מינוי כונס
נכסים על פי סעיף 7ד לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי
דיון) [ ]...דרכי אכיפה עקיפות הן ,על דרך של נקיטת פעולות
המיועדות לאלץ את החייב בדין לכבד את פסק הדין .דרך

צב

הנדון :השבת כספים לקופת כינוס – אכיפה ישירה כהוצל''פ ועקיפה ,ע''פ פקודת הביזיון
האכיפה העקיפה הראשונה הרלוונטית למקרה שבפנינו הינה
הגשת תביעה [לבית המשפט] שעילתה הפרת הסכם שקיבל
תוקף של פסק דין ותביעה לפיצויים בגין ההפרה [ ]...הדרך
השנייה העקיפה היא הטלת סנקציה דיונית לפי חוק בתי דין
דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון) או לפי תקנות הדיון או בהתאם
לסמכות טבועה של בית הדין כאשר בעל דין מפר הוראה דיונית
במהלך המשפט (למשל :מחיקת כתב טענות ,הטלת הוצאות
ועוד) .הדרך השלישית היא הגשת בקשה על פי סעיף  6לפקודת
ביזיון בית משפט בהתאם להפניה על פי סעיף 7א לחוק בתי דין
דתיים (כפיית ציות) ,לכוף בקנס או במאסר את הצד האחר
להסכם לציית לפסק דין שנתן תוקף להסדר שהושג בין הצדדים.
לצד אלה קיימת דרך נוספת ,רביעית ,והיא העמדתו לדין של
המפר על פי סעיף  287לחוק העונשין ,תשל"ז –  .1977דרך זו
אינה עומדת על הפרק בענייננו []...

ממשיך בית הדין על פי חלוקת דרכי האכיפה שהתווה ,ומסיק מכך לגבי המדרג
שבדרכים אלו והותרת הליך ביזיון בית המשפט כמוצא אחרון (ההדגשות אינן
במקור):
מן האמור לעיל מתבקשת כמו מאליה המסקנה כי בית הדין
הרבני מוסמך לדון בבקשה שבפניו ,הן לעניין האכיפה לפי הליכי
ביזיון (בגדרי אכיפה עקיפה) והן לעניין מינוי כונס נכסים (בגדרי
אכיפה ישירה) .ואולם ראוי להדגיש כי על פי הכלל שגובש
בפסיקה ,אין להיזקק להליכי ביזיון ,כאשר קיימת דרך חלופית
לביצוע ההוראה השיפוטית (ע"א  228/63עזוז נ' עזר ,פ"ד יז()4
 ,2550 ,2541וכן רע"פ  7148/98עזרא נ' זלזניאק הנ"ל.)349 ,
נראה אפוא כבר על פני הדברים כי אף אם תתקבל בקשת
האכיפה ,יצטרך המבקש להסביר מדוע לא לפעול לראשונה על
פי בקשתו החילופית ,למינוי כונס נכסים לביצוע סעיף  4להסכם
הגירושין שבין הצדדים.
ההיגיון העומד מאחורי הכלל שאליו ציינה נשיאת בית המשפט העליון שלפיו
כא.
"הנטייה הרווחת היא להימנע משימוש בהליך הביזיון ולמצות את האכיפה דרך
ההוצאה לפועל" הוא בעובדה שחיובים כספיים על פי רוב ניתן להביאם לאכיפה ישירה
ויעילה על ידי העברת ביצוע פסק הדין לידי רשם ההוצאה לפועל .ואכן אם לא יהיה
די במינוי כונס נכסים לשם ביצוע פסק הדין ,יוכל כונס הנכסים בהתאם להחלטת בית
הדין להעביר את הטיפול במימוש החוב הכספי לידי ההוצאה לפועל ,על ידי הגשת
בקשה אל רשם ההוצאה לפועל לביצוע פסק הדין.
אלא שצריך לזכור שלא בכל המקרים הדרך הנכונה והיעילה היא על ידי
כב.
אכיפה ישירה באמצעות ההוצאה לפועל .ישנם מצבים מורכבים ,במיוחד בהליכי
גירושין הכרוכים בסכסוכים משפחתיים נוספים ,אשר ביצוע פסק הדין בלא תיאום
ושילוב עם שאר העניינים הכרוכים בהליך הגירושין ,עלול להביא לתוצאות בלתי
רצויות ולפעמים עד כדי יצירת חוסר צדק ופגיעה במי מבני הזוג או אף בילדיהם.
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לפעמים גם מבחינה אפקטיבית ,ביצוע פסק הדין יוכל להתרחש רק על ידי הערכאה
שמלווה את התיק על מכלול פרטיו ואשר התמונה המלאה והמורכבת פרוסה לפניה .גם
נשיאת בית המשפט בהחלטה דלעיל העירה על קיומם של מקרים בהם הדרך היעילה
והנכונה היא פניה ישירה להליך של ביזיון בית המשפט (שם ,פסקה :)12
העקרונות לעיל אינם שוללים השימוש בהליך הביזיון ,אלא רק
קובעים סדר עדיפויות בשימוש בכלים העומדים לרשות
הערכאות היושבות בדין .מקום שבו מוצו האופציות האחרות ,או
שהעובדות מצביעות על כך שלא ניתן לצפות לתוצאות מעשיות
מאופציות אלו ,ייתכן והליך הביזיון הוא ההליך המתאים:
"[]...יש להדגיש שעקרון הדרך החמורה פחות אינו מחייב
דחיית הליך חמור יותר בכל מקרה שניתן באופן תיאורטי
להיעזר בהליך חמור פחות .תוצאה זו מחויבת רק כאשר
השימוש בהליך חמור פחות הינו מעשי וממשי ...עקרון
הדרך החמורה פחות אינה שוללת שימוש בשום הליך,
אלא רק קובעת סדר עדיפויות בשימושם" (שרבט ,פס'
 15לפסק דינה של הד' ע' ארבל [.)]...
הנחת היסוד היא כי סכסוכי משפחה המתנהלים בשדה משפטי זקוקים
כג.
לטיפול ביד רגישה ותפיסה של מכלול מארג נושאי הסכסוך ,במיוחד בשלב ביצוע
פסקי דין .גישה זו באה לידי ביטוי בקביעתו של המחוקק כי בסכסוכי משפחה הליכי
הביצוע ייעשו על פי הנחיותיו הישירות של בית המשפט לענייני משפחה העוסק
בתיק ,ולא דווקא על ידי ההוצאה לפועל .משום כך הורה המחוקק בסעיף  7לחוק בית
המשפט לענייני משפחה ,תשנ"ה – :1995
הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה
לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתובענה בעניינו של קטין,
למעט בענייני רכושו ,יבוצעו על פי החלטת בית המשפט
לענייני משפחה ובפיקוחו ,זולת אם הורה בית המשפט על
ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; כן רשאי בית המשפט
להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר
בנסיבות העניין.
נעיר כי אף שהוראות חוק בתי המשפט לענייני משפחה מופנות ישירות כלפי
כד.
בתי המשפט ולא כלפי בית הדין ,הרי שניתן ללמוד ולהקיש מהוראת סעיף  7לחוק
בית המשפט לענייני משפחה גם על בתי הדין הרבניים ,כאשר הם עוסקים באותו
עניין.
כמו כן ,סמכותו של בית הדין להורות על אופן ביצוע פסקי דין שהוציא ,נלמדת
הן מסמכויות בית הדין לפי סעיף 7ד(א) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון),
תשט"ז –  1956למנות 'כונס נכסים' לשם ביצוע פסק הדין ,ולצורך כך מוקנות לו גם
סמכויות לפי "סעיפים  53עד  57ו־ 60לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז –  – "1967הן
מסמכויותיו לפי סעיף 7א(א) לאותו חוק הקובע כי "לבית דין [ ]...יהיו כל הסמכויות

צד

הנדון :השבת כספים לקופת כינוס – אכיפה ישירה כהוצל''פ ועקיפה ,ע''פ פקודת הביזיון

על פי סעיפים  6ו־ 7לפקודת ביזיון בית המשפט" והן מכוח סמכותו הטבועה (בג"ץ
 3914/92לאה לב נ' בית הדין הרבני האזורי בתל אביב יפו ,פ"ד מח(.)491 )2
לכן מסקנת הדברים מובילה כי על דרך הכלל כאשר בית הדין אינו רואה
כה.
צורך מיוחד לחרוג מכלל המקרים של אכיפת חיובים כספיים מכוח פסק דין ,הרי שאין
סיבה שבית הדין לא יורה לכונס הנכסים או יאפשר לבעל הדין לבצע את מימוש
החוב בדרך הרגילה ,באמצעות רשם ההוצאה לפועל.
אולם כאשר מורכבותו של המקרה הספציפי ורגישותו דורשים טיפול ופיקוח
צ מוד של הערכאה המשפטית בביצוע פסק הדין שנתנה ,הרי שמן הראוי שבית הדין
ייקח את המושכות לידיו ,במובן זה שייבחן וישמע את הצדדים ,בכתב או בעל פה,
וישקול בעצמו לאור היכרותו את התיק מהי דרך ביצוע פסק הדין "הנראית לו יעילה
וצודקת יותר בנסיבות העניין".
במקרה שלפנינו הרי שבית הדין הרבני מלווה את התיק על כל התסבוכות
כו.
והמורכבויות שבו עוד מסוף שנת  ,2007עת ניתן פסק הדין המפורט של בית הדין
בעניין חלוקת הרכוש .אף שגם ההרכבים בבית הדין הרבני הגדול אשר טיפלו בתיק
התחלפו ,הרי שמתחילת שנת  2011התקיימו בפניו דיונים ,נשמעו ראיות ,הופנו בקשות
רבות והתקבלו סיכומי הצדדים .ההרכב הנוכחי של בית הדין הרבני הגדול עוסק בתיק
זה מתחילת שנת ( 2016מלבד הרב דב לבנון שהתחלף עם הרב אליעזר איגרא) ,נערכו
בפניו דיונים ונמסר לידיו חומר רב בנדון ,וכיום הרכב בית הדין הרבני הגדול בקיא
בפרטי מכלול התיק שלפניו .אין כל הצדקה שבשלב מתקדם זה ,בעיקר לאור
מורכבותו ורגישותו המיוחדת של המקרה ,שבית הדין הגדול ייטוש את הטיפול בו
ויעביר את הטיפול לערכאה ,שעם כל הכבוד ,אינה מכירה את מכלול המורכבויות
והשיקולים שבו.
ד.
כז.

מן הכלל אל הפרט
האיש ,באמצעות בא כוחו ,טען שתי טענות עיקריות:

האחת :כי נכון להיום אין ברשותו נכסים כדי שיהיה ממה לגבות את החוב בסך
של  500,000ש"ח ואף לא פחות מכך .לכן לטענתו אין כל טעם ובסיס חוקי להטיל
עליו סנקציות עקיפות או ישירות לכפיית התשלום .לדברי האיש ,כל הנכסים שהיו לו,
כאשר הועבר אליו חצי מיליון ש"ח בטעות (והיו בידיו לפחות כמיליון וחצי מתמורת
הדירה) נעלמו ואינם עוד .זאת ,לדבריו ,בעקבות הוצאות שהוציא על בתם המשותפת
או בעקבות הפסדים בעסקי הפטנטים שעסק בהם .לטענותיו אלה הוא אינו מביא כל
מסמך מאשר ,המראה כיצד ולאן הועברו הכספים.
טענתו השנייה של האיש היא כי גם האישה מצידה לא נהגה כשורה וכי גם היא
לקחה לרשותה את חלקו מכספי השכרת הדירות ,וכן לא העבירה אליו את מחצית
הפנסיה שלה ,כהוראת בית הדין .בעניין זה הסביר בית הדין לאיש ,לא בפעם
הראשונה ,כי פסק דינו של בית הדין האזורי בעניין חלוקת הרכוש משנת  2007הוא
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חלוט ואין עוד מקום לפתוח אותו מחדש .יחד עם זאת ,צודק האיש כי יש לבחון עתה
מה מצב מאזן החובות בין הצדדים נכון להיום ,לאור העובדה כי כספים השייכים
כעיקרון לו מוחזקים אצל האישה.
לעניין העובדות ,אין חולק כי האיש יזם הקמת חברת הזנק העוסקת
כח.
בפטנטים אשר נרשמה ברשם החברות בתחילת שנת  .2012אין גם חולק כי האיש
עבד בחברה .לטענת האישה ,האיש השתכר מהחברה וקבל ממנה מענקים בסכומי
כסף נכבדים ,שהיקפם אינו ידוע לה באופן מדיוק .לצורך כך הוציא בית הדין האזורי
החלטה ,בתאריך  ,1.9.2015המורה לכונס הנכסים לבדוק את זכויותיו של האיש
בחברה ,במישרין או בעקיפין.
בעקבות כך הגיש האיש בר"ע על ההחלטה זו ,בטענה כי מדובר במידע סודי
שבין עו"ד ללקוח .בית הדין ִאפשר את שמיעת הערעור וקבע דיון בפניו .אך על אף
הגשת בקשת רשות הערעור ,הגישה מאוחר יותר עו"ד נעמי אסיא ,המייצגת את
החברה ,הודעה לבית הדין כי מאחר שהמידע המבוקש רובו ככולו זמין לציבור אצל
רשם החברות ,הרי שאין מניעה מבחינתה להעבירו .להודעה צירפה את הרישום מנתוני
רשם החברות .ואכן מנתוני רשם החברות על 'חברת [א'] בע"מ' עולה כי אף שהאיש
לא רשום כמחזיק במניות בחברה ,הרי ברור כי נכון לתאריך ג' בסיוון תשע"ה
( )21.5.2015שימש דירקטור בחברה עם עוד שניים אחרים.
בדיון בבית הדין הגדול בתאריך כ"א באדר א' תשע"ו ( )1.3.2016נכח עו"ד
כט.
אבי יוניצמן ממשרד נעמי אסיא שאישר כי האיש הוא אחד מהיזמים וכמי שמשמש
כדירקטור בחברה ,אך טען כי "לפי המסמכים שבידנו אין לו זכויות נוספות בחברה
ואין הסכם עבודה ואופציות בינינו אליו" (שורות  83–32לפרוטוקול) .מכאן פנה בית
הדין לנסות ולברר כיצד זה שהאיש עובד עבור החברה שיזם ומשמש לה כדירקטוריון
אך כל זאת ללא שיקבל על כך שכר כל שהוא .עורך הדין שייצג את החברה כמעט
שלא נידב במהלך הדיון כל מידע המסביר מה מזין קשר זה שבין האיש לחברה ומהן
האינטרסים החבויים שבינם ,והאם ישנם כספים עלומים המעוברים אליו ללא רישום
מסודר .רוב תשובותיו של מייצג החברה היו ,למרבה הצער' ,לא יודע' ותו לא .נביא
קטע נבחר מתוך חקירת עורך הדין המייצג את החברה:
בית הדין :הוא [=האיש] עובד בהתנדבות?
עו"ד יוניצמן :הרבה פעמים יש עובדים ללא שכר בתחילה –
אומר בחיוך – למיטב ידיעתי הוא עובד ללא שכר.
בית הדין :הוא בין היזמים ,הוא אחד מהבעלים?
עו"ד יוניצמן :הוא לא הבעלים של החברה ,יש רישום מי הם
הבעלים.
[]...
בית הדין :מה ערכה של החברה? כמה עובדים יש לה?

צו
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עו"ד יוניצמן :לא יודע ,אנחנו מייצגים אותם בדברים משפטיים.
בית הדין :כמה אתם מרוויחים?
עו"ד יוניצמן :אני לא יודע מה ההסדר הכלכלי בינינו לחברה.
בא כוח המשיבה ]...[ :היא חברה כלכלית ִרווחית? האם יש
לחברה פטנט?
עו"ד יוניצמן :אינני יודע.
בא כוח המשיבה :אמרת "במסמכים שבידינו" יש מסמכים
נוספים?
עו"ד יוניצמן :לא ,באתי רק עם מה שהגשתי ,המסמך שהבאתי
זה הנתונים שביקשו ממני.
בא כוח המשיבה :כמה עורכי דין בחברה? אתם עובדים בחינם?
עובדים לפי שעה?
עו"ד יוניצמן :יש שמונה עובדים ,לא עובדים בחינם ואיני יודע
מעבר לכך.
בא כוח המשיבה :אמרת ,לפי מיטב הבנתנו" ,הוא בין היזמים".
עו"ד יוניצמן מאשר ומקריא שוב מהמסמך שהביא.
בא כוח משיבה :מי עוד היזמים?
עו"ד יוניצמן :לא יודע.
[]...
בא כוח המשיבה :אתם נותנים שירותים משפטיים לחברה
ורשמתם פטנט?
עו"ד יוניצמן :איני יודע.
בא כוח המשיבה :מה תכלית החברה מה מטרתה? לאיזה רווח
היא הוקמה?
עו"ד יוניצמן :לעסוק בעיסוק חוקי.
בא כוח המשיבה :מדוע בחרו במשרד של נעמי אסיא?
עו"ד יוניצמן :איני יודע.
בא כוח המשיבה :יש לכם הנהלת חשבונות? ואתם יכולים
למסור ולהראות כמה שכר טרחה הם שילמו?
עו"ד יוניצמן :כן יש אפשרות.
בא כוח המשיבה :אתה יודע על נסיעות לחו"ל לכנסים ,לסין של
הדירקטור וכדומה?
עו"ד יוניצמן :איני יודע.
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בא כוח המשיבה :אתה יודע על הסכמים עם חברות נוספות?
עו"ד יוניצמן :כן יש הסכם עם חברה זרה על מסירת מידע []...
בא כוח המשיבה :האם נכון לומר שבין יזמים וחברה – למיטב
ניסיונך ,אם יש יזמים שמקימים חברה – האם נכון לומר
שמישהו מתחייב לא לעסוק בעיסוק נוסף דומה?
עו"ד יוניצמן :לא יודע לא חייב להיות ,יש הצהרה ותסקיר
מסודר.
בית הדין :לעו"ד ממשרד נעמי אסיא אין מידע נוסף וברור
לכולנו שיש קשר עסקי ביניהם.
על שאלת בית הדין כיצד נעלם ממנו למעלה ממיליון וחצי ש"ח (500,000
ל.
ש"ח שהועברו לו מחלקה של האישה בנוסף לחלקו בדירה על סך  1,131,297ש"ח)
וזאת תוך זמן קצר יחסית של פחות מארבע שנים (ממועד העברת סכום זה לידי האיש
עד להודעת האיש לבית הדין כי לא ידע על ההחלטה שעליו להשיב את הסכם) ,לא
רצה האיש להשיב באופן ברור ,ואמר בדיון בתאריך ד' בשבט תשע"ז (:)31.1.2017
"אני לא רוצה לענות על שאלות עובדתיות" (שורה  42לפרוטוקול).
במקום זאת נתן האיש כיוונים מעורפלים ללא הבאת אסמכתאות ,ובעיקר
הסברים כלליים שנראים לא אמינים ובלתי־סבירים ,ומעלים חשד כבד להברחת
הנכסים במטרה למנוע את האפשרות לגבות ממנו את חובותיו .לדבריו בדיון
"השתמשתי בכך [=בסכום שהיה לו] ,יש לי פטנטים ,לקחו לי את הכסף".
בדיון הקודם שנערך בבית הדין הרבני הגדול בתאריך כ"א באדר א' תשע"ו
( ,)1.3.2016על אותה שאלה השיב האיש מעט אחרת (שורות  154–151לפרוטוקול
הדיון):
בית הדין שואל את המערער מר [פלוני] :קיבלת מיליון וחצי
היכן הכסף?
המערער :הרוב הלך לבת שלי כי אני אבא טוב.
בית הדין :נתת רוב ,אבל נשאר משהו? היכן מה שנשאר?
המערער :לא נשאר כלום!
גם בסיכומים שהגיש האיש לבית הדין כתב (בפסקה  3לסיכומיו):
כי חלק ניכר מהסך של  500,000ש"ח שנתקבל בידי המערער
לפי החלטת בית הדין האזורי קמא ,הוצאו עבור צורכי הבת
המשותפת [אלמונית] אשר התגוררה עם המערער מהלך חלק
ניכר מהתקופה [ ]...המערער קיים ביתו והוצאותיו לרבות
הוצאות הבת המשותפת [אלמונית] תוך הסכום הנ"ל ,אשר אינו
קיים עוד.

צח
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יש לציין כי לפי הרשום בתביעת הגירושין שהגישה האישה בשנת  ,2005הרי
שאותה בת משותפת ש'לצורכה' הוציא האיש ,לטענתו ,חלק ניכר מהסכום הייתה
באותה תקופה לקראת סוף שנות העשרים ותחילת השלושים לחייה ,וכיום היא
מתגוררת ,כנראה ,בארצות הברית.
בדרך דומה השיב האיש גם על השאלה מדוע לא דאג להמציא לבית הדין
לא.
את התדפיסים של ההכנסות וההוצאות בחשבונות הבנק שלו ,אשר יתמכו בטענותיו
ויסייעו לגלות להיכן וכיצד נעלמו סכומי הכסף הנכבדים .על כך טען האיש כי אין
בידו כיום אפילו את השקלים הבודדים הנדרשים כדי לשלם לבנק עבור הוצאת תדפיס
זה.
מאידך גיסא ,כדי לשלם לעורך דין שייצגו בהליכים המשפטיים ,נראה כי
המטבע הייתה מצויה בידו לשם כך .אמנם בפרוטוקול הדיון מיום ד' בשבט תשע"ז
( ) 31.1.2017אמר בא כוח האיש לבית הדין" :אני ביקשתי להתפטר ,הוא לא משלם לי
הוא חייב לי אבל הוא בן אדם בן שבעים ".אך האם באמת משך כל התקופה הארוכה,
מאמצע  ,2015אכן בא כוחו מייצג אותו בהתנדבות ,או מתוך תיקווה שישלם לו על
שכר טרחתו?!
זאת ,אף שבא כוחו עצמו טוען בפני בית הדין כי לא רק שאין לאיש כל דרך
לשלם את חובותיו ,אלא שכנראה גם בעתיד לא תהיה לו אפשרות להחזיר את
חובותיו .עוד נציין כי מרישומי מחשב בית הדין עולה כי משנת  ,2014המועד ממנו
טוען האיש כי כל כספו נעלם ולא נותרה עוד הפרוטה בכיסו ,אף לא כדי להוציא
מהבנק תדפיס של תנועות חשבונו לביסוס טענותיו ,האיש פתח בבית הדין תיקי בר"ע
והגיש בקשות שונות ,שעליהן מצא את הדרך לשלם סך של  476ש"ח ,בלא שתוגשנה
בהן בקשות להפחתה או לפטור מאגרה בגין מצבו הכלכלי ,כנטען.
אגב ,תדפיסים ומסמך מהמוסד לביטוח הלאומי המאשר כי הוא אינו עובד
לב.
וללא הכנסה (רשומה) החל בתאריך י"ט במרחשוון תשע"ו ( )1.11.2015מצא האיש
דרך להשיג כדי להציג בפני בית הדין .זאת ועוד ,ממסמך זה עולה בבירור כי עד
לאותו תאריך – דהיינו ,כשנה ממועד החלטת בית הדין המורה לו להשיב את הסכום
שקיבל וכחצי שנה מהודעתו לבית הדין כי לא ידע על הוצאת ההחלטה – האיש כן
עבד וקיבל שכר (באופן רשום ומסודר).
לאור כל זאת מהדהדת בחלל האוויר השאלה להיכן נעלם כל הכסף! ובמקביל
הולך ומתחזק החשש שמא בעל הדין שלפנינו הבריח ביודעין את כספו ,וכי הוא
מהטל בערכאות המשפט כדי למנוע מהן את האפשרות לגבות את הכספים שקבל
בטעות ולהחזירם לאישה.
לסיכום :לפנינו מקרה מורכב שבו האיש אינו כופר בעובדה שהוא מחויב על
לג.
פי דין להחזיר לקופת כינוס הנכסים סכום של  500,000ש"ח שקבל ,אך הוא מצהיר
כי אין לו עתה נכסים כדי לשלם את החוב החלוט .כשלחשד הערכאה המשפטית הוא
הבריח את הסכום אל ביתו ,וכי לדעת בית הדין יש לו נכסים מוברחים ומוסתרים
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מהרשויות .על בית הדין במצב דברים זה לברר ולאמת את חשדות הללו ,ולוודא האם
אכן יש לאיש יכולת תשלום גם עתה ,וכי יש מקום משום כך לאכוף לגביו את תשלום
החוב.
ה.

מתן הוראות

אמנם בדרך המלך היה מן הראוי כי נחזיר את המשך הטיפול בתיק אל בית הדין
האזורי ,כדי שהוא זה שייתן הוראות האופרטיביות לכונס הנכסים ,ימנה רואה חשבון
וייתן ההחלטות נוספות הנדרשות לסיום העניין .אולם ,נוכח התמשכות ההליכים בין
הצדדים זמן רב מדי ,והצורך בסיומו המהיר של העניין נוכח גילם המתקדם של בעלי
הדין ,וכן לאור העובדה כי בית הדין הרבני הגדול הוא זה שכיום בקיא בפרטי המקרה,
הרי שזה המקום בו מן הנכון יהיה שבית הדין הרבני הגדול ייקח לידיו את המושכות
וייתן בעצמו את ההוראות לסיום ההליך ,בהתאם לדרך 'היעילה והצודקת יותר בנסיבות
העניין' (לגבי האפשרות של בית הדין הרבני הגדול במקרים לסיים בעצמו את ההליך
הדיוני  ,אף כי בנושאים שונים ,ראה :א' שוחטמן ,סדר הדין בבית הדין הרבני,
התשע"א ,עמ'  ;1367–1366בג"ץ  352/82יחזקאל בן זאב נ' בית הדין הרבני הגדול,
פ"ד לו( ;)1982( 250 )3בשג"ץ  1803/96פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול ( ;)1996בג"ץ
 5782/99ישראל בן עמי נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים ( ;)1999ודנג"ץ 1676/00
ישראל בן עמי נ' מדינת ישראל ( ;)2000וכן בג"ץ  9111/00גדי כץ נ' בית הדין הרבני
הגדול (.))2001
לאור כל האמור לעיל בית הדין מורה כדלהלן:
(א) בית הדין מורה לכונס הנכסים לערוך בדיקה מקיפה אודות מצב הנכסים של
האיש ,הרשומים והגלויים ,ולחקור אחר אלה שאינם גלויים ואשר עולה חשד לגביהם
כי הם הוברחו והועלמו על ידו .כמו כן על כונס הנכסים לבדוק את הטענות של האיש
עצמו (בפסקה  18לסיכומיו) שלפיהן ישנן שתי דירות הרשומות על שם בתו ,אשר הן
למעשה שייכות לו.
(ב) במסגרת זו יכין כונס הנכסים פסיקתות מתאימות לחתימת בתי הדין המורות
לבנקים ולכל שאר הגופים הרלוונטיים השונים שבהם ייתכן ומוחזקים כספים של
האיש .את הצו לגילוי מסמכים שיוציא בית הדין יהיה על הכונס לדאוג להמציא
לגופים הרלוונטיים.
(ג) תוך שישים יום מהיום יגיש כונס הנכסים אל בית הדין את ממצאיו .אם
יידרש לכונס הנכסים זמן נוסף יהיה עליו לפנות אל בית הדין במעוד מועד בבקשה
מנומקת להארכת המועד ,בצירוף לוחות זמנים מפורטים להגשת הממצאים.
(ד) בסוף ההליך יקבע בית הדין את שכר טרחתו של כונס הנכסים .אופן התשלום
יהיה כך :אם יתגלו נכסים השייכים לאיש – שכרו יגבה מהמערער ,ואם לא יימצאו
נכסים – האישה תישא בתשלום שכרו ,וסכום זה יתווסף לחוב של המערער כלפיה.
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בית הדין ימנה רואה חשבון אשר יבדוק מחדש את מאזן התשלומים והחובות
שבין הצדדים ,נכון להיום ,בהתאם לפסק דין בית הדין האזורי בעניין חלוקת הרכוש
מהתאריך ג' בטבת תשס"ח ( )12.12.2007ושאר ההחלטות בנדון.
בין השאר יבדוק רואה החשבון במסגרת זו את הטענה כי במשך שנים האישה
מקבלת לידה את תשלומי שכירויות הדירות בהרצליה אשר לטענת האיש יש לו חלק
בהן ,וכן כי היא אינה מעבירה את חלקו של המערער מהפנסיה שלה ,וכן יברר גם את
טענות האיש בעניין משרד אדריכלות שהאישה מחזיקה ושלפי פסק הדין משנת
 2007מגיע לו בו מחצית משוויו ,וכן את טענותיו לגבי הרכוש המשותף שמחזיקה
האישה ברשותה (פסקות  10ו־ 17לסיכומיו) .רואה החשבון שימונה יגיש את ממצאיו
אל בית הדין תוך שישים יום מיום מתן ההחלטה למינויו.
ל אחר קבלת הדו"חות והממצאים ,אם יתברר לבית הדין כי אכן ישנם כספים
מוברחים כאלה או אחרים השייכים לאיש ומוחזקים בידי צדדים שלישיים ,יחזור בית
הדין וישקול מתן קנסות עיתיים על המערער וכן מתן הוראה לכונס הנכסים לנקוט
בהליכים משפטיים לקבלת הכספים המוברחים לקופת הכינוס .במידה ויתברר כי אין
ממה לגבות את החוב מידי האיש ,ישקול בית הדין להעביר את הזכות על החוב מקופת
הכינוס לידי האישה ,בכדי שזו תוכל לפתוח כנגד האיש בהליכי פשיטת רגל עקב חוב
זה .צעד אשר ייכלל מן הסתם את כל ההגבלות הכרוכות בכך ,ומינוי מנהל מיוחד
מטעם בית המשפט לכינוס כספים שיתקבלו עבור תשלום החוב.
לעת עתה ,עד לסיום הבדיקות שבית הדין הגדול הורה עליהן בהחלטה זו ועד
לנתינת החלטה סופית בעניין ,בית הדין אינו מורה דבר בעניין הקנסות בגין ביזיון בית
המשפט.
בהתאם להחלטת נשיאת בית המשפט העליון מיום כ"ג בתשרי התשע"ז
( ,) 25.10.2016הרי שצו העיכוב הזמני על הקנס ממילא עומד בעינו עד למתן החלטה
אחרת של הנשיאה .כמובן לאחר שניתן את החלטותינו הסופיות כיצד להורות במקרה
דנן ,יבוקש הייעוץ המשפטי לשיפוט הרבני לעדכן בכך את נשיאת בית המשפט
העליון בהחלטתנו.
במהלך הדיון התבקש בית הדין על ידי בא כוח האישה לחייב את האיש
בהוצאות משפט .בית הדין דוחה בשלב זה בקשה זו לאור העובדה כי הדיון בבית הדין
נערך בעקבות החלטת נשיאת בית המשפט ולא רק לבקשת האיש .נושא פסיקת
ההוצאות יידון שנית על ידי בית הדין לאור התמשכות ההליך ,בירור העובדות,
תוצאותיהם ,ושיתוף הפעולה של הצדדים על פי הוראות בית הדין והכונס.
מבוקש בזה מהייעוץ המשפטי לשיפוט הרבני לעדכן את נשיאת בית המשפט
העליון בתוצאת החלטתנו זו.
ניתן לפרסם את ההחלטה לאחר השמטת הפרטים המזהים.
ניתן ביום י"ד בסיוון התשע"ז (.)8.6.2017
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ב"ה
תיק934666/10
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל דוד ברוך לאו ,הרב אליעזר איגרא ,הרב א' אהרן כץ
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ עו"ד ציון סמוכה)
(ע"י ב"כ טו"ר יעקב קלמן)
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פסק דין
רקע
לפנינו ערעור על החלטת ביה"ד האזורי בנתניה מיום ד' באדר תשע"ז ( )2.3.17אשר
פסק:
[ ]...נראה כי כל הדיון סביב שאלת האשמה בפירוד ובשל מי
המניעה – וכתוצאה מזה האם הבעל עדיין חייב במזונות – נכון
רק לגבי חיוב המזונות הבסיסי .אבל במזונות של 'עולה עמו'
נראה שהתנאי שהאישה חיה עמו בבית הוא חלוט ,ובכל מקרה
של פרדה ,יהיה באשמת מי ,הבעל אינו חייב לתת לאשה מזונות
של 'עולה עמו' – ראה דברי הרא"ש שהובאו בשיטה מקובצת
(כתובות סה) בסוגיא של כר וכסת שאינו חייב לתת לה כסת
אלא כשהוא נמצא איתה וישן גם כן על כסת ,הא בלאו הכי אף
שהוא זה שנוסע מהבית אינו חייב לה כסת .וכן כתב בספר
ברכת שלמה להגר"ש טנא (סימן יט) שכשאינם גרים יחד אינו
חייב לה מזונות כעולה עימו לפי שיטת רש"י .ואף על פי
שהרמב"ן חולק ,עם כל זה אי אפשר להוציא ממון נגד שיטת
רש"י.
כלומר ביחס למזונות אישה גם לאחר הסדקים שנתגלעו בעמדת
הבעל מכל מקום לא נטיל עליו מזונות גבוהים יותר משנפסקו
בעבר מהסיבות ההלכתיות שצויינו לעיל.
לסיכום ,מתוך מסמכי מאזן הבוחן של החברה ,מעיון בתלושי
המשכורת של הבעל ומחקירת רו"ח של החברה נמצא שאין
בסיס לדרישת האישה .לא הוכח שהבעל משתמש בחברה
להלבנת הון של כמאה אלף ש"ח בחודש כדבריה .אדרבה ,הבעל
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משלם כל חודש אלפי ש"ח שנלקחו כהלוואה עבור הוצאות
האישה.
נוסיף :גם אם נקבל חלקית את עמדת האישה שהבעל השתמש
בעובד פיקטיבי וכו' להגדלת הכנסותיו הבלתי־מוצהרות עדיין
אין זה מזכה אותה הלכתית במזונות של עולה עמו כאשר אינה
מתגוררת איתו במשך שנים.
לאור הנ"ל אין מקום לשנות את חיוב המזונות הכולל של הבעל,
המקורי ,שעמד במשך תקופה מסוימת המפורטת לעיל על סך
 5,000ש"ח.
לעניין מזונות ילדים מאחר שמדובר בילדים בעלי צרכים
מיוחדים ולאחר שעיינו במכלול הנתונים ,נעדכן את מזונותיהם
למפרע ונעמיד אותם על סך  4,200ש"ח לחודש החל מיום ח'
בתשרי תשע"ז (( )10.10.2016במקום  3,800ש"ח לחודש).
בערעור מבקשת האישה:
לאור רמת החיים בה חיה המשפחה עובר לעזיבת הבעל את
המשפחה ,מתבקש כבוד בית הדין לקבל ערעור זה ולהורות
למשיב לשלם מזונות הילדים בסך  10,050ש"ח ( 5,025ש"ח
לכל ילד) ,בתוספת ארבעים אחוזים בהוצאות המדור ובהוצאות
אחזקת המדור ,בנוסף לתשלום מלוא הוצאות חינוכיות ,הצהרון,
הקייטנות ,החוגים ,ביטוח רפואי וההוצאות הרפואיות עבור
פסיכולוג שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי ,שכן ידה של
האם אינה משגת זאת.
נימוקו של בית דין קמא
המעיין בפסק הדין של בית הדין האזורי ימצא שבית הדין מצא בקיעים בגרסתו של
הבעל שלפיה הוא משתכר רק  13,000ש"ח מפני שנראה כי משכורתו ואפשרויותיו
הכלכליות ורמת החיים שבו התנהל היו גבוהים מרמה של אדם המשתכר סכום כזה.
אך לדעת בית הדין אף על פי כן אי אפשר לחייבו בסכום גבוה יותר.
כלומר :לדעת בית דין קמא בכל מזונות שהאישה זכאית להם מדין עולה עמו,
זכאותה היא רק אם הבעל עמה בית ,אך אם אין עמה בבית ,היא אינה זכאית להם ,אף
אם הבעל עזב את הבית בלי שום נימוק.
דיון הלכתי
'עולה עמו' כשאינה עימו
איתא בגמרא (מסכת כתובות דף סה ,א):

קד
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תנו רבנן" :אין נותנין לה כר וכסת ,משום רבי נתן אמרו :נותנין
לה כר וכסת ".היכי דמי? אי דאורחה ,מאי טעמא דתנא קמא?
ואי דלאו אורחה ,מאי טעמא דרבי נתן? לא צריכא ,כגון
דאורחיה דידיה ולאו אורחה דידה .תנא קמא סבר :אמר לה" :כי
אזילנא שקילנא להו ,וכי אתינא מייתינא להו בהדאי ".ורבי נתן
סבר :אמרה ליה" :זימנין דמיתרמי בין השמשות ולא מצית מייתי
להו ,ושקלת להו לדידי ומגנית לי על ארעא".
כתב רש"י [שלפנינו והוא ממהדורא בתרא של פירושו וכדלקמן]:
אי דאורחה – דרך בנות משפחתה.
אורחיה – דרכו לישן על כרים וכסתות ואנן קיימא לן עולה
עמו.
כי אזילנא – ואני משרה אותך על ידי שליש שקילנא להו
בהדאי.
וכי אתינא – ותשכבי עמי מייתינא להו.
ושקלת לדידי – מפץ שלי או אם אקנה כר וכסת משלי.

יש שרצו ללמוד בדברי רש"י (יובא להלן) שכל הדין שעולה עמו לא נאמר אלא
כשהוא נמצא איתה בפועל יחד .אבל כשהוא לא נמצא עם האישה אינו חייב לה
מזונות בשיעור של עולה עמו.
אכן ראה ברשב"א (שם) שכתב:
הא דאמרינן "כגון דאורחיה דידיה ולאו אורחא דידה" – פירש
רש"י ז"ל [והיינו פירושו שבמהדורא קמא ,וכמובא בשיטה
מקובצת ,וכדלקמן] שדרך בני משפחתו לישן על גבי כרים
וכסתות ואין דרך בני משפחתה בכך .וכן נראה מדברי רבינו
אלפסי ז"ל שלא כתבה כלל ,כלומר דאין הלכה כחד מינייהו,
דהא קיימא לן דעולה עמו וכיון דאורחיה דידיה אפילו לדידה
יהבין .ויש מי שפירש דלא אמרו 'עולה עמו' אלא כשהיא עמו
ואינו מחוור כלל.
מבואר מדברי הרשב"א שאף על פי שהביא את פירוש רש"י בגמרא ,בכל זאת
כתב לדחות את היש מי שאומר שכתב ש'עולה עמו' הוא דווקא כשהיא עימו בפועל,
ומבואר מדברי הרשב"א שאינו מסכים לפירוש זה אף בתוך דברי רש"י.
אומנם פירוש זה מצינו בתוספות הרא"ש (שם) שכתב:
תנא קמא סבר "כי אזילנא שקילנא להו כי אייתינא מייתינא להו
בהדאי" – דהא דאמרינן "עולה עמו" היינו דוקא כשהיא אצלו.
ואם תאמר :הא דתנן לעיל "אבל מכובד – הכל לפי כבודו" –
ואמאי והא אינה עולה עמו אלא כשהיא אצלו ,והרי השרה אותה
על ידי שליש? ויש לומר דהכי קאמר" :במה דברים אמורים?
בעני שבישראל" ,כלומר שנשא בת עני "אבל במכובד" –
שנשא בת עשיר – "הכל לפי כבודו" של עשיר ,דכיון דבת
עשיר היא אינה יורדת עמו אפילו שלא בפניו כיון שידו משגת.
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ולי נראה דבמאכל ובמשתה ובמלבושים שהם לתענוג הגוף
ולכבוד עולה עמו אפילו אינה אצלו דחייב אדם לאהוב את
אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו כדאיתא בהבא על יבמתו (סב,
ב) אבל תענוג יתירא דכר וכסת וכן לענין חלילין ומקוננות בהני
הוא דאמרינן דאינה עולה עמו כשאינה אצלו.
כלומר בתוספות הרא"ש הבין כפי הפירוש שמפרש שדין עולה עמו אינו אלא
כשהיא עימו בפועל ,והקשה על פירוש זה מהא דאיתא במשנה לגבי בעל הזן על ידי
שליש ועל זה כתוב "במה דברים אמורים – בעני שבישראל ,אבל במכובד הכל לפי
כבודו ".ומשמע שאף בזן על ידי שליש היא 'עולה עמו' לפי כבודו .וכתב הרא"ש
לחדש שאין כוונת המשנה לחלק בין בעל עני ובעל עשיר לעניין דין 'עולה עמו' אלא
כוונת המשנה לחלק אם האישה היא בת עני או בת עשיר ולעניין 'יורדת עמו' :לגבי זה
כתבה המשנה שהדין ש'יורדת עמו' הוא דווקא אם נשא בת עני אבל בנשא בת עשיר
– "הכל לפי כבודו" של עשיר ו'אינה יורדת עמו' אף שלא בפניו ,אבל לעניין 'עולה
עמו' – לעולם אינה עולה אלא כשהיא עימו בפועל אף בבת עשיר.
אכן נראה שפירוש זה הוא פירוש מחודש ולפיכך לא הובא להלכה.
בזה מיושב מה שהקשו מדוע השמיט הרא"ש את הברייתא הנ"ל בעניין כר וכסת
מהלכותיו .ולפי המבואר נראה לי פשוט שאף הרא"ש סבר שלפי פירושו דין זה אינו
להלכה מאחר שאנחנו פוסקים שעולה עמו גם שאין היא עימו בפועל.
ההוכחה לכך היא שהרי הרא"ש עצמו פסק בכתובות (פרק ד סוף סימן י):
רבי יהודה אומר "אפילו עני שבישראל" וכו' – ומסיק דפליגי
כגון דהוי אורחיה דידיה ולאו אורחה דידה :תנא קמא סבר :כי
אמרינן דעולה עמו ואינה יורדת עמו הני מילי מחיים ,אבל לאחר
מיתה לא .ורבי יהודה סבר :אפילו לאחר מיתה .אמר רב חסדא
אמר מר עוקבא הלכה כרבי יהודה.
מבואר שהרא"ש עצמו פוסק שגם לאחר מיתה יש דין 'עולה עמו' ומוכח שלהלכה
לא הצריך שתהיה עימו ואם כן כל שכן כשהוא בחיים והוא מפרנס אותה על ידי
שליש שחייב מזונות של 'עולה עמו'.
עוד יש להוכיח כן ממה שהביא הרא"ש (שם בפרק ה סימן לח) את לשון המשנה
(שבדף סד) כלשונה ולא הביא את הפירוש שהובא בתוספות הרא"ש דלעיל .ומוכח
שלהלכה אחז שיש לפרש את המשנה כפשוטה שדין 'עולה עמו' תלוי בבעל עשיר ולא
כפי שפירש בתוספותיו שהכוונה לבת עשיר שהמשפחה שלה עשירה.
עוד יש להוכיח שגם לדעת הרא"ש יש חילוק בזה ,שהרא"ש עצמו כתב בתוספות
הרא"ש (שם):
ולי נראה דבמאכל ובמשתה ובמלבושים שהם לתענוג הגוף
ולכבוד עולה עמו אפי' אינה אצלו דחייב אדם לאהוב את אשתו
כגופו ולכבדה יותר מגופו כדאיתא בהבא על יבמתו (סב ,ב) אבל

קו
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תענוג יתירא דכר וכסת וכן לענין חלילין ומקוננות – בהני הוא
דאמרינן דאינה עולה עמו כשאינה אצלו.

מבואר שהרא"ש עצמו סובר שלגבי מאכל ,משתה ומלבושים אין חילוק אם היא
עימו או לא ורק לגבי תענוג יתירא כמו כר וכסת כתב שיש לחלק בין שהבעל עימה
לשאינו עימה.
הרא"ש שם הוסיף" :וכן לענין חלילין ומקוננות – בהני הוא דאמרינן דאינו עולה
עמו כשאינה אצלו".
כלומר הרא"ש מקשר את המשנה של חלילין לסוגיה זו – שאינה 'עולה' כשאינה
עימו – וסובר שהדין של חלילין שווה לדין 'תענוג יתירא' שאין לה אלא כשהיא עימו
בפועל .אכן הרי הרא"ש פסק להדיא (פרק ד סוף סימן י) כרבי יהודה במשנה של
חלילין – שאפילו לאחר מיתה הדין הוא 'עולה עמו' ,ובעל כורחך שלהלכה הרא"ש
פסק דלא כסוגיא הנ"ל (שבדף סד) ומעתה מוכח שלהלכה לא קיימא לן כשיטה זו
שאינה 'עולה עמו' אלא כשהיא עימו בפועל אלא בכל גווני חייב לזונה כפי 'עלייתו של
בעל'.
בפד"ר (חלק ב עמוד  )115הביאו מדברי הר"ן שיש מחלוקת ראשונים – בין רש"י
והר"ן – בדבר זה:
דין זה מבואר בשולחן ערוך אבן העזר סימן ע' סעיף ג'" :אבל
אם היה עשיר הכל לפי עשרו ".וכן בסעיף א' עיין שם .אכן כל
זה כשהם ביחד אז עליו לכלכלה בהתאם לרמתו הוא ועל כל
פנים לא פחות ממה שהיתה רגילה בבית אביה ואין לו להפלותה
לרעה ברמת הכלכלה והצרכים .מה שאין כן כשבני הזוג חיים או
מתכלכלים בנפרד מאיזו סיבה שהיא – אם כתוצאה מקטטות
ומריבות או מחמת העדרו מהבית – החובה לברר אם גם במקרה
זה עליו לכלכלה בהתאם לרמתו הוא או בקנה מדה אחר.
והנה בגמרא כתובות (סד ,ב) במשנה תנן" :המשרה אשתו על ידי
שליש" – פירוש שנותן לה מזונותיה על ידי אחר ואינה אוכלת
עמו – נותן לה כל צרכיה ובתוכם "מפץ ומחצלת" וכו' ,ובגמרא
שם חולקים תנא קמא ורבי נתן אם נותן לה גם כר וכסת.
התנא קמא סובר שאין נותן לה כר וכסת ,ורבי נתן סובר שנותן
גם כר וכסת ,ולפי מסקנת הגמרא המדובר הוא כשהוא רגיל בזה
והיא מביתה אינה רגילה בכך – תנא קמא סבר :אמר לה" :כי
אזילנא שקילנא להו וכי אתינא מייתינא להו בהדאי ".ורבי נתן
סבר :אמרה ליה" :זימנין דמתרמי בין השמשות ולא מצית מייתי
להו ושקלת להו לדידי ומגנית לי על ארעא ".וראה ברש"י שם
דכשאינה עמו ומשרה אותה על ידי שליש אין הכלל של 'עולה
עמו' ולכן יכול לומר "כי אזילנא שקילנא להו" וכו' ,וגם רבי נתן
אינו חולק על זה רק שחושש משום זימנין דמתרמי שגם כשיבא
אצלה לא יוכל להמציא את הכר והכסת ,ולכן לדעתו יש לו לתת
לה כר וכסת משום חשש זה (וראה במהר"ם שיף שהבין כן
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בדעת רש"י וזו לשונו" :על כל פנים צריך לומר לפירוש רש"י
דכשאינה אצלו לא שייך עולה עמו").
וכן כתב הר"ן שם ,וזו לשונו:
ומכל מקום למדנו מדברי רש"י דבכהאי גוונא לא אמרינן
'עולה עמו' אלא בפני בעלה דאי לאו הכי מדינא נמי היה
לו לתת לה כר וכסת ומאי טעמא דתנא קמא שאמר אין
נותן ,ורבי נתן נמי לא אמר נותנים אלא משום דאתרמי
[ ]...והרי"ף לא כתב ברייתא זו.
והרמב"ן ז"ל כתב שהוא סובר שאין הלכה כאחד מהם
אלא נותן לה כר וכסת משום דעולה עמו ואינה יורדת
עמו ,והלכתא כרבי נתן ולאו מטעמיה.
ולפי זה תרווייהו סבירא להו דאינה עולה עמו אלא דאנן
קיימא לן כרבי נתן משום דעולה עמו ואפילו שלא בפניו.
וראה שם בר"ן שתמה על זה מהסוגיא דהנקה (כתובות סא),
שאם היא אומרת לא להניק והוא אומר להניק והיא אורחה
להניק והוא לאו אורחיה – בתר דידיה אזלינן או בתר דידה,
ופשיט בגמרא שם "עולה עמו ואינה יורדת עמו" ותמה איך נקט
בגמרא בפשיטות דלא כתנא קמא ורבי נתן והיכי אשכחן תנא
דפליג עלייהו וכו' ,עיין שם.
ובביאור דברי הר"ן שמוכיח מהך דהנקה אף ששם לא מיירי
במשרה על ידי שליש ,ובפניו הרי הכל מודים שעולה עמו ,מוכח
שהוא תופס בדברי הרמב"ן שמפרש שיטת הרי"ף שתנא קמא
ורבי נתן חולקים בעיקר הדין של עולה עמו גם כשהם ביחד,
ולכן היה מוכרח לדחות שיטה זו מהלכה (וראה בשיטה מקובצת
בשם הריטב"א שכתב כן בדעת הרי"ף) ,דאחרת הרי אין מקום
להשמטת הרי"ף להך דרבי נתן ותנא קמא .והסוגיות מתיישבות
בנקל דבפניו עולה עמו ,וזהו הך דהנקה ,מה שאין כן בשלא
בפניו וכגון הך דמשרה על ידי שליש אינה עולה עמו ,ונחלקו
תנא קמא ורבי נתן אם אמרינן שיש לו לתת לה כר וכסת משום
חששא דאתרמי מבלי הדין של עולה עמו .ועל כורחך
מדהשמיט הרי"ף הך דתנא קמא ורבי נתן מפני שסובר דבדין
עולה עמו אין הפרש בין בפניו בין שלא בפניו ודלא כרש"י.
אכן לעיל הוכחנו מדברי הרשב"א שסובר אף בדעת רש"י שדין 'עולה עמו' נאמר
בכל גווני – אף כשהיא אינה עימו .ועוד הוכחנו מדברי תוספות הרא"ש שלהלכה
קיימא לן שלעולם 'עולה עמו' .שהרי כתב בפירוש דברי הברייתא (בדף סד ,א) שאין
דין 'עולה עמו' אלא בפניו שלפי זה גם בדין חלילין ומקוננות שהוא לאחר מיתה (ואם
כן אין הם יחד) אין דין 'עולה עמו' ,והרי שם פסק מפורש שגם לאחר מיתה 'עולה
עמו' .ואם כן ,אף אם יהיה הפירוש כדעת הר"ן בדעת רש"י וכדעת הרא"ש עצמו שם

קח
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בתוספותיו ,הרי כבר הכריע הרא"ש שלהלכה לא פוסקין כמו תנא קמא ורבי נתן
שבברייתא שם אלא לעולם 'עולה עמו' אף שאינה עימו.
בפד"ר (שם עמוד  )116כתבו:
ולהסוברים כהתוספות ואינך אין סתירה מהתוספתא דהרי שם
המדובר כשמת בעלה ואין במיתה זו משום סיבה שלא תקבל
את מזונותיה כבחיי בעלה ,אכן כשהפירוד בין בני הזוג בא מתוך
סיבות שגם האשה היא גורם בהא ליתא להך כללא של עולה
עמו כנ"ל.
היינו שהם כתבו לתרץ את הדין הנ"ל של חלילין שמכיוון שהפירוד אינו באשמת
האישה לכן לכולי עלמא עולה עמו.
אכן אי אפשר לומר כן ,שהרי לפי רש"י (כמו שהביאו ממנו והוא ממהדורא קמא
[וכמובא בשיטה מקובצת]) הכלל הוא שכשאינה עימו אינה 'עולה עמו' – ואין מקור
לומר שהסיבה היא מפני שהיא הגורם לכך ,ומהיכן אפוא לקחו חילוק זה? ועוד
שבדברי תוספות הרא"ש הנ"ל מבואר שקישר את דין המשנה של חלילין לדין 'עולה
עמו' הרגיל ומ וכח מדבריו שבדין חלילין עצמו יש סתירה לדינו של רש"י אף ששם
בוודאי היא אינה הגורמת ,ועל כורחנו שאין לחלק בכך .וממילא להלכה שכן פוסקים
כהא דחלילין שיש לה גם לאחר מיתה ,אם כן הוא הדין ש'עולה עמו' גם כשאינה עימו.
עוד יש להקשות שהרי דברי הגמרא על כר וכסת ,שממנה למדו את דבריהם,
נאמרו על אותה משנה שנכתב בה דין של המשרה אשתו על ידי שליש ,והמשנה באה
לומר שמי שמשרה אשתו על ידי שליש חייב לתת לה את המזונות השנויים במשנה
ובנוסף חייב לה כר וכסת .אם כן ,כיצד אפשר לומר שדין כר וכסת שחייב לה נאמר
רק כשהוא עימה בפועל ,והרי מקור הדין של כר וכסת נכתב לגבי מי שאינו נמצא
בפועל עם אישתו אלא משרה אותה על ידי שליש?
וכן כתבו בהערות על השיטה מקובצת (הוצאת מוסד הרב קוק הערה  )56שהביא
דברי הרשב"א שהובאו לעיל שכתב שפירוש זה ,שאין לה אלא כשהיא עמו בפועל,
אינו מחוור ,וכתבו בטעם הדבר:
אפשר דכוונתו למה שהקשה התוספות הרא"ש והריטב"א דלפי
זה יקשה מסוף דברי משנתנו "במה דברים אמורים? בעני
שבישראל ,אבל במכובד הכל לפי כבודו" והא מתניתין במשרה
אותה על ידי אחר.
ועוד כתבו שם להוכיח שגם דעת הרמב"ם כן שדין 'עולה עמו' הוא אף שלא
בפניו:
והנה משיטת הרמב"ם גם כן מוכח כדברי הרשב"א כאן ,שהרי
פסק (בפרק יח מאישות הלכה ג) שאלמנה גם כן עולה עמו
ואינה יורדת .ועיין שם ברב המגיד שלמד שמקורו ממה דאמרינן
"משתמשת במדור כדרך שנשתמשה בחיי בעלה" ומשמע אף
דהוה במצב של 'עולה עמו' בחייו ,וכמובן שלשיטת הראשונים
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פסקי דין
דאין דין 'עולה עמו' שלא בפניו וודאי שלא יהיה הדין כן
באלמנה.
ובאמת צריך ביאור לדעה זו ,שאם הבעל זן אותה על ידי שליש באופן המובא
במשנה (דף סד ,ב) אין דין 'עולה עמו' ,שהנה דעת הרמב"ם (בפרק יב מאישות הלכה
ב) שיכול להשרות אותה על ידי שליש בעל כורחה .ולפי הרמב"ם שיכול להשרות
א ותה בעל כורחה ,מדוע תפסיד דין 'עולה עמו' הרי היא מצידה רוצה להיות עמו ורק
שהוא בעל כורחה נותן לה על ידי שליש ומדוע תפסיד לפי דעה זו את זכותה להיות
ניזונת כ'עולה עמו'.
ולדעת הרא"ש שיכול להשרות אותה על ידי שליש רק בהסכמתה נראה שאין
נפקא מינה כלל בנ"ל ,שמאחר שיכול להשרות אותה רק בהסכמה ממילא יעשו ככל
שהסכימו ואין כלל מקום לדון אם יש לה מזונות של 'עולה עמו' ,שהרי כל עיקר מה
שאינה ניזונת איתו יחד אלא על ידי שליש הוא רק בגלל הסכמתה ,ואם כן לעולם
צריך לבדוק מה נכלל בהסכמתה.
בפד"ר (שם עמוד  )116התייחסו לנידון זה של משרה על ידי שליש וכתבו:
לדעת התוספות צריך לומר דאין ראיה מהמשנה ,שהם יפרשו
דכל הך דינא דמשרה על ידי שליש הוא דוקא במסכימה לכך,
אבל נגד רצונה אינו יכול לומר לה שתאכל לבדה שלא אתו.
ומכיון שסידור זה של השראה על ידי שליש בא על ידי רצון
שני הצדדים לכן עולה עמו כאילו חיתה עמו יחד.
ברם בנדון הריטב"א יש לומר שהבעל פורש מביתו בניגוד
לרצונה ,והיא אין ברצונה להצטרף אליו ,והבעל בדעה שתהיה
יחד אתו .ואם כי אין לה דין מורדת לפי גדרי ההלכה בנידון ,אכן
על כל פנים מפסדת הזכות של עולה עמו.
כלומר :לדעתם חידוש זה שמפסדת מזונות של 'עולה עמו' לא נאמר באופן של
משרה על ידי שליש מכיוון שזה ברצונה ,ורק באופן של הריטב"א נאמר דין זה .ואופן
זה של הריטב"א היינו הדין שכתב תוספות הרא"ש שאינה 'עולה עמו' כשאין הוא
איתה במדינה .וכתבו שדווקא שם איתא לדין תוספות רא"ש שאינו חייב לה מזונות
של 'עולה עמו'.
באמת חילוק זה אינו מובן ולא ברור מהיכן לקחו חילוק זה ,שהרי בדברי תוספות
אין רמז לכך וגם בסברה לא מובן מדוע יש חילוק אם משרה אותה על ידי שליש
שהוא לרצונה או שנוסע ממנה והיא ניזונת לבדה ,הרי זה בניגוד לרצונה וכמו שאינו
יכול לכוף אותה להיות ניזונת על ידי שליש ובכך להפסיד לה את דין 'עולה עמו' הוא
הדין שאינו יכול לעזוב אותה ולנסוע למדינה אחרת ובכך להפסיד אותה מזונות של
'עולה עמו' .וממה נפשך – אם איירי בכהאי גוונא שהדין נותן שהיא חייבת ללכת
איתו ,אם כן משלא הלכה הרי אינו חייב לזונה כלל ,ואם איירי באופן שאינה חייבת
ללכת איתו ,אם כן חייב לה מזונות שלמים גם כפי 'עולה עמו' ומדוע ייגרע חלקה.
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בדעת רש"י הבאנו לעיל שדעת הר"ן שלפי רש"י אין לה מזונות של עולה עמו
כשאינה איתו בפועל .אכן הבאנו שדעת הרשב"א שגם לרש"י אין הפירוש כן .ועוד
נראה שגם דעת הריטב"א לפרש ברש"י פירוש אחר וזו לשונו (מסכת כתובות דף סה
עמוד א):
ויש שפירשו עוד בשיטת רש"י ז"ל דאורחא דבנות משפחתו
ולאו אורחא דבנות משפחתה ,ומתניתין בעני היא כדקתני סיפא,
ובהא נמי איירו רבנן ורבי נתן ,וכי אמרינן 'עולה עמו' הני מילי
כשיש לו ,אבל כשאין לו אין מחייבין אותו לחזר בעיר וליתן לה
מטעמא ד'עולה עמו' .הא אילו הוה אורחא דבנות משפחתה חייב
לחזר וליתן לה כדי שלא תהא יורדת ,ואפילו הכי חייש רבי נתן
דדילמא אתי בין השמשות ומגני לה על ארעא ,הלכך בעי
למשבק כר דידיה בהדה לכי אזיל התם בלילי שבת ,וכיון שיש
לו כר בטל הא ודאי שוכבת עליו ,דהוה ליה כעשיר ועולה עמו.
וזהו פירוש נכון והתוספתא שכתבנו למעלה מסייעת לו.
לפי פירושי הראשונים הנ"ל מבואר שגם לדעת רש"י אין יסוד לכלל זה .ומעתה
איך אפשר להביא להלכה שרש"י סבר כן ,והרי יש הרבה מפרשים שלא מפרשים כן
ברש"י ,בדבריו שבמהדורא בתרא [וכלפנינו] .אם כן להלכה קשה להביא שזה שיטת
רש"י .ועוד שגם הרשב"א שהבאנו לעיל כתב שפירוש זה בדעת רש"י אינו מחוור וכן
דעת הריטב"א כדלעיל.
יוצא שרבנו חננאל ,הרי"ף ,הרמב"ם ,הרשב"א ,הריטב"א והר"ן סוברים במפורש
שיש דין 'עולה עמו' גם שהם לא יחד .וגם בדעת רש"י סוברים הרשב"א ,הרא"ש
והריטב"א כן .והשולחן ערוך פסק שהדין 'עולה עמו' גם אחר מיתה ,אם כן ודאי הכריע
כן ואיך אפשר להגיד שיש בזה מחלוקת שלא הוכרעה.
גם לסוברים שאינה 'עולה עמו' כשאינה עימו היינו דווקא כשהיא אשמה בפירוד
מסיבה נוספת נראה שאין לקבל מה שכתבו בפסק הדין של בית הדין האזורי בזו
הלשון:
אבל במזונות של 'עולה עמו' נראה שהתנאי שהאשה חיה עמו
בבית הוא חלוט ,ובכל מקרה של פרוד – יהיה באשמת מי –
הבעל אינו חייב לתת לאשה מזונות של 'עולה עמו'.
הרי בגמרא ריש פרק המדיר מפורש להפך ,דאיתא שם (כתובות ע ,ב)" :לא
צריכא דרגילה בבית נשא וקא מגלגלא בהדיה דאמרה ליה' :עד האידנא דלא אדרתן
גלגילנא בהדך ,השתא דאדרתן לא מצינא דאיגלגל בהדך"'.
ומפרשים תוספות (דיבור המתחיל "והאידנא"):
דמיירי שאין בני משפחתה העשירים כמו בעלה רגילין בכך,
אלא אביה מתוך עושרו היה מוותר ,הלכך יש לה לגלגל עמו
וכשאינה עמו יש לה להנהיג כמו שהייתה רגילה בבית אביה.
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פסקי דין
מבואר שבמקום שהאישה הסתפקה בפחות כשגרו יחד והתגלגלה עמו בפחות
מבית אביה ,אף על פי כן במקום שאינה עימו – אם הבעל גורם שהם לא יחד חייב
לה כמו שהייתה רגילה בבית אביה ,שהוא יותר ממה שהיה זן מקודם .אם כן איך
אפשר להגיד שלא משנה מי אשם בפירוד?
בפסק הדין של בית הדין האזורי ציטטו מהפד"ר הנ"ל בשם הרב טנא זצ"ל
כדבריהם .אומנם בפד"ר הנ"ל כתוב במפורש להפך ,שאף לדבריהם במקרה שהבעל
מורד אפילו רק ממזונות וכל שכן מורד מאישות (והייתי מוסיף :גם במקרה שהוא
אשם בפירוד בין בני הזוג) ,ודאי שהבעל חייב לאשתו מזונות וכל הצרכים לפי דין
'עולה עמו' .וכך איתא שם (פסקי דין רבניים חלק ב עמוד :)117
אכן כל זה כשאין כאן מרדות בדיני אישות והמדובר הוא רק
כשמתכלכלת שלא אתו יחד ,אם מתוך שזכותו הוא לומר שלא
תאכל אתו וכשיטת הרמב"ם ,אם מתוך קבלתה והסכמתה לכך
או מתוך איזו שהיא סבה אחרת שנאלצים בני הזוג להיות בנפרד
וכנ"ל.
אבל כשיש מרידה מצד הבעל בדיני וחיובי אישות וכלכלתה
בנפרד היא תוצאה ממרדותו הרי בודאי שלא הפסידה על ידי כך
את זכותה להיות לפי רמתו ועושרו הוא.
אם כן גם לדברי הרב טנא זצ"ל יש נפקא מינה גדולה בשאלה מי אשם בפירוד.
ועל בית הדין היה צריך לחקור ולבדוק מי אשם ולפי זה ,אם הבעל אשם בפירוד –
לפסוק מזונות לפי דין עולה עמו ,ולא להתעלם ולא לבדוק מי אשם בפירוד.
לכן צריך לבדוק מי אשם בפירוד ולפסוק בהתאם.
הרב א' אהרון כץ
ראיתי את אשר כתב ידידי הרה"ג אהרן כץ שליט"א בעניין מדין 'עולה עמו' במזונות
אישה שלא חיה עם בכלה ואמרתי אשנה פרק זה.
'עולה עמו' כשאינה עימו
זו לשון המשנה (כתובות דף סד ,ב):
המשרה את אשתו על ידי שליש – לא יפחות לה משני קבין
חטין או מארבעה קבין שעורין [ ]...ונותן לה חצי קב קיטנית
וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ,ואם אין לו – פוסק
לעומתן פירות ממקום אחר .ונותן לה מטה מפץ ומחצלת ,ונותן
לה כפה לראשה וחגור למתניה ,ומנעלים ממועד למועד [ ]...נותן
לה מעה כסף לצורכה .ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת .ואם
אין נותן לה מעה כסף לצורכה – מעשה ידיה שלה .ומה היא
עושה לו? משקל חמש סלעים [ ]...ואם היתה מניקה – פוחתין
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לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה .במה דברים אמורים?
בעני שבישראל ,אבל במכובד – הכל לפי כבודו.
ועל זה אומרת הגמרא (שם דף סה ,א):
ונותן לה מטה ומפץ [ ]...תנו רבנן" :אין נותנין לה כר וכסת,
משום רבי נתן אמרו :נותנין לה כר וכסת ".היכי דמי? אי
דאורחה ,מאי טעמא דתנא קמא? ואי דלאו אורחה ,מאי טעמא
דרבי נתן? לא צריכא ,כגון דאורחיה דידיה ולאו אורחה דידה,
תנא קמא סבר :אמר לה" :כי אזילנא שקילנא להו ,וכי אתינא
מייתינא להו בהדאי ".ורבי נתן סבר :אמרה ליה" :זימנין דמיתרמי
בין השמשות ולא מצית מייתי להו ,ושקלת להו לדידי ומגנית לי
על ארעא".
ופירש רש"י:
אי דאורחה – דרך בנות משפחתה.
אורחיה – דרכו לישן על כרים וכסתות ואנן קיימא לן עולה
עמו.
כי אזילנא – ואני משרה אותך על ידי שליש שקילנא להו
בהדאי.
וכי אתינא – ותשכבי עמי מייתינא להו.
ושקלת לדידי – מפץ שלי או אם אקנה כר וכסת משלי.

לכאורה משיטת רש"י עולה שגם תנא קמא וגם רבי נתן סוברים שאין דין 'עולה
עמו' כאשר היא לא נמצאת עימו ,אלא שרבי נתן סובר שיש חשש שמא יבוא אצלה
בין השמשות ולא יוכל להביא את הכר והכסת לכן צריך לתת לה את הכר והכסת.
ולכאורה קשה :אם כן ,כיצד מתיישבת המשנה שממנה עולה במפורש שהמשרה
את אשתו על ידי שליש יש דין 'עולה עמו' שהרי נכתב מפורש במשנה "במה דברים
אמורים? בעני שבישראל ,אבל במכובד – הכל לפי כבודו".
ואכן הרמב"ן (שם) כתב ליישב קושיה זו וזו לשונו:
הא דאמרינן לעיל "לא צריכא כגון דאורחא דידיה ולאו אורחא
דידה" ,כלומר דרגיל בה איהו ולא רגילה בה איהי לא בבית אביה
ולא בבית בעלה ואין דרך בנות משפחתו בכך ואין דרך בנות
משפחתה בכך ,שאם היה דרך בנות משפחתו או בנות משפחתה
קיימא לן 'עולה עמו ואינה יורדת עמו' .אלא מאי אורחא –
רגילה קאמרינן – כלומר שאינה רגילה בכך לא בבית אביה ולא
בבית בעלה .ורבינו הגדול ז"ל השמיטה נראה שהוא מפרש
דאורחא דרך בנות משפחתה ,ולפי פירושו אין הלכה כאחד מהן
אלא נותן לה כר וכסת משום דעולה עמו ואינה יורדת עמו
והלכתא כרבי נתן ולא מטעמיה .וכן כתב רבינו חננאל ז"ל.
לדעת הרמב"ן אכן ברור שיש דין 'עולה עמו' ואינה יורדת גם כשהוא לא גר איתה
כמשרה את אשתו על ידי שליש של המשנה אלא שהברייתא מדברת במקרה שבו
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"לא רגילה בה איהי לא בבית אביה ולא בבית בעלה ואין דרך בנות משפחתו בכך ואין
דרך בנות משפחתה בכך" ,לכן אין דין 'עולה עמו'.
והוסיף הרמב"ן שדעת הרי"ף בהסבר הברייתא הוא כפירוש רש"י שהברייתא
סוברת שאין דין 'עולה עמו' כשהוא לא עימה ולכן הברייתא אינה להלכה ,וכתב שכן
דעת רבנו חננאל.
והרשב"א (שם) כתב ביישוב הקושיה וזו לשונו:
הא דאמרינן "כגון דאורחיה דידיה ולאו אורחא דידה" פירש
רש"י ז"ל [היינו פירוש רש"י במהדורא קמא] :שדרך בני
משפחתו לישן על גבי כרים וכסתות ואין דרך בני משפחתה
בכך .וכן נראה מדברי רבינו אלפסי ז"ל שלא כתבה כלל כלומר
דאין הלכה כחד מינייהו דהא קיימא לן ד'עולה עמו' וכיון
דאורחיה דידיה אפילו לדידה יהבין ,ויש מי שפירש דלא אמרו
'עולה עמו' אלא כשהיא עמו ואינו מחוור כלל.
והראב"ד ז"ל פירש דכר וכסת יתירא קאמר אבל לדידה ודאי
יהבינן לה משום דקיימא לן ד'עולה עמו' והא דאוקימנא
באורחיה דידיה ולא אורחיה דידה משום דבאורחה בכך ודאי
יהבין לה כר וכסת יתירא משום לתא דידה דזימנין סגיאין
דמתרמי ליה הכין דאתי בין השמשות ולא מייתי כר וכסת
לדידיה ושקיל דידה ומגני לה על ארעא אבל בדאין אורחא דידה
לא חיישינן להכי ,ואינו מחוור בעיני []...
והרמב"ן נ"ר פירש "אורחא דידה" ו"אורחיה דידיה" דהכא –
רגילה ואינה רגילה ,ולא דרך משפחתו ומשפחתה קאמר דבההיא
הא קיימא לן ד'עולה עמו' אלא כשאין דרך משפחתה ומשפחתו
אלא שהוא רגיל בכך ובכי הא לא אמרינן 'עולה עמו' .ואין
הלשון מיושב בכך ,ועוד דתמיהא לי אפילו הכי למה נותן לה כר
וכסת לשכב עליהם כיון דאינה רגילה לא בבית אביה ולא בבית
בעלה וכי מפני שהוא בא בין השמשות לפעמים מעלים לה ליתן
כר וכסת שתישן היא עליהם כל ימות החול ,ונותנים לה לשכב
היא עליהם משמע .ועוד דמשום חששא דזימנין אתי בין
השמשות ושקיל מפץ או מחצלת דידה ומגני לה על ארעא לא
הווי ליה למיתן לה אלא מפץ ומחצלת דאי לא מייתי גני הוא
במפץ יתירא וגניא היא אדידה.
ונראה לי דהכי פירושא" :כגון דאורחיה דידיה" כלומר דרך בנות
משפחתו "ולא אורחה דידה" – אין דרך בנות משפחתה כמו
שפירש רש"י ז"ל .וכיון שכן כשהוא עני אין מחייבין אותו לחזר
וליתן לה כר וכסת ,דאלו הוה אורחא דידה הוו מחייבי ליה
משום ד'אינה יורדת עמו' לעולם אלא מחזר בעיר וטרח ומייתי
לה .אבל כשאין לה אלא מצד 'עליתו של בעל' אין מחייבין אותו
ליתן לה כל שהוא עני .והלכך לתנא קמא אינו נותן לה כלל ואי
משום שהוא דרכו ושוכב לעולם על כר וכסת כי אתי מייתי ליה

קיד
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בהדיה ,ולרבי נתן יהיב לה משום דזימנין דאתי בין השמשות,
וכי לא משכח כר וכסת אפילו מנח בהדה מפץ יתירא שקיל
דידה נמי וגני על תרוויהון דליהוו ליה תרוויהון ככר וכסת .וכיון
שהוא צריך להניח אצלה כר וכסת משום ליתיה ,גניא איהי
עלייהו כל אימת דלא אתי ליה ,משום דכיון דמנחי התם ואיהי
סלקא בהדיה כי איתנהו מיהא גניא עלייהו .והכין משמע
בתוספתא דתניא התם" :יין אין לה שאין נשותיהן של עניים
שותות יין ,כר אין לה שאין נשותיהן של עניים ישנות על כר,
מותר מזונות שלו ומותר בלאות שלהֶ ,ה ֱעשיר – עולה עמו ֶה ֱעני
– אין יורדת עמו ".אלמא לאו משום רגילותה ורגילותו הוא ולאו
כר יתירא קאמר ,אלא משום שאין דרכן של נשותיהן של עניים
לישן על כר וכסת ,וכשאין דרכה הא דרכה בכך אינה יורדת
עמו אף על פי שהעני ,וגרסינן נמי בירושלמי" :כר אין לה שאין
נשי העניים ישנות על הכר ".אלא דאכתי קשיא לישנא דגמרא
דקאמר" :זימנין דמיתרמי בין השמשות ולא מצית מייתית להו
לדידך ושקלת להו לדידי" דמשמע 'דידי' דומיא 'דידך' דאלמא
איהי נמי כר וכסת יש לה כדברי הראב"ד ז"ל ,דאי לא ,הווה לה
למימר" :לא מייתית לדידך ושקלת למפץ דידי ".וצריך עיון.

העולה מדברי הרמב"ן שהוסיף את פירושו של הראב"ד ואת פירושו הוא ונדחק
בכל הפירושים אבל ברור לו שדין עולה עמו שייך גם כשאינה עמו .ולאחר שהביא
שהרי"ף השמיט בגלל זה להלכה את דברי הברייתא .כתב" :ויש מי שפירש דלא אמרו
'עולה עמו' אלא כשהיא עמו ואינו מחוור כלל ".ולכאורה קשה מה שכתב "יש מי
שפירש" הרי הוא עצמו כתב שכך פירשו רש"י והרי"ף את הסוגיה? על כורחך יש לומר
שאחרי שכתב שרש"י מסביר כך את הסוגיה הבין שרש"י כרי"ף שלא פסק כברייתא
להלכה ,ולכן תמה על הפוסק – שלא כתב את שמו – שפסק דלא אמרו עולה עמו
אלא כשהיא עמו ואינו מחוור כלל.
ועיין בריטב"א (שם) שכתב:
פירש רש"י ז"ל :שדרך בני משפחתו לישן על גבי כר וכסת ואין
דרך בנות משפחתה .והא דאמרה "שקלת דידי" פירש ז"ל :שקלת
מפץ דידי או כר וכסת שאקנה משלי .פירוש לפירושו :דלפום
פשטא משמע "שקיל דידי" שקיל כר שלי ,ואיהי – הא לית לה
כר.
והקשו בתוספות דהא קיימא לן (לעיל מח ,א) 'עולה עמו' מחיים,
והכא בין לרבי נתן בין לרבנן אינו נותן לה כר לשכיבתה ,ותירצו
דכי אמרינן 'עולה עמו' הני מילי כל שהיא עמו אבל לא כשאינה
עמו כגון משנתנו .והקשו על זה דהא קתני סיפא" :במה דברים
אמורים? בעני שבישראל ,אבל במכובד – הכל לפי כבודו"
[בריטב"א חסר חלק מהדברים והושלם במהדורות החדשות על
פי תוספות הרא"ש :ואמאי והא אינה עולה עמו אלא כשהיא
אצלו והרי השרה אותה על ידי שליש ,ויש לומר דהכי קאמר:
"במה דברים אמורים? בעני שבישראל" – כלומר שנשא בת עני
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"אבל במכובד" – שנשא עשיר ,דכיון דבת עשיר היא 'אינה
יורדת עמו' אפילו שלא בפניו כיון שידו משגת] שאינה יורדת
עמו אף על פי שאינה עמו .כן פירשו בשם ר"י ז"ל.
וקשיא לן מהא דאמרינן לקמן :חמשין זוזי פשיטי – דאי סלקא
דעתך זוזי ממש עני שבישראל חמשין זוזי מנא ליה ,דאלמא
האי "עני שבישראל" דקתני מתניתין אבעל קאי .ויש לי לדחות
לפי דבריו ז"ל דהכי קאמר :כיון שהבעל נותן לה חמשים זוז אף
אביה היה נותן לה ואביה עני מנא ליה.
ואחרים פירשו דתנא קמא ורבי נתן דהכא סבירא להו שאינה
עולה עמו אפילו מחיים ולית הלכתא כותייהו ,וזה דעת הרי"ף ז"ל
שלא כתב ברייתא זו כלל.
והראב"ד ז"ל פירש דהכא בכר יתירא פליגי []...
והרמב"ן ז"ל פירש" :אורחיה דידיה" – דקפיד אכרים וכסתות,
"ולאו אורחא דידה" – למקפד על כרים וכסתות .ולאו באורחא
דבני משפחה עסקינן ,דהכא במאי עסקינן כשאין דרך בני
משפחתה ולא בנות משפחתו ,שאילו היה דרך בנות משפחתו
דכולי עלמא 'עולה עמו' .ובזה לשון הגמרא מיושב יפה []...
ויש שפירשו עוד בשיטת רש"י ז"ל ד"אורחא דבנות משפחתו"
ו"לאו אורחא דבנות משפחתה" ומתניתין בעני היא ,כדקתני
סיפא ובהא נמי איירו רבנן ורבי נתן .וכי אמרינן 'עולה עמו' הני
מילי כשיש לו אבל כשאין לו אין מחייבין אותו לחזר בעיר
וליתן לה מטעמא ד'עולה עמו' ,הא אילו הוה אורחא דבנות
משפחתה חייב לחזר וליתן לה כדי שלא תהא יורדת .ואפילו הכי
חייש רבי נתן דדילמא אתי בין השמשות ומגני לה על ארעא,
הלכך בעי למשבק כר דידיה בהדה לכי אזיל התם בלילי שבת,
וכיון שיש לו כר בטל הא ודאי שוכבת עליו ,דהוה ליה כעשיר
ו'עולה עמו' .וזהו פירוש נכון והתוספתא שכתבנו למעלה מסייעת
לו []...
העולה מדברי הריטב"א שאחרי שנדחק ככל הראשונים דלעיל הביא את שיטת
תוספות הרא"ש שממנה יוצא שבבת עני כשאינה עמו אין דין עולה עמו ,שפירש
שהאמור במשנה "במה דברים אמורים? בעני שבישראל ,אבל במכובד – הכל לפי
כבודו" מוסב על אבי האישה ולא על הבעל.
אולם המעיין בתוספות הרא"ש עצמו יראה שאין הוא מקבל פירוש זה אלא כתב:
ולי נראה דבמאכל ובמשתה ובמלבושים שהם לתענוג הגוף
ולכבוד 'עולה עמו' אפילו אינה אצלו דחייב אדם לאהוב את
אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו כדאיתא בהבא על יבמתו (סב,
ב) אבל תענוג יתירא דכר וכסת וכן לענין חלילין ומקוננות בהני
הוא דאמרינן דאינה עולה עמו כשאינה אצלו.

קטז
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הרא"ש מעמיד את דברי הברייתא רק ב'תענוג יתירא' אבל "במאכל ובמשתה
ובמלבושים שהם לתענוג הגוף ולכבוד – עולה עמו אפי' אינה אצלו דחייב אדם לאהוב
את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו".
גם בשיטת רש"י למד הריטב"א אחרת" :ויש שפירשו עוד בשיטת רש"י ז"ל
דאורחא דבנות משפחתו ולאו אורחא דבנות משפחתה ומתניתין בעני היא".
אם כן :ברשב"א לא ברור מה הבין ברש"י ובכל זאת הבין שאין דבריו להלכה
והריטב"א הביא ראשונים שהבינו ברש"י שגם הוא סובר שעולה עמו גם שלא בפניו,
והברייתא עוסקת במקרה מיוחד.
גם הרא"ה כתב במפורש:
הא דאמרינן "כגון דאורחיה דידיה ולאו אורחא דידה" ,כלומר
שאין דרך בנות משפחתה לישן בכר וכסת ,ולא בנות משפחתו,
דאלו הוה אורחא דידיה – הא קיימא לן (מח ,א)' :עולה עמו'
ולא 'יורדת עמו'.
לסיכום :רבנו חננאל ,הרי"ף ,הרמב"ם ,הראב"ד ,הרמב"ן ,הרשב"א ,הרא"ה,
הריטב"א והרא"ש – כולם אינם מקבלים שאין דין 'עולה עמו' כשאין הוא עימה.
בדעת רש"י :על פי הרשב"א והריטב"א לא ברור אם הוא סובר שאין אומרים
עולה עמו כשאינה עמו .ובוודאי לא ברור שפסק זאת להלכה ,אף על פי שהר"ן הבין
כך ברש"י – שכתב:
ומכל מקום למדנו מדברי רש"י דבכהאי גוונא לא אמרינן 'עולה
עמו' אלא בפני בעלה ,דאי לאו הכי מדינא נמי היה לו לתת לה
כר וכסת ,ומאי טעמא דתנא קמא שאמר אין נותן ,ורבי נתן נמי
לא אמר נותנים אלא משום דאתרמי [ ]...והרי"ף לא כתב
ברייתא זו []...
דעה זו שאין אומרים 'עולה עמו' כשאינה עימו הובאה בריטב"א ובתוספות רא"ש
והם דחו אותה.
השולחן ערוך גם הוא לא הביא דעה זו להלכה .ואדרבה משגרת לשונו (אבן העזר
סימן ע סעיף ה) מוכח להפך:
בשולחן ערוך (שם) מבואר (על פי הגמרא בכתובות קז ,א–ב)" :מי שהלך
למדינת הים ובאה אשתו לתבוע מזונות" וכו' .ועיין ברמ"א שהוסיף דין עזב בקטטה
(שפוסקים לה גם בשלושה חודשים ראשונים) ,ועיין בדינא דחיי (מצווה פא עמ' עו
טור ד במהדורה הישנה ,במהדורת מכון הכתב – עמ'  ,379הובא באוצר הפוסקים
סימן ע אות כב) ,שאפילו לא רוצה לעגנה אלא שלא רוצה לעמוד בצל קורתה פוסקים
לה מזונות מיד.
ו לכאורה היו צריכים להזכיר שאין דין 'עולה עמו' כשהוא לא נמצא איתה (אילו
סברו כך) ,ומשלא הזכירוהו אנו רואים שבסתם 'עזב' – שזה מקרה רגיל ושכיח –
פוסקים לה מזונות.
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ולא מצאנו לאחד מן הפוסקים שכתב שאין לה דין 'עולה עמו' – חיפשתי באוצר
הפוסקים שמביאים את כל אשר נפסק על דינים אלו והביאו רק את דברי הפד"ר (חלק
ב פסק דין המתחיל בעמוד .)113
סוף דבר
כשכל הראשונים ,השולחן ערוך ונושאי כליו ,הפוסקים האחרונים שבספרות השו"ת –
כולם אינם סוברים שכשאינה עימו יש שינוי במזונות ואין דין 'עולה עמו' אי אפשר
לפסוק נגד כל הפוסקים בגלל ספק שיטת רש"י ותוספות שדחוה כולם.
אף לחולקים על כך – הדין תלוי בסיבת הפירוד
זאת ועוד ,אף בפד"ר הנ"ל כתבו שאם הבעל מורד ברור ש'עולה' לרמתו אף על פי
שאינה עימו ,וזו לשונם:
אכן כל זה כשאין כאן מרדות בדיני אישות והמדובר הוא רק
כשמתכלכלת שלא אתו יחד ,אם מתוך שזכותו הוא לומר שלא
תאכל אתו וכשיטת הרמב"ם ,אם מתוך קבלתה והסכמתה לכך
או מתוך איזו שהיא סבה אחרת שנאלצים בני הזוג להיות בנפרד
וכנ"ל ,אבל כשיש מרידה מצד הבעל בדיני וחיובי אישות
וכלכלתה בנפרד היא תוצאה ממרדותו הרי בודאי שלא הפסידה
עי"כ את זכותה להיות לפי רמתו ועושרו הוא.
אשר על כן ברור שבמקרה דידן היה על בית הדין – לשיטתו – לברר על כל
פנים מדוע אינם חיים יחד ,אף על פי שלדעתנו כל זמן שלא נפסקו מזונות האישה
מחמת מרידתה וכד' הרי שהיא זכאית למזונות 'עולה עמו' אף על פי שהם בפירוד.
מסקנת דברינו
בית הדין האזורי כתב בפסק דינו שלמרות הסדקים שנתגלעו בעמדת הבעל (שלפיהם
באמת ייתכן שהוא משתכר שכר גבוה יותר) ,עדיין לא נוכל לחייבו במזונות גבוהים
מהסיבה שבכל מזונות שהאישה זכאית להם מדין 'עולה עמו' ,הזכאות היא רק אם היא
עימו בבית ,אך אם אינה עימו בבית אינה זכאית להם ,אף אם עזיבתה את הבית היא
מחמתו.
אבל לפי מה שבארנו לעיל ,כאשר בני הזוג בפירוד מחמת הבעל ,וודאי כאשר
הבעל מורד ,הרי הוא חייב לאשתו מזונות וכל הצרכים לפי דין 'עולה עמו'.
הרב אליעזר איגרא
לאחר העיון בדברי חבריי אבקש להצטרף לדעתם אך להוסיף מעט ,בהתייחס לפסק
הדין שבפד"ר ב'.
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החלטת בית הדין בנתניה מתאריך ד' באדר תשע"ז ( )2.3.2017קבעה כי אישה
שאינה חיה עם בעלה אינה זכאית אלא לחיוב המזונות הבסיסי ,אבל דין 'עולה עמו'
לא נאמר אלא באופן שבני הזוג חיים יחד ,ובכל מקרה של פרדה – יהיה באשמת מי
שיהיה – הבעל אינו חייב לתת לאשה מזונות של 'עולה עמו'.
בית הדין מסתמך בהחלטתו על דברי הראשונים בסוגיית כר וכסת ועל מה שכתב
בספר ברכת שלמה לגר"ש טנא (סימן יט) ,שלדעת רש"י אין חיוב מזונות של 'עולה
עמו' אלא כשהם חיים יחד ,ואף על פי שהרמב"ן חולק – אין להוציא ממון נגד דעת
רש"י.
נראה לי שהדברים אינם נכונים כלל וכלל.
תחילה אציין שכנראה כוונת ביה"ד לפסק דין של הרה"ג :ש' ב' ורנר – אב"ד ,ש'
טנא וי' הלוי אפשטיין ,שמופיע בפד"ר חלק ב' (עמ'  )113ומופיע גם באוצר הפוסקים
(סימן ע סעיף ג) בשם משפטי שמואל לגרש"ב ורנר שהיה אב"ד ההרכב זה (מהדורא
קמא סימן יט) ,ולא בברכת שלמה לגר"ש טנא (אעיר שבאוצר הפוסקים הביא כן
בשם משפטי שמואל במהדורא קמא .במהדורא בתרא לא מובא פסק דין זה ,ושמא
גם הוא חזר בו .על כל פנים הדברים הם כנראה של הגרש"ב ורנר ולא של הגר"ש טנא
זכר צדיקים לברכה).
אציין כי בעיקרון ברור לכאורה שהדברים שבפסק הדין שבפד"ר (שם) תמוהים
מאוד ,ולמשל החילוק בין לאחר מיתה או מחיים ,שהוצרכו לו מכוח דברי התוספתא
לגבי שומרת יבם ,והרי זו גמרא מפורשת וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך שיש דין
'עולה עמו' לאחר מיתה ,וכמו שנביא מדברי הרא"ש.
בפד"ר שם נכתב בסוף הדברים:
בסיכום ,לפנינו שלש שיטות בדין עולה עמו ואינה יורדת עמו:
(א) שיטת רש"י דעולה עמו מחיים הוא רק כשהיא אתו ,מה
שאין כן כשאינה אתו יחד קנה מדת מזונותיה וצרכיה הוא כפי
הנהגת בית אביה( .ב) שיטת התוספות שהובא בריטב"א
דבשאינה עמו מתוך הסכמתה ורצונה יש לה הדין של עולה עמו
וזכות זו נופלת רק כשמוכרח שלא להיות אתה מתוך איזה סיבה
צדדית וכהך דתנא קמא ורבי נתן בכר וכסת( .ג) שיטת הרמב"ן
והרי"ף דבכל ענין שייך הכלל של עולה עמו והך דרבי נתן ותנא
קמא אינו להלכה (ראה בריטב"א שכתב "עולה עמו מחיים" ,אכן
ברמב"ן לא מובא כך).
אכן כל זה כשאין כאן מרדות בדיני אישות והמדובר הוא רק
כשמתכלכלת שלא אתו יחד ,אם מתוך שזכותו הוא לומר שלא
תאכל אתו וכשיטת הרמב"ם ,אם מתוך קבלתה והסכמתה לכך
או מתוך איזו שהיא סבה אחרת שנאלצים בני הזוג להיות בנפרד
וכנ"ל .אבל כשיש מרידה מצד הבעל בדיני וחיובי אישות
וכלכלתה בנפרד היא תוצאה ממרדותו הרי בודאי שלא הפסידה
על ידי כך את זכותה להיות לפי רמתו ועושרו הוא.
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לכך הכריעו שם למסקנה שמאחר שהבעל אינו זן את אשתו מחמת מרידתו בה
עליו לשלם לה כפי חיובו גם מדין 'עולה עמו' ,וכל דבריהם אינם אלא באופן שהבעל
אינו מורד באשתו .אם כן ,גם אם נקבל את דבריהם ברור שבאופן שהבעל אינו זן את
אשתו מחמת מרידתו עליו לשלם לה דמי מזונות מלאים כולל כל מה שנדרש מדין
עולה עימו ואינה יורדת עימו.
אמנם גם באופן שהבעל אינו מורד באשתו נראה שלמעשה עליו לשלם לאישה
את כל דמי המזונות בהתאם לדין 'עולה עמו' ,ודלא כמו שכתבו בפד"ר.
תחילה נבאר את דברי הראשונים בסוגיה זו בקיצור.
שנינו בגמרא בכתובות (סה ,א):
תנו רבנן" :אין נותנין לה כר וכסת ,משום רבי נתן אמרו :נותנין
לה כר וכסת ".היכי דמי? אי דאורחה ,מאי טעמא דתנא קמא?
ואי דלאו אורחה ,מאי טעמא דרבי נתן? לא צריכא ,כגון
דאורחיה דידיה ולאו אורחה דידה .תנא קמא סבר :אמר לה" :כי
אזילנא שקילנא להו ,וכי אתינא מייתינא להו בהדאי ".ורבי נתן
סבר :אמרה ליה" :זימנין דמיתרמי בין השמשות ולא מצית מייתי
להו ,ושקלת להו לדידי ומגנית לי על ארעא".
פירש רש"י" :אי דאורחה – דרך בנות משפחתה .אורחיה – דרכו לישן על כרים
וכסתות ואנן קיימא לן עולה עמו".
מבואר מדבריו שמחלוקת התנאים בברייתא היא במקרה שדרך הבעל לישון על
כרים וכסתות ואילו בנות משפחתה של האשה אין דרכן בכך ,ובזה נחלקו התנאים,
שלתנא קמא פטור מלתת לה כרים וכסתות כל זמן שאינם דרים יחד ,ואילו לרבי נתן
חייב מטעם מיוחד ששייך רק במקרה של כרים וכסתות.
משום כך כתב הר"ן (שם כח ,א בדפי הרי"ף):
ומכל מקום למדנו מדברי רש"י דבכהאי גוונא לא אמרינן 'עולה
עמו' אלא בפני בעלה ,דאי לאו הכי מדינא נמי היה לו לתת לה
כר וכסת ומאי טעמא דתנא קמא שאמר אין נותן ,ורבי נתן נמי
לא אמר נותנים אלא משום דמתרמי כו' והרי"ף לא כתב ברייתא
זו.
וכתב הרמב"ן ז"ל שהוא סובר שאין הלכה כאחד מהם אלא נותן
לה כר וכסת משום דעולה עמו ואינה יורדת עמו ,והלכתא כרבי
נתן ולאו מטעמיה.
ולפי זה תרווייהו סבירא להו דאינה עולה עמו אלא דאנן קיימא
לן כרבי נתן משום דעולה עמו ואפילו שלא בפניו.
דהיינו גם הרי"ף מפרש כפירושו של רש"י שמחלוקת התנאים היא במקרה שזו
דרכו של הבעל ולא דרכה של האישה ,אלא שלדעתו שני התנאים הללו סוברים שאין
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כלל דין של 'עולה עמו' ,ולכן אין הלכה כדעתם ,שהרי קיימא לן בכל מקום ש'עולה
עמו ואינה יורדת עמו' ,וממילא אין לחלק בין בפניו לבין שלא בפניו.
על זה המשיך הר"ן שם וכתב שלא מסתבר לומר כפירושו של הרמב"ן בדעת
הרי"ף ,שהרי לא מצאנו בגמרא שיטה כזו שאין כלל דין של 'עולה עמו' ,והגמרא (בדף
סה) מזכירה את דין 'עולה עמו' ואינה מזכירה כלל שלדעת תנא קמא ורבי נתן
ב ברייתא אין דין כזה בכלל .ולכן פירש את דברי הרי"ף בדרך אחרת .וכן הראב"ד
והרמב"ן וראשונים נוספים פירשו את כל הסוגיה בדרכים אחרות ,וגם לפי דרכם ברור
שהדין של 'עולה עמו' נוהג גם במקרה שהבעל והאשה חיים בנפרד.
הרשב"א (שם) כתב:
הא דאמרינן "כגון דאורחיה דידיה ולאו אורחא דידה" פירש
רש"י ז"ל שדרך בני משפחתו לישן על גבי כרים וכסתות ואין
דרך בני משפחתה בכך .וכן נראה מדברי רבינו אלפסי ז"ל שלא
כתבה כלל ,כלומר דאין הלכה כחד מינייהו דהא קימא לן 'דעולה
עמו' וכיון דאורחיה דידיה אפילו לדידה יהבין .ויש מי שפירש
דלא אמרו 'עולה עמו' אלא כשהיא עמו ואינו מחוור כלל.
משמע לכאורה מדבריו שהוא משווה בין שיטת רש"י לשיטת הרי"ף ,וגם לדעת
רש"י דברי ת"ק ור"נ בברייתא הם לפי הצד שלא נוהג דין עולה עימו .אבל צ"ע שהרי
רש"י כותב בפירוש :ואנן קיימא לן עולה עמו ,ובהכרח שכוונתו כמו שהבין הר"ן
מדבריו שאעפי"כ במקרה דנן אינה עולה עימו ,וכדעת היש מי שפירש שהביא
הרשב"א.
עכ"פ לפי דרכו של הר"ן ,שיטת רש"י היא שדין עולה עימו אינו נוהג במקרה
שהבעל והאשה חיים בנפרד.
עוד הביאו בפד"ר שם את שיטת התוספות המובאת בריטב"א שם:
והקשו בתוספות דהא קיימא לן (לעיל מח ,א) עולה עמו מחיים,
והכא בין לרבי נתן בין לרבנן אינו נותן לה כר לשכיבתה .ותירצו
דכי אמרינן עולה עמו הני מילי כל שהיא עמו ,אבל לא כשאינה
עמו כגון משנתנו .והקשו על זה דהא קתני סיפא "במה דברים
אמורים? בעני שבישראל ,אבל במכובד – הכל לפי כבודו" –
שאינה יורדת עמו אף על פי שאינה עמו .כן פירשו בשם ר"י ז"ל.
דהיינו שאף התוספות סוברים כדעת רש"י שדין 'עולה עמו' אינו נוהג אלא באופן
שהם חיים יחד ,אלא שהקשו על זה מדברי המשנה (בדף סד ,ב) העוסקת בדינו של
בעל המשרה את אשתו על ידי שליש ,זאת אומרת באופן שבני הזוג אינם חיים יחד,
ומסיימת המשנה" :במה דברים אמורים? בעני שבישראל ,אבל במכובד – הכל לפי
כבודו" ,ואם כן הרי יש לנו משנה מפורשת ש'עולה עמו ואינה יורדת עמו' אף על פי
שאינם חיים יחד.
על זה כתבו בפד"ר שם:
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פסקי דין
לדעת התוספות צריך לומר דאין ראיה מהמשנה ,שהם יפרשו
דכל הך דינא דמשרה על ידי שליש הוא דוקא במסכימה לכך,
אבל נגד רצונה אינו יכול לומר לה שתאכל לבדה שלא אתו.
ועל זה התבססו שיש כאן שיטה שלישית והיא שיטת התוספות.
אומנם באמת כבר העיר מהדיר הריטב"א בהוצאת מוסד הרב קוק שברור שדברי
הריטב"א חסרים ,והוא מביא את שאלת התוספות ולא את תירוצם.
התירוץ מופיע בתוספות הרא"ש באותה סוגיה:
ויש לומר דהכי קאמר" :במה דברים אמורים? בעני שבישראל",
כלומר שנשא בת עני" ,אבל במכובד" – שנשא בת עשיר –
"הכל לפי כבודו" של עשיר ,דכיון דבת עשיר היא אינה יורדת
עמו אפילו שלא בפניו כיון שידו משגת.
דהיינו שבאמת אין נוהג דין 'עולה עמו' אלא כשהם חיים יחד ,ודברי המשנה
מתפרשים באופן אחר – לשון המשנה "עני" ו"מכובד" מתייחסת לאביה של האשה
ולא לבעל ,וכוונתה לדין של 'ואינה יורדת עמו' ,ודין זה באמת נוהג גם באופן שהבעל
והאישה אינם חיים יחד .ולפי מה שסיים הריטב"א שם שכך פירשו בשם ר"י זו היא
דעת התוספות.
בתוספות הרא"ש שם כתב תירוץ אחר לשאלה זו:
ולי נראה דבמאכל ובמשתה ובמלבושים שהם לתענוג הגוף
ולכבוד 'עולה עמו' אפילו אינה אצלו ,דחייב אדם לאהוב את
אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו כדאיתא בהבא על יבמתו (סב,
ב) .אבל תענוג יתירא דכר וכסת וכן לענין חלילין ומקוננות –
בהני הוא דאמרינן דאינה 'עולה עמו' כשאינה אצלו.
היינו שלדעתו דברי התנאים שמבואר מדבריהם (לפי פירוש רש"י ור"י) שאין דין
'עולה עמו' באופן שהבעל והאישה חיים בנפרד הם לעניין דברים של 'תענוג יתירא',
ואילו דברי המשנה שעשיר הזן את אשתו על ידי שליש נותן לה כפי עושרו ,אמורים
לעניין מאכל ומשקה ומלבושים וכיוצא בהם שהם תענוג הגוף ,ואינם נחשבים תענוג
מיוחד.
בריטב"א שם בהמשך הדברים כתב ליישב באופן אחר לפי דרכו של רש"י:
ויש שפירשו עוד בשיטת רש"י ז"ל דאורחא דבנות משפחתו
ולאו אורחא דבנות משפחתה ,ומתניתין בעני היא כדקתני סיפא,
ובהא נמי איירו רבנן ורבי נתן .וכי אמרינן 'עולה עמו' הני מילי
כשיש לו אבל כשאין לו אין מחייבין אותו לחזר בעיר וליתן לה
מטעמא ד'עולה עמו' [ ]...וזהו פירוש נכון []...
דהיינו :הם מיישבים שמחלוקת תנא קמא ורבי נתן לגבי כר וכסת אינה אלא
בעני ,וכמו הרישא של המשנה הנ"ל ,אבל בעשיר נוהג דין 'עולה עמו'.
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אם כן גם לסוברים כדעת רש"י אין לנו לפרש את דברי המשנה אלא באחת
משלוש האפשרויות הנ"ל (שברא"ש ובריטב"א) ,ופשוט שאי אפשר לחלק חילוקים
כאלו מסברה נגד דברי הראשונים.
נמצאנו למדים שישנן ארבע שיטות בעניין זה:
א .דעת ר"י ,ולדעת כמה ראשונים זו היא אף דעת רש"י ,שדין 'עולה עמו' אינו
נוהג אלא באופן שהאיש והאשה חיים יחד .ולפי דעה זו בהכרח שדברי המשנה "במה
דברים אמורים? בעני" וכו' מתייחסים לאביה של האישה ולא לבעל.
ב .דעת תוספות הרא"ש לפי שיטת רש"י ,שיש חילוק בין דברים שנצרכים קצת
לאישה ,לבין דברים שהם בגדר של 'תענוג יתירא'.
ג .דעת הריטב"א לפי שיטת רש"י ,שבעל עשיר חייב לזון את אשתו כדין 'עולה
עמו' גם אם אינם חיים יחד ,ורק בעני יש לחלק בין החיוב הבסיסי לחיוב מדין 'עולה
עמו'.
ד .דעת הרי"ף ,הראב"ד ,הרמב"ן והרשב"א ועוד ראשונים שכל הסוגיה כלל אינה
מדברת בענין זה ,ואין חילוק בין בעל ואישה שגרים יחד או גרים בנפרד .ונראה שזו
היא גם דעת הרא"ש ,שהרי בפסקיו הלך בדרכו של הרי"ף ולא הביא את המחלוקת כל,
ואם כן משמע שלדעתו דין 'עולה עמו' נוהג בכל אופן ,ודבריו בתוספותיו אינם אלא
על פי שיטת התוספות וכדרכו בכל מקום.
למעשה נראה שדין 'עולה עמו' נוהג בכל אופן ,שהרי נפסק ברמב"ם (אישות פרק
יב הלכה יא):
במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל אם היה עשיר הכל
לפי עשרו ,אפילו היה ממונו ראוי לעשות לה כמה תבשילי בשר
בכל יום כופין אותו ופוסקין לה מזונות כפי ממונו ,ואם היה עני
ביותר ואינו יכול ליתן לה אפי' לחם שהיא צריכה לו כופין אותו
להוציא ותהיה כתובתה חוב עליו עד שתמצא ידו ויתן.
וכן בשולחן ערוך (אבן העזר סימן ע סעיף ג):
במה דברים אמורים? בעני שבישראל .אבל אם היה עשיר –
הכל לפי עשרו .ואם היה עני ביותר ואינו יכול ליתן לה אפילו
לחם שהיא צריכה ,כופין אותו להוציא.
מבואר להדיא מדבריהם שדברי המשנה "במה דברים אמורים" וכו' מתייחסים
לבעל ,ולא כפירוש התוספות שדברים אלו מתייחסים לאבי האישה .ואם כן הרי
הדברים מפורשים במשנה שדין 'עולה עמו' נאמר גם במקרה שהבעל והאישה אינם
חיים יחד .ומאחר שלא חילקו גם את חילוקו של תוספות הרא"ש ,הרי עולה מדבריהם
בבירור שגם דברים שהם בגדר של תענוג יתירא נכללים בחיוב זה של הבעל.
כן מבואר גם מדברי החלקת מחוקק (שם ס"ק ג) שכתב על עיקר דברי השולחן
ערוך לגבי מזונות שעני חייב לתת לאשתו:
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פסקי דין
מפשט הלשון משמע ומסידור בעל המחבר דקאי אסעיף שקודם
לו – באשה האוכלת לעצמה ,אבל אם אוכלת עמו והוא עני
ואין לו שום לפתן רק פת חריבה היינו דקאמר ברישא "אוכלת
ושותה ממה שהוא אוכל ושותה" .אבל מסידור לשון הרמב"ם לא
משמע כן ,אלא מיירי באוכלת עמו דאף שהוא אוכל פת חריבה
יכבד אשתו יותר מגופו וצריך ליתן לה ליפתן ושמן ושאר
דברים .עיין שם.
מבואר מדבריו שמסתפק אם דברי השולחן ערוך בסעיף זה אמורים רק במקרה
שהאישה אוכלת לבדה או גם במקרה שאוכלת עם בעלה ,אבל לא עלה על דעתו לומר
שמסוף הסעיף מבואר שמדובר רק במקרה שאוכלת לבדה.
בנוסף לכך ,הרי פשוט שכשם שדייקו הרמב"ן ושאר הראשונים מדברי הרי"ף
שלא הביא את דברי הברייתא – שלדעתו דבריה אינם להלכה או שהוא מפרש בדרך
אחרת מפירושו של רש"י ,הרי יש לדקדק כך גם מדברי הרמב"ם והשולחן ערוך.
עוד יש להוסיף שבתוספות הרא"ש הנ"ל סיים" :וכן לענין חלילין ומקוננות בהני
הוא דאמרינן דאינה עולה עמו כשאינה אצלו".
כוונתו למחלוקת התנאים בעניין זה המובאת בכתובות (מח ,א) – אם דין 'עולה
עמו ואינה יורדת עמו' נוהג גם לאחר מיתה .ומפשטות לשון הרא"ש משמע שחלילים
ומקוננות הוא כעין תענוג יתירא ,ולכן לדעת תנא קמא אין הבעל חייב בהם לאחר
מיתה של אשתו שממילא היא אינה אצלו.
אם כן ,להלכה הרי נפסק בגמרא שם כדעת רבי יהודה ,שהבעל חייב גם בחלילים
ומקוננות מדין 'עולה עמו ואינה יורדת עמו' ,וכן פסק השולחן ערוך (שם סימן פט
סעיף א):
מתה האשה בחיי הבעל – חייב לקוברה וליטפל בכל צרכי
קבורתה [ ]...ואם דרכם להספיד בחלילין ,לא יפחות משני
חלילין ומקוננות ,אפילו עני שבישראל .ואם היה עשיר – הכל
לפי כבודו .ואם היה כבודה יותר מכבודו – קוברים אותה לפי
כבודה ,שעולה עמו ואינה יורדת.
אם כן מבואר שגם לדעת הרא"ש שיטת תנא קמא ורבי נתן (בדף סה ,א) אינה
להלכה ,ודין 'עולה עמו ואינה יורדת עמו' נוהג גם במקום שבני הזוג חיים בנפרד.
בפד"ר (שם) רצו לחלק בין בעל ואישה שחיים בנפרד ,שאז ייתכן שגם האישה
אשמה בפירוד ,לבין אישה שמתה שאין לה שום אשמה בפירוד ביניהם .אבל מדברי
הרא"ש מבואר שאינו סובר כך ,ולא מצאנו מי שחולק עליו בזה ,ואם כן לכאורה נראה
שגם לשיטת ר"י מחלוקת תנא קמא ורבי נתן לא נפסקה להלכה ,וההלכה היא שדין
'עולה עמו' נוהג גם באופן שבני הזוג חיים בנפרד.
גם אם לא נפרש כך בדעת ר"י ,מכל מקום מסתימת השולחן ערוך והפוסקים
נראה פשוט שהדברים מוכרחים ,שהרי נפסק בפירוש שדין 'עולה עמו' נוהג גם לאחר

קכד
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מיתה אף שאינם חיים יחד ,ואם כן ברור שהיה להם להביא את דברי תנא קמא ורבי
נתן לגבי כר וכסת ולחלק בין המקרים הללו ,ומכך שסתמו ולא פירשו מבואר
שלדעתם מחלוקת התנאים שם אינה להלכה או שהיא מתפרשת בדרך אחרת.
מאחר שמבואר כמעט בפירוש מדברי השולחן ערוך ושאר הפוסקים שכך היא
ההלכה ,הרי אין הבעל יכול לטעון קים לי כדעת ר"י ואולי גם דעת רש"י ,ובפרט
שייתכן שגם דבריהם לא נאמרו להלכה אלא כפירוש לדברי הגמרא.
אשר על כן הנני מסכים לדברי חבריי.
הרב דוד ברוך לאו
מסקנות
מוחלט אפוא כי הערעור מתקבל.
על המזכירות לקבוע מועד לדיון עם הצדדים במכלול הנושאים שבפנינו.
ניתן לפרסם בהשמטת פרטי הצדדים.
ניתן ביום ב' באדר התשע"ח (.)17.2.2018
הרב דוד ברוך לאו

הרב אליעזר איגרא

הרב א' אהרן כץ
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ב"ה
תיק 992236/1
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו,
הרב ציון בוארון ,הרב ציון אלגרבלי
(ע"י ב"כ עו"ד רוני עוזר)

המערער :פלוני
נגד
המשיבה :פלונית (ע"י ב"כ טו"ר בועז שאר-ישוב ועו"ד ישראל ניסנבוים)
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פסק דין
לפנינו ערעור על החלטת בית הדין האזורי בירושלים בהרכב הרב ישראל יפרח –
ראב"ד ,הרב מאיר יששכר מאזוז והרב יוסף גולדברג ,בעניין תביעת חיוב האשה
להסכים לגירושין או לחילופין נתינת היתר מאה רבנים לבעל לשאת אשה על אשתו,
בגין טענת הבעל שהאשה מאוסה עליו ואין סיכוי לשלום בית .בית הדין קמא דחה את
בקשת הבעל לחייב את אשתו בגט או לחילופין להתיר לו לישא אחרת על פניה
בהיתר מאה רבנים.
מפסק הדין נראה שבית הדין קיבל את טענת הבעל שבטענת מאיס עלי ניתן
להתיר להינשא לאחרת ,אך דחה את טענתו משום שטענת מאיס עלי אינה אלא
בטענת מיאוס ,ואילו במקרה שלפנינו הכריע בית הדין שהבעל אינו מואס באשתו,
אלא ממאן להמשיך ולחיות איתה משום שהוא מפחד ממנה ,ומשום שהחיים ביחד עם
ילדיה מנישואין קודמים מונעים אפשרות לקיום יחסים נורמליים ביניהם .עוד נאמר
בפסק הדין ,שלא הוברר שהבעל מסוגל להוליד ,ולכן בצירוף לזה שלא היו לו ילדים
גם מאשתו הראשונה ושלאשה יש ילדים מנישואין קודמים ,הכריע בית הדין שאין
לצרף בנדון זה את העובדה שהבעל רוצה לישא אשה אחרת כדי לקיים מצות פו"ר.
תחילה אברר את שיטות הפוסקים בעניין זה.
א.

היתר מאה רבנים בטענת מאיס עלי

בעיקר הנדון אם ניתן להתיר לבעל לשאת אשה על אשתו ע"י "היתר מאה רבנים"
בטוען שאשתו מאוסה עליו ,נחלקו הפוסקים :בכנה"ג אבהע"ז סי' א הגהב"י אות לג
כתב שהמורד על אשתו ואומר שהיא מאוסה עליו ,אין להתיר לו להינשא משום

קכו
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חדר"ג .וכן בברכת רצה סי' קח כתב שזו קולא גדולה להתיר חדר"ג בטוען שהאשה
מאוסה עליו.
לעומת זאת המתירים בנדון זה מסתמכים על שיטת הרמב"ם וראשונים נוספים
באשה הטוענת מאיס עלי שכופים את בעלה לגרשה ,ואע"פ שרוב הראשונים חולקים,
מ"מ יתכן שהיינו משום חומר איסור אשת איש ,אבל לגבי היתר חדר"ג ניתן לסמוך
על שיטת הרמב"ם.
הראשון שנחת לחידוש זה הוא התומים בספרו בני אהובה (אישות פי"ד הט"ו)
שכתב על דברי הרמ"א סי' עז ס"א ,שבעל המורד באשתו ורוצה לגרשה אינו נחשב
מורד לעניין זה שמוסיפים על כתובתה:
ואפשר דגם רמ"א מיירי בהך גוונא דטוען מאיס עלי או שאר
טענות ,ולכך אין להוסיף על כתובתה כיון דלדבריו האמת איתו
ואין מוציאין מיד המוחזק .ולמד זאת מהרמב"ם דס"ל דאם היא
טוענת מאיס עלי כופין אותו לגרש שלא יהיו בנות ישראל
כשבויות ,מכ"ש באיש שהוא טוען כן שלא יהיה כשבוי .ואף על
פי דלא קי"ל כרמב"ם ,היינו לגבי אשה ,בספק איסור דאורייתא,
דשמא נתנה עיניה באחר ,דגט מעושה פסול שלא כדין ,וגם
לעשות מעשה לגרש לא פסקינן כותיה ,אבל בעניין חרם דרבינו
גרשום ,וגם רק בעניין ממון ,כדאי הוא הרמב"ם לסמוך עליו
דאינו עובר חרם דרבינו גרשום ופטור ממזונות .דהא לדינא
דרמב"ם אפילו לגרשה בעל כרחה מותר ,ולית כאן חרם דרבינו
גרשום ,וגם אין להוסיף כתובה ,ולא להקרא מורד כלל ,זה מה
שנראה לי בדעת רמ"א ,ולענ"ד נכון וברור הוא.
כעין זה כתב גם בשו"ת מהרש"ם ח"ג סי' צג:
והרי שיטת הרמב"ם דבטוענת מאיס עלי כופין לגרש ...ועכ"פ
חזינן דהרמב"ם לאו יחידאה הוא ,אלא דהרא"ש כתב מי יכניס
את עצמו לפלוגתא דרבוותא לעשות גט מעושה שלא כדין,
והובא גם בטוא"ע סי' ע"ז ,מ"מ לעניין חדר"ג דלשיטת כמה
פוסקים הוא רק דרבנן פשיטא דיש לצרף שיטת הרמב"ם ושאר
פוסקים דלא גרע כח האיש מכח האשה כמ"ש בתשו' הרא"ש
כלל מ"ב ,וא"כ בדטוען מאיסה עלי מהראוי להתיר לגרש בעל
כרחה ,ועכ"פ בדאיכא אמתלא מבוררת כהא דנד"ד שהיא חרשת
יש להקל ,וכן יש להתיר לו לישא אחרת ע"י מאה רבנים.
אמנם יש לציין שבדברי הבני אהובה לא מצאנו היתר מפורש לישא אשה על
אשתו ,והוא כותב בפירוש וגם לעשות מעשה לגרש לא פסקינן כותיה ,וכן בהמשך
כתב שני טעמים :אבל בעניין חרם דרבינו גרשום ,וגם רק בעניין ממון ,כדאי הוא
הרמב"ם לסמוך עליו ,א"כ קשה לכאורה להתיר על סמך דבריו .וגם המהרש"ם יתכן
שלא כתב כן אלא כצירוף למה שצידד לפני כן באותה תשובה להקל משום שאותה
אשה היתה חרשת וקידושיה אינם אלא מדרבנן ,ועוד צדדים נוספים כמבואר למעיין
בדבריו.
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קכז

בשו"ת צמח צדק (לובאוויטש) סי' קלב צידד להקל מטעם דומה ,ומבאר שם
שרגמ"ה עצמו סובר להלכה כתקנת דינא דמתיבתא שבאומרת מאיס עלי כופים את
הבעל לגרש ,וא"כ יש לומר שכשתקן רגמ"ה שלא לגרש אשה בעל כרחה ,לא תקן כך
במקום שהבעל אומר מאיסה עלי .ואף על פי שלעניין בעל לא קי"ל כדינא דמתיבתא
בזמנינו ,מ"מ תקנת רגמ"ה לא נאמרה באופן כזה .ועוד האריך לדון בעניין זה אולם
בסוף דבריו מסיק:
ומ"מ כ"ז נראה להלכה אבל לא למעשה ,משום דלא חזינן
שנעשה מעשה כזה להתיר חדר"ג בטענת מאיס עלי .ועי'
במהרי"ק סוף שרש ס"ג שאם יתירו במורדת יבואו כו' ,כך י"ל
על נדון זה.
וכן בשו"ת באר משה קונטרס בנין ירושלים האריך לצדד להקל להתיר ,אולם
מסקנת דבריו שאין להקל אלא בצירוף טעם נוסף ,וכעין דברי הצמח צדק הנ"ל:
ולא עוד דאפילו אם אין לה שום סי' שוטה רק דמאיסה עליו
ויש אמתלא אמיתית והיא אינה מרוצת לקבל גט בשום אופן גם
כן יש מקום גדול לסלק חרגמ"ה ,ע"פ שטת הרמב"ם (פי"ד
מהלכות אישות ה"ח) דאם טוענת מאיס עלי כופין אותו להוציא,
וא"כ לפמ"ש הרא"ש בתשו' (כלל מב) דלא תקן ר"ג שתהא
האשה עדיפא מאיש ,א"כ בטוען הוא מאיסה עלי נראה ג"כ
לכאורה דיכול לגרשה בע"כ .וכן מצאתי בצמח צדק החדש ח"א
(סי' קלב) שהקיל למעשה בעניין זה דלא מיתדר ליה עם אשתו
וטוען מאיסה עלי בצירוף מצות קיום פ"ו היכא שכבר מעוגן
ששה שנים יעו"ש שהאריך בזה .וא"כ לפי דברי הנוב"י קמא
אה"ע (סי' א) דגירושין בע"כ חמור מלישא אחרת ,א"כ מכש"כ
דיש להתיר לכאורה עפ"ז בטוען מאיסה לישא אשה עליה היכא
דיש רגל"ד ,ויש בזה אריכות דברים ,ואכמ"ל ,דחלילה להחליט
כן למעשה דגם שטת הרמב"ם גבי טענת מאיס אינו מוחלט
לכו"ע ,ורק היכא דאיכא עוד צדדים יש להקל ג"כ מטעם זה,
וכמו שמצינו למרן הצ"צ שם שהקיל בזה למעשה.
אמנם זו פשטות דברי הרמ"א סי' קיז סי"א שכתב:
אבל משום שאר מומין אינו יכול לגרשה בעל כרחה ,אבל מכל
מקום אין כופין אותו להיות עמה ,מאחר דמאיסה עליו ,ורוצה
לגרשה ולתת לה כתובתה.
והטעם לכך שאין כופים אותו להיות עמה מקורו מדינה של אשה שטוענת מאיס
עלי ,כמו שכתב בביאור הגר"א שם ,ומבואר שלא התירו חדר"ג לגרש בעל כרחה
בטוען שאשתו מאוסה עליו ,ואף בזה לא סומכים על דעת הרמב"ם לכפות בטענת
מאיס עלי ,ואם כן מנין לנו לחלק בין איסור זה לאיסור לישא שתי נשים.
גם בישועות יעקב תחילת סי' עז כתב:

קכח
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אמנם אם טען מאיסה היא עלי ויש לו טעם מבורר ,אף שאין
הדין נותן לגרשה בע"כ מחמת זה ,מ"מ יוכל למנוע ממנה מזונות
עד שתקבל גט פטורין.

ומשמע מדבריו שכמו כן אין להתיר לישא אשה אחרת ,ולא פסק אלא שיכול
למנוע ממנה מזונות .אם כי ניתן לדחות ,שלא החמיר הרמ"א אלא לעניין איסור לגרש
בעל כרחה ,שלדעת רוב הפוסקים חמור יותר מאיסור לישא שתי נשים ,וכן הישועות
יעקב אינו מדבר אלא באופן שהבעל אינו מבקש היתר נישואין.
אבל ב שו"ת דבר אליהו (קלאצקין) סי' עג הכריע שבאופן שלפי ראות עיני בית
הדין אין אפשרות שידורו ביחד ,יש לסמוך להתיר לישא אשה אחרת בהיתר מאה
רבנים .ובתוך דברי השואל בשו"ת הנ"ל כתב שאף לכנה"ג באופן שנותן אמתלא
לדבריו ניתן להתיר להינשא .וכן מובא באוצר הפוסקים סי' א ס"י אות טז בשם עוד
כמה פוסקים.11
אמנם למעשה קשה לכאורה להקל בזה ,שהרי נראה שרוב גדולי הפוסקים שלא
סמכו להקל אלא בצירוף סברות אחרות.12
אלא שעדיין יש לדון לפי דעת הסוברים שאע"פ שאין לסמוך על שיטת הרמב"ם
וסיעתו לכפות לגרש בטוענת מאיס עלי ,מ"מ חיוב לגרש יש באופן כזה ,וכמו שכתב
המאירי בכתובות סג,ב :וקצת חכמי הדורות מפרשין בדבריהם יהיב לה גיטא שחייב,
אלא שמכל מקום אין כופין אותו .ובשטה מקובצת שם סד,א ,כתב בשם תלמידי רבינו
יונה:
וכתב רבינו יונה ז"ל וז"ל דאף על גב דאין כופין לתת גט
באומרת מאיס עלי ,היינו כפייה בשוטים ,אבל ב"ד מודיעים לו
שמצוה עליו לגרשה ונותנין לו עצה שיגרשנה ,ואם לא יגרשנה
האי מאי דאמרינן האי מאן דעבר אדרבנן מצוה למקרייה
עבריינא .ורבינו תם ז"ל היה אומר שאפילו זה לא נאמר לו ,אלא
שאם יבא לימלך אם יגרשנה בלא כתובה ב"ד נותנין לו עצה
שיגרשנה לאלתר.
בפד"ר ח"ז עמ'  204בפסק דין של הגר"י ניסים הגרי"ש אלישיב והגר"א
גולדשמידט הרחיבו במחלוקת זו ,והביאו מדברי ראשונים נוספים שנראה מדבריהם
שסוברים שאין על הבעל חיוב לגרש כלל.
ומה שהביאו שם משו"ת אמרי יושר הוא טעות לכאורה ,שהרי הוא דן להתיר
.11
לישא אחרת באופן שיש באשה מומים גדולים ,וע"ז כתב שבודאי ניתן להתיר לישא אשה
אחרת באופן שיש בה מומים כאלו שמחמתם אי אפשר לגור איתה ,וכל הדיון שלו סובב
סביב עניין זה ,ולא מצד טענת מאיס עלי ,שהיא טענה של הבעל מעצמו ,ולא משום מום
שיש באשה.
ובביאור טעמם של האוסרים ,י"ל שלא קיי"ל כרמב"ם אפילו לעניין זה ,וטעם
.12
נוסף כתב בדברי מלכיאל ח"ג סי' קמה וז"ל :ובלא"ה יש לדון בנ"ד שאף במקום שמותר
לו לגרשה בע"כ מ"מ לא הותר לו לישא אחרת ,וכמ"ש הנו"ב סי' א' דבעוברת על דת לא
התירו רק לגרש בע"כ ולא לישא אחרת.
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בשו"ת עזרת כהן סי' נו הכריע כדעת הסוברים שניתן לחייב את הבעל לגרש
שכתב:
בעניין חיוב מזונות של האשה ,שבעלה הוא רע מעללים מאד,
פושע ומסלף דרכיו עמה ,עד שהכל מכירין שהצדק עמה,
באמרה מאיס עלי ...וכתבתי ע"ז סמוכין מהא דהויא אנוסה בזה,
שאע"פ שאין אנו רשאין לצאת מגדרן של רוה"פ החולקים על
הרמב"ם ,ורש"י ורשב"ם דס"ל כותי' דכופין לגרש במאיס עלי,
ודבריהם מובנים מאד היכי דאיתנהו טענות חשובות ומכריעות
מצד האשה כנ"ד ,מ"מ מפני חומר א"א אין אנו נהוגין לכוף
לגרש .אבל מ"מ מאחר שמצד הדין חייב הוא להוציאה מת"י,
כסברת הרמב"ם שלא תהיינה בנות ישראל כשבויות ,כיון שהיא
אומרת מ"ע בטענות מבוררות ,והוא מעכב אותה שלא תוכל
להנשא לאחר שיפרנס ויזון אותה ,ודאי דסברא אלימתא היא
שצריכין לחייבו במזונות ,כדעת כת"ר ,וכמש"כ בתשובתי הנ"ל.
לכאורה דבריו תלויים במחלוקת ראשונים וכנ"ל ,אולם כנראה שלמעשה הכריע
כדעת הסוברים שהבעל חייב לגרש .כן האריך להוכיח הגר"ח איזירר בשורת הדין ח"ב
שיש לנקוט להלכה ולמעשה כדבריו.
לכאורה היה נראה להביא מקור לדבריהם מדברי הרמ"א ביו"ד יו"ד סי' רכח ס"כ
שכתב :אבל אם האשה אומרת ששונאת אותו ונתנה אמתלא טובה לדבריה ,מתירין לה
שלא מדעתו ,דאפילו אם כבר נשאה ,האומרת :מאיס עלי ,חייב להוציא .וכך כנראה
נוקט בביאור דברי הרמ"א בשו"ת יביע אומר ח"ג אבהע"ז סי' יח .13אולם אלמלא דבריו
היה נראה לכאורה שאדרבה מדברי הפוסקים שם משמע שלא חילקו כך ,שהרי כתב
בט"ז שם:
היינו לדעת רמב"ם ,אבל לא קיימא לן כן באבן עזר סימן ע"ז .וכן בביאור הגר"א
שם :כ"ה דעת הרמב"ם ,ואף שכל הפוסקים חולקין מהא דר"פ הנזקין מ"ט ב' מאי ד"א
וכ"ת כו' ,מ"מ אינה מחויבת להיות עמו ,וכ"ש דעדיין לא נשאה דמתירין לה .ואם נאמר
כדעה זו ,שלמרות שאנו פוסקים דלא כהרמב"ם ,מ"מ ההלכה היא שיש חיוב לגרש,
הרי ניתן ליישב את דברי הרמ"א בפשיטות ,ומשמע מדבריהם שלפי ההלכה אין אפילו
חיוב לגרש.14
עוד יש להוכיח לכאורה דלא כדעה זו מדברי הרמ"א הנ"ל באבהע"ז סי' קיז סי"א,
שכתב :אבל משום שאר מומין אינו יכול לגרשה בעל כרחה ,אבל מכל מקום אין כופין
אותו להיות עמה ,מאחר דמאיסה עליו ,ורוצה לגרשה ולתת לה כתובתה .והרי אם הבעל
ועי' שו"ת ציץ אליעזר ח"ה סי' כו ,שנוקט שמדברי הרמ"א הללו מוכח שאינו
.13
דוחה לגמרי את שיטת הרמב"ם מהלכה ,אף על פי שלמעשה הכריע שאין לסמוך על
דבריו.
אם כי ניתן לדחות ראיה זו ,שהרי מקור דברי הרמ"א הם משו"ת מהרי"ו ושם
.14
הובאו בפירוש דברי הרמב"ם ,וא"כ יתכן שפוסקים אלו הבינו שמסתמא לזה גם כוונת
הרמ"א.

קל
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חייב לגרש ,כ"ש שהאשה חייבת להסכים להתגרש ,אם אכן זו דעת הרמ"א ,א"כ מה
החידוש בדבריו שאין כופים אותו להיות עמה .ומכל מקום לדעת הסוברים שהבעל
חייב לגרש את אשתו בטוענת שהוא מאוס עליה ,ודאי שהאשה חייבת להתגרש באופן
כזה ,ואם כן מסתבר גם שבאופן שאינה רוצה לקיים את חיובה ולקבל את הגט ,ניתן
להתיר לו ל ישא אחרת .אם כי כאמור ,כנגד זה עומדים דברי הכנה"ג והצמח צדק
והבאר משה ,וכן נראה מדברי הבני אהובה ,וזו היא המשמעות הפשוטה בדברי הרמ"א
והישועות יעקב ,שאין להתיר שום חדר"ג בטענת מאיסה עלי ,ואם כן צ"ע אם ניתן
להקל בזה.
אפשר גם לומר שכשם שלא התירו חדר"ג לגרש בעל כרחה ,כמו כן אין להתיר
את האיסור לישא שתי נשים ,ולפ"ז יתכן שאמנם ניתן לחייב את האשה לקבל גט
מבעלה ,אך אם תעמוד בסירובה לקבלו לא ניתן לכפות עליה לעשות זאת ,ואף לא
ניתן להתיר לו לישא אשה אחרת.
לסיכום :בעל שטוען שאשתו מאוסה עליו בטענה מבוררת ,ניתן לכאורה לחייבה
להסכים לקבל ממנו גט ,15ואם אינה מסכימה אין לכפותה על כך .ולגבי היתר מאה
רבנים יש מקום לצדד להתיר ,אך עדיין צ"ע אם ניתן לסמוך על כך למעשה.
ב.

ספרדים שלא קיבלו על עצמם חדר"ג

אלא שעדיין יש לדון שגם אם ננקוט לחומרא ,היינו דוקא לאלו שקיבלו עליהם
חדר"ג ,אבל לספרדים שלא קיבלו על עצמם חדר"ג ,וכל האיסור לישא שתי נשים אינו
נובע אלא מכח המנהג שלא לישא אשה אחרת ,ובאופן כזה אסור לישא אשה בלא
הסכמתה ,כמבואר בשו"ע סי' א ס"ט ,ואיסור זה אינו אלא כעין חיוב של בין אדם
לחבירו ,ולכן אם האשה מוחלת על זכותה זו המחילה מועילה ,כמבואר בדרכי משה
שם ובט"ז שם ס"ק יד ובח"מ שם ס"ק טו ובב"ש ס"ק כ .אם כן באיסור כזה שאינו
אלא כעין איסור ממוני ,יש לצדד להקל יותר.
בפרט אם נאמר שלהלכה העיקר כדעת הסוברים שניתן לחייב את הבעל בגט,
אפילו נאמר שלמרות זאת אין להתיר חדר"ג לשאת אשה אחרת ,מכל מקום נראה
שכלפי איסור שעיקר מהותו נובע מדינים שבין אדם לחבירו ,אין שום טעם לומר
שהאשה תהיה מחויבת להסכים לקבל גט ,ולמרות זאת הבעל חייב לעמוד בהתחייבותו
שלא לישא אשה נוספת ,ובודאי שבאופן כזה אין הוא מתחייב כלל.
בפרט למבואר לעיל ,שלדעת כמה פוסקים בדיני ממונות ניתן לסמוך על כך
שבעל הטוען שאשתו מאוסה עליו נפטר מחיובו לשלם לה מזונות ,ורק כלפי איסור

ואע"פ שצדדנו להוכיח דלא כשיטת העזרת כהן הנ"ל ,מ"מ הדעה המקובלת
.15
בבתי הדין היום היא שיש לסמוך על שיטה זו ,ולפיכך נראה שלכל הפחות כלפי לחייב
אשה להסכים לקבלת גט מבעלה ,יש מקום לפסוק כך.
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חדר"ג החמירו ,ואם כן לספרדים שהאיסור אינו אלא כעין איסור ממוני מסתבר שיש
להקל.16
עוד יש לצדד להקל ,שהואיל וכל האיסור מבוסס על כך שבמקום שנהגו על דעת
כן נשאת לו ,והרי זה כאילו היה ביניהם תנאי מפורש שלא ישא אשה אחרת ,וכמבואר
בפוסקים שהם מקור דין זה ,הרי יש לומר להיפך שמן הסתם על דעת זה לא התחייב
הבעל שישאר בעגינותו בלא אשה ,ובודאי לא הסכים לתנאי זה אלא כאשר יש סיכוי
שהם יוכלו לחיות ביחד ,ולא באופן כזה .וכעין זה כתב בשו"ת דבר אליהו הנ"ל.
אמנם סברות אלו שייכות בסתם ,אבל יש שנהגו שהבעל כותב בכתובה שהוא
מתחייב שלא לשאת אשה נוספת ,ומוסיפים שם לשון של שבועה על כל מה שנכתב
בכתובה ,והדבר תלוי בנדון של שבועה בכתב ,ויש נוהגים שהבעל מקבל על עצמו את
הכתוב בתקיעת כף ,ובזה ודאי יש לחשוש לחומר של שבועה .ובמקרה שהבעל נשבע
באופן המועיל שלא לישא אשה אחרת ,הרי יתכן שיש להחמיר בזה לכל הפחות כמו
שהחמירו בחדר"ג.
אולם כנגד זה מצאנו דברים מפורשים ברמ"א יו"ד סי' רכח ס"כ:
איש ואשה שקבלו חרם או שנשבעו זה לזה לישא זה את זו ,אין
מתירין לאחד בלא דעת חבירו ,דזה מקרי הטבה ,שכל אחד
רוצה לישא חבירו ונשבעו משום כך זה לזה .אבל אם האשה
אומרת ששונאת אותו ונתנה אמתלא טובה לדבריה ,מתירין לה
שלא מדעתו ,דאפילו אם כבר נשאה ,האומרת :מאיס עלי ,חייב
להוציא.17
מפורש בדבריו שעד כמה שהדברים נוגעים לעניין של שבועה ,פסק בבירור
שניתן להתיר את השבועה באופן שהאשה נותנת אמתלא מפורשת לדבריה .ואף על פי
שהרמ"א עצמו מחלק בין קודם נישואין לאחר נישואין ,היינו משום שלשיטתו לאחר
נישואין הדבר אסור משום חדר"ג ,וחדר"ג אינו תלוי בדעתה ,מה שאין כן לאלו שלא
קיבלו על עצמם חדר"ג ,וכל איסורם נובע מהסכמה או משבועה ,נראה שאין לחלק
בזה כלל.
עכ"פ באופן שלא היתה שבועה באופן המועיל ,נראה שיש ללמוד מדברי הרמ"א
הללו שלבני הקהילות שלא קבלו עליהם חדר"ג יש להתיר בלי ספק לישא אשה אחרת
כאשר הבעל טוען שהאשה מאוסה עליו ונותן אמתלא טובה לדבריו.
וכן מצאנו כעין זה בדברי מלכיאל ח"ג סי' קמה שכתב שהאיסור לשאת אשה
.16
אחרת הנובע מחמת מנהג דומה לדיני ממונות ,וז"ל :וגם כבר כתבנו בסי' הקודם שזה הוי
כדיני ממונות ,דהוי כאלו התנה עמה שלא ישא אחרת ,וכן קיי"ל באה"ע סימן א' ס"ט
דבמקום שיש מנהג שלא לישא אשה על אשתו הוי כאלו התנה ,ואף שיש מקום לחלק בין
מנהג לחרגמ"ה אבל ז"א ,וא"כ הוי זה דין שבין אדם לחבירו ,וראוי לשמוע מה בפיה ולא
להורות ע"פ דברי צד אחד ,וכן קבלת עדות צריך להיות בפניה .ונראה פשוט שכשם
שלהחמיר יש להתייחס לאיסור זה כאל דין שבין אדם לחבירו ,ה"ה שיש לדון כך גם
לקולא.
דברים אלו של הרמ"א התבארו לעיל.
.17
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צד נוסף לצדד להקל בזה ,הוא שעיקר ההתחייבות של הבעל שלא לישא אשה
אחרת אינה אלא קנין דברים ,ואין היא יכולה לחול מצד עצמה ,וכל התוקף של
האיסור נובע מדין חמר לא יעשה גמל ,כמבואר בראשונים שהם מקור דין זה ,והו"ד
בח"מ שם ובביאור הגר"א על דברי השו"ע הנ"ל בסי' א ס"ט .והרי כל דין חמר לא
יע שה גמל אינו אלא שאין לבעל זכות למעט מחיוב העונה שלו לאשתו כפי שהיה
בשעת הנישואין ,ועל דעת זה נישאה לו ,וכאשר הוא נושא אשה אחרת על פניה ,הרי
על ידי כך הוא ממעט מחיובו כלפיה .ואם כן יש לומר שכל זה באופן שהם אכן חיים
ביחד ,אבל כאשר מתברר לבית הדין שאין אפשרות לקיום חיים משותפים [ובזה
פשוט שכשהבעל טוען שהאשה מאוסה עליו אין לכפותו לחיות עימה ,וכשם שאין
כופים את האשה בכה"ג ,וכמו שכתב הרמ"א הנ"ל] ,הרי ממילא הבעל אינו מקיים שום
חיוב כלפי אשתו ,ואם כן בטלה כל הזכות שלה לעכב עליו שלא לישא אשה אחרת.
אמנם נימוק זה אינו מועיל להתיר אלא כאשר לא היתה שבועה באופן המועיל מצד
הבעל שלא לשאת אשה נוספת ,אבל באופן שנשבע ודאי השבועה עצמה מחייבת את
הבעל לנהוג כלשון שנשבע בה.
לסיכום :גם אם נאמר שלא ניתן להתיר חדר"ג שלא לישא אשה נוספת בטענת
מאיס עלי ,נראה שלספרדים שלא קיבלו על עצמם חדר"ג ,ואינם אסורים לשאת אשה
נוספת אלא מכח התחייבות הבעל הנובעת ממנהג ,ניתן להתיר לשאת אשה נוספת
במקום שטוען הבעל שאשתו מאוסה עליו בטענה מבוררת .ואפילו במקום שהבעל
נשבע באופן המועיל ,כגון על ידי תקיעת כף שלא לישא אשה נוספת ,יש מקום לצדד
להתיר לאשה את השבועה בלא דעתו.
ג.

טענת המאיסות

אלא שעדיין מוטל עלינו לברר ,באיזה אופן נחשבת טענת הבעל כטענת מאיס עלי.
מאחר שעיקר הצד להתיר לבעל לישא אשה אחרת בטוען שאשתו מאוסה עליו
מבוסס על שיטת הרמב"ם לגבי כפית הבעל לגרש במקרה שהאשה טוענת מאוס עלי,
מסתבר לומר שאין להתיר אלא באופן שלרמב"ם אכן כופים את הבעל לגרש .וכ"כ
הגר"ש ישראלי כעין זה בפד"ר עמ'  107בעניין מניעת מזונות בבעל הטוען שאשתו
מאוסה עליו:
אולם אם הילפותא ,שבעל רשאי למנוע ממנה שאר כסות
בטענת מאיס עלי ,הוא ממה מצינו אצל האשה כשהיא באה
בטענה כעין זו שאין לה דין מורדת ,הרי עלינו לומר דון מינה
ומינה ,וכשם שאצלה אם קיים חשש של עיניה נתנה באחר דינה
כמורדת ואין לה דינא דמתיבתא ,הוא הדין כשקיים חשש אצלו
שהוא נתן עיניו באחרת ...עכ"פ כל עוד ולא התבררה בבית הדין
נקודה זו אין להפסידה את מזונותיה.
לכאורה כל שכן בנדון שלפנינו שאנו באים לחייב את האשה לגרש או להתיר
לבעל לישא אשה על אשתו.
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קלג

מאיסות בחיי אישות

ותחילה יש לברר האם צריך שהבעל יטען שמואס בקיום חיי אישות עם אשתו ,או
שאין חילוק בין טענה זו לכל טענת מאיסות או שנאה מטעם כל שהוא .וכאמור כדי
לברר נקודה זו יש לעיין תחילה בדברי הרמב"ם וההולכים בדרכו בעניין זה.
מקור הלכה זו הוא ברמב"ם פי"ד מאישות הט"ו שכתב:
אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי ,כופין אותו
להוציא לשעתו ,לפי שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה .כעין זה
כתב בתוס' רי"ד כתובות ס"ד :דכיון דבעלה מאיס בעיניה אנוסה
היא בדבר ולא מדעתה עושה כן ,ואפילו אשה כשרה אי אפשר
להבעל לשנאוי לה ,ואע"פ שאין שום מום ניכר בו ...וזה דומה
לאדם שאין יכול לאכול מאכל השנאוי לו ונתעב עליו.
אמנם יש מקום לומר שגם הרמב"ם וההולכים בדרכו אינם סוברים שיש לכפות
לגרש אלא באופן שהאשה טוענת שבעלה מאוס עליה לעניין קיום יחסי אישות ,ולא
בשנאה הנובעת מנימוקים אחרים ,וכמו שמשמע לכאורה מלשונם .וכבר עמד בשאלה
בשו"ת תורת אמת למהר"א ששון סי' קפו:
נראה שהאשה הזאת אין טענתה טענת מאיס עלי ,ואפי' מורדת
מתשמיש מפורש לא ראינו בה שהרי לא מצאנו רק שאומרת
איני רוצה בו כי שנאתיו ...מכל מקום אכתי לא פשיטא לי
שטענתה היא טענת מאיס עלי ,שהרי הרמב"ם ז"ל בפי"ד מה'
א"ב כשבא להזכיר דין מאיס עלי כתב בלשון הזה :שואלין
אותה מפני מה מרדה אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו
מדעתי וכו' ,נראה מתוך דבריו המדוקדקים בכל מקום שכונתו
לומר דמ"ש גמר' מאיס עלי היינו שתהיה טענתה שאינה יכולה
להבעל לו מחמת מיאוס ,וכמו שמורה דקדוק תיבת מאיס עלי
כבשר חזיר וכו' .אבל אם לא תהיה טענתה מחמת מיאוס
הבעילה לא הויא טענתה טענת מאיס עלי ,ואף שתאמר איני
רוצה בו כי שנאתיו או לא יקרא עוד בעלי וכו' כמ"ש בנדון
דידן ,אין מורים אלו הלשונות על טענת מאיס עלי וכו' דאפשר
שהשנאה לא תהיה מחמת מיאוס רק מחמת קטטה ומריבה או
דבר אחר ואז לא הויא טענתה מאיס עלי.
בביאור הדברים נראה שיש להוסיף ,שעיקר טענת מאיס עלי כלפי כפיה לגרש
או כלפי ביטול חיוב המזונות ,אינו אלא משום שהטוען כך נחשב אנוס כלפי קיום
חובותיו לבן או בת זוגו ,וכגון אשה הטוענת שבעלה מאוס עליה ,נחשבת אנוסה כלפי
חובתה לחיות איתו כאשה עם בעלה ,וכמבואר בלשון הרמב"ם והתוס' רי"ד הנ"ל,
שאינה כשבוית חרב להיבעל לשנוי לה ,ולפיכך אין לכפותה לקיים את חיוביה כלפיו.
ומכך נוצר דין נוסף שמאחר שאין אפשרות לכפות עליה לחיות עימו ,דעת הרמב"ם
היא שכופים אותו לגרשה ,שהרי אין שום תועלת בנישואין אלו .ולפי זה ניתן לומר
שכל זה אינו שייך אלא במאיסות בקיום חיי אישות ,שאין לאשה שום שליטה עליה,
אבל שנאה של קטטה וכדומה ,שהאשה יכולה לכוף את יצרה ולמנוע את הקטטה ,ואז
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יוכלו לחזור ולחיות חיים משותפים ,הרי אין לה שם אנוסה כלל .עוד אפשר לומר
שבאופן של שנאה בלא מאיסות יש תקוה שתתבטל השנאה בעתיד ,כלשונו של הגר"י
הרצוג המובא להלן :ובשטוענת סתם שנוא יש תקוה שתעבור השנאה והרבה שונאים
נעשים אוהבים ,ולכן אין לכפות על גירושין ,מכיון שהבעל יכול לומר שיש לו תועלת
מנישואין אלו ,כאשר תתגבר האשה על עצמה ויוכלו לחזור ולחיות חיים משותפים.
אמנם אחר כך כתב המהר"א ששון שם:
ואפשר לומר ג"כ להפך דמאיס עלי הוא פי' שנאתיו איני רוצה בו
וכו' ,דהיינו מאיס עלי והיינו שנאתיו ,וכמו שמצינו להרמב"ם
עצמו שסיים בלשונו שם ואמר שאינה כשבויה שתבעל לשנוי
לה וכו' ,ולא אמר למאוס ,א"כ היינו שנאתיו היינו מאסתיו.
וכך הוא מצדד גם למעשה אם כי לא בבירור:
כל זה אני מספק בנ"ד ולא מצאתי בשום מקום מהפוסקים הכרח
גמור ולא אפילו קצת הכרח בשום צד מהצדדים הללו ,ואפשר
שהם הניחוהו לרוב פשיטותו ,ומ"מ המכוון אצלי הוא שכל איני
רוצה בו שנאתיו לא נקרא עוד בעלי כו' הויא כמאיס עלי וכו'.
וכן נראה מדברי הרמ"א סי' עז ס"ג בשם המהר"ם מרוטנבורג לעניין דינא
דמתיבתא בטוענת מאיס עלי ,שכתב:
דכל זה באינה נותנת אמתלא וטעם לדבריה למה אומרת מאיס
עלי; אבל בנותנת אמתלא לדבריה ,כגון שאומרת שאינו הולך
בדרך ישרה ,ומכלה ממונו וכיוצא בזה ,אז דיינינן לה כדינא
שתקנו הגאונים.
משמע שכוונתו גם לטענת שנאה רגילה הנובעת מכך שאינו הולך בדרך ישרה,
ולא לטענה שמחמת זה מאוס עליה לקיים איתו חיי אישות.
לדעה זו נראה שאין לחלק בין מאיסות בחיי אישות לבין שנאה ,ובשני האופנים
הללו האשה נחשבת אנוסה ,וגם אין לתלות שלאחר זמן תעבור השנאה .אבל בנתיבות
משפט (הספרדי) דף ריג ע"ג נוקט לעניין כפיה לגרש כצד הראשון של המהר"א ששון,
ולדעתו דוקא לגבי דינא דמתיבתא אין לחלק בין מאיסות לשנאה סתם:
דהרמב"ם דס"ל דבטענת מאיס עלי כופין אותו לגרש ,דקדק
וכתב דדוקא באומרת שאינה יכולה ליבעל לו מחמת מאיסותו,
דבכה"ג הוא דכופין אותו לגרשה מיד ,כמ"ש בסוף דבריו שאינה
כשבוית חרב שתיבעל למי ששנוא לה ,אולם אם מאסה בו מפני
שהוא מכלה ממונה וכיו"ב אין טענתה מספקת לכופו לגרש .אבל
מהר"ם דאזיל לשיטתיה דבכל עניין אין כופין אותו ,והתם לעניין
ממונא קאי שהיה דן בטענת מאיס עלי כדינא דמתיבתא ,בכל
טענה שתטען ותתן אמתלה לדבריה מפני מה מאסה בו וכו' היה
דן דין מאיס עלי לעניין הממון.
ואולי הביאור הוא כנ"ל ,שכלפי כפיה לגרש צריך שיהיה ברור שאין שום סיכוי
שהחיים המשותפים יחזרו למסלולם ,מה שאין כן כלפי לדונה בדינא דמתיבתא די
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בכך שאינה מורדת סתם ,אלא יש סיבה לכך שאינה רוצה לחיות איתו .או שכלפי
דינא דמתיבתא גם אם יש אפשרות שתשתנה דעתה ,מ"מ כרגע אין לה שם מורדת
כלל ,ולכן אין להפסידה ממון כדין מורדת ,משא"כ לעניין כפיה לגרש ,אין לכפות את
הבעל אלא במקום שאין שום תקוה לחזרה לחיים משותפים.
יש להוסיף עוד בביאור העניין ,שבדרך כלל טענת אונס אינה מועילה לחייב את
הצד השני ,וכמו שמקובל בהרבה מקומות ,שאונס רחמנא פטריה ,אבל אין אומרים
שאונס רחמנא חייביה .וא"כ לכאורה אין מקום כלל לחייב את הבעל לגרש בגלל
שהאשה אנוסה .ובהכרח שביאור הדברים הוא ,שהאונס שלה רק גורם לכך שאין
לחייבה לחיות איתו ,ומכיון שכך עליו לגרשה ,ובמקום שיש סיכוי סביר שלאחר זמן
תשנה את דעתה ,אין לכאורה שום טעם לכפותו לגרשה .מה שאין כן כלפי דינא
דמתיבתא ברגע שהאשה אנוסה הרי אין היא מורדת ופטורה מחיוביה כלפי בעלה ,ודי
בכך בכדי שנאמר שאין לקבוע עליה שם מורדת כלל ,ואין להפסידה שום ממון ,ומה
נפק"מ לנו בכך שהמצב עומד להשתנות .עוד יתכן לומר שטעם החילוק הוא שכפיה
לגרש חמורה יותר מדיני ממונות ,ולכן גם במקום שכלפי דיני ממונות האשה נחשבת
אנוסה אין כופים את הבעל לגרש.
כן נראה שנקט למעשה ראש הרבנים הגרי"א הרצוג בשו"ת היכל יצחק אבהע"ז א
סי' ב:
ועוד יש לחלק דמאיס עלי הוא לא רק עניין של שנאה סתם
אלא בחילה נפשית להבעל לגוף זה ,והוא סוד מסודות הנפש.
אבל לזה אין מקום וכו' ואינו מן הטבע שתתעורר אצלה בחילה
לגבי בעילה אליו ,אלא שהיא שונאת אותו משום סבות ידועות
(וכדאמרינן זמנין דסניא ליה) ואין לנו לרחם עליה וכו' .תדע
שלא אמרו חז"ל טוענת שנאה ,כלפיו אלא מאיס עלי שהוא
עניין אחר ממקור הטבע ,חיי האישות ,ובשטוענת סתם שנוא
יש תקוה שתעבור השנאה והרבה שונאים נעשים אוהבים ,אבל
טענה נפשית גופנית כזו ,מאיס עלי ,הוא עניין אחר .ואם דעת
בי"ד מתישבת שיש מקום לכך מתחשבין עמה.
אמנם בפד"ר ח"ט עמ'  183בפס"ד של הגר"ח צימבליסט האריך לצדד שיש
לפסוק להלכה שאין חילוק בין טענת מאיסות בחיי אישות לבין טענת מאיסות
הנובעת משנאה מסיבות אחרות .וכן משמע מדברי אחרונים רבים שדנו בעניין זה של
מאיס עלי בטענות שונות ומשונות שאינן קשורות בהכרח דוקא למאיסות בקיום חיי
אישות.
עוד נראה להביא ראיה לכך מדברי הרמ"א ביו"ד הנ"ל ,שכתב:
אבל אם האשה אומרת ששונאת אותו ונתנה אמתלא טובה
לדבריה ,מתירין לה שלא מדעתו ,דאפילו אם כבר נשאה,
האומרת :מאיס עלי ,חייב להוציא.
מלשונו נראה בבירור שאינו מחלק בין טענת שנאה לטענת מאיסות .ובפרט
שהמדובר הוא על טענת שנאה לפני הנישואין ,ובודאי שאינו מצוי שתטען שמואסת
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בו לעניין קיום חיי אישות ,ובפשטות ודאי מדובר על שנאה בעלמא ,ואל"כ היה לו
לפרש בבירור שלזו כוונתו.
מדברי הפוסקים שהבאנו למעלה ,שפירשו את דברי הרמ"א כדעת הרמב"ם,
מבואר כאן כמעט בפירוש שטענת שנאה נחשבת כטענת מאיסות לכל דבר ,ולשיטת
הרמב"ם ניתן אפילו לכפות לגרש בטענה זו .וכן אם נפרש שכוונת הרמ"א לחיוב לגרש
הנוהג גם לדעת החולקים על הרמב"ם ,מ"מ למדנו מדבריו שחיוב זה נוהג גם בטענת
שנאה שאינה נובעת ממאיסות בקיום חיי אישות .ובאמת כלפי חיוב לגרש ,יתכן שגם
הנתיבות משפט יודה שאין צורך בטענת מאיסות בקיום חיי אישות ,וכשם שלעניין
ממון נקט בדעת המהר"ם שבכל סוג של שנאה נחשב כטוענת מאוס עלי ,ובפרט
לספרדים שלא קיבלו על עצמם חדר"ג ,שהאיסור לישא אשה אחרת אינו אלא איסור
הנובע מהתחייבות הבעל.18
לסיכום :נראה שבאופנים שמתירים חדר"ג לישא אשה אחרת בטענת מאיס עלי,
ניתן להתיר אפילו בטוען שאשתו שנואה עליו ,ואינו טוען שמואס בקיום חיי אישות
עימה ,וכדעת המהר"א ששון ,ויתכן שבנד"ד לכו"ע הדין כן ,ואף אם נפקפק בהיתר זה,
נראה שלספרדים שלא קיבלו על עצמם חדר"ג יש להתיר.
ה.

אמתלא לטענת המאיסות

אלא שעדיין יש לברר האם צריך הבעל לתת אמתלא לדבריו מדוע האשה מאוסה
עליו ,כעין דברי הרמ"א הנ"ל בסי' עז ס"ג לעניין דינא דמתיבתא :אבל בנותנת אמתלא
לדבריה ,כגון שאומרת שאינו הולך בדרך ישרה ומכלה ממונו וכיוצא בזה ,אז דיינינן לה
כדינא שתקנו הגאונים .גם בעניין זה עלינו לברר תחילה את דברי הפוסקים בעניין
כפיה או חיוב המוטלים על הבעל לגרש אשה הטוענת מאיס עלי ,ומשם נוכל לדעת
כיצד יש לנהוג בנדון שלפנינו.
כתב ההגהות מיימוניות פי"ד מאישות אות ה-ו בעניין אשה הטוענת מאיס עלי:
וכ"פ מורי רבינו שיחיה בתשובה שאין בטענתה ממש אא"כ
נותנת אמתלא לדבריה וטענה הנראית לחכמי המקום למה הוא
מאיס עליה ,שברצון היתה נשארת תחתיו לולא זה הדבר
שטוענת ואומרת שממאיסו עליה .וכן פר"ש .אבל ר"ת אומר
דכל שמועה זו לא איירי אלא כשהבעל רוצה לגרשה ,אבל אין
כופין אותו לגרשה וכו'.
משמע שלדעות הראשונות ,והם המהר"ם מרוטנבורג והרשב"ם כופים את הבעל
לגרש ,אמנם היינו דוקא כאשר נותנת אמתלא לדבריה וטענה הנראית לחכמי המקום
ואולי הדברים תלויים במבואר לעיל ,שאם ההבדל בין דיני ממונות לכפיה לגרש
.18
נובע מחומר איסור אשת איש ,י"ל בהחלט שאיסור הבעל לישא אשה אחרת הנובע
מהתחייבותו לאשתו דינו כדיני ממונות רגילים .אבל אם ההבדל נובע מכך שכלפי כפיה
לגרש לא די בכך שהאשה אנוסה ,אלא צריך שלא יהיה טעם בנישואין ,יתכן שסברא זו
שייכת גם בהיתר לישא אשה נוספת ,אם כי אין הדברים מוכרחים.
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למה הוא מאיס עליה שברצון היתה נשארת תחתיו לולא זה הדבר שטוענת ואומרת
שממאיסו עליה.
אמנם עדיין אין הכרח שזו היא גם דעת הרמב"ם ,ויתכן שיש כאן דעה שלישית,
שלדעת הרמב"ם כופים בכל מקרה ,ולדעת המהר"ם והרשב"ם כופים בנותנת אמתלא
לדבריה ,ולדעת ר"ת אפילו בנותנת אמתלא אין כופים.
למעשה נחלקו בזה הפוסקים :המאירי בכתובות בכתובות סג ע"א לגבי דעת
הסוברים שכופים לגרש בטוענת מאיס עלי כתב:
פירשו רבותי בדבריהם ...דוקא בשטוענת כך מן הדין ,ר"ל שאף
שאנו מכירים בו שהוא ראוי לימאס מחמת רוב פחיתותו והפסד
עניניו ,אם במדות אם בשאר דברים מכוערים ,והדברים מוכיחים
שלא בסיבת נתינת עין באחר הוא ,הא כל שטוענת כן מחמת
עקשות וגאוה והסתלתלות יתר אין שומעין לה.
וכן בשו"ת עזרת כהן הנ"ל ,שהוא המקור העיקרי לחידוש שאף על פי שאין אנו
פוסקים הלכה כרמב"ם ,מ"מ להלכה ניתן לחייב את הבעל בגט ,כותב בפירוש שאין
הדברים אמורים אלא כאשר יש לאשה טענה מבוררת מדוע היא מואסת בבעלה ,וכגון
מה שכתב בתוך דבריו:
עד שהכל מכירין שהצדק עמה ,באמרה מאיס עלי ...ודבריהם
מובנים מאד היכי דאיתנהו טענות חשובות ומכריעות מצד
האשה כנ"ד ...אבל מ"מ מאחר שמצד הדין חייב הוא להוציאה
מת"י ,כסברת הרמב"ם שלא תהיינה בנות ישראל כשבויות ,כיון
שהיא אומרת מ"ע בטענות מבוררות.
וכן חזר שם כמה פעמים על עניין זה שכל דבריו אינם אמורים אלא במקרה
שהאשה טוענת מאיס עלי בטענה מבוררת ,ולסיכום כתב:
ולפי דברינו יש לנו שלש מדות בטוענת מאיס עלי .הא',
כשאומרת מאיס עלי בלא שום טענה ואמתלא ,שהיא קרובה
למורדת האומרת בעינא ליה ומצערנא ליה .הב' היא האומרת
מאיס עלי בטענה ואמתלא ,שנותנת מקום להאמין לה ,אבל
עדיין אין הדבר מוכרח ,שהוא ראוי שיהיה מאיס עליה בשביל
כך .הג' היא כשאומרת מאיס עלי ומראה הוכחות כאלה ,שלפי
ראות עיני הב"ד היא אנוסה ומוכרחת בזה ,שיהי' מאיס עליה.
ביאור הדברים נראה שעיקר הטעם לחיוב או לכפיה בגט לדעת הסוברים כן אינו
אלא משום שהאשה נחשבת כאנוסה כלפי חיוביה לבעלה ,וכפי שהתבאר לעיל כמה
פעמים ,ואם כן באופן שאינה נותנת אמתלא לדבריה ,שיש להניח שמסרבת להמשיך
לחיות עם בעלה משום שעיניה נתנה באחר ,או משום עקשות וגאוה והסתלסלות יתר
[כלשון המאירי] ,אין כאן אונס כלל.
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כל זה שייך גם בנדון שלפנינו שאין להתיר לבעל הטוען שאשתו מאוסה עליו
לישא אשה אחרת ,אלא אם כן יש לו אמתלא לטענתו .וכן נוקט בדברי מלכיאל ח"ג
סי' קמה בפירוש גם לעניין איסור לגרש אשה בעל כרחה ואיסור לישא אשה אחרת:
ומצד שמאוסה עליו ג"כ אין לדון ,דבאשה מבואר בפוסקים
בסימן ע"ז דבעינן טעם מבורר כגון מחמת חולי או שהולך בדרך
רע ומאבד מעותיו ע"ש ,וגם שיהי הבירור בעדים ע"ש ,אבל לא
כהא דנ"ד שאין הטעם מבורר .ובלא"ה יש לדון בנ"ד שאף
במקום שמותר לו לגרשה בע"כ מ"מ לא הותר לו לישא אחרת,
וכמ"ש הנו"ב סי' א' דבעוברת על דת לא התירו רק לגרש בע"כ
ולא לישא אחרת .וכ"ז אין שייך לנ"ד שאין לו טעם מבורר.
וחלילה להתיר חרגמ"ה בענינים כאלה ,דא"כ יהיו בנות ישראל
הפקר ,ובשביל זה בעצמו תיקן רגמ"ה .ופשוט שחייב במזונותיה
וכסותה ככל בנות ישראל הכשירות.
נראה שדברים אלו נכונים גם בספרדים שלא קיבלו על עצמם חדר"ג ,שמ"מ
הואיל והמנהג הוא שלא לישא אשה אחרת ,ועל ידי כך יש כאן התחייבות של הבעל
כלפי אשתו ,מסתבר שכלול בהתחייבות זו שלא יהיו בנות ישראל הפקר [וכלשונו של
הדברי מלכיאל].
אמנם בחוט המשולש שבסוף שו"ת תשב"ץ טור ג סי' לה שמנה את השיטות
השונות בעניין אשה הטוענת מאיס עלי כתב:
הדעת השני סוברים ...אבל אם אמרה מאיס עלי כופין אותו
לאלתר לגרש ,ושזה הוא כפי הדין ולא משום תקנה ,וזה דעת
הרמב"ם ז"ל ...וכן דעת רש"י ז"ל ורבינו גרשום מאור הגולה ור"י
והסמ"ג וכמה מחכמי ישראל נמשכו
ורשב"ם והראב"ד
אחריהם .19הדעת הששי שאע"פ שאין כופין האיש לגרש אפי'
באומרת מאיס עלי ,משום דחיישינן שמא נתנה עיניה באחר,
מ"מ אם נתנה אמתלא לדבריה כופין אותו לגרש וזה דעת הר"ם
מרוטנבורק ז"ל.
מבואר מדבריו שלדעת הרמב"ם וההולכים בדרכו כופים לגרש אפילו באינה
נותנת אמתלא לדבריה ,והדעה שצריך שתתן אמתלא היא דעת המהר"ם מרוטנבורג,
וכפי שהובא לעיל מדברי הגהות מיימוניות .ובשו"ת יביע אומר ח"ג אבהע"ז סי' יח כתב
לדקדק כן מתשובת הרשב"ש סי' צג ע"ש .ובמהרי"ט ח"ב אבהע"ז סי' מ נראה שנוקט
בדעת הרמב"ם שצריכה לתת אמתלא לדבריה ,אלא שמביא שיטה נוספת שאינה
צריכה לתת אמתלא ,וכתב שם:
ואם היינו באים לדון דינא דמאיס עלי כדברי הרמב"ם ז"ל ,היה
צריך לחקור הדבר היטב שיהא ברור וניכר לנו שאי אפשר לה
להבעל ברצונה לו שהוא מאוס בעיניה ,וצריכה לתת אמתלאה
.19
אלו.

ועי' שו"ת ציץ אליעזר ח"ה סי' כו דו"ד בינו לבין הגרי"ש אלישיב בעניין דברים
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לדבריה עד שנאמינה כמ"ש הרא"ש וההגהות בשם מהר"ם.
ואעפ"י שהרשב"א בתשובותיו המיוחסות להרמב"ן ז"ל בסי' קל"ח
כתב שהאומרת מאיס עלי אינה צריכה לתת טעם ואמתלאה
לדבריה מפני מה הוא מאוס בעיניה ,שכשם שהדעות במאכל
וכו'...
למעשה בנדון שלפנינו ,קשה לכאורה להקל בזה באופן שהבעל אינו נותן אמתלא
מבוררת לטענתו מדוע מואס באשתו ,ובפרט שכל ההיתר אינו פשוט ,וא"כ בנדון
שלפנינו שישנה דעה חשובה מאוד שגם לדעת הרמב"ם אין לכפות לגרש ,ומסתבר
מאוד כדבריהם ,וכן אין לנו מקור ברור שישנו חיוב לגרש ,נראה שאין אפשרות
להתיר לבעל להינשא.
עוד יש להוסיף שלכאורה גם לסוברים שניתן לכפות לגרש אפילו בטוענת מאיס
עלי בלא אמתלא ,היינו דוקא כשהיא אכן מואסת בו לגמרי אלא שאין לה סיבה לכך,
אבל במקום שנראה לבית הדין שאכן טענת האשה נובעת מעקשות וגאוה והסתלסלות
יתר  ,וכן בכל מקום שהדבר נתון בידה לשנות את הליכותיה ולחזור ולחיות עם בעלה,
וכל שכן במקום שנראה שנתנה עיניה באחר ,נראה שלכו"ע אין לכפות או לחייב
לגרש ,וכנ"ל שכל טעם הכפיה מבוסס על ההנחה שהאשה נחשבת כאנוסה ,ובכה"ג
פשוט לכאורה שאינה אנוסה כלל ,ואין שום טעם לכפיה.
הדברים כמעט מפורשים במהרי"ט הנ"ל ,שאחרי שכתב שאין צורך באמתלא,
מוסיף:
ואעפ"י שהרשב"א בתשובותיו המיוחסות להרמב"ן ז"ל בסי' קל"ח
כתב שהאומרת מאיס עלי אינה צריכה לתת טעם ואמתלאה
לדבריה מפני מה הוא מאוס בעיניה ,שכשם שהדעות במאכל
וכו' ,זהו שיכול לומר שהוא מאוס אעפ"י שלא תתן טעם ,מ"מ
אנו צריכים להכיר ולבחון זה מדבריה שכן הוא האמת שהוא
מאוס עליה ,כמ"ש הרשב"א בתשו' שהובא בב"י שם דף ק"א,
ואל"כ כל המורדת דאמרו בעינא ליה ומצערנא ליה דמפחתה
כתובתה ומפסידה בלאות תאמר מאיס עלי כדי שלא תפסיד
כלום ,אלא ודאי לא מפיה אנו חיים בזה אלא במילי דמוכחי
וברירי לכל.
דהיינו שאף על פי שלדעתו טענת מאיס עלי מתקבלת גם בלא אמתלא ,משום
שכשם שאדם אינו יכול להסביר מדוע אינו אוהב לאכול מאכל מסויים ,כך יתכן
שהאשה אינה יכולה להסביר מדוע היא מואסת בבעלה .אולם אם האשה אינה מואסת
בבעלה ,אלא טוענת כך בגלל סיבות אחרות ,בודאי שאין להתייחס אליה כאל אנוסה,
אלא כאל מורדת בעלמא.
כעין זה מבואר בשו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' מ"ו:
ונראה לי להעיר בכאן ,דניתן לומר דאפילו לדעת הרמב"ם בפי"ד
מה' אישות ה"ח שפוסק דאם אמרה מאסתיהו כופין אותו
לגרשה .אין זה כי אם דוקא היכא שטענת המאיס שלה הוא,
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בדרך של אנוסה היא לכך ,מבחינה אינסטיקטיבי (לא
מלאכותי) .וכפי שמצינו בתוספת רי"ד בכתובות ד' ס"ד שמסביר
בטו"ט עניין המורדת וכותב דכיון דבעלה מאיס בעיניה אנוסה
היא בדבר ולא מדעתה עושה כן ...ולמורדת מסוג כזה הוא
שנתכוון גם הרמב"ם בפסקו לכוף אותו לגרשה .והוא המכוון
במה שמדגיש הרמב"ם בדבריו להסביר את פסקו וכותב לפי
שאינה כשבויה שתבעל לשנוא לה ,והיינו כנז' בתוס' רי"ד ,בהיות
כי גם היא אנוסה היא בדבר ולא מדעתה עושה כן .אבל באשה
שמביאה על עצמה ברצון ,או מסיבה צדדית מלאכותית למאוס
בבעלה ולבוא בטענת מאיס עלי ,וברצון טוב יכולה להסיר ממנה
מאיסותה ולחזור ולרצות בו ולקבל פיוסיו ולעבור על מדותיה,
על כגון סוג מורדת כזאת מסתבר שגם הרמב"ם יודה שאין כופין
אותו לגרשה.

ונראה שאין כוונתו למחלוקת הפוסקים הנ"ל האם צריכה לתת אמתלא לדבריה,
אלא כעין דברי המהרי"ט.
ע וד יש לציין לדברים החשובים מאוד בעניין זה שבשו"ת כתב סופר אבהע"ז סי'
ק בסוף התשובה:
אלא דא עקתא בנידון שלנו היא אמרה בפה מלא שאם א"א
לכופו שיגרשה טוב לה להיות תחתיו ומשמשתו כמקדם כאשה
תחת בעלה ,בזה גלתה דעתה דאפשר לה לסבול תשמישו ,ואינו
מאוס עליה כ"כ ,רק כשאפשר לכופו או יגרשה מרצונו טוב לה
אז מעתה וירווח לה בלי מאוסיתא ,כל כי האי נ"ל פשוט דאפי'
דין טענת מאוס עלי באמתלא אפי' שאינה ברורה רק נראי' אין
לה ,הגם שטענה זו בחולי זה מאיס עלי ברורה ונראית לכל ,היינו
כשטוענת כך ,אבל כשהיא אומרת שאפשר לה להיות תחתיו,
אלא שרצונה לכוף אותו כי טוב לו מעתה ,פשיטא שאין בה דין
טענת מאוס עלי שמתירתה ,ואפילו בשלה לא תוכל להחזיק,
וקרוב לומר כשמונעים ממנו תשמיש כדי לכופו שיגרשנה דדנים
בה דין מורדת ,דטענת מאיס עלי אינה טענה רק כשאומרת
שאם לא יגרשה טוב לה לישב גלמוד מבלי איש ונראי' אפי'
אינה ברורה לנו ,אבל כבנידון שלפנינו גם דין מורדת יש לה.
ואם כן כאמור לעיל באופנים אלו אין לחייב את האשה להסכים לקבל גט ,וכמו
כן אין מקום להתיר לבעלה לשאת אשה אחרת על אשתו.
לסיכום :באופן שהבעל טוען שאשתו מאוסה עליו ,ואינו נותן אמתלא לדבריו
מדוע מואס ב ה ,קשה לכאורה להתיר לו לישא אשה אחרת ,וכן קשה לחייבה להסכים
לקבל ממנו גט .ובאופן שלא זו בלבד שאינו נותן אמתלא לדבריו ,אלא נראה לבית
הדין שעיניו נתן באחרת ,או שמואס בה מתוך עקשות וגאוה והסתלסלות יתר ,או
אפילו בלא כל זה ,אלא שנראה לבית הדין שהבעל מסוגל להסיר את רגש המאיסות
או השנאה שיש בו כלפי אשתו ,אלא שאינו רוצה לעשות זאת מסיבות אלו או
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אחרות ,וכן אם נראה מדברי הבעל שאם לא יתירו לו לישא אחרת יחזור לאשתו ,אין
לחייבה להסכים לקבל ממנו גט ,וכמו כן אין להתיר לו לישא אשה אחרת.
ו.

הוכחת הטענה

עוד יש לדון באופן שהבעל טוען שהאשה מאוסה עליו ,ולדבריו יש לו אמתלא טובה
למאיסות זו ,שאם כנים דבריו נראה לבית הדין שאכן ראוי שימאס בה בגלל אותו
דבר ,או לסוברים שאין צורך באמתלא ,אבל צריך שנדע שהבעל אכן מואס באשתו,
האם חובת ההוכחה מוטלת על הבעל ,או שיש להאמינו בטענה זו מצד עצמה ,כל עוד
אין לנו ראיה להיפך .עוד צריך לדון לפי הצד שהבעל צריך לברר את טענתו ,מהי
הראיה שעליו להביא.
גם בדין זה מצאנו מחלוקת בין הפוסקים לגבי אשה שטוענת שבעלה מאוס עליה,
וכמה דעות בדבר :כאמור לעיל המאירי כותב :ר"ל שאף שאנו מכירים בו שהוא ראוי
לימאס מחמת רוב פחיתותו והפסד עניניו ,אם במדות אם בשאר דברים מכוערים,
והדברים מוכיחים שלא בסיבת נתינת עין באחר הוא .ומשמע בבירור מדבריו שלא די
בזה שהאשה טוענת שהבעל ראוי להימאס ,אלא שאנו מכירים בו שהוא ראוי לימאס...
והדברים מוכיחים שלא בסיבת נתינת עין באחר הוא .כן מבואר מדברי המהרי"ט הנ"ל
הכותב בפירוש:
אנו צריכים להכיר ולבחון זה מדבריה שכן הוא האמת שהוא
מאוס עליה ...ואל"כ כל המורדת דאמרו בעינא ליה ומצערנא ליה
דמפחתה כתובתה ומפסידה בלאות תאמר מאיס עלי כדי שלא
תפסיד כלום ,אלא ודאי לא מפיה אנו חיים בזה אלא במילי
דמוכחי וברירי לכל.
וכן ממשיך המהרי"ט וכותב:
ועוד שהרשב"ם ז"ל כתב שם בסי' קל"ט דבאומרת מאיס עלי
ואינה חפצה בו ולא בכתובתו כיון שרוצה לצאת בלא כתובה
ודאי נראה בדבריה שדעתה אונסה ,וכתב הר"ן בתשובה הא לאו
הכי אין בדבריה כלום ולא חיישינן לה מ"ט עיניה נתנה באחר
כדאמרינן בשלהי נדרים גבי האומרת טמאה אני לך .20וכאן
בארוסה אין לה היכר זה ,אם לא יהיה הדבר ניכר ומוכח כאותו
שכתב הרא"ש ז"ל דאנן סהדי שלא תבעל לבזוי הזה כלל
מרצונה כגון זו אין חוסמין אותה שאינה שבוית חרב וכדברי
הרמב"ם ז"ל.
מבואר מדבריו שבלא הראיה הנובעת מכך שהאשה מוחלת על הכתובה ,אי
אפשר לקבועה שהיא אנוסה ,אלא אם כן הדבר ניכר ומוכח שאנן סהדי שלא תבעל
לבזוי הזה.

.20

ובהמשך יובאו דברי אחרונים שיישבו קושיא זו באופן אחר.
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כן כתב החזון איש סי' ס"ט ס"ק ד בביאור עניין זה שאינה חשובה כטוענת מאיס
עלי אלא אם כן מותרת על כתובתה:
אבל באינה מותרת על כתובתה מספקינן שאין הדבר קשה עליה,
אלא בסיבות קלות בחרה להתגרש ממנו ,ומקוה לאחר שחושבת
שיהיה לה טוב מהיות תחת בעלה הראשון .ולפ"ז נראה דדוקא
באמרה שמוחלת כתובתה או ששיילינן לה ואמרה דלא בעיא
כתובתה ,אבל בסתמא מספקינן ,ודלא כמ"ש בח"מ ס"ק ד.
מבואר מדבריו שהאשה צריכה להביא ראיה לדבריה שהיא
מואסת בו ומשום כך אינה רוצה בו ,ואם אינה מביאה ראיה
לדבריה ,יש לה דין מורדת .21ואפשר לכאורה לומר שגם הח"מ
שהזכיר החזו"א מודה לזה ,ומה שלדעתו בסתמא היא נאמנת,
היינו שכל שאינה תובעת כתובה נראה שדבריה כנים ,והיא
באמת מואסת בבעלה .אבל יתכן שיש להוכיח מדברי הח"מ
שהוא באמת סובר שאין צורך בראיה שמואסת בו ,אלא שכל
עוד שאין לנו ריעותא הפוכה אין אנו חוששים שמשקרת.22
כן כתב בתקיפות רבה בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' קמה בנדון בעל שטוען
שאשתו מאוסה עליו ,שאין להתיר לו לגרש בעל כרחה או לישא אשה אחרת:
ומצד שמאוסה עליו ג"כ אין לדון דבאשה מבואר בפוסקים
בסימן ע"ז דבעינן טעם מבורר כגון מחמת חולי או שהולך בדרך
רע ומאבד מעותיו ע"ש ,וגם שיהיה הבירור בעדים ע"ש ,אבל לא
כהא דנ"ד שאין הטעם מבורר ...וכ"כ הנו"ב מ"ק סי' פ"ד שאין
נאמן לומר ששנואה לו להתיר לו לגרשה בע"כ דא"כ כל אחד
יאמר ששנואה לו אשתו ובטלה תקנת רגמ"ה ...23ובסוף שו"ת
מהר"מ מר"ב מבואר שהיתר מאה רבנים הוא שיראו אם יש
טעם מבורר להתיר .א"כ י"ל שע"ז בעצמו צריך מאה רבנים
שידונו אם הטעם שיש להבעל בטענתו מאיסה עלי הוא טעם
מספיק או לא ...ועוי"ל דבאשה מבואר בסי' ע"ז דמועיל לה
טענת מאיס כשאומרת כשמוחלת הכתובה כמבואר סי' ע"ז ס"ב
מדברי החזו"א שם נראה שהיה קשה לו שלכאורה אין ריעותא בטענתה בזה
.21
שהיא דורשת את הכתובה המגיעה לה מעיקר הדין ,ומה"ת שעלינו לחשוש בגלל זה
שעיניה נתנה באחר .ולכן הוא מפרש שבאמת אין כאן שום ריעותא ,אלא שהיא צריכה
להביא ראיה לדבריה ,והראיה היא מזה שהיא לא דורשת את כתובתה.
אמנם לפ"ז צ"ע מה באמת הריעותא בזה שהיא דורשת את כתובתה .ואולי
.22
הכוונה היא שדין זה דומה לאשה שאומרת מת בעלי שאינה נאמנת אם תובעת כתובתה,
וביאור הדברים הוא שאם היא באה על עסקי כתובתה אינה נאמנת ,ואם באה שיתירוה
להינשא נאמנת .וכן משמע לכאורה מדברי הגר"א שמציין להלכה זו .אמנם בסוגיא שם
מבואר שכאשר אומרת התירוני להינשא ותנו כתובתי מתירים אותה להינשא לדעת
הרמב"ם ,ולדעת הרא"ש וסיעתו הוי ספיקא דדינא .וא"כ גם כאן היה מקום לחלק חילוקים
כאלו ,וצ"ע בזה.
הנודע ביהודה שם כתב :ומ"ש מעלתו כיון שעתה שונאה ואי אפשר לו לבעול
.23
ולהוליד בני שנואה מקרי מקום מצוה ,א"כ נעקרה תקנת רגמ"ה לגמרי וכל אחד יאמר
ששונא אשתו ואינו יכול לבעול השנואה ויגרש בעל כרחה הס כי לא להזכיר.
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דזה הוי הוכחה שטענתה אמת ,אבל בבעל לא שייך זה ואין
הוכחה על טענתו .וביותר צריך להזהר בעתים הללו אשר בעוה"ר
קלי הדעת נתרבו המואסים בנשותיהם על לא דבר ומוצאים
אינשי דלא מעלי שנטלו עטרת סמיכה ושוכרים אותם בכסף
מלא להשיג להם היתר מק"ר .והרבה רבנים אינם מדקדקים כ"כ
וחותמים על כל הבא לידם מבלי חקור בירור הדברים .ויש אשר
רצונם לאפקועי שמייהו בדיסקי ותופסים המדה למלאות רצון
כל דורש אולי עי"ז יתפרסם שמם .כי מאסף החתימות יפרסם
שכבר חתם גדול פלוני .וזה אחד מהטעמים שאני נמנע מלחתום
על היתר ק"ר .ולזה ראוי להביט על היתרים הללו בשבע עינים
שלא יהיו בנות ישראל כהפקר ומה הועיל רגמ"ה בתקנתו.
הרי שמלבד מה שמצריך שיתן הבעל אמתלא לטענתו ,הוא מצריך גם שיוכיח
את האמתלא שנותן.
מדברי המהרי"ט והחזו"א הנ"ל ,מבואר שאין צורך בראיה ברורה לטענת מאיס
עלי ,אלא כל שיראה כך לבית הדין סגי בהכי ,וכמו שכותב המהרי"ט :כיון שרוצה
לצאת בלא כתובה ודאי נראה בדבריה שדעתה אונסה .ויותר מפורש כך בדברי החזו"א
שכותב:
ואף לדעת הרמב"ם נראה דכל שיש רגלים לדבר וניכרים דבריה,
אף אם תובעת כתובתה לא הפסידה דין מאיס עלי .אלא בסתמא
סמכינן אהא דמותרת על כתובתה וחזינן דקשה לה להיות
תחתיו ,ואינו מחמת כעס לזמן ,ולא תלינן בנתנה עיניה באחר,
דהיה הדבר ידוע בין השכנים .ועי' לשון הטור סי' קנ"ד שכתב
אם תובעת כתובתה שיש לחוש וכו' ,הנה מסר הדבר כפי ראות
עיני הדיין וכו'.
אולם בדברי מלכיאל הנ"ל מבואר שלא די בכך שיביא ראיה כלשהי לטענתו,
אלא שצריך בירור גמור בעדים ,או לכל הפחות שמאה רבנים יבררו את טענתו שהוא
אכן מואס בה ואינו נותן עיניו באחרת .אם כי גם הוא כתב שהראיה שהאשה מוחלת
על הכתובה מועילה לה ודי בכך.
דעה נוספת בעניין זה היא דעת כמה אחרונים שסוברים שאין צורך כלל בראיה
לטענת מאיסות ,והם מיישבים באופן אחר את שאלת המהרי"ט הנ"ל מדוע באשה
הטוענת שנבעלה לאחר אמרו שאינה נאמנת מחשש שמא עיניה נתנה באחר ,ואילו
אשה הטוענת שבעלה מאוס עליה ,נאמת בטענתה ,האבני מלואים סי' עז ס"ק ז כתב:
ובעיקר הקושיא שהקשו ר"ת והרשב"א באומרת מאיס עלי היאך
כופין וניחוש שמא עיניה נתנה באחר ,נראה לענ"ד ...דכל
שנאמנת מן הדין לא חיישינן שמא עיניה נתנה באחר אלא התם
מדינא אינה נאמנת שהרי היא משועבדת לו רק משום דמזלזלא
נפשה כולי האי היינו מאמינין לה לכך מהני חששא דשמא עיניה
נתנה באחר לאוקמי אדינא ,מש"ה באומרת מאיס עלי דמדינא
מהימנא בהכי דאינה כשבוית חרב הבעל למאוס לה והואיל
וצווחת דמאיס עלי ראוי להיות נאמנת לאחזוקי נפשה בטענת

קמד
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דמאיס עלה ,והך חששא דשמא עיני' נתנה באחר לא מהני
לאפוקי לה מדינא וכופין אותו להוציא.

מבואר מדבריו שהאשה נאמנת לטעון שבעלה מאוס עליה בלא שום ראיה
לדבריה ,ואין לחשוש שמא עיניה נתנה באחר אלא במקום שמעיקר הדין אינה
נאמנת.24
כן מבואר מדברי עוד כמה פוסקים שמיישבים את הקושיא על הרמב"ם בדרכים
אחרות ,ואינם אומרים שבאמת גם הרמב"ם אינו מדבר אלא באופן שיש רגלים
לטענתה .ובביאור המחלוקת נראה לומר ,שלדעת האבנ"מ וסיעתו האשה נחשבת כעין
מוחזקת בעצמה לומר שהיא אנוסה ואינה יכולה לקיים את חובותיה ,והבעל הוא כעין
מוציא מחבירו שעליו הראיה .ואילו לדעת המהרי"ט והדברי מלכיאל והחזו"א כיון
שיש לנו ידיעה פשוטה על חיוב שלה כלפי בעלה ,אין היא נחשבת כמוחזקת ,הואיל
ובאה להוציא מהידיעה הפשוטה שלנו ,ובמקרה כזה עליה להביא ראיה.25
בברוך טעם שער ה דין ג כתב ליישב שאלה זו בסגנון אחר:
י"ל דבמאוס עלי כיון שממשפטי התורה שיהיה על הב"ד לחוש
אף מספיקא שלא יהיה בנות ישראל כשבויות תחת בעליהן וע"כ
שורת הדין שתגורש מבעלה ותהא מותרת לכל אדם ,כמו כן
מוטל על הבעל לעשות מרצונו כדת של תורה לגרש את האשה,
דהא גם לפניו הספק דלמא מאוס הוא בעיניה וחלילה לו
להחזיקה כשבויה ,ואם אינו רוצה לגרש דעת רעה היא והתגברת
יצרו ,ואם כופין אותו בשוטים ומגרשה מחזקינן שבודאי תשש
יצרו וגירש בלב שלם ולכך מועיל הגט להתירה לעלמא ,ואף אם
היא הטעתו ושקרה בדבריה אשר אמרה מאוס עלי ,עכ"ז אין
הגט בטל כיון שהגירושין היה מרצון הבעל שמתרצה לשמוע
דברי חכמים ,ורצון חכמים היה מחמת הספק שהיה אז לשעתו
שיגרש בלב שלם כדי שתהיה מותרת ובודאי כן עשה.
זו היא דעה נוספת בעניין זה ,שלדעתו באמת אין לנו בירור שאכן טענת האשה
נכונה ,אלא שמ"מ מספק הבעל חייב לגרשה ,וניתן לכפותו על כך .אולם היינו דוקא
כשהבעל עצמו מסופק ,אבל אם הוא טוען שאשתו משקרת ,באמת צריכה להביא
ראיה לדבריה.

אמנם צריך להדגיש שאין לכאורה מדברי האבנ"מ מקור לכך שהאשה אינה
.24
צריכה לתת אמתלא לדבריה ,ויתכן שאם אינה נותנת אמתלא טענתה מצד עצמה אינה
נחשבת כטענת מאיס עלי ,ועוד אפשר לומר שכשאינה נותנת אמתלא יש כאן ריעותא
גדולה בטענתה ,ובאופן כזה גם לדעתו אין מאמינים לדבריה.
וכעין זה מצאנו בשו"ע חו"מ סי' כא :מי שקנו מידו שאם לא יבא ביום פלוני
.25
וישבע ,יהיה חבירו נאמן בטענותיו ויטול כל מה שטען בלא שבועה ...ועבר היום ולא בא,
נתקיימו התנאים ואבד זכותו מיד .ואם הביא ראיה שהיה אנוס באותו היום ה"ז פטור
מקנין זה ,עכ"ל .ומשמע שבלא ראיה אינו נאמן.
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למעשה צ"ע אם ניתן לסמוך על שיטת האבנ"מ בזה ,ומסתבר יותר להחמיר
כדעת המהרי"ט והדברי מלכיאל והחזו"א ,ובאופן שהבעל טוען בבירור שהאשה
משקרת יש להוסיף לזה את שיטת הברוך טעם הנ"ל .אמנם נראה שאין צורך להביא
ראיה ברורה לדבר ,וכמו שכתבו המהרי"ט והחזו"א ,וגם חידושו של הדברי מלכיאל
שצריך שמאה רבנים יבחנו את העניין מדברי כל שאר האחרונים נראה שלא חששו
לכך.
לסיכום :בעל שטוען שאשתו מאוסה עליו ,אף אם נותן אמתלא לטענתו ,שנראה
שהיא אכן ראויה להימאס מחמתה ,עליו להביא ראיה לדבריו ,ובלא ראיה אינו נאמן
להיפטר מחיוביו כלפיה ,וממילא אין לחייבה לקבל גט ,ואין להתיר לו לישא אשה
אחרת .אמנם אין צורך בראיה ברורה לדבר ,אלא הדברים תלויים בראות עיני הדיינים.
ובאופן שבעל עזב את אשתו והתגורר במשך תקופה ארוכה במרתפים וכדומה ,נראה
שיש לדונו כאשה שמותרת על כתובתה ,ודי בראיה כזו כדי להאמין לדבריו.
ז.

הערעור שלפנינו

בהחלטת בי"ד קמא נאמר שהמעיין בדברי רבותינו הראשונים יראה שאין טענת "מאיס
עלי" נובעת מאיזו סיבה חיצונית של שנאה כלפי הצד השני או חרדה ממנו או עקב
מריבות וכדו' ,משום שדברים אלו הם פגמים חיצוניים שניתנים לתיקון ,אך טענת
"מאיס עלי" ההלכתית נובעת ממאיסות נפשית עמוקה שאינה ניתנת לתיקון ואינה
מאפשרת לצד אחר להתקרב לזולתו אף אם יחפוץ בכך.
אם כוונתם לחלק בין טענת מאיסות לבין טענת שנאה ,נראה לענ"ד שיש לקבל
את הערעור ,וכמו שהתבאר לעיל שלמעשה נראה שאין לחלק בכך ,וגם טענת שנאה
נחשבת כטענת מאיס עלי .וכגון אם נקבל את טענת הבעל "שהאשה שתלטנית והוא
מפחד ממנה" ,ומכיון שכך אין הוא מסוגל לחיות איתה ,הרי יש כאן טענת מיאוס לכל
דבר .וכן כל כיוצא בזה ,כל טענה שטוען הבעל שמכאן ואילך אינו מסוגל לחיות עם
אשה זו ,הרי זו טענת מאיס גמורה.
אולם אם כוונת בית הדין היא שהיה נראה להם מצד עצמם שבמקרה שלפנינו
טענות הבעל נובעות מבעיות הניתנות לתיקון ,נראה שהצדק עימם ,ואם הבעל מסרב
לעשות את מה שניתן בכדי לתקן את היחסים ביניהם ,אכן אין זו טענת מאיס עלי
שמחמתה ניתן לחייב את האשה להסכים לקבל ממנו גט ,וכן לא ניתן להתיר לו לישא
אשה אחרת .כגון אם נקבל את טענת האשה שסיבת הריחוק ביניהם נובעת מבעיות
נפשיות של הבעל ,הרי שאם הבעל יסרב לקבל טיפול מקצועי על מנת לפתור בעיות
אלו ,אין להתיר לו לישא אשה אחרת .כמו כן נושא הילדים ,אם אכן מדובר על
מריבה זמנית שניתנת לפתרון ,וכל הבעיה היא שהבעל אינו רוצה למצוא את הפתרון,
אין כאן טענת מאיס עלי המועילה להתיר לו לישא אחרת .אבל אם מתוך המגורים
המשותפים עם הילדים נוצרה איבה בין הבעל לאשה ,וכעת איבה זו אינה ניתנת
לתיקון ,הרי שטענת הבעל שאינו מסוגל לחיות במצב כזה עם אשה היא טענה
מקובלת בהחלט ,וניתן לחייבה בגט או להתיר לו לישא אחרת.

קמו
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כאמור לעיל באריכות בכדי שטענת הבעל תחשב כטענת מאיס עלי ,נצרכים
התנאים הבאים :א .הבעל נותן אמתלא הנראית לבית דין מדוע הוא מואס או שונא את
אשתו ואינו מסוגל לחיות עמה .ב .טענת הבעל היא שהמאיסות או השנאה כלפיה
גורמים לכך שאינו מסוגל לחיות איתה בשום פנים ואופן ,וממילא הוא אנוס מלקיים
את חובותיו כלפיה .אבל אם טוען כך אין נפק"מ מאיזה סיבה אינו מסוגל לחיות איתה,
בין אם הדברים נובעים ממיאוס ובין אם הם נובעים משנאה מכל סוג שהוא ,שנגרמה
בגלל מידות רעות של האשה ,וכן כל כיוצא בזה .ג .בנוסף לכך הבעל טוען שגם אם
לא יתירו לו לישא אשה אחרת לא יחזור לאשתו ,ואין לבית הדין ראיה כנגד טענה זו.
ד .נראה לבית הדין שאין לו אפשרות לתקן את מערכת היחסים ביניהם ,וכן שאין
אפשרות סבירה שהמאיסות או השנאה יעברו מן העולם .ה .במדה והדברים אינם
מבוררים כל צרכם ,על הבעל להוכיח את טענותיו ,אולם אין צורך בראיה ברורה ,אלא
די בכך שנראה לבית הדין שדבריו כנים.
בנדון שלפנינו שהבעל עזב את הבית והתגורר בתנאים מחפירים במשך תקופה
ארוכה ,נראה שיש לתת נאמנות לטענותיו ,ולאחר שכבר הפנה בית דיננו את הצדדים
לייעוץ והבעל מסרב ואינו משתף פעולה בנושא ,אין לחייבו בכך כאשר הוא מצפה גם
לזכות לקיים פו"ר.
לכן נראה לחייבה בגט ,ואם תסרב לקבל גט בתוך  30יום יש לאשר היתר
נישואין ,באישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.
הרב דוד לאו
מצטרף בתוספת הדברים דלהלן.
מאחר שנראה לי שכל שהתרוקנו הנישואין מתוכנם הבין-זוגי כבנידוננו לא חל
האיסור שלא לגרש אשה בע"כ וכמ"ש הרמב"ם הלכות אישות פרק יד
המורד על אשתו ואמר הריני זן ומפרנס אבל איני בא עליה מפני
ששנאתיה מוסיפין לה על כתובתה משקל שש ושלשים שעורה
של כסף בכל שבת ושבת וישב ולא ישמש כל זמן שתרצה היא
לישב ,ואף על פי שכתובתה הולכת ונוספת הרי הוא עובר בלא
תעשה שנ' לא יגרע ,שאם שנא ישלח אבל לענות אסור ,ולמה
לא ילקה על לאו זה מפני שאין בו מעשה.
ולמרות שהמדובר באשה שרצונה בש"ב מ"מ מזכותו לגרשה בע"כ אם שנאה
[ובפרט כשמדובר בפירוד ממושך] ולמרות שכתב הרמב"ם הלכות גירושין פרק י,
הלכה כא:
לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה ,ולא תהיה יושבת תחתיו
ומשמשתו ודעתו לגרשה ,ולא יגרש אדם אשתו ראשונה אלא
אם כן מצא בה ערות דבר שנאמר כי מצא בה ערות דבר ,ואין
ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה ,אבל שנייה אם שנאה
ישלחנה.
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המדובר שם כשאין פירוד וייתכן שחיים חיי אישות למרות השנאה כדין בני
שנואה משא"כ כשיש פירוד ולא חיים חיי אישות בעקבות הפירוד הממושך.
אציין שהרבה פוסקים סוברים שהאיסור לגרש אשה ראשונה הוא מצד עצה
טובה בה בלבד ובכה"ג של פירוד ממושך ואין תוחלת לש"ב אסור לגרום התמשכות
הנשואין על הנייר בפרט שמדובר בבני עדות המזרח שלא קיבלו חרגמ"ה ומשכך
בנידונו דידן שחויבה האשה בגט ומסרבת להתגרש סלולה הדרך בפנינו לאשר היתר
נישואין לשאת אשה על אשתו באישור כבוד הנשיא לאור נוסח כתובת הספרדים
"ולא ישא אשה על אשתו כי אם ברשות בית הדין" ,ובכה"ג מחובת בית הדין שלא
לגרום עיגון.
הרב ציון אלגרבלי
הערעור מתקבל.
המשיבה חייבת בגט ,ואם תסרב לקבל גט בתוך  30יום יש לאשר היתר נישואין,
באישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.
מותר לפרסם אחרי השמטת פרטים מזהים.
ניתן ביום כ"ח באייר תשע"ה (.)17.5.2015
הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון בוארון

הרב ציון אלגרבלי

קמח

הנדון :גירושין וכתובה
תיק 1013673/2

ב"ה
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:

הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו  ,הרב אליעזר איגרא  ,הרב דוד דב לבנון
המערערת:

פלונית

(ע"י ב"כ עו"ד אהרן בניסטי)

המשיב:

פלוני

(ע"י ב"כ עו"ד מאיר שכטר)

הנדון :גירושין וכתובה
פסק דין
רקע ועובדות
לפנינו ערעורים הן של האשה והן של הבעל על החלטות שונות של בית הדין האזורי
בירושלים .הצדדים פרודים מזה כשנתיים ויש להם ארבעה ילדים ,אחת בת שנתיים
והשאר מעל גיל שש.
טענות הבעל
חיוב הבעל בגט :בית הדין בהחלטתו מיום כ"ח בשבט תשע"ו ()07/02/2016
א.
כתב שעל הבעל לתת גט לאשתו .לדברי הבעל אין עילה לחייב אותו בגט ואף לא
לכתוב שעליו לגרש את אשתו .רצונו של הבעל בשלום בית.
כתובה :בית הדין בהחלטתו הנזכרת כתב שנראה שהבעל חייב בכתובת
ב.
אשתו אלא שבית הדין מציע שינהלו מו"מ בעניין גובה הכתובה .לדברי הבעל ,היות
שאינו חייב בגט כאמור ב-א .ממילא גם אינו חייב בכתובה.
טענות האשה
חיוב גט :בית הדין קמא פסק בהחלטתו מיום כ' בחשוון ( )13.11.14שעל
א.
הצדדים להתגרש ,ועל הבעל לתת גט לאשתו ,היות שהבעל היה בקשר עם נשים
אחרות ואי אפשר לבקש מאשה נבגדת שתסכים לשלום בית .לדעת האשה יש לפסוק
עליו חיוב גט ולא להסתפק ב"על הצדדים להתגרש".
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מזונות :בית הדין קמא בהחלטתו הנ"ל פסק למזונות הילדים סך של ₪ 4000
ב.
צמודים לתוספת היוקר המשולמת לשכירים החל מיום ו' באלול תשע"ד
( .)01/09/2014לדעת האשה יש כמה השגות על פסק זה:
 1.יש להצמיד את הסך הנ"ל למדד המחירים לצרכן.
 2.יש לחייב את הבעל בתשלום המזונות ממועד הגשת התביעה ,דהיינו י"ח
בתמוז תשע"ד (.)16/07/2014
 3.יש להוסיף על הסך הנזכר דמי מדור.
שכירות הדירה המשותפת :בית הדין קמא בהחלטתו הנ"ל כתב שעל הבעל
ג.
להעביר לאשה את מחצית דמי השכירות המתקבלים מהדירה המשותפת .בית הדין לא
כתב בהחלטתו החל מאיזה תאריך עליו להשיב לה את הסכומים הללו ,ולדברי האשה
יש לתת לה סכומים אלו החל מיום כ' בתמוז תשע"ד ( ,)18/07/2014יום עזיבת האשה
את הדירה השכורה המשותפת.
יצוין בזה ,שבדיון לא עלה נושא המזונות ,ובית הדין בשלב זה אינו מתייחס לכך.
דיון והכרעה
הצדדים אינם מצליחים להגיע להסכמות .התיק כבר התגלגל לפתחו של בית הדין
הגדול בסבוב קודם ,וגם הוא ניסה לגשר ולפשר ביניהם וללא הצלחה ,והחזיר את התיק
לבית דין קמא ,ושוב הם נשלחו למו"מ ,ושוב הם מערערים לבית הדין הגדול ,ואנו
מנסים לפשר ביניהם ,לאחר ניסיונות חוזרים להביא להסכם גירושין הוגן שלא צלחו,
אין מנוס מהכרעה הלכתית בפסיקה ברורה .וכבר "כלו כל הקיצין אין הדבר תלוי אלא
בתשובה" – תשובה הלכתית פסוקה.
חיוב בגט
מדובר בבעל שהודה כי יש לו משיכת יתר לנשים ,הוא הודה שהתכתב עם נשים
אחרות ,והיה לו קשר קרוב אליהם ,של נשיקות וכדומה ,והוא אף עבר טפול ברטורנו
בנושא זה ,אולם המצב נמשך ,ובית הדין קמא מסכם את המצב וקובע כי אשה אינה
יכולה לחיות נבגדת עם בעל כזה (החלטה מכ"ב אלול תשע"ה) ,העובדה שהוא התחייב
שאם ימשיך ויהיה לו איזה קשר אסור ע"פ הלכה עם אשה אחרת יתן לה את חלקו
בדירה (ולא רק אם יבגוד בה אלא גם שיחות אסורות) ,מלמדת על חומר הבעיה שיש
לו ,האשה טענה שבעלה עבר על ההסכם ומגיע לה חלקו בדירה .היא תפסה אותו עם
הודעות בפלא-פון ,אולם הבעל זרק את המכשיר שבר אותו והשליך אותו לאסלה.
בית דין קמא כתב שעל הצדדים להתגרש מחמת דברי רבינו ירוחם ,היות
שהתרשמותו היתה ששני הצדדים רוצים להתגרש ,ולכן פסק שעל הבעל לתת גט
לאשתו.
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אנו סומכים על בית הדין קמא שחקר היטב את הצדדים והגיע למסקנה הנכונה,
אולם אם כך היה צריך לפסוק באופן ברור יותר שהבעל חייב לתת גט לאשתו .מאידך
בודאי שאין להחיל כאן הלכת רבינו ירוחם ולומר שהאשה הפסידה תוספת כתובה,
כיון שכאן הבעל גרם את הגירושין ,כפי שיוסבר להלן.
בית דין קמא כתב בהחלטתו שנראה שהבעל חייב להתגרש וחייב בכתובה ,וקרא
לצדדים לנהל מו"מ על גובה הכתובה .הואיל והדברים עדין אינם חד משמעיים ,נראה
לציין כמה נימוקים נוספים לחייבו בגט ובכתובה.
בית הדין קמא בדיון שהתקיים בי"ט אדר ב' תשע"ו ( )29.3.2016אמר לבעל
א.
שמחמת הפירוד הממושך ,מעל שנה וחצי (כיום יש כבר יותר משנתיים) ,כאשר לא
נראה כל סיכוי לשלום בית ואין התקדמות כלל בעניין זה ,שייכים דברי הרב פאלאג'י
שכתב שבאופן זה יש לכופם להתגרש (לא נאריך בדיון שכבר דשו בו רבים האם ניתן
לכפות באופן זה או לא ,היות שגם בלא טעם זה יש סמך לחייב בגט):
"כשיהיה קטטה ומריבה בין איש לאשתו ,באיזה צד ואופן
שיהיה ,דהיותר טוב ...להאריך הזמן ...לתווך השלום...ואם יראה
בעיני הבית דין שעבר זמן ואין שום תקנה אז ישתדלו לתת גט...
דאיכא תרתי לריעותא ...האיש דאסור לעמוד בלא אשה ...וגם
האשה שהיא אשת איש אפילו תהיה כשרה ...וידעו נאמנה כי כל
הבא לעכב מלתת גט בעניין הזה כדי להנקם ...עתידין ליתן את
הדין ...והנני נותן קצבה וזמן לדבר הזה ,דאם יארע איזה
מחלוקת בין איש לאשתו וכבר נלאו לתווך השלום ואין להם
תקנה ימתינו עד זמן ח"י חדשים ואם בינם לשמים נראה לב"ד
שלא יש תקווה לשום שלום ביניהם יפרידו הזווג ולכופם לתת גט
עד שיאמרו רוצה אני בדבר"...
עאכו"כ במקרה דנן שיש לאשה עילות לגירושין שיש כאן חיוב בגט.
אין ספק שהתנהגות כזאת של בעל שנמשך לנשים אחרות ויוצר עמם קשר,
ב.
גם אם לא בגד ממש באשתו ,הוא מצב שאשה לא יכולה לחיות עמו ,במיוחד בזוג
המגדיר עצמו כחרדי ואברך כולל .וכך כתב גם בית דין קמא.
על מקרים כאלו שאשה אינה יכולה לחיות עם בעל כזה ,הדין הוא שחייב לגרש,
יש ללמוד זאת מתשובת הרשב"א בשו"ת המיוחסות לרמב"ן סימן קב בענין בעל
המכה את אשתו ,שמחייב בגט למרות שאין על זה גמרא מפורשת ,והוא לומד זאת
בק"ו מהמשניות של פרק המדיר ,שכתוב בהן יוציא ויתן כתובה ,וכל שכן שיהיה הדין
כן בבעל המכה את אשתו ,וז"ל:
"שאפילו על שאר דברים שאין לה כ"כ צער כגון שמדירה שלא
תלך לבית אביה או לבית האבל או לבית המשתה או אפילו
שלא תשאל נפה וכברה מחברותיה או שלא תשאיל להם הוא
מוציא ונותן כתובה .כ"ש במכה ופוצע ומצערה בגופה".
יודגש בזה ,שלא מדובר כאן ח"ו בבעל המכה את אשתו ,המקור של תשובת
הרשב" א הובא כאן רק לצורך הוכחה כי יש מקרים של פגיעה באשה ,שאינם מוזכרים
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בתלמוד בין הדוגמאות שבהן יש לחייב בגט ,ואעפ"כ אם הם דומים למקרים המוזכרים
בתלמוד בדרך ההיקש והסברא ,אפשר ללמוד משם שיש חיוב בגט .ונראה שבעל
שמכור להתנהגות כזאת של קשר עם נשים אחרות ,פוגע פגיעה קשה באשה :הן מצד
הבושה שגורם לה ,הן מצד הפרעה ביחסי האישות שהדבר גורם ,והן מצד כאב וצער
הבגידה שבוגד בה ,גם אם לא בדרך של יחסי אישות ,בפרט שמדובר בזוג חרדי ,שכל
קשר עם נשים אחרות הוא דבר זר ופסול בחברה זו .פגיעה זו קשה יותר מרוב
הדוגמאות של פרק המדיר ,כגון המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל ,ואם כן לפי
דרכו של הרשב"א ,אפשר ללמוד בקל וחומר שבנדון דידן חייב לגרש ויוציא ויתן
כתובה.
וכנ"ל מוכח גם מדברי האגודה שהובאו בבית יוסף אבן העזר סימן קנד ,הוא
ג.
דן במקרה של בעל "רועה זונות" וקובע שיוציא ויתן כתובה .ושוב יודגש ,שאין אנו
מתכוונים לומר שהביטוי הנ"ל מתאים לבעל שלפנינו ,לא ניטען שהבעל בוגד ממש,
אלא שהוא מתרועע עם נשים ,ויש לו קשר קרוב אליהן ,ואעפ"כ נראה שאפשר לדייק
מדבריו גם על מקרה כגון זה שלפנינו ,בגלל שהסברא שהוא משתמש בה .וז"ל:
"מצאתי כתוב בשם ספר אגודה בפרק הבא על יבמתו (סי' עז)
פעם אחת בא מעשה לידי לאה טוענת על ראובן שהיה רועה
זונות והוא כופר ופסקתי שאם תביא עדים שהוא כן יוציא ויתן
כתובה .אי בעית אימא קרא ,ואי בעית אימא סברא ,ואי בעית
אימא גמרא .קרא דכתיב (בראשית לא נ) אם תקח נשים על
בנותי .גמרא דאמרינן הכא (סה סוע"א עיין שם ברי"ף) (הא)
[והוא] דאפשר בסיפוקייהו ובנדון זה יאבד הון (משלי כט ג).
[סברא] דגרע מכל הנהו דפרק המדיר (עז".).
האגודה נותן שלוש הסברים לדבריו :מקרא גמרא וסברא .לכאורה מה הראיה
מהפסוק שהוא ציטוט דברי לבן במקרה כזה יש חיוב בגט? וכן הגמרא גם היא אינה
מקור ברור .ונראה שהעיקר בדבריו הוא הסברא ,שאשה אינה יכולה לחיות עם בעל
שכזה .וכן במקרה דנן ,אם הגענו למצב שאשה אינה יכולה לחיות עם בעל כזה יש עילה
לחיוב בגט.
הבעל עובר על דת כאשר עושה דבר עבירה הפוגע באשתו ,ומובא בבית
ד.
שמואל סימן קטו ס"ק א "וכתב בש"ג אם הוא מכשיל אותה בדבר איסור או נודר
ואינו מקיים כופין אותו להוציא" .וכאן שהבעל עובר על הלכה בדבר הפוגע באשתו
נקרא עובר על דת ,ודוגמא לדבר מהגר"א שנותן מקור להלכה שבעל המכה את אשתו
שכופין אותו להוציא ,ובלבד שיתרו בו תחילה ,וז"ל ביאור הגר"א אבן העזר סימן קנד
ס"ק יא "ובלבד שמתרין כו' .דלא גרע מעוברת על דת" .וגם כאן הבעל עושה עבירה
בדבר הפוגע באשתו ונקרא עובר על דת.
חיוב הכתובה
התחייבות הבעל שלא לחזור על התנהגותו זו ,וההסכם ממון שחתם ,שאם יעבור עליו
יפסיד את ביתו ,מראה על חומרת מעשיו והבנתו שאשתו אינה יכולה לחיות עמו כך.
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והנה אנו מוצאים שאשתו תופסת אותו מתכתב בפלאפון שנראתה אסורה ,והבעל
שובר את המכשיר וזורק אותו לאסלה .בית דין קמא לא ראה בכך ראיה חותכת ואין
בכך די הוכחה ע"פ דין תורה בכדי לפסוק שהבעל עבר על ההסכם והפסיד את חלקו
בדירה ,שכן בהסכם מודגש שצריכה להיות הוכחה ברורה .מאידך גיסא ,לעניין
הכתובה ,נראה שיש בכך הוכחה מספיקה ,לאור הרקע הידוע מקודם ,ועתה העודה
שהבעל מעלים מידע .וראיה לדבר משו"ת הרא"ש כלל קז סימן ו וז"ל:
"ואם אינו רוצה להשיב לדיין ומכסה ומעלים דבריו ומשיב
תשובות גנובות כדי שלא יוכל הדיין לעמוד על אמתת הדין מה
יעשה הדיין לזכותו אי אפשר מאחר שנראה לו דין מרומה
כדאיתא בפרק שבועות העדות ואם יסתלק מן הדין היינו זכות
כי בזה יפטר אם שום דיין לא יזקק לדונו מפני שהוא טוען
ברמאות ואינו רוצה להשיב על חקירות ודרישות ונמצא חוטא
נשכר .ועל זה ועל כיוצא בזה נאמר אין לו לדיין אלא מה שעיניו
רואות ,וכיון שנראה לדיין שאם היה זה משיב על שאלותיו היה
הדבר מתברר ומחמת שלא יתברר הוא כובש דבריו ויעשה הדיין
כאלו השיב ונתברר שקרו ויחייבנו מאומד הדעת אעפ"י שאינו
יכול לברר שקרו בביאור ובפי' .מאחר שהעדר הביאור בא מחמת
רמאותו שאינו רוצה להשיב על חקירות ודרישות כדי שיתברר
שקרו אומדנא דמוכח הוא ורשאי דיין מומחה לדון באומדנא
דמוכח כזה ואין זה נקרא דברים שבלב מאחר שהיא סברא
מוכחת".
אנו רואים שאם הנתבע מסתיר מעשיו ,ומוכח שהוא משקר ,מותר לדיין לדון
אותו כאילו נתברר שקרו .לפיכך ,בנדון דידן שהבעל נתפס בהשמדת ראיות ,יש בכך
ראיה נסיבתית שהוא חזר לסורו להתנהג באופן שאשה אינה יכולה לחיות עמו .והיות
שבררנו לעיל ,שנדון דידן לא גרע מכל הנהו מקרים דה"מדיר" הריהו חייב בכתובה ,גם
אם לא היתה בגידה ממש .והעובדה שהבעל מסתיר את מעשיו מוכיחה שהוא לא
התרפא ממה שהתנהג בעבר ,ודי בכך כדי לחייב בכתובה.
יצוין בזה ,שגם בית דין קמא כותב "נראה לחייב את הבעל בכתובה" אלא שהוא
מציע לצדדים לנהל מו"מ על גובה סכום הכתובה ,נראה שגם הוא הגיע למסקנה שיש
לחייב בכתובה ,אלא ניסה להביא את הצדדים להסכמה ,למרות שמדינא נראה לבית
דין קמא שחייב בכתובה.
שיעור הכתובה
בכתובת האשה נכתב  18,000דולר תוספת ועוד  20,000דינר צורי עבור נדוניה.
בפס"ד של הרב שפירא שליט"א שפורסם לפני מס' חדשים בירר ששיעור  200דינר
צורי הם בשווי  700גרם כסף ,ולפיכך  20,000דינר צורי שוויים הוא  70קילוגרם
כסף .שווי הכסף משתנה מזמן לזמן וכעת ( )5.7.2016הוא עומד על  19.82דולר
לאונקיה ,כלומר  0.647924דולר לגרם ולפיכך שיעור הכתובה בעת כתיבת שורות
אלו עומד על  45,345.7דולר ועוד  18,000דולר שהם  63,354.7דולר ,ומכיוון
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ששער הדולר ביום הנזכר הוא  3.856לפיכך סכום הכתובה הוא  244,295.7ש"ח .זה
מלבד עיקר כתובה ספרדית שהיא  200זוז מדינה ששווים היום בין  100ל.₪ 200-
למרות כל האמור לעיל ,הנני מסכים עם חברי ,שיש מקום לפשר בסכום הכתובה,
וזאת בגלל שבנימוקים שכתבתי ,שהתנהגות הבעל הגיע לדרגה שציינו מפרק המדיר,
תלויה באומדן הדעת לדמות מילתא למילתא ,וקשה מאד להכריע בכך ,וכנראה שלא
ניתן לחקור יותר ,ולהחליט האם זה הגיע למידה זו ,צא ולמד ממה שכתב הב"ח בקצור
דיני מורדת שהובא בשו"ע סימן ע"ז ,כדוגמא ל"מאיס עלי בטענה מבוררת" – "רועה
זונות" ,ולכאורה הדבר תמוה ,הרי במקרה של רועה זונות כתב האגודה שכופין על
הגט ,וקבע זאת בהחלטתיות ללא כל ספק "אי בעית אימא קרא ,ואי בעית אימא
סברא ,ואי בעית אימא גמרא" .וגם ב"י שהסתפק בכך ,זה רק ביחס לכפיה אבל חיוב
גט בודאי שיש כאן ,ובמאיס עלי אין אפילו חיוב בגט ,ואיך אפשר לומר ש"רועה
זונות" הוא רק מאיס עלי? ונראה ש"רועה זונות" שנזכר בסימן ע"ז במאיס עלי ,הוא
ביטוי בעלמא לאדם פרוץ ,ולא כפרוש המילולי שבוגד באשתו( .בחילוק זה נראה
להסביר את מה שהביא עמיתי הגאון הרב אליעזר איגרא שליט"א בשם הגאון הרב
ישראלי ,שרועה זונות הוא רק מאיס עלי ,ויש בזה תשובה גם למה שכתב כבוד הגאון
הרב דוד לאו שליט"א) .ולכן במקרה שלנו ,יש לדון לאיזה דרגה של התנהגות הגיע
הבעל ,האם לחיוב בגט שחייב בכתובה ,או למאיס עלי בטענה מבוררת ,שאז אין חיוב
בכתובה .ודעתי נוטה לכך שבמקרה קיצוני שלנו נוטה הדבר לחיוב בכתובה ,אולם
להלכה הנני מסכים שיש לפשר בדבר ,ע"פ תשובת הרא"ש שהובאה בשולחן ערוך
חושן משפט הלכות דיינים סימן יב סעיף ה ,וז"ל:
"יש כח לדיין לעשות דין כעין הפשרה ,במקום שאין הדבר יכול
להתברר .ואינו רשאי להוציא הדין חלוק מתחת ידו בלי גמר".
ונראה שמקרה שלפנינו לא ניתן יותר לברר ,ובמקרה כזה נאמרה ההלכה שחייבים
לפשר.
הרב דוד דב לבנון
בפנינו ערעור הדדי על החלטת בית הדין קמא בעניין חיוב הבעל בגט ותשלום
הכתובה .כפי שסיכם את הדברים ידידי הגר"ד לבנון שליט"א:
טענות הבעל
חיוב הבעל בגט :בית הדין בהחלטתו מיום  7.2.2016כתב
א.
שעל הבעל לתת גט לאשתו .לדברי הבעל אין עילה לחייב אותו
בגט ואף לא לכתוב שעליו לגרש את אשתו .רצונו של הבעל
בשלום בית.
כתובה :בית הדין בהחלטתו הנזכרת כתב שנראה שהבעל
ב.
חייב בכתובת אשתו אלא שבית הדין מציע שינהלו מו"מ בעניין
גובה הכתובה .לדברי הבעל ,היות שאינו חייב בגט כאמור ב-א.
ממילא גם אינו חייב בכתובה.
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טענות האשה
חיוב גט :בית הדין קמא פסק בהחלטתו מיום כ' בחשוון
א.
( )13.11.14שעל הצדדים להתגרש ,ועל הבעל לתת גט לאשתו,
היות שהבעל היה בקשר עם נשים אחרות ואי אפשר לבקש
מאשה נבגדת שתסכים לשלום בית .לדעת האשה יש לפסוק
עליו חיוב גט ולא להסתפק ב"על הצדדים להתגרש".

ומסקנתו :לאור האמור לעיל בית הדין פוסק שהבעל חייב לתת גט וחייב בכתובה
ובתוספת.
החיוב להתגרש
הרקע של התיק שבפנינו הוא תביעת האישה לגירושין וכתובה כנגד הבעל שהוא
בחזקת "מועד" ,אשר כבר בעבר מעד ובגד באשת נעוריו בקשר עם נשים אחרות,
כניסה לאתרי הכרויות ומרעין בישין אחרים.הקשר לא היה רק קשר וירטואלי ,אלא
הגיע לפגישות ויחוד של לפחות עם אשה אחת.
אולם האשה הסכימה לחזור לשלו"ב כאשר הצדדים חתמו על הסכם ממון ,בו
נכתב בין היתר כי הבעל מתחייב לא להחזיק שום מכשיר עם אינטרנט פתוח .בנוסף
הבעל הלך לטיפול ב"רטורנו" שהוא מוסד לגמילה מהתמכרויות.
לימים תפסה האשה את הבעל עם מכשיר פלאפון הכולל אינטרנט פתוח ,אלא
שלא הספיקה לראות מה היה במכשיר והבעל מיד שבר וזרק אותו לשירותים.
ביחס לחיוב להתגרש מקובלים עלי דברי ידידי הגר"ד לבנון שליט"א.
אין ספק שיש לחייב את הבעל להתגרש מכיון שהבעל נתפש בקלקלתו בפעם
הראשונה שהיה בקשר עם נשים אחרות ודבר זה לדעת האגודה המובא לקמן דיו כדי
לכפות על הבעל לגרש את אישתו.אמנם ,האישה הסכימה לחזור לשלו"ב אבל אין בזה
ראיה שהאישה מחלה על הפגיעה בה שהרי הצדדים חתמו על הסכם שלו"ב בו תנאים
חמורים וברורים עליהם חתם הבעל .ומשחזר הבעל לסורו ולא עמד בהסכם זכות
האישה לדרוש ולחייב את הבעל בגט.
האשה לא צריכה ולא יכולה לסבול מציאות בה הבעל לא עומד בדבריו ,ולאחר
שהיא נפגעה כה קשה בפעם הקודמת מהתמכרותו של הבעל לעניני נשים ,בבחינת מי
שנכווה ברותחין יזהר בצוננים .ואם "רטורנו" שהוא מוסד גמילה בעל מוניטין לא
הצליח לחלץ את הבעל ממצבו ולא עמד בדיבורו ולפחות הפר את התחייבותו שלא
להחזיק אינטרנט פרוץ ,אין חובה על האשה להמשיך ולסבול סבל נפשי כה קשה של
חשד וחשש מתמיד מתי והאם בעלי יבגוד בי ויפגע בי בפעם הבאה.
חיוב זה שיש בו גם מאיס עלי באמתלא מבוררת ,ולדעת ידידי הגר"ד לבנון
שליט"א חשיב כעין רועה זונות שלדעת הרמ"א (סי' קנ"ד ס"א) כופין אותו להוציא.
הגר"ד לבנון כתב שחשיב רועה זונות מכח אומדנא ,אך ליבי נוקפי בענין זה ,שהרי
ברועה זונות כתב הרמ"א שצריך עדים או הודאה ,ועל אף שהביא דברי הרא"ש
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שסמכינן על אומדנא לדעתי אין במקרה שבפנינו אומדנא מספקת ,שהרי זריקת
המכשיר נעשתה מתוך ידיעה שברור שהוא עבר על התחייבותו אולם אין ראיה
מספקת לכך שחזר ובגד באשתו .וכבר הארכתי במקום אחר בגדרי אומדנא ולדעתי
אין הדברים מתקרבים לאומדנא דמוכח שרק בכה"ג כתבו הפוסקים שיש לסמוך עליה
וע' חו"מ סי' ט"ו ואכמ"ל .אשר על כן לדעתי מקור החיוב הוא כמבואר לעיל לא מן
המקרה שבפנינו שהוא מבוסס על אומדנות ,אלא מקור החיוב הוא מן העובדות שהיו
בפעם הקודמת בהם נתפש הבעל בקלקלתו,וחתם על התחייבות שלא להתקרב לכל
פירצה הקוראת לגנב.
מקור דברי הרמ"א הוא בספר האגודה (יבמות ס"ה ע"א) שחייב גט במקרה של
בעל רועה זונות וז"ל:
"אמר רבא נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר בסיפוקייהו .פעם
אחת בא מעשה לידי לאה טוענת על ראובן (שהיה) [שהוא]
רועה זונות והוא כופר .ופסקתי שאם תביא עדים שהוא כן יוציא
ויתן כתובה .איבעית אימא קרא .איבעית אימא גמרא .איבעית
אימא סברא .קרא דכתיב [בראשית ל"א] אם תקח נשים על
בנותי) ו) .איבעית גמרא דאמרינן הכא והוא דאפשר בסיפוקייהו
ובנדון זה כתיב [משלי כ"ט] ורועה זונות יאבד הון .ואיבעית
אימא סברא דגרע מכל הנהו דפרק המדיר [ע"ב ע"א] .ודווקא
שיש עדים שראו אותו עם הארמאית כדרך המנאפים אבל אם
הביאו לו נכריות בנים עבור זה לא כייפינן ליה שראינו כמה
נספים בלא משפט בעלילות .ודווקא שיכולה האשה לבקש עדים
שיעידו מעצמם אבל לא פסקתי להחרים על ככה דכל ישראל
בחזקת כשרות עד שיודע פסלות .גם אמרתי שיעידו העדים זה
שלא בפני זה ויחקרו אותם בדרישה ובחקירה כמו על דיני
נפשות ואחרי שפסקתי (הכתב) [הפסק] שלחו קרובי האשה
תשובת הר"ם ז"ל הועתקה מכתיבת ידו והאריך בו מאד וכתב כל
הני טעמי שכתבתי וסוף דבריו היכא דאיכא סהדי או כשהודה
מעצמו כייפינן ליה להוציא".
ובהמשך דברינו נדון בעז"ה בארוכה ביסוד דברי האגודה.
החיוב בכתובה ובתוספת כתובה
אולם ,בנושא החיוב בתוספת כתובה ,לו יהי שנדון את הבעל כרועה זונות יש לדון בו.
בסימן קנ"ד סעיף א' פסק השו"ע את דברי המשנה בכתובות ע"ז ע"א גבי מוכה
שחין ריח הפה בעל פוליפוס ממי שהיתה מלאכתו בורסקי וכד' שכופין אותן להוציא
וליתן כתובה.
וז"ל שולחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין סימן קנד:
"אלו שכופין אותם א להוציא א] וליתן כתובה :ב] מי שנולד לו
ב*] {א} ריח הפה או ריח החוטם ,או שחזר להיות {ב} מקבץ
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צואת כלבים או בורסקי ,או להיות ג] >א< מחתך נחשת
מעיקרו".
ודעת הב"ש שם בסעיף א' דבכל הנהו לית להו תוספת כתובה וז"ל:
"ולענין תוספ' כתובה עיין סעיף ז' כשבאה בטענה חוטר' לידה
אין לה תוס' כי למשקל ולמיפק לא הקנה לה כן הדין בכל הני
אין לה תוס' אפילו במוכה שחין דצריך לגרשה לטובתו מ"מ
נראה דאין לה תוס'" .וסברא זו כבר כתב הד"מ בסק"א אלא
שהביא מדברי הר"ן בפרק אלמנה נזונית (נ"ט ע"ב מדפי הרי"ף)
שכתב שיש לה תוספת ,והב"ש תמה על הד""מ שלא נמצא כן
בדברי הר"ן.

וא"כ לדעת הב"ש ,אף שכופין אותו להוציא שלא מרצונו ,שהרי רק מחמת
מאיסותו על האשה הוא צריך להוציא ,מ"מ אין לחייבו בתוספת ,שהרי תוספת זו מתנה
היא שנותן הוא לה ותלי בדעתו ,ובזה אמרינן דאדעתא למישקל ולמיפק לא יהיב לה.
מחלוקת הפוסקים אם יש חיוב תוספת כתובה ברועה זונות
אמנם בדין רועה זונות אי חייב בתוספת כתובה מצאנו מחלוקת.
הגרי"ש אלישיב (פד"ר ח"ח פס"ד בעמ'  )275כתב:
"...במה דברים אמורים כשבאה מחמת טענה בעינא חוטרא
לידא ,או כשחלה הבעל ונעשה מוכה שחין או בעל פוליפוס
וכיוצ"ב דאין בידו להפטר מגורם זה ,דכה"ג יכול הבעל לומר
אדעתא דהכי לא אקני לך ,אבל בגורם כזה שבידי הבעל להסירו
כגון שהבעל רועה זונות שבידו לעזוב דרכו ולהתייצב על דרך
טוב ,בכה"ג לא הפסידה מתנותיה ,ודינו כמגרש מרצונו ,ואף חייב
לשלם לה תוספת כתובה[ .ולפ"ז צ"ל מה ששנינו במשנה כתובות
דף ע"ז ואלו שכופין להוציא ,,,המקמץ והמצרף נחושת וכו' .וכ"ה
בשו"ע סי' קנ"ד ,וע"ז כ' הב"ש כן הדין בכל הני אין לה תוספת
כתובה .דמשמע דקאי גם על מקבץ צואת כלבים ,בורסקי,
מחתך נחושת מעיקרו ,דמיירי באופן דלית לי' מגרמי' כלום ,ואין
לו ממה להתפרנס ,ובע"כ הוא נאלץ להתעסק בעבודות הנ"ל]".
כלומר הגריש"א מחלק בין דבר שבידי הבעל להסירו שבמקרה כזה חייב תוספת
כתובה דבכה"ג הוי כמגרש מרצונו ,ולדעתו רועה זונות הוי בכלל זה ,דבידו לעזוב דרכו
הרעה ,לבין מוכה שחין ובעל פוליפוס שאין הדבר בידו שבכה"ג אינו חייב בתוספת
כתובה דאדעתא למישקל ולמיפק לא יהיב לה.
הגר"ש ישראלי (שם) חלק עליו וכתב:
"ונראה שדברי הב"ש והח"מ יסודם בהלכה המבוארת ברמ"א
/אה"ע( /סי' ע"ז ג') בדינא דמתיבתא שאומרת מאיס עלי
באמתלא מבוררת כגון שאומרת שאינו הולך בדרך ישרה ומכלה
ממונו .ובאמתלא זו ,לאחר שנתבררה לבית דין התנהגותו הנלוזה,
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אינה צריכה לא השבעה ולא קבלה בחרם כמבואר בתשו'
מהרש"ל (סי' ס"ט):
בנדון זה שהיא אמרה שהוא מאיס עליה מחמת מעשיו
הרעים וכו' אין לך מאיס גדול מזה ,ומי לא יודה בזה
שהוא מאוס ממש ושנוי בעיני אלקים ואדם אף אם היא
לא טענה ,ק"ו שטענה וכו' בניד"ד לא משבעינן וכו'.
ואעפי"כ ההלכה בזה שמחזירה כל מה שנתן או כתב לה.
והוא משום שלא כ' לה אדעתא דתיפוק מיניה כמבואר
שם בביאור הגר"א.
והרי גם כשעוסק במלאכה בזויה ומסריחה הא דכופין להוציאה
הוא מפני שטוענת שמאוס עליה וא"י להזקק לו .א"כ כשם
שכשהוא גרם שימאס עליה אעפי"כ חייבת להחזיר המתנות וכן
אינה נוטלת כלום ממה שכתב לה ,כן בהא דכופין להוציאה
כשמאוס עליה בשל התעסקותו.
ובפשטות דברי הב"ש בסי' קנ"ד שבהללו שכופין להוציא מ"מ
אין לה תוספת כתובה ,קאי על כל המבואר שם בסעיף זה ,כולל
גם במש"כ הרמ"א שם מהאגודה דברועה זונות י"א שכופין
להוציא .וגם ע"ז קאי מש"כ הב"ש דמ"מ תוספת כתובה אין לה.
דאל"ה הו"ל דפרושי .וכן קאי ע"ז דברי הח"מ .ואין מקום לחילוק
של מעכתר"ה [עמוד  ]280דמאחר שבידו לתקן דרכו ולהתייצב
על דרך טוב בכה"ג לא הפסידה מתנותיה ודינו כמגרש מרצונו.
ואף חייב לשלם לה תוספת כתובה.
ולפמש"כ שמקור הדברים ברמ"א בדינא דמתיבתא ,הרי שם ג"כ
המדובר בכה"ג שאינו הולך בדרך ישרה ומכלה ממונו ,דיכול
לתקן דרכו ולהתייצב על דרך טוב ,ומ"מ חייבת להחזיר המתנות
ומפסידה כל מה שכתב לה .והטעם פשוט כי אף עפ"י שהוא
הגורם והוא הפושע והיא אנוסה למאוס בו כיון שהוא מאוס
בעיני אלקים ואדם ,כלשון המהרש"ל ,מ"מ אמדינן לדעתיה
שאינו רוצה לתת לה מתנות בכה"ג דלמיפק קאי".
לדברי הגר"ש ישראלי אין לחלק בין מקום שיכול לתקן דרכיו לבין מקום שאין
הדבר בידו ,וכל דסיבת החיוב להוציא היא מחמת שהוא מאוס עליה – אין לה תוספת
כתובה ושאר מתנות ,וראייתו מדברי הרמ"א בסי' ע"ז בדינא דמתיבתא במי שאינו
הולך בדרך ישרה ומכלה ממונו דאף יכול לתקן דרכיו מכ"מ מתנותיה חוזרות כיון
דאדעתא דלמישקל ולמיפק לא יהיב לה .לכן לדעתו גם ברועה זונות שכופין אותו
להוציא כפסק הרמ"א – אין לחייב תוספת כתובה ואין לחלק בין זה לבין כל הני
שהוזכרו במשנה בכתובות ע"ז ע"א ופסקם השו"ע בסי' קנ"ד סעיף א'.
הגר"ש ישראלי מוסיף לדקדק שבפשטות דברי הב"ש קאי על כל הסעיף ,גם על
דברי הרמ"א וממילא הם מתייחסים גם לדין רועה זונות.

קנח
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חילוק בין המקרים שבמשנה בכתובות ע"א למקרים במשנה בכתובות ע"ז
יש להוסיף חיזוק לדברי הגר"ש ישראלי .דהנה בפרק המדיר ישנן כמה משניות וגמרות
העוסקות בחיוב להוציא.
במשנה בדף ע"א ע"ב איתא:
"המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה ...יוציא ויתן
כתובה...המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית
המשתה – יוציא ויתן כתובה ...אמר לה ע"מ שתאמרי לפלוני מה
שאמרת לי או מה שאמרתי לך ,או שתהא ממלאה ומערה
לאשפה – יוציא ויתן כתובה".
ובגמ' שם ע"ב ע"א מובאת ברייתא נוספת
"המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה ריחים
ותנור – יוציא ויתן כתובה ,מפני שמשיאה שם רע בשכינותיה".
דינים אלו נפסקו באבהע"ז סי' ע"ד סעיף ד' (ודין משיאה שם רע בשכנותיה נפסק
ביו"ד סי' רל"ה).
בכל המקרים הללו הדין הוא פשוט שנותן לה תוספת כתובה.
במשנה בדף ע"ז ע"א מובאים כל המקרים שנפסקו בסי' קנ"ד סעיף א' ריח הפה
וריח החוטם מוכה שחין בעל פוליפוס מקמץ מצרף נחושת וכו' .במקרים אלו כתב
הב"ש שאינה מקבלת תוספת כתובה.
האגודה תמך פסיקתו בדין רועה זונות על שלש רגלים :קרא ,גמרא וסברא.
סברתו היא "דלא גרע מכל הנהו דפרק המדיר" .ויש לעיין לאיזה מקרים פרק המדיר
כוונת האגודה לדמות ,למקרים של המשנה בדף ע"א או למקרים של המשנה בדף ע"ז?
והנה בבית יוסף בסי' קנ"ד הביא דברי האגודה וציין להא דדף ע"ז ,ומוכח שדימה
דין רועה זונות להא ריח הפה ובורסקי ולא למדירה( .וכן נראה לכאורה לדייק גם
מדברי הרמ"א שהביא הא דרועה זונות דוקא בסי' קנ"ד ולא בסי' ע"ד ,ומכאן משמע
כדברי הגר"ש ישראלי שדין רועה זונות דמי לגמרי לדין ריח הפה וממילא לדעת הב"ש
יפטר מתוספת כתובה ,אלא שעל דיוק זה יש להעיר דהרמ"א הביא שם גם דין דעובר
על דת שפושע בה כגון שמאכילה דבר איסור ,וכן דין הנודר ואינו מקיים ,ובזה פשוט
שיש לה תוספת ,וא"כ בהכרח שדברי הב"ש לא קאי על כל מה שנזכר בדברי הרמ"א).
ביאור יסוד ההבדל בין שתי המשניות ודיון בדין רועה זונות אי יש לה תוספת כתובה
ונראה לאמר ביסוד הענין .דהנה באמת יש להבין מה ההבדל בין הני דדף ע"א להני
דדף ע"ז .ונראה בפשטות דכל הני דדף ע"ז כגון ריח הפה או ריח החוטם ,או שחזר
להיות מקבץ צואת כלבים או בורסקי ,מדובר במקרים שאין הבעל עושה את הדברים
נגד אשתו כדי לפגוע בה ,אלא שהוא מאוס עליה ,אם מחמת מחלתו או מחמת עיסוקיו.
במקרים אלו אין כוונתו לפגוע בה אלא שהיא אינה מסוגלת לשאת יותר חיים שכאלו
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והוא מאוס עליה .אמנם בדף ע"א במדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה או שלא תלך
לבית האבל או לבית המשתה או שאמר לה ע"מ שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי או מה
שאמרתי לך ,אין הבעל מאוס על אשתו אלא שהוא עושה מעשים בכדי לפגוע בה ע"י
שמדיר אותה מלילך לבית אביה וכד' ,לכן במקרים שהוא פוגע בה ומעשיו מכוונים
נגדה ,ברור לחז"ל שכשמוציאה חייב הוא גם בתוספת כתובה ,משא"כ במקרים שהוא
לא מתכוון לפגוע בה ,אלא שהוא או מעשיו כגון מקבץ צואת כלבים מאוסים עליה,
בכה"ג אמרינן דאדעתא למישקל ולמיפק לא יהיב לה וכמוש"כ הב"ש.
ועפ"ז לא צריך להעמיד במי שמקבץ צואת כלבים בורסקי ומחתך נחושת כפי
שכתב הגרי"ש אלישיב "דמיירי באופן דלית לי' מגרמי' כלום ,ואין לו ממה להתפרנס,
ובע"כ הוא נאלץ להתעסק בעבודות הנ"ל" כדי שלא יהיה בכלל "גורם כזה שבידי הבעל
להסירו ודינו כמגרש מרצונו ,ואף חייב לשלם לה תוספת כתובה" ,שהרי לדברינו כל
שהוא לא פועל נגדה אלא עושה לפרנסתו והיא מואסת בו אין לה תוספת כתובה.
אשר על כן ברועה זונות לדברינו י"ל דהסיבה שכופין אותו להוציאה אינה משום
שהוא עושה מעשה ישירות כלפיה אלא משום שהוא מאוס עליה ואינה יכולה לחיות
יותר עם איש כזה ועל כן אין לה תוספת כתובה וכדעת הגר"ש ישראלי (בשונה מהא
מהמדיר דיכולה עקרונית לחיות עם איש כזה ,אלא שהוא פועל ישירות נגדה ,והצר
את צעדיה).
וכעי"ז ביאר הגר"ש ישראלי בפס"ד הנ"ל "שטעם זה שע"י שרועה זונות יאבד
ממונו ,אינו הנימוק היחיד ולא העיקרי ,ועיקר הטעם נראה שהוא משום דגרע מכל הני
דפ' המדיר ,שקפידתה של האשה וקנאתה בירך חברתה נפקת ברא גדולה ביותר,
ומשו"כ הוא דכייפינן להוציא .אבל מטעם שמכלה ממונו לחוד באמת אין כופין
להוציא".
פירוש הדברים לפי שיטה זו שאישה שיודעת שבעלה חיי עם נשים אחרות
סלידתה ממנו גדולה מריח הפה וכד' ולכן כופים לגרש אבל אין בזה כדי לחייב תוספת
כתובה דאדעתא דלמישקל ולמיפק לא יהיב לה (ועיין בהמשך דברינו שהארכנו
והבאנו דרכים נוספות בביאור דינא דרועה זונות ואי חייב בתוספת כתובה).
ובדברי החזו"א (אה"ע סי' סט ס"ק כב ד"ה "דיני תוספת") מצאנו יסוד לסברא זו
שכתב וז"ל:
"והאומר אי אפשי אלא כמנהג הפרסיים (כתובות דף מח ,א),
דאמר יוציא ויתן כתובה ,נראה דיש להן תוספת [כתובה] ,וכל
שכן ,במורד מתשמיש או אומר אינו זן ואינו מפרנס דמחייבינן
ליה לגרש ,יש להן תוספת ,וכן במדיר את אשתו (כתובות דף ע,
א) ,יש לה תוספת ,דכל שהוא מעיק לה ,הוי כמוציאה לדעתו".
אלא שבהמשך דבריו שב החזו"א וחולק על עצם דברי הב"ש ,וכתב שם:
"ויש מקום לומר ,דאלו שכופין להוציא מודה ר"ח דיש להן,
דכיון דאנוסה היא ,חשיב כמוציאה הוא ,ודלא כב"ש ס' קנ"ד

קס
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סק"א וכ"ש בנעשה מקמץ שלא לדעתה ...ומיהו במורד בבחירת
לב ,כמו מדיר ונעשה מקמץ ,ודאי יש לה תוספת ...וגם בנעשה
מוכה שחין ,יש לומר דיש לה תוספת ,שזה אונס יותר גדול
אצלה ,ואי אפשי לה למיקם קמי' ולא מיקרי דאיהי מפקה
נפשה".

והיינו שלדעתו שכל שהיא אינה זו שגורמת ליציאתה והדבר נכפה עליה – יש לה
תוספת כתובה ,אבל עצם ההסבר שכאשר הוא פוגע בה יש לה תוספת כתובה כבר
נמצא בדבריו.
וחילוק זה מופיע גם בחתם סופר מסכת כתובות דף עב עמוד א:
"מתני' ואלו יוצאות שלא בכתובה ,מסדור משנתינו משמע
דקחשיב תחלה כל הני דיוציא ויתן כתובה ,ואח"כ ואלו יוצאות
שלא בכתובה ,ואח"כ ואלו כופין להוציא ,עיין תוס' רפא"ט ,וא"כ
לסברת תוס' לעיל ר"פ ד"ה יוציא וכו' דגם שם כופין להוציא ,נהי
דיהבי טעמא מ"ט לא חשיב להו בהדי הנך דכופין ,מ"מ מלשון
ואלו כופין משמע אינך אינן בכלל אלו ,וצ"ל דאלו יוציא ויתן
כתובה דאע"ג דכופין אותו מ"מ כיון שהוא גרם יתן כתובה ,אבל
אלו כופין ולא יתן כתובה כיון שהוא לא גרם ,דאפי' מצרף
ובורסי אינם מתכוונים להקניט ולצער כמ"ש תוס' שם ,וזה דלא
כמ"ש תוס' לקמן ע"ז ע"א ד"ה כופין וצ"ע"[ :מהדות"ל]
וז"ל התוספות מסכת כתובות דף ע עמוד א
"וא"ת א"כ אמאי לא תני להו בהדי הנך שכופין להוציא (לקמן
דף עז ).וי"ל דלא תני במתני' אלא כגון מוכה שחין ובעל פוליפוס
דאתיין ממילא אבל הנך דאתיא כפייה דידהו ע"י פשיעת הבעל
לא קתני ומקמץ ומצרף ובורסי דקתני אפילו נעשו אחר שנשאו
ניחא שאינם מתכוונים להקניט ולצער האשה".
ועל פי סברתנו שבמקום שהבעל עושה מעשה ישיר כנגד האשה ופוגע בה יש
חיוב תוס פת כתובה נבין גם את דברי הרשב"א בתשובות המיוחסות לרמב"ן סי ק"ב
שכתב לגבי בעל המכה אשתו וז"ל:
"גוערים אותו ומייסרין ומודיעין שאם יכה שלא כדין שיהא חייב
להוציא וליתן כתובה .שאפילו על שאר דברים שאין לה כ"כ
צער כגון שמדירה שלא תלך לבית אביה או לבית האבל או
לבית המשתה או אפילו שלא תשאל נפה וכברה מחברותיה או
שלא תשאיל להם הוא מוציא ונותן כתובה .כ"ש במכה ופוצע
ומצערה בגופה".
מבואר שדימה מכה אשתו דוקא להא דמדיר אשתו בדף ע"א ולא לריח הפה וריח
החוטם דדף ע"ז ,והיינו משום שמכה דומה דוקא להני דמדירה כיון שהוא פועל כנגדה
ופוגע בה ,ועל כן גם יש לה תוספת כתובה.
(אמנם מצאתי בפד"ר ח"ח פס"ד בעמ'  216פסק של בית הדין הרבני האזורי
רחובות בפני כב' הדיינים :הרבנים ז גרז – אב"ד ,א' שפירא ,א' י' לנאל .שכתבו ז"ל:
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"והנה בשו"ע אהע"ז סימן קנ"ד סעיף ג' כתב הרמ"א:
איש המכה את אשתו עבירה היא בידו כמכה חבירו ,ואם
רגיל הוא בכך יש ביד בית דין ליסרו ולהחרימו ולהלקותו
בכל מיני רידוי וכפייה ולהשביעו שלא יעשה עוד ,ואם
אינו ציית לדברי הבית דין יש אומרים כי כופין אותו
להוציא ובלבד שמתרין בו תחילה פעם אחת ושתיים.
וכתב בביאור הגר"א סימן קנ"ד ס"ק י"א :ובלבד שמתרין בו
תחילה דלא גרע מעוברת על דת .ונראה מדברי הגר"א דאיש
המכה את אשתו דינו כעובר על דת ולכן צריך התראה .באור
הדברים הוא פשוט ,שאם הבעל מכה את אשתו ,הרי הוא עובר
על לאו דלא יוסיף ,ומאחר והדברים נוגעים לאשתו הרי הוא
ממש עובר על דת ,כמו נודר ואינו מקיים שכתבו הקדמונים
דיוציא ויתן כתובה לאחר שהתרו בו".
ודבריהם קשים ,דמתוך דברי הרשב"א מפורש דאין זה מדין עובר על דת אלא
דדמי להא דמדירה שלא תלך לבית אביה ,וכל מה שדימה הגר"א לעוברת על דת היינו
לענין דצריך התראה דכיון שהוא דבר שתלי בבחירתו ויכול להיטיב דרכיו – א"א
לכוף להוציא א"כ התרו בו ולא חזר בו (אמנם ביסוד הענין אכן עובר על דת דמי
למדירה שלא תלך לבית אביה שסיבת הכפיה להוציא הוא משום שהוא פוגע בה ולא
משום שהוא מאוס).
ובפס"ד הרב לבנון בסעיף ד' כתב כדברי הפד"ר הנ"ל דהבעל חשיב עובר על דת,
והנלענ"ד כתבתי.
מדברינו עולה כי במקום שהבעל לא פועל נגד האישה אלא שהוא מכור
לאלכוהול או לסמים ,הימורים ,אינטרנט וכד' .נראה לפי דרכנו שאכן אין לה תוספת
כתובה שהרי אינו פועל נגדה אלא שהוא מאוס עליה בגלל מצבו ואינה יכולה יותר
לשאת מצב כזה ודמי למי שיש לו ריח הפה או שמלאכתו בורסקי ,ואכן מצאנו בדברי
מהרש"ל (שו"ת סימן ס"ט) שכתב:
"בנדון זה שהיא אמרה שהוא מאיס עליה מחמת מעשיו הרעים
ששותה יין נסך תמיד בבית משתיהם ובא שיכור לביתו כאשר
מסופר בטענותיה וגם עבר על בריתו שנשבע שלא לשחוק
ומגזם לסכן לשרוף ולאבד ולמכור אין לך מאיס גדול כזה ומי
לא יודה בזה שהוא מאיס ממש ושנאוי בעיני אלקים ואדם".
והעלה שאין לה תוספת כתובה.
(ולדברי מהרש"ל שם אף גרע מהני ואין כופין כלל והוי בכלל דינא דמתיבתא
עי"ש).
שו"ר בדפוסים הישנים של ספר האגודה שלא כתב אלא "דלא גרע מהנהו
דהמדיר" ולא ציין במדוייק לאיזו משנה כוונתו .ואמנם ראינו שבבית יוסף (הוצ' מכון
ירושלים) ציינו לדף ע"ז ולפ"ז אכן אין ברועה זונות דין תוספת ,אך אפשר שבאמת
כוונתו להא דדף ע"א וממילא יש לה תוספת .ותוכן הספק בזה הוא ,דבאמת רועה זונות
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הוא מקרה גבולי ,דמחד י"ל דדמי למי שיש לו ריח הפה שהרי אינו פועל ישירות נגדה
אלא שהוא מאוס עליה בכה"ג וכמושנ"ת לעיל ,אך מאידך י"ל דמי שהוא רועה זונות
יש בזה פעולה ישירה כנגד האשה ופגיעה בה שהרי כשמתעסק עם נשים אחרות יש
בזה פגיעה באשה וכמו שהביא האגודה מדברי לבן "אם תיקח נשים על בנותי" וכן
הביא את דברי הגמ' ביבמות ס"ה "והוא דאפשר בסיפוקייהו" דכל אלו באים לומר
שבזה שהוא רועה זונות יש בזה עינוי לאשה ופגיעה ישירה בה וכהא דמדירה שלא
תלך לבית אביה דדף ע"א .ונמצא דמה שנחלקו הגר"ש ישראלי והגריש"א תלי בשתי
סברות אלו ,דלסברא הראשונה אין לה תוספת ואילו לסברא השניה יש לה תוספת
(אם כי סברת הגריש"א שונה).
(ויותר נראה ,ממה שהאגודה לא ציין אלא לפרק המדיר בכללו שהוא אכן ס"ל
דבכל הנהו דהמדיר יש תוספת כתובה ,ולא חילק בין המקרים השונים ,כדעת החזו"א
הנ"ל ודלא כב"ש ,וכתב שרועה זונות לא גרע מכלל המקרים שנשנו בפרק זה .כך אכן
נראה בפשט דברי האגודה ,אך מכ"מ לדידן שחיישינן לדברי הב"ש שיש חילוק
להלכה בין המקרים לענין תוספת כתובה מוכרחים אנו לדון באופן ממוקד יותר האם
רועה זונות דומה למקרים של דף ע"א או למקרים של דף ע"ז ,ודו"ק).
לא אמנע מלהציג כאן מה שראיתי בפד"ר ח"ח שם שכתבו שיסוד דברי האגודה
הוא מדין עוברת על דת דדף ע"ב ע"א ,ולמד האגודה דכמו שעוברת על דת יוצאת
בלא כתובה ה"נ עובר על דת יוציא ויתן כתובה (ולפ"ז צ"ל ג"כ דרועה זונות משלם
תוספת כתובה וכדעת הגריש"א).
בתחילה האריכו שם בפד"ר מדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים להוכיח שישנו
דין עובר על דת בבעל כמו באשה וכאשר הוא עובר על דת כגון נודר ואינו מקיים וכן
מאכילה דברים אסורים יוציא ויתן כתובה (וכן הוא ברמ"א לפנינו קנ"ד סעיף א),
ובהמשך הדברים כתבו שם בפד"ר דגם דין רועה זונות הוא מדין עובר על דת וז"ל:
"והנה בעובר על דת יהודית לא מצינו מפורש מה דין הבעל.
הטעם בעוברת על דת יהודית ,שמפסידה כתובתה הוא מפני
שיש בזה ענין של פריצות ויש לחוש שתבוא לידי זימה ותיאסר
עליו ,ולכאורה בבעל לא שייך טעם זה ,אכן בעובר על דת
יהודית בענין שנוגע לאשה ,ודאי נראה שדין האיש כדין האשה.
ולדעתנו זהו דעת האגודה שהובא ברמ"א /אה"ע /בסימן קנ"ד
שכתב :מי שהוא רועה זונות ואשתו קובלת עליו ,אם יש עדות
בדבר שראו אותו עם מנאפים או שהודה ,יש אומרים שכופין
אותו להוציא.
והנה במקור הדין באגודה כתב הטעם ,וז"ל:
פעם אחת בא מעשה לידי ,לאה טוענת על ראובן שהיה רועה
זונות והוא כופר ,ופסקתי שאם תביא עדים שהוא כן ,יוציא ויתן
כתובה .אי קרא ,אי גמרא ,אי סברא :קרא ,דכתיב אם תקח
נשים על בנותי; סברא ,דאמר ביבמות והוא דאפשר למיקם
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בסיפוקיהו ובנדון זה יאבד הון; ואי גמרא ,דגרע מכל הנהו דפרק
המדיר.
והנה לא נתפרש בדברי האגודה לאיזה גמרא נתכוון .אבל נראה
בדעת האגודה דכוונתו לדין עוברת על דת יהודית שהיא יוצאת
וראשה פרועה וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם ,ובודאי דרועה
זונות גרע מכל הני .אכן מאחר שמתעוררת השאלה מה זה נוגע
לאשה ומה היא מפסידה ,כתב האגודה קרא דכתיב אם תקח
נשים על בנותי ,ושם ברישא דקרא נאמר אם תענה את בנותי
וע"ז דנו בגמרא ביומא דף ע"ז ע"ב אם הכוונה של העינוי הוא
ההוספה של צרות ,אבל עכ"פ ודאי הוא בכלל עינוי ,וכן מהגמרא
ביבמות דהוא דיכול למיקם בסיפוקיהו ורועה זונות יאבד הון רב
וזה הפסד לאשה ,ולכן דן מכאן האגודה דיש לכפותו להוציאה"...
וביסוד זה שיש ברועה זונות גם טעם דעובר על דת כבר קדמם בערוך השולחן
סי' קנ"ד סעיף ט"ז ז"ל:
"עוד כתב מי שהוא רועה זונות ואשתו קובלת עליו אם יש עדות
בדבר שראו אותו עם מנאפים או שהודה י"א שכופין אותו
להוציא אבל משום שמביאים לו ילדים אין לחוש דילמא
משקרים עליו עכ"ל ואף על גב דעל שארי עבירות כשאין נוגע
לה אין כופין אותו לגרש מ"מ ברועה זונות כופין דוודאי נוגע לה
לעונתה דרועה זונות ממאס בהיתר ומים גנובים לו ימתקו ובוודאי
שמאוס עליה ואפשר שגם יש סכנה בדבר ולא מיבעיא לדעת
הרמב"ם דבמאיס עלי כופין להוציא אלא אפילו להחולקים
במאיס עלי בכה"ג מודים והרי בש"ס מבואר דבמורד מתשמיש
כופין וכ"ש ברועה זונות דגרוע יותר כמובן וכל זה כשנתברר
הדבר בבירור גמור".
מבואר מדבריו שברועה זונות יש גם סכנה ודמי להא דנודר ואינו מקיים שיש
סכנה שבנים מתים ,אלא שלא נתברר מדבריו לאיזו סכנה הוא מתכוון ,ושמא כוונתו
לסכנה של הידבקות ממחלות.
אמנם בתוך דבריו נקט עוד שרועה זונות גורם למיעוט בעונתה ולכן הוא מאוס
עליה ,וטעם זה דומה לטעם שכתבנו לעיל (ומכלל דברי ערוה"ש כאן וכן בסעיף
שלפניו ,נראה שלא נחית לכל החילוק שחילקנו עי"ש שלמד ק"ו מהא דכופין על ריח
הפה למי שמקניט ומכה אשתו וכתב שהוא מדין עובר על דת עי"ש ,גם צ"ע בדבריו
דהלא במוציא משום ריח הפה ליכא תוספת כתובה ואילו במכה אשתו פשיטא שיש
לה תוספת וכיצד למד מזה על זה וצ"ע ,ואכמ"ל).
ועכ"פ תהיה נפק"מ בין הטעמים הנ"ל אי חייב בתוספת כתובה ,דלטעם דעובר על
דת חייב בתוספת (וכדעת הגריש"א אם כי לא מטעמיה) ולטעם דמאיס עליה אינו
חייב בתוספת וכדברי הב"ש.
אבל באמת דברי הפד"ר הנ"ל דחוקים ,דכל כה"ג הוי ליה לאגודה לבאר דבריו
טפי שהרי בפרק המדיר לא נתפרש דינא דעובר על דת אלא דין עוברת על דת ואף
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שלמדנו זה מזה כל כה"ג הוי ליה לאגודה לפרש ,והלשון "גרע מכל הנהו דפרק המדיר"
משמע טפי כפי שביארנו לעיל (ואף שבפרוייקט השו"ת ציינו בדברי האגודה לכתובות
ע"ב ושם אכן מובאת המשנה דעוברת על דת יהודית ,לא ידעתי מנין לקחו זאת ,וכפי
שהערתי לעיל בדפוסים הישנים של האגודה לא צויינה כלל משנה מסויימת ,ואף בדף
ע"ב אפשר לומר שהכוונה לברייתא דמשיאה שם רע בשכנותיה ולא למשנה של
עוברת על דת).
ומכל מקום ,בעובר על דת נראה פשוט שיש לה כתובה ,והיינו על פי הסברא
שביסוד דברינו דכל שהעילה להוצאתה היא משום שהבעל פוגע בה ,הוא חייב
בכתובתה ,ובזה דמי למשנה בדף ע"א שמדירה שלא תלך לבית אביה שהוא מתנכל
לה ופוגע בה .ולדעת הפד"ר הנ"ל גם רועה זונות בכלל זה.
סיכום
נסכם בקצרה את דיוננו עד כה:
הב"ש כתב דבהנהו דכתובות ע"ז (ריח הפה וריח החוטם וכו') אין לאשה תוספת
כתובה דאמרינן דאדעתא דלמישקל ולמיפק לא יהיב לה ,ושאני מהא דכתובות ע"א
(מדירה שלא תלך לבית אביה וכו') ,אלא שלא ביאר מהי הסיבה לחלק בין שני
העניינים.
ומדברי האחרונים לגבי רועה זונות יש לבאר הענין.
לדעת הגרי"ש אלישיב רועה זונות חייב בכתובה וסברתו היא דכל שהדבר תלוי
ובבחירתו ויכול להיפטר ולהסיר גורם זה אנו מחשיבים שהגירושין הם מחמתו וכאילו
ברצונו גירשה וחייב בתוספת כתובתה ,לכן רועה זונות שיכול לעזוב דרכו הרעה
ולחזור למוטב חייב בתוספת כתובה .לדרכו של הגריש"א המקרים שבדף ע"ז הם
מקרים שתלויים בבחירתו ולכן יש בהם תוספת משא"כ המקרים בדף ע"ז (ודחק שם
לגבי מקבץ צואת כלבים שאין לו ברירה אלא להתפרנס ממלאכה זו).
הגר"ש ישראלי חלק על דבריו לגבי רועה זונות ,והוכיח מדינא דמתיבתא שאין
סברא זו נכונה שהרי גם שם מדובר שהולך בדרך לא טובה ומכלה ממונו ובידו
להיטיב דרכיו וא"כ הוא הגורם והפושע ואנוסה למאוס בו ובכל אופן אמרינן שאין לה
תוספת כיון דאדעתא דלמישקל ולמיפק לא יהיב לה .אלא שהגר"ש ישראלי לא ביאר
מהו יסוד הסברא לחלק בין המשניות.
ולכן נראה לומר שההבדל הוא שבדף ע"א מדובר במקרים שהבעל פוגע ומתנכל
לאשתו ובמקרים כאלה הוא חייב בכתובה משא"כ בדף ע"ז אלו מקרים שהוא אינו
פוגע בה אך מצבו ומהלך חייב מביא אותו להיות מאוס בעיני אשתו עד שאינה יכולה
לחיות איתו יותר ,ובמקרים אלו אף שחייב להוציאה מ"מ אין הוא חייב בתוספת
כתובה דאדעתא דלמישקל ולמיפק לא יהיב לה.
ולגבי רועה זונות אכן נקט הגר"ש ישראלי שאין זה נחשב שהוא פוגע בה ודימה
זאת יותר למי שהולך בדרך לא טובה ומכלה ממונו .אך לענ"ד יש להסתפק בדבר,
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די"ל דרועה זונות מקרי פגיעה ישירה באשה ועינוי לה ,במיוחד לפי דברי הערוה"ש
שנקט שבהכרח שדבר זה פוגע בחובות האישות של הבעל כלפיה ואפשר אף שהדבר
עלול לסכן אותה (חשש הידבקות במחלות).
ניסינו לדון מגוף דברי האגודה שהוא המקור לדין חיוב ההוצאה ברועה זונות
שכתב שמסברא הוא חייב להוציא משום "דגרע מכל הנהו דפרק המדיר" האם ניתן
להביא ראיה מדבריו לענין חיוב תוספת כתובה .והבאנו בזה שלש דרכים:
א .בב"י (הוצאת מכון ירושלים) ציינו לכתובות ע"ז ולפ"ז לכאורה אינו חייב
בתוספת כהנהו דהתם וכדעת הב"ש.
ב .בפרוייקט השו"ת ציינו לכתובות ע"ב ,והבאנו את דברי הפד"ר שנקט שרועה
זונות הוי עובר על דת ואכן נלמד מכתובות ע"ב מדין עוברת על דת וממילא חייב
בתוספת כתובה (וכן נראה גם מדברי ערוה"ש).
ג .לפי דברי הגרי"ש אלישיב אפ"ל שהאגודה התכוון לכתובות ע"א ששם מוזכר
דין המדיר אשתו שהדבר תלוי בבחירתו וברצונו.
הערנו שלכאורה מדברי האגודה עצמו אין להביא ראיה כלל ,דבאמת בדפוסים
הישנים של האגודה לא צויין שום דף בפרק המדיר ,וא"כ מסתבר שהאגודה לא חילק
כלל בין המקרים ,ואף נראה שחלק על דברי הב"ש ,ולדעתו בכל המקרים שהוזכרו
בפרק המדיר יש חיוב תוספת ,והוא סבור שרועה זונות לא גרע מכל הנהו (ונמצא שיש
בית אב לדעת החזו"א בדברי הראשונים ,שהרי הוא חלק על הב"ש ונקט שאף
במקרים בדף ע"ז יש חיוב כתובה).
אלא שלמעשה כבר נתקבלו דברי הב"ש ,וא"כ עלינו לדון למה באמת לדמות דין
רועה זונות .ולעניות דעתנו נוטים אנו לומר שאכן ברועה זונות גמור נחשב הדבר
לפגיעה ישירה באשה וממילא חייב בתוספת כתובה וכהנהו דכתובות ע"א לפי היסוד
שביארנו לעיל דכל שהוא פוגע ומתנכל לאשה יש לה תוספת כתובה ,אלא שמכל
מקום מכלל ספק לא יצאנו ויש החולקים בדבר.
העולה לדינא
בני"ד כבר כתבנו לעיל שיש לחייבו להוציאה ,מ"מ הרי אין כאן עדים שהוא רועה
זונות גמור ,ולכן קשה לחייבו בתוספת כתובה אף לפי סברתנו .אך עכ"פ הלא כתב
האגודה שם "אבל לא פסקתי להחרים על ככה דכל ישראל בחזקת כשרות עד שיודע
פסלות" ,וא"כ בני"ד שהוא 'מועד' הרי ודאי שאינו בחזקת כשרות ויש מקום להשביעו,
וכיון שלמעשה אין אנו משביעים בזמה"ז נראה לפשר ולחייבו מחצית מכתובתה.
הרב אליעזר איגרא
לאחר העיון בדברי חברי אבקש להכריע בין הדעות.

קסו
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הרקע ,העובדות וסיכום טענות הצדדים ,מופיעים כבר בהחלטתו של הגר"ד לבנון
שליט"א.
בקיצור אכתוב שהבעל התרועע בעבר עם נשים אחרות באתי היכריות
באינטרנט ,ואף הגיע לפחות עם אחת מהן לכלל ייחוד וקירבה של חיבה ,ולאחר
שהבטיח שלא יחזור לסורו והתחייב בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין שאם יעשה כן
יעביר לאשתו את חלקו בדירה ,ואף עבר תהליך של גמילה ממשיכה לנשים ,נתפס עם
מכשיר אינטרנט פרוץ ,שהושחת והושלך על ידו לאסלה .לטענת האשה המעשה נועד
למנוע ראיה לכך שהיה לו קשר חוזר עם נשים נשואות.
הנושאים העומדים לדיון הם :האם הבעל חייב לגרש את אשתו ,והאם יש לחייבו
לשלם את כתובתה במלואה כולל תוספת הכתובה.
א .חיוב לגרש
לגבי החיוב לגרש ,מוסכם הן על הגר"ד לבנון והן על הגר"א איגרא שיש לחייב את
ה בעל לגרש ,וכן נראה לפע"ד ,אלא שיש לדון בטעם החיוב ,כאשר נפק"מ בעיקר היא
לגבי השאלה השניה של חיוב הבעל בתשלום תוספת כתובה.
עמיתי הגר"ד לבנון והגר"א איגרא דנו בענין זה מצד טוענת מאיס עלי בטענה
מבוררת ,ומצד דין בעל המכה את אשתו או רועה זונות [אחזור ואדגיש את דברי
הגר"ד לבנון שלא נטען שהבעל הוא בגדר אחד מהמקרים החמורים הללו ,אלא שיש
לדון מדברי הראשונים בענינים אלו גם לנדון שלפנינו].
ואמנם יש חילוק מהותי בין שני הנדונים הללו ,שבכל המקרים בהם מעשיו של
אחד הצדדים משמשים עילה לגירושין ,יש להבחין בין מעשים שאירעו בעבר לבין
התנהגות בהווה שממנה נגזרת הנחה שימשיך לנהוג כך גם בעתיד .וכגון במקרה
שלפנינו אין ספק בכך שבעל שנהג בצורה המתוארת בפסקי הדין של בית הדין קמא,
וקיים קשר אסור עם נשים זרות ,יש לאשה טענת מאיס עלי בטענה מבוררת .אולם
החיוב לגרש מחמת דין בעל המכה את אשתו או רועה זונות וכיו"ב ,אינו שייך אלא
באופן שהתנהגות הבעל בעבר גורמת לכך שיש להניח שינהג כך גם בעתיד ,וממילא
השאלה היא האם האשה חייבת להסכים לחיות עם אדם שנוהג בדרך זו.
כן מבואר מדברי הראשונים שהם המקור לדינים אלו ,וכך כתב הרשב"א
במיוחסות לרמב"ן סי' קב:
אין לבעל להכות ולענות אשתו .דלחיים ניתנה ולא לצער.
ואדרבא ,צריך לכבדה יותר מגופו ...ואם הוא מכה ומצער שלא
כדין ,והיא בורחת ,הדין עמה .שאין אדם דר עם נחש בכפיפה.
זכר לדבר הגר ...ומ"מ ,אם הדבר מסופק לב"ד מי הוא הגורם ,או
אפילו הגיעו לדבר ברור שהבעל מכה שלא כדין ,איני רואה
שיכולים ב"ד להשביעו שלא לעשות כן .אלא גוערים אותו
ומייסרין ,ומודיעין :שאם יכה שלא כדין ,שיהא חייב להוציא
וליתן כתובה .שאפילו על שאר דברים שאין לה כ"כ צער ,כגון:
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שמדירה שלא תלך לבית אביה ,או לבית האבל ,או לבית
המשתה ,או אפילו שלא תשאל נפה וכברה מחברותיה ,או שלא
תשאיל להם ,הוא מוציא ונותן כתובה .כ"ש במכה ופוצע
ומצערה בגופה.
מבואר מדבריו שעיקר טעמו הוא שאין האשה חייבת לחיות עם בעל שמכה
אותה וגורם לה צער גדול כל כך ,ודבר זה נלמד מק"ו מדין מדיר את אשתו ,שהוא
נחשב כגורם לה את הצער שבמניעת אותם דברים שנאסרו עליה מחמת הנדר ,וע"ז
כותב הרשב"א שאם בצער כזה חייב לגרש כ"ש בצער גדול של הכאה וכיו"ב.
אם כן דון מינה ומינה ,שכשם שבמדיר את אשתו אין הדברים אמורים אלא
באופן שהדיון הוא על הצער שיגרם לה בעתיד ,ולא על מה שהיה בעבר ,כך גם בבעל
הגורם צער לאשתו בדרכים שונות אין להוציא מדברי הרשב"א שיש עליו חיוב לגרש
אלא באופן שיש להניח שימשיך לנהוג כך גם בעתיד.
אמנם בודאי נראה שלפחות במקרים מסויימים יכולה האשה לטעון שבעל שפגע
בה בצורה חמורה מאוס עליה ,ויש לדונה כטוענת מאיס עלי בטענה מבוררת ,אולם
דברי הרשב"א אינם שייכים במקרה כזה.
כן מבואר מדברי הרמ"א סי' קנד ס"ג שהביא דברים אלו להלכה בלשון זו:
איש המכה אשתו ,עבירה היא בידו כמכה חבירו .ואם רגיל הוא
בכך ,יש ביד ב"ד ליסרו ולהחרימו ולהלקותו בכל מיני רידוי
וכפייה ,ולהשביעו שלא יעשה עוד ,ואם אינו ציית לדברי הב"ד
י"א שכופין אותו להוציא ,ובלבד שמתרין בו תחלה פעם אחת או
שתים כי אינו מדרך בני ישראל להכות נשותיהם ,ומעשה עובד
כוכבים הוא.
בביאור הגר"א שם ס"ק יא כתב :בלבד שמתרין כו' .דלא גרע מעוברת על דת:
ברור לכאורה שכוונתו למבואר לעיל שבלא התראה אין הכרח שימשיך לנהוג
כך ,וכמו שמבואר לענין עוברת על דת שאף אצלה הפסד הכתובה אינו עונש על מה
שעשתה ,אלא נובע מכך שהבעל אינו צריך לחיות עם אשה כזו ,והיינו דוקא לאחר
שהתרו בה ועברה על ההתראה.26
לפי זה נראה שכמו כן דברי האגודה לגבי רועה זונות שהובאו ברמ"א בס"א ,גם
הם אינם שייכים אלא באופן האמור .וכך הדגיש האגודה (יבמות פ"ו סי' עז):
פעם אחת בא מעשה לידי לאה טוענת על ראובן (שהיה)
[שהוא] רועה זונות והוא כופר .ופסקתי שאם תביא עדים שהוא
כן יוציא ויתן כתובה .איבעית אימא קרא .איבעית אימא גמרא.
איבעית אימא סברא .קרא דכתיב [בראשית ל"א] אם תקח
נשים על בנותי .איבעית גמרא דאמרינן הכא והוא דאפשר
 .26דברי הגר"ד לבנון שלמד מדברי הגר"א הללו שיש חיוב לגרש בעובר על דת אינם
נראים לפע"ד ,ומ"מ גם דין עובר על דת אינו שייך אלא לאחר התראה.
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בסיפוקייהו ,ובנדון זה כתיב [משלי כ"ט] ורועה זונות יאבד הון.
ואיבעית אימא סברא דגרע מכל הנהו דפרק המדיר.

כל טענותיו אינן אלא בנוגע ליכולת של האשה לחיות עם אדם במצב כזה ,ולא
ליחס שלה כלפיו בגלל שהיה רועה זונות בעבר .וגם הדמיון לכל אלו שבפרק המדיר
בין אם כוונתו למדיר את אשתו ובין אם כוונתו למומים של ריח הפה וכיו"ב אין
ללמוד משם אלא למומים הגורמים לכך שהאשה אינה יכולה לחיות עם בעל כזה ,וא"כ
גם דין רועה זונות אינו נוגע אלא לדברים הנוגעים להמשך חיי הנישואין ולא למה
שאירע בעבר.
לעומת זאת לגבי טענת מאיס עלי ,כתב המאירי בכתובות סג ,ב:
ר"ל שאף שאנו מכירים בו שהוא ראוי לימאס מחמת רוב
פחיתותו והפסד עניניו ,אם במדות אם בשאר דברים מכוערים,
והדברים מוכיחים שלא בסיבת נתינת עין באחר הוא.
הרי שעיקר הענין הוא שיהיה ראוי להימאס בגלל פחיתותו או מעשיו הרעים,
וממילא כעת הוא מאוס על האשה ,והיא אינה מסוגלת לחיות עמו בגלל אותה
מאיסות ,אבל לא בגלל עצם מעשיו הרעים.
הדברים מבוארים כמעט בפירוש בשו"ת מהרש"ל סי' סט בענין בעל שהיה
משחק בקלפים ומשתכר ,והחרים עליו אבי האשה שלא יעשה כן ,ועבר על החרם,
ובא אבי האשה ותובע שיכפוהו לגרש את בתו ,וכתב המהרש"ל:
נראה בעיני פשוט שאין לכופו ליתן גט וכו' 27אבל אם יברר
עליו מעשה חיתוך ח"ו והדומה לו שהוא מזיק ומסכן את עצמו
והמצורף לו אין לך מום גדול מזה ופשיטא שיכולין לכוף אותו
ולהוציא א"ל שיודה על פשעיו ויקבל תשובה ויתן אמתלא
לפשעיו ולא הורגל בכך אלא שמקרה לא טהור בא לידו ג"כ אין
כח ביד המורה לכוף אותו לגרש ומ"מ פשיטא דפשיטא הוא
שאין כופין אותה להיות אצלו מאחר שבאה בטענת דמיאוס
וכו' .וא"כ בנדון זה שהיא אמרה שהוא מאיס עליה מחמת מעשיו
הרעים ששותה יין נסך תמיד בבית משתיהם ובא שיכור לביתו
כאשר מסופר בטענותיה וגם עבר על בריתו שנשבע שלא
לשחוק ומגזם לסכן לשרוף ולאבד ולמכור אין לך מאיס גדול
כזה ומי לא יודה בזה שהוא מאיס ממש ושנאוי בעיני אלקים
ואדם אף אם היא לא טענה ק"ו שטענה והעידו עליה אלופי
ישראל שדיברו עמה בפיוסים חוץ מבית אביה ובתחבולה באו
עליה ולא הועיל כל דבריהם.

 .27ויובאו דבריו להלן בהמשך הדברים.
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דבריו ברורים שכלפי הכפייה לגרש מצד שיש בו מום ,אין לכופו לגרש אלא אם
כן ידוע שהוא מזיק ומסכן את עצמו ,אבל כלפי הקביעה שדינה של האשה כטוענת
מאיס עלי בטענה מבוררת ,בודאי שיש בידה לטעון כך.28
כן כתב בשו"ת נודע ביהודה מהדו"ת סי' צ בענין בעל שעזב את אשתו לתקופה
ארוכה ונשא אשה אחרת ,ואחרי שהאריך שאין לכפותו לגרש מצד עובר על דת
משום שלא התרו בו ,וכן אין לחייבו משום מורד שמנע ממנע מזונות בכל הזמן שלא
היה כאן מהטעמים המבוארים בתשובה שם ,סיים:
ואמנם הא ודאי שהאשה יכולה לטעון מאוס עלי מחמת בגידת
הזמן הארוך הזה ואף שלא התרו בו ולכן אין כופין אותו לגרש
מ"מ גם היא אינה מחוייבת לדור עמו.29
נראה שזו גם כוונת ערוך השלחן סי' קנד סט"ז שכתב:
עוד כתב מי שהוא רועה זונות ואשתו קובלת עליו אם יש עדות
בדבר שראו אותו עם מנאפים או שהודה י"א שכופין אותו
להוציא אבל משום שמביאים לו ילדים אין לחוש דילמא
משקרים עליו עכ"ל ואף על גב דעל שארי עבירות כשאין נוגע
לה אין כופין אותו לגרש מ"מ ברועה זונות כופין דוודאי נוגע לה
לעונתה דרועה זונות ממאס בהיתר ומים גנובים לו ימתקו
ובוודאי שמאוס עליה ואפשר שגם יש סכנה בדבר ולא מיבעיא
לדעת הרמב"ם דבמאיס עלי כופין להוציא אלא אפילו להחולקים
במאיס עלי בכה"ג מודים והרי בש"ס מבואר דבמורד מתשמיש
כופין וכ"ש ברועה זונות דגרוע יותר כמובן וכל זה כשנתברר
הדבר בבירור גמור:
לכאורה כוונתו לחלק כנ"ל בין טוענת מאוס עלי ,שבזה נחלקו הרמב"ם והחולקים
עליו ,מה שאין כן ברועה זונות הטענה היא כלפי העתיד וכמו במורד מתשמיש ושאר
המקרים שציין להם.
עוד יתבאר בהמשך חילוק זה גם בנוגע לחיוב בתוספת כתובה.
חיוב לגרש בטוענת מאיס עלי בטענה מבוררת
כאמור במקרה שלפנינו נראה ברור שיש לאשה טענה מבוררת מדוע הבעל מאוס
עליה ,ואם כן יש לדון לחייבו לגרש מטעם זה.
מקור הדברים הוא ממחלוקת הרמב"ם ושאר הפוסקים הנ"ל.
הרמב"ם פי"ד מאישות ה"ח כתב:
 .28ונראה לכאורה מדבריו שאף בטוענת מאיס עלי בטענה מבוררת אין חיוב לגרש ,ושלא
כדעת העזרת כהן שיובא להלן.
 .29וגם מדבריו נראה לכאורה שאף בטוענת מאיס עלי בטענה מבוררת אין חיוב לגרש,
ושלא כדעת העזרת כהן שיובא להלן.
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אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי ,כופין אותו
להוציא לשעתו ,לפי שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה.

כידוע הרבה ראשונים חולקים על הרמב"ם בדין זה ,ואף להלכה נפסק שלא
כדעתו ,וכמו שכתב השו"ע סי' עז ס"ב:
האשה שמנעה בעלה מתשמיש ,היא הנקראת מורדת; ושואלין
אותה מפני מה מרדה ,אם אמרה :מאסתיהו ואיני יכולה להבעל
לו מדעתי ,אם רצה הבעל לגרשה וכו' .דקדקו הפוסקים מדבריו
שדוקא אם רוצה לגרשה ,אבל אין כופים אותו לכך.
אלא שגם לפי דעת הסוברים שאין לסמוך על שיטת הרמב"ם וסיעתו לכפות
לגרש בטוענת מאיס עלי ,נחלקו הראשונים אם יש חיוב לגרש.
המאירי בכתובות סג,ב ,כתב:
וקצת חכמי הדורות מפרשין בדבריהם יהיב לה גיטא שחייב,
אלא שמכל מקום אין כופין אותו.
בשטה מקובצת שם ס"ד א כתב בשם תלמידי רבינו יונה:
וכתב רבינו יונה ז"ל וז"ל דאף על גב דאין כופין לתת גט
באומרת מאיס עלי ,היינו כפייה בשוטים ,אבל ב"ד מודיעים לו
שמצוה עליו לגרשה ונותנין לו עצה שיגרשנה ,ואם לא יגרשנה
האי מאי דאמרינן האי מאן דעבר אדרבנן מצוה למקרייה
עבריינא .ורבינו תם ז"ל היה אומר שאפילו זה לא נאמר לו ,אלא
שאם יבא לימלך אם יגרשנה בלא כתובה ב"ד נותנין לו עצה
שיגרשנה לאלתר.
בפד"ר ח"ז עמ'  204בפסק דין של הגר"י ניסים הגרי"ש אלישיב והגר"א
גולדשמידט הרחיבו במחלוקת זו ,והביאו מדברי ראשונים נוספים שנראה מדבריהם
שסוברים שאין על הבעל חיוב לגרש כלל.
אבל בשו"ת עזרת כהן למרן הגראי"ה קוק סי' נו הכריע כדעת הסוברים שניתן
לחייב את הבעל לגרש ,וכתב:
בענין חיוב מזונות של האשה ,שבעלה הוא רע מעללים מאד,
פושע ומסלף דרכיו עמה ,עד שהכל מכירין שהצדק עמה,
באמרה מאיס עלי ...וכתבתי ע"ז סמוכין מהא דהויא אנוסה בזה,
שאע"פ שאין אנו רשאין לצאת מגדרן של רוה"פ החולקים על
הרמב"ם ,ורש"י ורשב"ם דס"ל כותי' דכופין לגרש במאיס עלי,
ודבריהם מובנים מאד היכי דאיתנהו טענות חשובות ומכריעות
מצד האשה כנ"ד ,מ"מ מפני חומר א"א אין אנו נהוגין לכוף
לגרש .אבל מ"מ מאחר שמצד הדין חייב הוא להוציאה מת"י,
כסברת הרמב"ם שלא תהיינה בנות ישראל כשבויות ,כיון שהיא
אומרת מ"ע בטענות מבוררות ,והוא מעכב אותה שלא תוכל
להנשא לאחר שיפרנס ויזון אותה ,ודאי דסברא אלימתא היא
שצריכין לחייבו במזונות ,כדעת כת"ר ,וכמש"כ בתשובתי הנ"ל.
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לכאורה דבריו תלויים במחלוקת ראשונים ,אולם כנראה שלמעשה הכריע כדעת
הסוברים שהבעל חייב לגרש .כן האריך להוכיח הגר"ח איזירר בשורת הדין ח"ב שיש
לנקוט להלכה ולמעשה כדבריו.
לכאורה היה נראה להביא מקור לדבריהם מדברי הרמ"א ביו"ד יו"ד סי' רכח ס"כ:
אבל אם האשה אומרת ששונאת אותו ונתנה אמתלא טובה
לדבריה ,מתירין לה שלא מדעתו ,דאפילו אם כבר נשאה,
האומרת :מאיס עלי ,חייב להוציא .כך כנראה נקט בביאור דברי
הרמ"א בשו"ת יביע אומר ח"ג אבהע"ז סי' יח.30
אולם אלמלא דבריו היה נראה לכאורה שאדרבה מדברי הפוסקים שם משמע
שלא חילקו כך ,שהרי כתב בט"ז שם :היינו לדעת רמב"ם ,אבל לא קיימא לן כן באבן
עזר סימן ע"ז.
וכן בביאור הגר"א שם :כ"ה דעת הרמב"ם ,ואף שכל הפוסקים חולקין מהא דר"פ הנזקין
מ"ט ב' מאי ד"א וכ"ת כו' ,מ"מ אינה מחויבת להיות עמו ,וכ"ש דעדיין לא נשאה
דמתירין לה.
אם נאמר כדעה זו ,שלמרות שאנו פוסקים דלא כהרמב"ם ,מ"מ ההלכה היא שיש
חיוב לגרש ,הרי ניתן ליישב את דברי הרמ"א בפשיטות ,ומשמע מדבריהם שלפי
ההלכה אין אפילו חיוב לגרש.31
עוד יש להוכיח לכאורה דלא כדעה זו מדברי הרמ"א הנ"ל באבהע"ז סי' קיז סי"א,
שכתב:
אבל משום שאר מומין אינו יכול לגרשה בעל כרחה ,אבל מכל
מקום אין כופין אותו להיות עמה ,מאחר דמאיסה עליו ,ורוצה
לגרשה ולתת לה כתובתה.
הרי אם הבעל חייב לגרש ,כ"ש שהאשה חייבת להסכים להתגרש ,ואם אכן זו
דעת הרמ"א ,א"כ מה החידוש בדבריו שאין כופים אותו להיות עמה.
וכן מדברי השו"ע הנ"ל שתלה את הדבר ברצונו של הבעל משמע קצת שאין
אפילו חיוב לגרש ,אם כי אפשר לומר שמאחר שלמעשה אין כופים אותו ניתן לומר
שבפועל הדבר תלוי ברצונו.
אולם למעשה כמדומה שהמנהג בבתי הדין בימינו לחייב את הבעל לגרש בטענת
מאיסות מבוררת.

 .30בשו"ת ציץ אליעזר ח"ה סי' כו ,שנוקט שמדברי הרמ"א הללו מוכח שאינו דוחה
לגמרי את שיטת הרמב"ם מהלכה ,אף על פי שלמעשה הכריע שאין לסמוך על דבריו.
 .31אם כי ניתן לדחות ראיה זו ,שהרי מקור דברי הרמ"א הם משו"ת מהרי"ו ושם הובאו
בפי רוש דברי הרמב"ם ,וא"כ יתכן שפוסקים אלו הבינו שמסתמא לזה גם כוונת
הרמ"א .אמנם לכל הפחות נלמד מדבריהם שאין להביא ראיה מדברי הרמ"א שישנו
חיוב לגרש.

קעב
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עוד יש לצרף לזה את דברי רבנו ירוחם הידועים שאליו ציינו בית הדין קמא
בפסק דינם (במישרים נכ"ג ח"ח):
וכתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל כי נראה לו שאשה שאמרה
לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה והוא אומר אנא נמי לא בעינא
לך אבל איני רוצה ליתן גט מסתברא דאין דנין אותה במורדת
להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא אלא מיהו משהינן לה
תריסר ירחי אגיטא דילמא הדרי בהו לאחר שנה כופין אותו
לגרש והפסידה תוספ' וכל מאי דיהיב לה מדיליה דאדעתא
למשקל ולמיפק לא יהיב לה.
אלא שמדבריו מבואר שדבריו אמורים דוקא במקרה שהבעל אף הוא רוצה
לגרש ,אלא שנמנע מכך מפני שיקולים צדדיים ,וע"ז כתב ב"כ הבעל בערעור שלפנינו
שהבעל טען בפני בית הדין קמא שרצונו בשלום בית.
ונראה שכוונת בית הדין קמא היתה שהדברים נכרים לעין שלפי האמת אין רצונו
של הבעל בשלום בית ,ואינו טוען כך אלא לצורכי הטענות הממוניות שמעלה ,ואם כן
דבריו אינם אלא בגדר של פטומי מילי בעלמא .ואם כי הדברים טעונים בירור מעמיק,
אולם במקרה שלפנינו שלדעת הרבה פוסקים בלא"ה ניתן לחייב את הבעל לגרש ,יש
לסמוך על דברי ר' ירוחם בתור צד נוסף לחייב.
כן יש להוסיף את דברי הגר"ח פלאג'י המפורסמים בענין שאליהם ציין הגר"ד
לבנון בהחלטתו.
לסיכום :במקרה שלפנינו נראה פשוט שיש להתייחס לאשה כאל טוענת טענת
מאיס עלי בטענה מבוררת ,ומצד זה בלבד יש לחייב את הבעל לגרש את אשתו.
חיוב לגרש מצד דין רועה זונות וכיוצא בזה
עוד יש לברר האם ניתן לחייב את הבעל לגרש גם מצד הדינים המבוארים בשו"ע סי'
קנד ,כגון רועה זונות או בעל המכה את אשתו וכיו"ב.
עמיתי הגר"ד לבנון רצה לחייבו משום דברי הרשב"א הנ"ל שלמד דין מכה את
אשתו מדין מדיר את אשתו ,ורצה לדמות את דבריו למקרה שלפנינו .והנה יש לדון
על עצם דבריו שיש לכלול את המקרה שלפנינו בכלל דברי הרשב"א והאגודה .ואמנם
מפשטות דברי האגודה והרמ"א נראה שאין הדברים אמורים אלא באדם שרגיל ממש
לבגוד באשתו ,וכמבואר מדבריו שעל ידי כך הוא מאבד את כל ממונו ,ע"י שיצטרך
לפרנס ילדים מנשים אחרות וכיוצ"ב ,וכ"ז לא שייך כל כך במקרה שלפנינו ,ומשמע
קצת מדבריו שבמקרים פחות חמורים אין כפיה לגרש ,ואם כן כמו כן אין לנו מקור
לכך שחובה לגרש.32

 .32בשו"ת נו"ב תנינא סי' צ ,שכתב על דברי הרמ"א בענין עובר על דת שאפשר שאין
כוונתו לכפיה ממש אלא לחיוב לגרש ,וא"כ י"ל שכמו כן בדין רועה זונות המובא מיד
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מה שרצה הגר"ד לבנון ללמוד מסברא שגם בעל שבוגד באשתו בצורה פחות
חמורה גרוע ממדיר את אשתו ,והביא ראיה לדבריו מדברי הרשב"א שדימה בעל מכה
למדיר .נראה שיש לחלק בין המקרים הללו ,שהמדיר את אשתו פוגע באשה באופן
ישיר ,ובזה אמרו שזכותה לטעון שאינה רוצה לחיות בצורה כזו ,ומדין זה למד
הרשב"א שכ"ש במכה את אשתו ,שודאי יכולה לומר כך .אבל אדם שבוגד באשתו
אינו גורם לה צער או נזק באופן ישיר ,וזה הוא מעשה שעושה בעצמו ,ואף שברור
שהאשה נפגעת מכך ,אין זו פגיעה אלא כתוצאה ממעשיו ,ואינו פוגע בה באופן ישיר,
ואם כן אין לנו מקור לחייבו לגרש.
אלא שעדיין יש מקום לחייב לגרש משום עובר על דת ,שהרי סוף סוף עבר על
עבירה של ייחוד עם אשה ועל עבירה של נגיעה של חיבה באשה נדה ,וברור לכאורה
שעבירות אלו הן עבירות שנוגעות לאשה.
בעיקר השאלה האם כל עובר על דת בדברים שנוגעים לאשה חייב לגרש ,משמע
מדברי הרמ"א סי' קנד ס"א שניתן אפילו לכפות לגרש שכתב:
ויש חולקין ואומרין דאין כופין למתנכר או שאר עובר על דת
(תשובת מהר"ם) ,אלא א"כ פושע לה ,כגון שמאכילה דבר
איסור (מהרי"ו סימן כ"ב) ,או שעבר על חרם ששעבד עצמו
נגדה שלא להקניטה ושלא להכותה ,או שנודר ואינו מקיים
שבניו מתים בעון נדרים.
לכאורה הוא הדין לכל עובר על דת בדברים הנוגעים אליה ,וכן מבואר לכאורה
מדברי הנודע ביהודה מהדו"ת אבהע"ז סי' צ שפסק:
והנה דעת הרב השואל לכופו לגרש אף בשוטים משני טעמים
טעם א' ע"פ דברי רמ"א אלו בעבר על חרם ששעבד עצמו נגדה
כו' וכיון שזה עבר על חרגמ"ה שהוא כלפי דידה שנשא שתי
נשים שחדא נעשית צרה לחברתה.
אף הנו"ב שם לא חלק עליו ,אלא שדן שאולי אין כופים לגרש בעובר על דת
ואין בזה אלא חיוב ,ומ"מ מבואר שמודה שחייב לגרש .וא"כ יש לומר שה"ה בכל עובר
עבירה שנוגעת לאשה ,וכמו שמצאנו אצל האשה שעוברת עבירה של פריצות נחשבת
עוברת על דת.
כן מבואר לכאורה מדברי הנודע ביהודה שם סי' צא:
ועתה אדבר בגוף דין זה אם היה מתברר בעדים ששימש בנדתה
או שהיה מודה לדבריה אם היה הדין נותן לכופו להוציא או לא.
הנלע"ד בזה דאין חילוק בינו לבינה כלל וגם היא בעוברת על דת
כל מה דחשיב בגמרא היינו דבר שמכשילתו או בנודרת שהטעם

אחר כך ברמ"א אין כפיה לגרש אלא חיוב בעלמא ,וא"כ משמע לכאורה שכשאינו
רועה זונות ממש ,וכמו בנדון שלפנינו אין אפילו חיוב לגרש.

קעד
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שגורמת מיתת בניו או בעוברת על דת יהודית שהם דברים של
פריצות שבזה יש לחוש שתבוא לידי זימה.

אולם מדברי הנו"ב שם בהמשך דבריו משמע שגם בעובר עבירה שנוגעת לה אין
לכפותה לגרש ,אלא בנודר ואינו מקיים או במכשיל בדבר עבירה ,שאחרי שהאריך
לבאר שבעוברת על שאר עבירות חמורות במה שאינה מכשילתו אפי' אכלה חזיר ולא
האכילתו או לבשה שעטנז לא מצינו שיכול להוציאה בלא כתובה ,ואפי' במכשילתו
הוא דוקא במה שאי אפשר לו לידע ואי אפשר לו להזהר ,מסיים:
ואם שכב עמה בנדתה הרי דבר זה אי אפשר להכשילה בלא
דעתה אין כופין אותו להוציא .ואפי' אם כבר אנסה ובא עליה
בנדתה באונס הנה לא מבעיא אם אנסה בעיר בבית דשכיחי
רבים שאין זה מיחשב אונס שהיה לה לצעוק אל בני הבית אלא
אפי' היה במקום סתר ולא היו שם בני בית ואנסה מ"מ הרי תוכל
להזהר להבא שבימי טומאתה או בימי לבונה אם אינו חשוד רק
על ימי ליבון לא תלך עמו לבית הסתר.
הרי שאפילו בשוכב עימה באונס גמור ,אין לכפותו לגרשה מכיון שתוכל להיזהר
שלא יכשיל אותה לעתיד לבוא ,ואף על פי שעבר על איסור חמור ביותר וגם ברור
שיש כאן עבירה כלפיה ,ואף על פי כן אין לו חיוב לגרשה.
וכן בדברי המהרש"ל בשו"ת סי' סט יש מקום להסתפק בדבר ,שאולי אין הדברים
אמורים אלא בעובר על חרם בענין הנוגע לה ,ולא בכל איסור שהוא ,וכך כתב בענין
בעל שהיה משחק ומשתכר:
נראה בעיני פשוט שאין לכופו ליתן גט כי תקנת הגאונים
שבבבל שהבי' מהרי"ח לא נתפשטו וכל האחרונים חלקו בדבר
וכן אנו נוהגים שלא לכופו אפי' הוא עובר חרם או נשבע ואינו
מקיים כי דווקא באשה חשו חכמים בזה ולא באיש וגדולה מזו
כתב בהג"ה מיימונ"י בשם מהר"ם (ספכ"ה מהל' אישות) דאפי'
עובר על דת או מומר אין כופין אותו להוציא ותדע מדלא מנה
רשע שכופין אותו להוציא וטעמא דטב למיתב טן דו כו' אם לא
שקבל עליו בחרם שלא להכותה או שלא להקניטה ע"כ .ואף
שנוכל לומר שחרם זה שקבל הוא כנגד דידה שלא יאבד את
ממונו וזמנו בשחוק ושכרות וכמה יקניטה יותר מזה מ"מ אין
דעתי מסכמת לכוף בגירושין א"ל בראייה ברורה ולא לדמות
מילתא למילתא מאחר שיש לבעל דין לחלוק ולומר מאחר
שבתוך אותו כתב קישור על השחוק לא נמצא שיהא תלוי
בדידה אלא בדעת חמיו ועוד שמא דוקא להכותה ולהקניטה
מעצמו קאמר ע"י שמגרה בה מדון ולא במה שיהא קניטה
מעצמה ואם כן יאמרו ח"ו גט מעושה הוא וכו' ומ"מ פשיטא
דפשיטא הוא שאין כופין אותה להיות אצלו מאחר שבאה
בטענת דמיאוס וכו'.
הרי שאף על פי שודאי גורם לה צער גדול ,והיה מקום להחשיבו כעובר על דת
מחמת ששותה יין נסך ,והוא שנאוי בעיני אלקים ואדם ,וכמו שכותב המהרש"ל שם,
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מ"מ לא רצה המהרש"ל לכופו לגרש אלא אם כן עבר על חרם שהחרימו אותו כלפיה.
ולכאורה משמע מדבריו שאין עליו אפילו חיוב לגרש ,שהרי כתב שאין כופים אותה
להיות אצלו מאחר שבאה בטענת מיאוס ,ומשמע שמצד דין עובר על דת לא היה
מקום לחייבו לגרש .אמנם מאידך נראה מדבריו שמעיקר הדין סמך על כך שיש כאן
דין עובר על דת ,אלא שלענין כפיה לגרש לא רצה לסמוך על סברתו ,אולם כלפי
להודיע לבעל שחובה עליו לגרש שאין בזה חשש גט מעושה אין להחמיר כל כך.
ויתכן שבנדון המהרש"ל היה ברור שהבעל לא יציית לדברים כאלו ולכן לא התייחס
אלא לכפיה לגרש .אם כי הפשטות של דבריו היא שאין על הבעל אפילו חיוב לגרש.
בערוך השלחן שם סט"ז לענין דין רועה זונות ,כתב:
ואף על גב דעל שארי עבירות כשאין נוגע לה אין כופין אותו
לגרש מ"מ ברועה זונות כופין דוודאי נוגע לה לעונתה דרועה
זונות ממאס בהיתר ומים גנובים לו ימתקו ובוודאי שמאוס עליה
ואפשר שגם יש סכנה בדבר ולא מיבעיא לדעת הרמב"ם
דבמאיס עלי כופין להוציא אלא אפילו להחולקים במאיס עלי
בכה"ג מודים והרי בש"ס מבואר דבמורד מתשמיש כופין וכ"ש
ברועה זונות דגרוע יותר כמובן וכל זה כשנתברר הדבר בבירור
גמור.
מבואר מדבריו שאין להתייחס לעבירה שעבר כאל עובר על דת בדבר הנוגע לה
אלא כאשר בגלל זה יהיה ממאס בהיתר ויש חשש סכנה שאז הוא גרוע ממורד
בתשמיש ,משא"כ במקרה שלפנינו צ"ע אם שייכים דברים אלו.
גם מדברי האגודה הנזכרים לעיל נראה שיש לדקדק שאין דין עובר על דת אפילו
ברועה זונות ,או שאין כפיה לגרש בעובר על דת ,שהרי אם לא כן היה לו לדון
שכופים לגרש מצד זה .ואין נראה לפרש שבאמת זו היא כוונתו ,וכמו שכתב הגר"א
איגרא.
וכן מדברי הגר"א שהביא מדין עוברת על דת מקור לכך שאין כופים לגרש בלא
התראה ,נראה שאין להביא שום ראיה לעצם הדין שבעובר על דת כופים לגרש ,וכל
דבריו אינם אלא ללמוד להיפך שכשם שבעוברת על דת צריך התראה כך גם במכה
את אשתו צריך התראה ,וכמו שכתב הגר"א איגרא.
בנוסף ,כאמור לעיל כל זה אינו אלא אם נניח שהוכח שהבעל אכן נהג כך לאחר
ההתראה ,שאז יש לתלות שימשיך לנהוג כך גם בעתיד ,ובאופן כזה נאמרו החיובים
הנ"ל לגרש ,אבל אם החיוב לגרש נובע מהמאיסות של האשה בו בגלל מעשיו בעבר,
אין לחייבו לגרש אלא משום טענת מאיס עלי בטענה מבוררת .וכן החיוב לגרש מצד
עובר על דת ,יתכן לומר כך רק באופן שהתרו בבעל ועבר על ההתראה ,וכמבואר
מדברי הגר"א שהביא את דין עוברת על דת כמקור לכך שצריך התראה בבעל המכה
את אשתו.
כן מבואר בפירוש בשו"ת נודע ביהודה שם סי' צ:

קעו
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א"כ אף לדינו של הגהת רמ"א בעבר על החרם הנוגע לדידה
כופין להוציא אכתי מאן יימר דלא בעי התראה ולמה גרע כח
הבעל מכח האשה שמבואר בסי' קט"ו שצריכה התראה ,33ואף
לדעת הסוברים דבעוברת על דת משה א"צ התראה ,34היינו
משום שהכשילתו אבל הוא לא הכשיל אותה.

כן כתב גם בסי' צא שם בתוך דבריו שכל הנדון של כפיה לגרש אינו אלא באופן
שעבר על ההתראה.
אמנם אע"פ שלעצם הקביעה שאדם מסויים הוא בכלל רועה זונות או מכה את
אשתו מבואר מדברי כל הפוסקים שצריך להביא ראיה ברורה ,לגבי מי שהוחזק כבר
כעובר על דברים אלו והתרו בו ועבר על ההתראה ,נראה מהדברים הנ"ל שאין צורך
בראיה ברורה לכך שימשיך לנהוג כך גם בעתיד .שאם לא כן לא יועיל מה שהתרו בו,
וכל אחד יטען מכאן ואילך אשפר את מעשי ולעולם לא נוכל לכפות עליו לגרש.
ובהכרח שבאופן שהתברר שאדם זה עבר על ההתראה שוב אין לתלות שיחזור בו
אלא אם כן יביא הוכחה לדבריו .אולם בלא התראה אין להניח שבגלל שנהג כך בעבר
שכמו כן ינהג גם בעתיד.
במקרה שלפנינו לאחר ההתראה שהתרו בבעל בבית הדין קמא לא הוכח שהוא
אכן קיים קשר עם נשים אחרות ,אלא שהשתמש בטלפון עם אינטרנט פרוץ ,וגם
השמיד את הטלפון בשעה שנתפס משתמש בו ,דבר שלפי דברי בית הדין קמא מהווה
רגלים לדבר שאכן חזר לסורו ,אך ראיה ברורה אין כאן.
ומה שכתב הגר"ד לבנון שיש כאן אומדנא ברורה שהבעל קיים קשר עם נשים
אחרות לאחר ההתראה ,אינו נראה לענ"ד ,ובהחלט יתכן שהשמיד את המכשיר כדי
שלא יתברר שהשתמש באינטרנט פרוץ ,וכדבר בית הדין קמא והגר"א איגרא .בנוסף
לכך קשה מאוד להוציא ממון ,או לחייב לגרש שהוא כעין הוצאת ממון על פי אומדנא
מעין זו ,וכמו שנפסק בשו"ע חו"מ סי' טו ס"ה:
יש לדיין לדון דיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להם
שהם אמת ,והדבר חזק בלבו שהוא כך אף על פי שאין שם
ראיה ברורה .ומשרבו בתי דינים שאינם הגונים ובעלי בינה,
הסכימו שלא יהפכו שבועה אלא בראיה ברורה ,ולא יפגמו שטר
ויפסידו חזקתו על פי עדות אשה או קרוב אף על פי שדעתו
סומכת על דבריהם ,וכן אין מוציאים מהיתומים אלא בראיה
ברורה ,לא בדעת הדיין ולא באומדן המת או הטוען וכו'.
לא נותרה לנו אלא הטענה שבעל שנהג כך במשך תקופה ,וגם אחרי ההתראה נהג
שלא כשורה בדבר מסויים ,גורם לאבוד מוחלט של האמון בו ,ואי אפשר לצפות
מהאשה שכל חייה תחיה בחשש שבעלה בוגד בה .ואמנם אף על פי שהדברים

 .33עי' ב"ש סי' קטו ס"ק יז שזו היא דעת רוב הראשונים.
 .34היינו שיטת רש"י שמביא הב"ש שם.
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מסתברים מ"מ קשה להכריע בצורה ברורה על סמך סברא כזו לחייב לגרש או להוציא
ממון.
אמנם בערוך השלחן סי' קנד סי"ז כתב לגבי בעל הרגיל לכעוס על אשתו:
עוד כתב בסעיף ג' דאיש שרגיל לכעוס ולהוציא אשתו מביתו
תמיד כופין אותו להוציא כי ע"י זה אינו זנה לפעמים ופורש
ממנה בתשמיש יותר מעונתה והוי כמורד ממזונות ותשמיש
עכ"ל וכן פסק הרשב"א וממילא דאין ממהרין לגרש דהרי גם
במודר נתבאר בסי' ע' וסי' ע"ז איך לנהוג וכ"ש בכה"ג אלא
הכוונה הוא שמקודם מייסרין אותו כפי ראות עיני ב"ד ואם אינו
מועיל כופין אותו להוציא אבל בתשו' הרשב"א [תרצ"ג] משמע
דכיון שהוא רגיל בכך א"א למיקם עמו בדינא ודיינא וכופין
אותו מיד ע"ש ועכ"ז כן הוא כמ"ש דעד שמתרגל בכך מסתמא
אין שותקין בזה וממילא כשאינו מועיל ורגיל בכך תו אינו
מועיל דינא ודיינא:
ונראה מדבריו שבדברים שידוע שהבעל רגיל בהם ,אין צורך בהתראה כדי להניח
שימשיך לנהוג כך ,ויש להניח שמן הסתם ינהג כך בעתיד .ואם כן יש לצדד שכמו כן
במקרה שלפנינו ,ואף שלגבי כפיה ממש מסתבר שאין לסמוך על כך ,מ"מ לגבי חיוב
לגרש יתכן שיש לצדד כדבריו.
לסיכום :במקרה שלפנינו צע"ג אם ניתן לחייב את הבעל לגרש מדין עובר על דת
או מדין רועה זונות ,וכפי שהתבאר שישנם כאן שני ספיקות גדולים :א .האם בכלל יש
חיוב לגרש בגלל מעשים כאלו .ב .האם התקיים כאן התנאי שנהג כל לאחר ההתראה,
או בדרך שנראה שימשיך לנהוג כך גם בעתיד .מאידך מאחר שכפי שהתבאר לעיל יש
מקום גדול לחייב את הבעל לגרש בגלל שהאשה טוענת מאיס עלי בטענה מבוררת,
ובגלל דברי רבנו ירוחם ור' חיים פאלאג'י ,נראה שבנדון שלפנינו יש להוסיף לכך צד
של חיוב לגרש משום האמור כאן.
על כן נראה שיש לפסוק שחובה על הבעל לגרש את אשתו.
ב .תוספת כתובה
לגבי הדיון אם הבעל חייב לשלם לאשתו תוספת כתובה ,נראה לענ"ד שהדין תלוי
במבואר לעיל בשורש החיוב של הבעל לגרש את אשתו.
כפי שציין הגר"א איגרא לגבי בעלי מומים שכופים לגרש ,כבר כתב הב"ש סי'
קנד ס"ק ב:
ולענין תוספת כתובה עיין סעיף ז' כשבאה בטענה חוטר' לידה
אין לה תוספת כי למשקל ולמיפק לא הקנה לה כן הדין בכל הני
אין לה תוספת אפילו במוכה שחין דצריך לגרשה לטובתו מ"מ
נראה דאין לה תוספת וכו' .וכן איתא בתוס' ובמרדכי שם ובהג"א
ריש המדיר בשם ר"ח דאין לה ,אלא ר"ת ס"ל דיש להן ,ואין
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ראי' מדבריו דהא ס"ל הבאה מחמת טענה נמי יש לה ,ולא קי"ל
כוותי':

בחזו"א אהע"ז פקפק תחילה בדברי הב"ש ,ומצדד לומר שדוקא בבאה מחמת
טענה אין לה תוספת ,וכתב שמה שכתב הב"ש שכ"כ בתוס' ובמרדכי ובהג"א ,ליתא
שם .אולם בהמשך דבריו כתב ששוב ראה שכ"כ בהגמ"ר בהדיא.
וכך כתב הגהות מרדכי כתובות סי' רפט שאליו מציין החזו"א:
תנאי כתובה ככתובה דמי אומר ר"ח דוקא להני מילי דמני הכא
הוו תנאי כתובה ככתובה אבל לשאר דברים לא ...וכן ההיא
דשילהי הבא על יבמתו באה מחמת טענה דכופין אותו להוציא
ויתן כתובה ,פר"ח דתוספת לא יתן דאדעתא למיפק לא הוסיף
לה ולהכי לא חשיב לה .ואם תאמר ההיא דהמדיר אשתו דאמר
יוציא ויתן כתובה וע"כ גם תוספת צריך ליתן לה ,דאם לא כן כל
אדם ידיר אשתו אם רוצה לגרשה כדי להפטר מתוספת ,וא"כ
ליחשוב הכא דלהא מילתא תנאי ככתובה דמו עם אינך דחשיב
הכא .ויש לומר דבר פשוט הוא דאית להו תוספת ...וכן כל הנך
דכופין ויתן כתובה ,פירש ר"ח דלית להו תוספת מדלא מני להו
הכא.
אמנם החזו"א שם נוקט שכל זה באלו שכופים אותו שלא באשמתו ,אבל באלו
שכופים בגלל דבר שנגרם על ידי מעשיו ,והוא יכול לשנות את דרכיו ולהימנע
מהכפיה ,יש לאשה תוספת כתובה.
אלו מילותיו של החזו"א הנצרכים לענינינו:
והאומר אי אפשי אלא כמנהג פרסיים ,דאמר יוציא ויתן כתובה,
נראה דיש להן תוספת ,וכש"כ במורד מתשמיש או אומר אינו זן
ומפרנס דמחייבינן ליה לגרש ...יש לה תוספת .וכן במדיר את
אשתו ,יש לה תוספת ,דכל שהוא מעיק לה הוי כמוציאה לדעתו,
וכ"כ בהגמ"ר להדיא וכו'.
אחר כך הוא מצדד לחלוק על הב"ש וכאמור לעיל ,אולם חזר בו מכח דברי
הגהמ"ר הנ"ל ,וממשיך :ואף למאי דסתים ,לא שמעינן בנעשה מקמץ ,כיון דכפינן התם
בשוטים וכו'.
כוונתו למקמץ צואת כלבים שלא לדעת אשתו ,שהוא זה שגורם למאיסות שלה,
וכמבואר בדבריו קודם לכן .ומשמע שמדברים אלו אינו חוזר בו גם לאחר שהביא את
דברי הגהמ"ר הנ"ל .וההסבר הוא כנ"ל בדבריו שמאחר שהדבר נעשה בבחירתו
החופשית ,הרי הוא כמוציאה מדעתו ,ולא שייכת הסברא שעל דעת שתצא ותטול
ממנו לא כתב לה.
כן בהמשך דבריו דן החזו"א שיש תוספת למי שנעשה בעל מום מרצונו:
ועי' בלשון התוס' יבמות בתשובת ריצב"א כתב דבאינו יכול
לבעול יש לה תוספת ,ומודה בזה ר"ח דלא שייך לומר דאדעתא
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למיפק לא כתב ,דהא ידע דלמיפק קאי ...ומיהו במורד בבחירת
לב כמו מדיר ונעשה מקמץודאי יש לה תוספת ,וכסברת ריצב"א
דמידע ידע שאם לא יצא ידי חובתו נגדה דלמיפק קאי וכו'.
מבואר בפירוש מדבריו שבכל מקום שהבעל גורם לכך שנעשה בעל מום בבחירת
לבו ,יש לאשה תוספת כתובה ,וזאת משני טעמים :א .באופן כזה הבעל נחשב כמגרש
לרצונו .ב .באופן כזה הבעל ידע מראש שאם ינהג כך יהיה עליו לגרשה ,וממילא לא
שייכת הסברא שאדעתא למיפק לא כתב לה.
דברי הגר"א איגרא שכתב שכוונת החזו"א רק למקרה שהבעל עושה מעשה
במטרה לפגוע באשתו ,אינם נראים לענ"ד ,ונראה בבירור מדברי החזו"א שה"ה לכל
מקרה שכופים את הבעל לגרש בבחירת לבו ,וכפי שהוא חוזר כמה פעמים על המקרה
של נעשה מקמץ בלא דעתה ,שאינו נראה כלל שמדובר באופן שעשה זאת כדי לפגוע
בה ,אלא ודאי שהבעל עשה כן כדי להתפרנס ,אלא שמדובר באופן שלא היה אנוס
בדבר .וגם הטעמים שכתב החזו"א שייכים בכל מקרה ,ולא רק במקרה שעשה כן כדי
לצערה ולפגוע בה.
כל מה שדן הגר"א איגרא מדברי האגודה ,האם כוונתו לציין למשנה בדף עא או
עז ,לא הבנתי כלל ,הרי ברור שעיקר מטרת האגודה להוכיח שיש כפיה לגרש במי
שהוא רועה זונות ,ואין הוא דן כלל בענין של תוספת ,וא"כ אם כוונתו להוכיח שיש
כפיה לגרש ברור שעליו לציין למשנה בדף עז ,ועכ"פ כל הנושא של תוספת כתובה
לא מוזכר כלל בשום מקום במשנה או בגמרא ,וגם האגודה עצמו לא התייחס אליו
כלל ,ולגבי עיקר הכתובה החיוב הוא גם במקרים של המשנה בדף עז ,וכמבואר בשו"ע
סי' קנד ס"א ,וא"כ כיצד ניתן לדייק מדבריו לענין תוספת.
כמו כן נראה פשוט שאי אפשר להסתמך על ציון מראי מקומות שמובא בספרים
שרובם ככולם הם מעשי המדפיסים ,ואין ללמוד מהם כלום.35
אכן באמת יש מקום לצדד להוכיח כן גם מדברי הגהמ"ר עצמו ,שכתב לגבי מדיר
את אשתו שצריך לתת לה גם תוספת ,שאם לא כן כל אדם ידיר אשתו אם רוצה
לגרשה כדי להפטר מתוספת ,36ואם כן יש לומר שהוא הדין בכל דבר שהבעל עושה
ברצונו .אם כי יש לדחות שאולי אין לחשוש שהבעל יעשה מקמץ צואת כלבים כדי
שיגרש את אשתו בלי לשלם לה תוספת .אבל במקרה שלפנינו יש לדון גם בטענה זו,
ואמנם אדם כשר בודאי לא ינהג שלא כשורה כדי להיפטר מתוספת ,אבל עדיין קשה
לומר שכל אדם פרוץ שירצה להפטר מתוספת יהיה רועה זונות ,וממילא יגרש בלי
תוספת.
 .35וכן בנדון שלפנינו ,המובא בב"י בשם האגודה שמציין לדף עז ,אינו מופיע בב"י דפוס
סביוניטה משנת שיג ,ונראה ברור שהיא הוספה של המדפיסים בדפוסים המאוחרים,
וכמו בספר האגודה עצמו.
 .36דברי ההגהמ"ר הם ראיה ולא טעם ,ולכן נקט החזו"א בטעמים אחרים ,ולא הביא את
טעמו של הגהמ"ר.

קפ

הנדון :גירושין וכתובה
כדעה זו נקט הגרי"ש אלישיב בפד"ר ח"ח עמ'  275וכפי שציין הגר"א איגרא שם:
אמנם נראה פשוט דאף לפי"ד חלקת מחוקק הנ"ל הסובר
דמפסדת מתנותיה שקיבלה מבעלה גם במקרה והבעל מחויב
לגרשה ,וגם כופין אותו על כך .אך במה דברים אמורים כשבאה
מחמת טענה בעינא חוטרא לידא ,או כשחלה הבעל ונעשה
מוכה שחין או בעל פוליפוס וכיוצ"ב דאין בידו להפטר מגורם
זה ,דכה"ג יכול הבעל לומר אדעתא דהכי לא אקני לך ,אבל
בגורם כזה שבידי הבעל להסירו כגון שהבעל רועה זונות שבידו
לעזוב דרכו ולהתייצב על דרך טוב ,בכה"ג לא הפסידה מתנותיה,
ודינו כמגרש מרצונו ,ואף חייב לשלם לה תוספת כתובה[ .ולפ"ז
צ"ל מה ששנינו במשנה כתובות דף ע"ז ואלו שכופין להוציא,,,
המקמץ והמצרף נחושת וכו' .וכ"ה בשו"ע סי' קנ"ד ,וע"ז כ' הב"ש
כן הדין בכל הני אין לה תוספת כתובה .דמשמע דקאי גם על
מקבץ צואת כלבים ,בורסקי ,מחתך נחושת מעיקרו ,דמיירי
באופן דלית לי' מגרמי' כלום ,ואין לו ממה להתפרנס ,ובע"כ הוא
נאלץ להתעסק בעבודות הנ"ל].

כאמור לגבי תוספת כתובה דבריו מפורשים בחזו"א הנ"ל ,וקצת תמוה שלא ציין
לדבריו.
אמנם הגר"ש ישראלי בפד"ר הנ"ל חלק וכתב:
ונראה שדברי הב"ש והח"מ יסודם בהלכה המבוארת ברמ"א
/אה"ע( /סי' ע"ז ג') בדינא דמתיבתא שאומרת מאיס עלי
באמתלא מבוררת כגון שאומרת שאינו הולך בדרך ישרה ומכלה
ממונו .ובאמתלא זו ,לאחר שנתבררה לבית דין התנהגותו
הנלוזה ,אינה צריכה לא השבעה ולא קבלה בחרם כמבואר
בתשו' מהרש"ל (סי' ס"ט) :בנדון זה שהיא אמרה שהוא מאיס
עליה מחמת מעשיו הרעים וכו' אין לך מאיס גדול מזה ,ומי לא
יודה בזה שהוא מאוס ממש ושנוי בעיני אלקים ואדם אף אם
היא לא טענה ,ק"ו שטענה וכו' בניד"ד לא משבעינן וכו'.
ואעפי"כ ההלכה בזה שמחזירה כל מה שנתן או כתב לה .והוא
משום שלא כ' לה אדעתא דתיפוק מיניה כמבואר שם בביאור
הגר"א .והרי גם כשעוסק במלאכה בזויה ומסריחה הא דכופין
להוציאה הוא מפני שטוענת שמאוס עליה וא"י להזקק לו .א"כ
כשם שבשהוא גרם שימאס עליה אעפי"כ חייבת להחזיר
המתנות וכן אינה נוטלת כלום ממה שכתב לה ,כן בהא דכופין
להוציאה כשמאוס עליה בשל התעסקותו .ובפשטות דברי הב"ש
בסי' קנ"ד שבהללו שכופין להוציא מ"מ אין לה תוספת כתובה,
קאי על כל המבואר שם בסעיף זה ,כולל גם במש"כ הרמ"א שם
מהאגודה דברועה זונות י"א שכופין להוציא .וגם ע"ז קאי מש"כ
הב"ש דמ"מ תוספת כתובה אין לה .דאל"ה הו"ל דפרושי .וכן קאי
ע"ז דברי הח"מ .ואין מקום לחילוק של מעכתר"ה דמאחר שבידו
לתקן דרכו ולהתייצב על דרך טוב בכה"ג לא הפסידה מתנותיה
ודינו כמגרש מרצונו .ואף חייב לשלם לה תוספת כתובה.
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ולפמש"כ שמקור הדברים ברמ"א בדינא דמתיבתא ,הרי שם ג"כ
המדובר בכה"ג שאינו הולך בדרך ישרה ומכלה ממונו ,דיכול
לתקן דרכו ולהתייצב על דרך טוב ,ומ"מ חייבת להחזיר המתנות
ומפסידה כל מה שכתב לה .והטעם פשוט כי אף עפ"י שהוא
הגורם והוא הפושע והיא אנוסה למאוס בו כיון שהוא מאוס
בעיני אלקים ואדם ,כלשון המהרש"ל ,מ"מ אמדינן לדעתיה
שאינו רוצה לתת לה מתנות בכה"ג דלמיפק קאי.
אמנם כאמור דבריו הם כנגד דברי החזו"א.
עיקר טענתו נובעת מדברי הרמ"א לגבי מאיס עלי בטענה מבוררת ,שאף על פי
שהוא גרם למאיסות מ"מ אין לה תוספת כתובה .ולולי דבריו נראה שאין מקור כלל
מדברי הרמ"א הללו ,שהרי הרמ"א לא פסק שבטענת מאיס עלי כופים אותו להוציא,
והיינו משום שאין לאשה טענה שאינה יכולה לחיות עם בעל כזה ,וא"כ בזה לא
שייכת טענת החזו"א שהוא גרם לגירושין ,וכל טענה זו היא במקום שהבעל ע"י מעשיו
יצר מצב שהאשה איננה יכולה או אינה חייבת לחיות כך [והראיה שחז"ל קבעו
שכופים אותו או מחייבים אותו לגרש] ,ולכן הוא זה שלמעשה גרם לגירושין.
כן מבואר בפירוש מדברי החזו"א שיובאו להלן ,שרצה לחלק בין מקום שכופים
בשוטים שבזה באופן שהכפיה נגרמה ע"י מעשיו יש לה תוספת ,לבין מקום שחייב
לגרש אך אין כופים ,שאין לה תוספת .והביאור הוא כנ"ל ,שכאשר כופים בשוטים יש
לומר שהבעל יצר מצב שאין שום ברירה מלבד גירושין ,ולכן נחשב כמגרש מדעתו,
משא"כ כשיש רק חיוב לגרש ,שאין אונס גדול כל כך לאשה ,ולכן אף על פי שהוא
אשם בגירושין ,מ"מ אינו נחשב כמגרש מדעתו .ואף על פי שמסקנת החזו"א נראה
שאינו מחלק כך ,מ"מ באופן שאין כלל חיוב לגרש ,נראה פשוט שאי אפשר לומר
שהבעל נחשב כמגרש מדעתו.
וכן טענתו השנייה של החזו"א ע"פ תשובת הריצב"א ,איננה שייכת בטענת מאיס
עלי בטענה מבוררת ,מאותה סיבה.
גם לרמב"ם וההולכים בדרכו שסוברים שכופים לגרש בטענת מאיס עלי ,מ"מ
נראה שיש חילוק גדול בין טענה זו לבין אלו שכופים להוציא ,ואף על פי שטעמם של
הסוברים שכופים להוציא בטוענת מאיס עלי גם הוא משום שהאשה נחשבת אנוסה,
וכמו שכתב הרמב"ם שאינה כשבוית חרב להיבעל לו ,מכל מקום אין לדמות אונס זה
לאונס של אלו שכופים להוציא בלא טענת מאיסות .שהרי באלו שכופים להוציא
האשה נחשבת אנוסה מצד המציאות ,ואע"פ שיכולה להסכים לחיות איתו ,מ"מ מצד
דרך העולם אין היא יכולה לחיות במצב כזה .משא"כ בטוענת מאיס עלי בטענה
מבוררת ,היא זו שמואסת בו ,ואף על פי שהדבר נגרם בגלל מעשיו ,לא שייך לומר
כאן שהוא כמו מגרש מרצונו.
לכאורה יש להביא ראיה ברורה לזה משיטת הרמב"ם הסובר שבטוענת מאיס עלי
כופים אותו לגרש ,ומ"מ מפסידה אפילו את עיקר כתובתה .וכך כתב הרמב"ם אישות
פי"ד ה"ח:
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אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי כופין אותו
להוציא לשעתו לפי שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה ,ותצא
בלא כתובה כלל ...ואינה נוטלת משל בעל כלום ואפילו מנעל
שברגליה ומטפחת שבראשה שלקחן לה פושטת ונותנת וכן כל
שנתן לה מתנה מחזרת אותו שלא נתן לה על מנת שתטול
ותצא.
כן כתב המאירי בכתובות סג ב:
וגדולי המחברים חדשו לומר ...ואף הם חדשו בדינין אלו
שבמאיס עלאי כופין אותו להוציא לשעתו ,שאינה כשבויה
שתבעל לשנאוי לה .ולדעתנו אין כופין אלא שאם אינו רוצה
לגרשה כתובתה קיימת ,ועומד לו הוא בעצמו והיא בעצמה .וכבר
תמהו רבים לדבריהם היאך לא שנו דין זה באותם שכופין אותו
להוציא ,וזו מיהא אין בה תימה ,שאותם שכופין להוציא פירושו
בכתובה ,וזו שלא בכתובה.

ואילו באלו שכופים או מחייבים להוציא הרי הדין הוא שיש לה עיקר כתובה.
ובהכרח שאין להשוות בין המקרים הללו .ובפשטות נראה מדברי הרמב"ם והמאירי
שלא חילקו שהדברים אמורים גם במקרה שהמאיסות נגרמה מחמת הבעל ,ואם כן
ברור שבאופן כזה כשם שאין לה עיקר כתובה כך גם אין לה תוספת .אמנם אפילו לא
נאמר כך ,מ"מ מבואר שיש חילוק גדול בין טענת מאיס עלי לבין אלו שכופים להוציא
לענין עיקר הכתובה ,ואם כן מסתבר שמאותו טעם יש לחלק גם בין טענת מאיס עלי
בגלל מעשיו של הבעל לבין מום שנגרם בגלל מעשיו של הבעל לגבי תוספת הכתובה.
מדברי החזו"א עולה ,שדין זה שבאופן שהגירושין נגרמו בגלל מעשיו של הבעל
יש לה תוספת ,נוהג גם במקרה שאין כופים אותו לגרש ,אלא מחייבים לגרש בלבד.
שהרי כתב כך גם במדיר את אשתו וכיו"ב שאין כפיה לגרש .ואמנם בהמשך דבריו
כתב:
ומיהו לשון המרדכי ריש המדיר סתום ,ומשמע קצת דבכל שאין
כופים בשוטים אין לה תוספת לדעת ר"ח .ומ"מ אין ללמוד מן
הסתומות כיון דמסתבר לחלק .ואף למאי דסתים לא שמעינן
בנעשה מקמץ ,כיון דכפינן התם בשוטים ,ובזה לא דיבר שם
המרדכי.
משמע שנוקט לעיקר כמו שכתב בתחילה ,שאין לחלק בזה ,וגם במקום שאין
כופים בשוטים ,יש לה תוספת.
לסיכום :נראה שיש לחלק בדין זה בין מי שכופים או מחייבים אותו להוציא
משום שנעשה בעל מום מרצונו ,או משום שהוא מדיר את אשתו ,או משום שמורד
בה ,או משום רועה זונות וכל כיו"ב ,שבהם נחשב שהבעל מגרש מרצונו ,לבין טענת
מאיס עלי בטענה מבוררת ,שאף לסוברים שכופים לגרש ,או שחייב לגרש ,אין לה
כתובה ולא תוספת כתובה.
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לכן במקרה שלפנינו אם ההכרעה היא שיש לחייבו לגרש משום שהוא עובר על
דת או כעין רועה זונות ,נראה שיש לפסוק בבירור שחייב לה את כל הכתובה
והתוספת .אבל אם ניתן לחייבו רק מצד טענת מאיס עלי בטענה מבוררת ,וכל שכן
אם חיובו משום דברי רבנו ירוחם או דברי ר' חיים פאלאג'י ,ברור לכאורה שאין לה
כתובה ולא תוספת כתובה.
ומכיון שקשה להכריע בזה ,וכמו שביארנו לעיל ,נראה לי שיש לקבל את הכרעת
הגר"א איגרא שיש להגיע לפשרה בענין התוספת.
הרב דוד ברוך לאו
לאור האמור לעיל בית הדין פוסק שהבעל חייב לתת גט וחייב כפשרה בכתובה
ובתוספת בסך  150,000ש"ח .יש לקבוע מועד ולזמן את הצדדים לסידור גט.
אפשר לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.
ניתן ביום כ"א במרחשון התשע"ז (.)22/11/2016
הרב דוד ברוך לאו

הרב אליעזר איגרא

הרב דוד דב לבנון

קפד
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ב"ה
תיק 1062141/1
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו,
הרב דוד דב לבנון ,הרב אליעזר איגרא
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ טו"ר אלעד זמיר)
(ע"י ב"כ עו"ד מרדכי כהן)
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פסק דין
האשה מערערת על פס"ד של ביה"ד האזורי המחייב אותה להתגרש ,וקובע שהבעל
פטור מכתובה ותוספתה .לטענתה אין סיבה לחייב אותה בגירושין ,היא רוצה בשלום
בית ומבקשת לחייב את הבעל לחזור אליה לשלום בית ,ולחילופין ,בלית ברירה,
תסכים להתגרש אם תקבל את מלוא כתובתה.
לאחר שמיעת הטענות והמענות נראה לדחות את הערעור ביחס למה שנפסק
שיש לחייב את האשה בגירושין .ולקבל את הערעור ביחס למה שנפסק שהבעל פטור
מכתובה ותוספתה ,ונבאר דברינו בקצרה.
חיוב גירושין
בי"ד קמא חקר ודרש את הצדדים בדיונים חוזרים ונשנים ,ועיין בעובדות שהוצגו
לפניו ,והתרשם שאין כנות בתביעת האשה לשלום בית.
אמנם אם נבוא ונדון בנימוקים שנתנו להתרשמות זו ,אפשר לפקפק בכך ,כגון
ההוכחה שהוכיחו מכך שהאשה הגישה תלונה כנגד בעלה במשטרה ,וביקשה להרחיק
את הבעל ממנה .לטענת הבעל זו הייתה תלונת שווא .לאחר העיון בהחלטת בית
המשפט עולה שהוא לא קבע שזו הייתה תלונת שווא .בתלונה שניה של האשה על
אלימות כלפי הילד ,האשה אמרה בבית המשפט שהייתה תגרת ידיים .ואם אכן כך
היה ,מותר לה להרחיקו כהתראה לעתיד ,ולאחר מכן לחזור ולתבוע שלום בית.
וכגון מה שהוכיחו מכך שהיא דתיה ובעלה חילוני ,שלא יתכן שהיא תרצה לחיות
עמו ומכאן שאין כנות בבקשתה לשלום בית .יש לפקפק בכך ,ראינו מקרים רבים של
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זוגות כאלה שחיים ביחד בהבנה .בפרט זוג כזה שלפנינו ,שהבעל ממשפחה דתית
והאשה בעלת תשובה.
אולם בהצטרף פרטים רבים מחייהם המשותפים ,עולה תמונה של קונפליקט קשה
ביניהם ,שנמשך לאורך כל חיי נישואיהם ,ולמעשה התחיל עוד לפני נישואיהם ,עד
שכמעט התבטלו האירוסין בגלל מריבה ביניהם ,ובסופו של דבר הם חיים כל הזמן
במריבה ,האשה חושדת בו בבגידה ,והמתח ביניהם הוא כל כך גדול שמגיע לדברי
האשה לתגרות ידיים ולתלונות במשטרה ,יש ביניהם פער מנטאלי ,וגם העובדה שהיא
דתיה והוא חילוני בודאי מוסיפה לכך ,יש ביניהם פרידות ארוכות ,ולאחרונה הם
פרודים כבר כמעט  3שנים .לאור כל זאת ,נראה שיש לקבל את התרשמות בי"ד קמא,
שהנתק ביניהם הוא גדול ולא ניתן לאיחוי ,וכפי שגם קובע הדיווח של יחידת הסיוע,
וכך עולה גם מהבדיקה הפסיכולוגית .ולכן גם אם האשה אומרת בפיה "שלום בית",
הדבר נראה תלוש מן המציאות ,ויש לשער שגם היא לא מאמינה בזה ,ואינה מבקשת
שלום אלא שהיא לא רוצה להתגרש ,במצב כזה שהיא מעגנת אותו בחינם היא חייבת
להתגרש.
נלע"ד שדבר זה יש ללמוד מרבינו ירוחם ,שכופין לגרש במקרה שאשה מורדת
בבעלה ,וכתגובה לכך בעלה חוזר ומורד בה ,כופין אותו לגרש ואינו יכול לעגן את
אשתו ,למרות שהיא התחילה במרידה ,אין לו זכות לעגן אותה .כך גם בעל שמורד
באשתו ורוצה להתגרש ,אם גם האשה אינה רוצה בשלום בית ,אינה יכולה לעגן אותו,
וחייבת להתגרש.
נוסיף לכך את מה שפסק רבי חיים פלאג'י שלאחר י"ח חודש של פירוד כאשר
לדעת ביה"ד אין שיקום לחיי הנישואין כופין לגרש.
על כן נראה לי שאין מקום להתערב במה שפסק ביה"ד האזורי שהאשה חייבת
לקבל את גיטה.
חיוב כתובה
ביה"ד האזורי דחה את תביעת האשה לכתובה ,ופסק שהיא מפסידה את כתובתה ,בגלל
ששניהם מורדים זה בזה ,וזאת ע"פ מה שפסק רבינו ירוחם ,שאם איש ואשה מרדו זה
בזה כופין לגרש ,ואינה זכאית לתוספת כתובה" ,דאדעתא למשקל ומיפק לא יהב לה".
בפסה"ד האזורי ביארו בטוב טעם ודעת ,שהדין הזה שמפסידה את התוספת נאמר אך
ורק כאשר האשה התחילה במרידה ,אבל אם הבעל התחיל במרידה – אינה מפסדת
את כתובתה .אולם לדעת ביה"ד האזורי בנדון דידן הרי זה יותר גרוע ממקרה של רבינו
ירוחם ,שבו לא מפסידה את עיקר הכתובה ,במקרה דנן הפסידה גם את עיקר כתובה,
כיון שמעשיה של האשה גרמו למשבר הנישואין ,ולכך שהבעל לא חפץ בה ,לפיכך
פסקו שאינה זכאית לא לעיקר כתובה ולא לתוספת כתובה .והם ציינו כהוכחה לכך
בעיקר את תלונות האשה במשטרה ,שלדעתם נחשב למרידה בבעל ,וגם נחשב
לעוברת על דת ,כמו אשה ש"מגזמת בבעלה להורגו" שנחשבת לעוברת על דת
והפסידה כתובתה ,ולדעתם כאן זה אף גרוע מזה ,כי שם זה במחשבה בלבד ,וכאן זה
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במעשה בפועל שהתלוננה כנגדו במשטרה ,ולכן לדעתם במקרה כזה לא צריך התראה
כדי להפסידה כתובתה.
נראה לע"ד לחלוק על קביעה זו:
נקדים ונאמר ,חז"ל נתנו כללים ברורים מתי אשה מפסידה את כתובתה ,כגון
במורדת ,ולא כל מורדת אלא דוקא מורדת מתשמיש ,וגם זה לאחר שהתרו בה ,ולאחר
שעברו י"ב חודש לדעת הרא"ש והטור ,ולפני כן לא הפסידה כלום ,או בעוברת על דת
ולאחר התראה.
אולם אשה שמורדת ממלאכה ,שאינה עושה עבודות הבית ,אינה נחשבת
למורדת לענין הפסד כתובה ,אלא כופין אותה לעשות (שו"ע אה"ע סי' פ' ס' ט"ו).
וכן אשה כעסנית ובעלת מריבה אף היא אינה מפסידה את כתובתה ,כמבואר
ביבמות בדף סג" :הנני מביא רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה – אמר רב נחמן אמר
רבה בר אבוה :זו אשה רעה וכתובתה מרובה .נתנני ה' בידי לא אוכל קום – אמר רב
חסדא אמר מר עוקבא בר חייא :זו אשה רעה וכתובתה מרובה".
ודוגמא לאשה רעה ,מובא שם" :היכי דמי אשה רעה? אמר אביי :מקשטא ליה
תכא ומקשטא ליה פומא .רבא אמר :מקשטא ליה תכא ומהדרא ליה גבא".
הרי לנו ,שגם אם עשתה מעשים שיש בהם פגיעה בבעל ,כגון שמדברת בצורה
לא יפה כלפי בעלה ,מפנה לו את גבה כאשר הוא מבקש את קרבתה ,עדיין לא
הפסידה כתובה.
גם אשה ש"הקדיחה תבשילו" ,דהיינו שפשעה כנגדו (טור סימן קי"ט) ,כמבואר
במשנה בגיטין צ .לדעת ב"ה היא האשה שמותר לגרשה ,ועל אשה כזאת נאמר שיש
לה כתובה.
האם בנדון דידן יש לאשה דין מורדת? בעל טוען שקשה לו לקבל התנהגות
שלה ,שהיא נוטה לכעוס וכדומה ,אבל לא נטען שהאשה מורדת מתשמיש ,לאורך כל
התביעה הבעל תובע גירושין והאשה תובעת שלום בית .גם מעיון בפרוטוקולים ומחו"ד
של יחידת הסיוע ,ומהבדיקה הפסיכולוגית ל"תפקוד הורי" ,עולה שהאשה כל הזמן
בקשה שלום בית ,ומכל זה נראה שאשה זו לא מרדה בבעלה ,לפחות לא בתחילת
ההליך שהתנהל בביה"ד.
העובדה שהיא התלוננה נגדו במשטרה ,והגישה תביעה בביהמ"ש לצו הגנה נגדו,
אינה עושה אותה מורדת ,מאחר ולפי דבריה עשתה זאת מפני שחששה מפניו ,ואין זה
מוכיח כלל שאינה רוצה בו .אע"פ שביהמ"ש לא מצא לנכון להוציא צו נגדו ,מפני
שלא ראה בו סיכון לאשה או לילד ,מפני שהאשה דיברה רק על "תגרת ידיים" ולא
מעבר לכך ,אין זה עושה אותה מורדת ,מאחר ולפי דבריה היה לה חשש אמיתי מפניו.
אפשר שהיא הגזימה בחששותיה כשפנתה למשטרה וגרמה להרגשת עלבון לבעל ,אבל
זה בודאי לא נעשה לשם מרידה בו .מלבד זאת ,התלונה במשטרה הייתה רק לאחר
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שהם כבר נפרדו והבעל אמר לה שהוא רוצה להתגרש ,ועל מצב כזה אי אפשר לומר
שהיא מורדת.
וכן לא נראה לע"ד לדמות את תלונות האשה במשטרה על אלימות כנגדה
ל"אשה שמגזמת לבעלה להורגו" ,וגם אם נחליט שהיא הגזימה בכך שפנתה למשטרה,
אין זה עושה אותה לעוברת על דת .אולם גם אם נדון אותה כעוברת על דת ,מכל
מקום צריך התראה .בפרט שהתלונה במשטרה הייתה רק לאחר שהם כבר נפרדו
והבעל אמר לה שהוא רוצה להתגרש ,והיה עימות קשה ביניהם ,ועל מעשה כזה
הנעשה מתוך כעס לא נחשבת לעוברת על דת (עיין בבית שמואל סימן קטו ס"ק יא
בשם הרשב"א ,שאם עברה על דת חמת כעס וקטטה לא נחשבת לעע"ד אלא אם
גרילה בכך).
ביה"ד קמא נימק את דבריו ,להפסידה כתובה ע"פ רבינו ירוחם ,אולם נראה
שדבריו אינם מתאימים למקרה שלנו .רבינו ירוחם דבר במקרה שהאשה מרדה בבעלה
תחילה ורצתה להתגרש ,ואח"כ בעלה מרד בה .אולם במקרה דנן ,האשה אמרה כל
הזמן שהיא רוצה שלום בית וגם עתה חוזרת ואומרת שהיא רוצה שלום בית ,גם אם
נגיע למסקנה שהיא כיום אינה מאמינה בשלום בית ,ומה שאינה רוצה להתגרש זה כדי
לעגן אותו בחנם וגם זה כמו מרידה בו ,ולכן היא חייבת להתגרש .אבל בודאי שהיא
לא יזמה בשום שלב שהוא גירושין ,במקרה כזה לא נאמר דינו של רבינו ירוחם
שהפסידה תוספת כתובה .ומה שהיא התנהגה כלפיו לא יפה ,יש לדון זאת לפי הכללים
ההלכתיים של מורדת ועוברת על דת ,וכל שלא מתקיימים הכללים הנ"ל אי אפשר
להפסידה כתובה.
כפי שבררנו לא שייך להפסידה כתובה מדין רבינו ירוחם .נשאר לדון אם יש
מקום מספק להפסידה כתובה מדין מורדת או עוברת על דת ,ועל זה הביאו משו"ת
יביע שמספק אם מגיע לה כתובה תפסיד את כתובתה ,מפני שהמוציא מחברו עליו
הראיה והבעל מוחזק בכתובה ,ולמדו משם לענין נדון דידן ,שיש לנו ספק אם האשה
התלוננה כנגדו במשטרה בצדק או לאו ,שזה עושה לנו ספק אם מגיע לה כתובה,
ומספק היא מפסידה את כתובתה .נראה לנו שאין הנידון דומה לראיה ,מפני שבמקרה
דנן הספק הוא אם ניתן לה דין מורדת ,או דין עוברת על דת ,שמפסידה כתובה מדין
קנס  ,ונלע"ד שכל עוד שיש לנו ספק בדבר אי אפשר לקנוס אותה מספק .בפרט
שמורדת צריכה התראה ,ועוברת על דת צריכה התראה ואי אפשר להתרות בה מספק,
ולכן אינה מפסידה את כתובתה .וכך נראה להביא ראיה מדברי הבית שמואל באה"ע
סימן קנ"ד ס"ק ב וס"ק ה ביחס לבעל שמורד ממזונות ואינו זן את אשתו ,ובעקבות
זאת האשה אינה רוצה לדור עם בעלה ,שלדעת הבית שמואל אין לדון אותה כמורדת:
"כופין אותו לזון – לדעת כמה פוסקים הלכתא כרב דכופין אותו
לגרש וי"ל אם היא אינה רוצה לדור עמו אין נעשית מורדת וי"ל
קים לי כהני פוסקים כמ"ש בסמוך".
והקשה בית מאיר (הו"ד בפת"ש אה"ע קנ"ד ס"ק ג' ו-ו')
"הלא הבעל מוחזק בכתובה ויאמר קים לי שהיא מורדת?"

קפח

הנדון :חיוב גירושין וכתובה

נלע"ד שהביאור בדברי הבית שמואל פשוט :מספק אין עושים אותה מורדת,
שהרי לא ניתן להתרות בה ,ואי אפשר לקנוס אותה מספק ,וממילא אינה מפסידה את
כתובתה.
לסיכום ,יש לדחות את הערעור על חיוב בגירושין ,והאשה חייבת לקבל את גיטה.
אולם לא הוכח שהאשה מרדה בבעלה ,ובודאי שלא הייתה התראה בבי"ד ,ולא מצאנו
שהיא עברה על דת עם התראה ,הבעל תובע גירושין וגם אם כיום גם היא רוצה
להתגרש וחייבת להתגרש ,אין זו סיבה להפסידה כתובה ,ולכן נראה לע"ד שלא
הפסידה כתובה.
הרב דוד דב לבנון
לאחר העיון בדברי עמיתי הרב לבנון שליט"א נראה כי לגבי חיוב הגירושין אכן דעתי
מסכימה ,לגבי החיוב הגירושין ,נראה לענ"ד כדברי הרב לבנון שליט"א ,שיש לפקפק
בנימוקי ביה"ד קמא ,אשר קבע על סמך כמה ראיות שאין האשה רוצה בשלום בית.
אמנם הרב לבנון מסיים שאעפי"כ בהתחשב מהתמונה הכללית העולה מחיי הנישואין
של בני הזוג ,נראה שאין סיכוי לשלום בית ביניהם ,ולכן מקבל הוא את החלטת ביה"ד
קמא בענין זה.
אף לענ"ד נראה שיש לקבל החלטה זו ,אולם מטעם שונה במקצת ,שהרי גם אם
נקבל את ההנחה שאין סיכוי לשלום בית בין בני הזוג ,עדיין לא מבואר מדבריו מהו
שורש החיוב של האשה להסכים לקבל גט מבעלה במקרה כזה ,מלבד דברי ר' חיים
פאלאג'י שאליהם מציין בהחלטתו.
כנראה המקור לחיוב זה הינו מדברי ר' ירוחם הנזכר בהחלטת ביה"ד קמא,
שכאשר הבעל טוען שאינו רוצה באשתו אך אינו מוכן לגרשה מטעמים שונים ,ניתן
לכפותו לגרש .וכ"ש שניתן לחייב את האשה במקרה המקביל להסכים לקבלת גט
מבעלה.
אולם לענ"ד יש מקום לדברים אלו אך ורק כאשר מתברר לביה"ד בבירור
שטענת שלום בית מצד אחד הצדדים אינה אלא טענה פיקטיבית בלבד ,והוא עצמו
חפץ בגירושין ,אלא שרוצה לסחוט ויתורים מהצד השני .שבאופן כזה דבריו שרוצה
בשלום בית אינם אלא פיטומי מילי בעלמא .37אבל באופן שצד אחד באמת אינו
מעונין בגירושין ,אלא שהצד השני אינו מסכים בשום פנים ואופן לחזור לחיים
משותפים ,לא מצאנו ראיה מדברי ר' ירוחם שניתן לכפות או אפילו לחייב את הצד
שאינו מעונין בגירושין בכך.

 37גם ביה"ד קמא כנראה סבר כך ,אלא שטענתם שבמקרה שלפנינו טענת האשה אינה אלא
פטומי מילי בעלמא ,אין לה לכאורה על מה לסמוך [עכ"פ לפי מה שציינו בפסק הדין],
וכמ"ש הרב לבנון.
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קפט

אולם מ"מ נראה שבמקרה שלפנינו יש לחייב את האשה בקבלת הגט ,משום
שהבעל טוען טענת מאיסה עלי בטענות מבוררות ,באופן כזה שיש רגלים לדבר
לטענתו ,יש לחייב את האשה לקבל את הגט.
א .חיוב גירושין בטוען מאיסה עלי
הצד לחייב את האשה להסכים לקבל גט בטענת מאיס עלי ,מקורו מדברי הפוסקים
שדנו במקרה ההפוך ,האם ניתן לחייב את הבעל גט במקרה שהאשה טוענת כך.
הרמב"ם פי"ד מאישות הט"ו כתב :אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו
מדעתי ,כופין אותו להוציא לשעתו ,לפי שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה.
כידוע הרבה ראשונים חולקים על הרמב"ם בדין זה ,ואף להלכה נפסק שלא
כדעתו ,וכמו שכתב השו"ע סי' עז ס"ב :האשה שמנעה בעלה מתשמיש ,היא הנקראת
מורדת; ושואלין אותה מפני מה מרדה ,אם אמרה :מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו
מדעתי ,אם רצה הבעל לגרשה וכו'
דקדקו הפוסקים מדבריו שדוקא אם רוצה לגרשה ,אבל אין כופים אותו לכך.
אלא שעדיין יש לדון לפי דעת הסוברים שאע"פ שאין לסמוך על שיטת הרמב"ם
וסיעתו לכפות לגרש בטוענת מאיס עלי ,מ"מ חיוב לגרש יש באופן כזה ,כמו שכתב
המאירי בכתובות סג,ב :וקצת חכמי הדורות מפרשין בדבריהם יהיב לה גיטא שחייב,
אלא שמכל מקום אין כופין אותו.
בשטה מקובצת שם סד,א ,כתב בשם תלמידי רבינו יונה :וכתב רבינו יונה ז"ל וז"ל
דאף על גב דאין כופין לתת גט באומרת מאיס עלי ,היינו כפייה בשוטים ,אבל ב"ד
מודיעים לו שמצוה עליו לגרשה ונותנין לו עצה שיגרשנה ,ואם לא יגרשנה האי מאי
דאמרינן האי מאן דעבר אדרבנן מצוה למקרייה עבריינא .ורבינו תם ז"ל היה אומר
שאפילו זה לא נאמר לו ,אלא שאם יבא לימלך אם יגרשנה בלא כתובה ב"ד נותנין לו
עצה שיגרשנה לאלתר.
בפד"ר ח"ז עמ'  204בפסק דין של הגר"י ניסים הגרי"ש אלישיב והגר"א
גולדשמידט הרחיבו במחלוקת זו ,ועוד הביאו מדברי ראשונים נוספים שנראה
מדבריהם שסוברים שאין על הבעל חיוב לגרש כלל.
הגראי"ה קוק בשו"ת עזרת כהן סי' נו הכריע כדעת הסוברים שניתן לחייב את
הבעל לגרש :בענין חיוב מזונות של האשה ,שבעלה הוא רע מעללים מאד ,פושע
ומסלף דרכיו עמה ,עד שהכל מכירין שהצדק עמה ,באמרה מאיס עלי ...וכתבתי ע"ז
סמוכין מהא דהויא אנוסה בזה ,שאע"פ שאין אנו רשאין לצאת מגדרן של רוה"פ
החולקים על הרמב"ם ,ורש"י ורשב"ם דס"ל כותי' דכופין לגרש במאיס עלי ,ודבריהם
מובנים מאד היכי דאיתנהו טענות חשובות ומכריעות מצד האשה כנ"ד ,מ"מ מפני חומר
א"א אין אנו נהוגין לכוף לגרש .אבל מ"מ מאחר שמצד הדין חייב הוא להוציאה מת"י,
כסברת הרמב"ם שלא תהיינה בנות ישראל כשבויות ,כיון שהיא אומרת מ"ע בטענות

קצ
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מבוררות ,והוא מעכב אותה שלא תוכל להנשא לאחר שיפרנס ויזון אותה ,ודאי דסברא
אלימתא היא שצריכין לחייבו במזונות ,כדעת כת"ר ,וכמש"כ בתשובתי הנ"ל.
לכאורה דבריו תלויים במחלוקת ראשונים וכנ"ל ,אולם כנראה שלמעשה הכריע
כדעת הסוברים שהבעל חייב לגרש .וכן האריך להוכיח הגר"ח איזירר בשורת הדין ח"ב
שיש לנקוט להלכה ולמעשה כדבריו.
לכאורה היה נראה להביא מקור לדבריהם מדברי הרמ"א ביו"ד יו"ד סי' רכח ס"כ:
אבל אם האשה אומרת ששונאת אותו ונתנה אמתלא טובה לדבריה ,מתירין לה שלא
מדעתו ,דאפילו אם כבר נשאה ,האומרת :מאיס עלי ,חייב להוציא .וכך כנראה נוקט
בביאור דברי הרמ"א בשו"ת יביע אומר ח"ג אבהע"ז סי' יח.38
אולם אלמלא דבריו היה נראה לכאורה שאדרבה מדברי הפוסקים שם משמע
שלא חילקו כך ,שהרי כתב בט"ז שם :היינו לדעת רמב"ם ,אבל לא קיימא לן כן באבן
עזר סימן ע"ז .וכן בביאור הגר"א שם :כ"ה דעת הרמב"ם ,ואף שכל הפוסקים חולקין
מהא דר"פ הנזקין מ"ט ב' מאי ד"א וכ"ת כו' ,מ"מ אינה מחויבת להיות עמו ,וכ"ש דעדיין
לא נשאה דמתירין לה.
אם נאמר כדעה זו ,שלמרות שאנו פוסקים דלא כהרמב"ם ,מ"מ ההלכה היא שיש
חיוב לגרש ,הרי ניתן ליישב את דברי הרמ"א בפשיטות ,ומשמע מדבריהם שלפי
ההלכה אין אפילו חיוב לגרש.39
עוד יש להוכיח לכאורה דלא כדעה זו מדברי הרמ"א הנ"ל באבהע"ז סי' קיז סי"א,
שכתב :אבל משום שאר מומין אינו יכול לגרשה בעל כרחה ,אבל מכל מקום אין כופין
אותו להיות עמה ,מאחר דמאיסה עליו ,ורוצה לגרשה ולתת לה כתובתה .והרי אם הבעל
חייב לגרש ,כ"ש שהאשה חייבת להסכים להתגרש ,ואם אכן זו דעת הרמ"א ,א"כ מה
החידוש בדבריו שאין כופים אותו להיות עמה.
אולם למעשה המנהג בבתי הדין בימינו לסמוך על דברי העזרת כהן ולחייב את
הבעל לגרש בטענת מאיסות מבוררת ,ואם כן כל שכן שיש לחייב את האשה להסכים
לגירושין באופן כזה.
גם אם נאמר שאין לסמוך על כך לענין חיוב הבעל ,מכל מקום לגבי חיוב האשה
יש להקל יותר ,וכמבואר מדברי התומים בספרו בני אהובה (אישות פי"ד הט"ו) שכתב
על דברי הרמ"א סי' עז ס"א ,שבעל המורד באשתו ורוצה לגרשה אינו נחשב מורד
לענין זה שמוסיפים על כתובתה :ואפשר דגם רמ"א מיירי בהך גוונא דטוען מאיס עלי
או שאר טענות ,ולכך אין להוסיף על כתובתה כיון דלדבריו האמת איתו ואין מוציאין
38
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עי' שו"ת ציץ אליעזר ח"ה סי' כו ,שנוקט שמדברי הרמ"א הללו מוכח שאינו דוחה
לגמרי את שיטת הרמב"ם מהלכה ,אף על פי שלמעשה הכריע שאין לסמוך על דבריו.
אם כי ניתן לדחות ראיה זו ,שהרי מקור דברי הרמ"א הם משו"ת מהרי"ו ושם הובאו
בפירוש דברי הרמב"ם ,וא"כ יתכן שפוסקים אלו הבינו שמסתמא לזה גם כוונת
הרמ"א.
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קצא

מיד המוחזק .ולמד זאת מהרמב"ם דס"ל דאם היא טוענת מאיס עלי כופין אותו לגרש
שלא יהיו בנות ישראל כשבויות ,מכ"ש באיש שהוא טוען כן שלא יהיה כשבוי .ואף על
פי דלא קי"ל כרמב"ם ,היינו לגבי אשה ,בספק איסור דאורייתא ,דשמא נתנה עיניה
באחר ,דגט מעושה פסול שלא כדין ,וגם לעשות מעשה לגרש לא פסקינן כותיה ,אבל
בענין חרם דרבינו גרשום ,וגם רק בענין ממון ,כדאי הוא הרמב"ם לסמוך עליו דאינו
עובר חרם דרבינו גרשום ופטור ממזונות .דהא לדינא דרמב"ם אפילו לגרשה בעל כרחה
מותר ,ולית כאן חרם דרבינו גרשום ,וגם אין להוסיף כתובה ,ולא להקרא מורד כלל ,זה
מה שנראה לי בדעת רמ"א ,ולענ"ד נכון וברור הוא.
כעין זה כתב גם בשו"ת מהרש"ם ח"ג סי' צג:הרי שיטת הרמב"ם דבטוענת מאיס
עלי כופין לגרש ...ועכ"פ חזינן דהרמב"ם לאו יחידאה הוא ,אלא דהרא"ש כתב מי יכניס
את עצמו לפלוגתא דרבוותא לעשות גט מעושה שלא כדין ,והובא גם בטוא"ע סי' ע"ז,
מ"מ לענין חדר"ג דלשיטת כמה פוסקים הוא רק דרבנן פשיטא דיש לצרף שיטת
הרמב"ם ושאר פוסקים דלא גרע כח האיש מכח האשה כמ"ש בתשו' הרא"ש כלל מ"ב,
וא"כ בדטוען מאיסה עלי מהראוי להתיר לגרש בעל כרחה ,ועכ"פ בדאיכא אמתלא
מבוררת כהא דנד"ד שהיא חרשת יש להקל ,וכן יש להתיר לו לישא אחרת ע"י מאה
רבנים.
אמנם גם מדברי הבני אהובה הנ"ל נראה שלא היה ברור לו שניתן לכפות את
האשה להסכים לקבל גט ,שהרי הביא שני צדדים לבאר את החומרא בכפיה על הבעל:
"בספק איסור דאורייתא ...דגט מעושה פסול שלא כדין ,וגם לעשות מעשה לגרש",
והטעם השני שאין לעשות מעשה כשיטת הרמב"ם ,שייך גם באשה.
אולם לחייב את האשה להסכים לקבלת הגט בלי כפיה "בשוטים" ,נראה שאינו
חמור יותר מדיני ממונות ,ואם כן נראה שיש לסמוך על דברי הבני אהובה לכל הפחות
לענין זה .וגם החולקים על דברים אלו וסוברים שאין להתיר חדר"ג בטענת מאיסות,
מ"מ יתכן מאוד שיודו שניתן לחייבה להסכים לקבל את הגט.
לסיכום :בעל שטוען שאשתו מאוסה עליו בטענה מבוררת ,ניתן לחייב את אשתו
להסכים לקבל ממנו גט ,אבל אם אינה מסכימה אין לכפותה על כך.
אלא שעדיין מוטל עלינו לברר ,באיזה אופן נחשבת טענת הבעל כטענת מאיס
עלי.
ב .מאיסות בחיי אישות
תחילה יש לדון האם צריך שהבעל יטען שמואס בקיום חיי אישות עם אשתו ,או
שאין חילוק בין טענה זו לכל טענת מאיסות או שנאה מטעם כל שהוא.
כדי לברר נקודה זו יש לעיין תחילה בדברי הרמב"ם וההולכים בדרכו בענין זה.
כך כתב הרמב"ם פי"ד מאישות הט"ו שהוא עיקר המקור לנדון שלפנינו :אם אמרה
מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי ,כופין אותו להוציא לשעתו ,לפי שאינה כשבויה
שתבעל לשנוי לה.

קצב
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כעין זה כתב בתוס' רי"ד כתובות סד :דכיון דבעלה מאיס בעיניה אנוסה היא בדבר
ולא מדעתה עושה כן ,ואפילו אשה כשרה אי אפשר להבעל לשנאוי לה ,ואע"פ שאין
שום מום ניכר בו ...וזה דומה לאדם שאין יכול לאכול מאכל השנאוי לו ונתעב עליו.
אמנם יש מקום לומר שגם הרמב"ם וההולכים בדרכו אינם סוברים שיש לכפות
לגרש אלא באופן שהאשה טוענת שבעלה מאוס עליה לענין קיום יחסי אישות ,ולא
בשנאה הנובעת מנימוקים אחרים ,וכמו שמשמע לכאורה מלשונם.
בשאלה עמד כבר בשו"ת תורת אמת למהר"א ששון סי' קפו :נראה שהאשה הזאת
אין טענתה טענת מאיס עלי ,ואפי' מורדת מתשמיש מפורש לא ראינו בה שהרי לא
מצאנו רק שאומרת איני רוצה בו כי שנאתיו ...מכל מקום אכתי לא פשיטא לי שטענתה
היא טענת מאיס עלי ,שהרי הרמב"ם ז"ל בפי"ד מה' א"ב כשבא להזכיר דין מאיס עלי
כתב בלשון הזה :שואלין אותה מפני מה מרדה אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להבעל
לו מדעתי וכו' ,נראה מתוך דבריו המדוקדקים בכל מקום שכונתו לומר דמ"ש גמר' מאיס
עלי היינו שתהיה טענתה שאינה יכולה להבעל לו מחמת מיאוס ,וכמו שמורה דקדוק
תיבת מאיס עלי כבשר חזיר וכו' .אבל אם לא תהיה טענתה מחמת מיאוס הבעילה לא
הויא טענתה טענת מאיס עלי ,ואף שתאמר איני רוצה בו כי שנאתיו או לא יקרא עוד
בעלי וכו' כמ"ש בנדון דידן ,אין מורים אלו הלשונות על טענת מאיס עלי וכו' דאפשר
שהשנאה לא תהיה מחמת מיאוס רק מחמת קטטה ומריבה או דבר אחר ואז לא הויא
טענתה מאיס עלי.
בביאור הדברים נראה שיש להוסיף ,שעיקר טענת מאיס עלי כלפי כפיה לגרש
או כלפי ביטול חיוב המזונות ,אינו אלא משום שהטוען כך נחשב אנוס כלפי קיום
חובותיו לבן או בת זוגו ,וכגון אשה הטוענת שבעלה מאוס עליה ,נחשבת אנוסה כלפי
חובתה לחיות איתו כאשה עם בעלה ,וכמבואר בלשון הרמב"ם והתוס' רי"ד הנ"ל,
שאינה כשבוית חרב להיבעל לשנוי לה ,ולפיכך אין לכפותה לקיים את חיוביה כלפיו.
ומכך נוצר דין נוסף שמאחר שאין אפשרות לכפות עליה לחיות עימו ,דעת הרמב"ם
היא שכופים אותו לגרשה ,שהרי אין שום תועלת בנישואין אלו.
לפי זה ניתן לומר שכל זה אינו שייך אלא במאיסות בקיום חיי אישות ,שאין
לאשה שום שליטה עליה ,אבל שנאה של קטטה וכדומה ,שהאשה יכולה לכוף את
יצרה ולמנוע את הקטטה ,ואז יוכלו לחזור ולחיות חיים משותפים ,הרי אין לה שם
אנוסה כלל.
עוד אפשר לומר שבאופן של שנאה בלא מאיסות יש תקוה שתתבטל השנאה
בעתיד ,וכלשונו של הגר"י הרצוג המובא להלן :ובשטוענת סתם שנוא יש תקוה
שתעבור השנאה והרבה שונאים נעשים אוהבים ,ולכן אין לכפות על גירושין ,מכיון
שהבעל יכול לומר שיש לו תועלת מנישואין אלו ,כאשר תתגבר האשה על עצמה
ויוכלו לחזור ולחיות חיים משותפים.
אמנם אחר כך כתב המהר"א ששון שם:ואפשר לומר ג"כ להפך דמאיס עלי הוא
פי' שנאתיו איני רוצה בו וכו' ,דהיינו מאיס עלי והיינו שנאתיו ,וכמו שמצינו להרמב"ם
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עצמו שסיים בלשונו שם ואמר שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה וכו' ,ולא אמר
למאוס ,א"כ היינו שנאתיו היינו מאסתיו .וכך הוא מצדד גם למעשה אם כי לא בבירור
וכותב:
כל זה אני מספק בנ"ד ולא מצאתי בשום מקום מהפוסקים הכרח גמור ולא אפילו
קצת הכרח בשום צד מהצדדים הללו ,ואפשר שהם הניחוהו לרוב פשיטותו ,ומ"מ
המכוון אצלי הוא שכל איני רוצה בו שנאתיו לא נקרא עוד בעלי כו' הויא כמאיס עלי
וכו'.
כן נראה מדברי הרמ"א סי' עז ס"ג בשם המהר"ם מרוטנבורג לענין דינא
דמתיבתא בטוענת מאיס עלי ,שכתב :דכל זה באינה נותנת אמתלא וטעם לדבריה למה
אומרת מאיס עלי; אבל בנותנת אמתלא לדבריה ,כגון שאומרת שאינו הולך בדרך
ישרה ,ומכלה ממונו וכיוצא בזה ,אז דיינינן לה כדינא שתקנו הגאונים.
משמע שכוונתו גם לטענת שנאה רגילה הנובעת מכך שאינו הולך בדרך ישרה,
ולא לטענה שמחמת זה מאוס עליה לקיים איתו חיי אישות.
כנראה שלדעה זו אין לחלק בין מאיסות בחיי אישות לבין שנאה ,ובשני האופנים
הללו האשה נחשבת אנוסה ,וגם אין לתלות שלאחר זמן תעבור השנאה.
אבל בנתיבות משפט (הספרדי) דף ריג ע"ג נוקט לענין כפיה לגרש כצד הראשון
של המהר"א ששון ,ולדעתו דוקא לגבי דינא דמתיבתא אין לחלק בין מאיסות לשנאה
סתם :דהרמב"ם דס"ל דבטענת מאיס עלי כופין אותו לגרש ,דקדק וכתב דדוקא
באומרת שאינה יכולה ליבעל לו מחמת מאיסותו ,דבכה"ג הוא דכופין אותו לגרשה מיד,
כמ"ש בסוף דבריו שאינה כשבוית חרב שתיבעל למי ששנוא לה ,אולם אם מאסה בו
מפני שהוא מכלה ממונה וכיו"ב אין טענתה מספקת לכופו לגרש .אבל מהר"ם דאזיל
לשיטתיה דבכל ענין אין כופין אותו ,והתם לענין ממונא קאי שהיה דן בטענת מאיס
עלי כדינא דמתיבתא ,בכל טענה שתטען ותתן אמתלה לדבריה מפני מה מאסה בו וכו'
היה דן דין מאיס עלי לענין הממון.
אולי הביאור הוא כנ"ל ,שכלפי כפיה לגרש צריך שיהיה ברור שאין שום סיכוי
שהחיים המשותפים יחזרו למסלולם ,מה שאין כן כלפי לדונה בדינא דמתיבתא די
בכך שאינה מורדת סתם ,אלא יש סיבה לכך שאינה רוצה לחיות איתו .או שכלפי
דינא דמתיבתא גם אם יש אפשרות שתשתנה דעתה ,מ"מ כרגע אין לה שם מורדת
כלל ,ולכן אין להפסידה ממון כדין מורדת ,משא"כ לענין כפיה לגרש ,אין לכפות את
הבעל אלא במקום שאין שום תקוה לחזרה לחיים משותפים.
עוד יש להוסיף בביאור הענין ,שבדרך כלל טענת אונס אינה מועילה לחייב את
הצד השני ,וכמו שמקובל בהרבה מקומות ,שאונס רחמנא פטריה ,אבל אין אומרים
שאונס רחמנא חייביה .וא"כ לכאורה אין מקום כלל לחייב את הבעל לגרש בגלל
שהאשה אנוסה .ובהכרח שביאור הדברים הוא ,שהאונס שלה רק גורם לכך שאין
לחייבה לחיות איתו ,ומכיוון שכך עליו לגרשה ,ובמקום שיש סיכוי סביר שלאחר זמן
תשנה את דעתה ,אין לכאורה שום טעם לכפותו לגרשה .מה שאין כן כלפי דינא
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דמתיבתא ברגע שהאשה אנוסה הרי אין היא מורדת ופטורה מחיוביה כלפי בעלה ,ודי
בכך בכדי שנאמר שאין לקבוע עליה שם מורדת כלל ,ואין להפסידה שום ממון ,ומה
נפק"מ לנו בכך שהמצב עומד להשתנות.
עוד יתכן לומר שטעם החילוק הוא שכפיה לגרש חמורה יותר מדיני ממונות ,ולכן
גם במקום שכלפי דיני ממונות האשה נחשבת אנוסה אין כופים את הבעל לגרש.
כן נראה שנוקט למעשה הגריא"ה הרצוג בשו"ת היכל יצחק אבהע"ז א סי' ב :ועוד
יש לחלק דמאיס עלי הוא לא רק ענין של שנאה סתם אלא בחילה נפשית להבעל לגוף
זה ,והוא סוד מסודות הנפש .אבל לזה אין מקום וכו' ואינו מן הטבע שתתעורר אצלה
בחילה לגבי בעילה אליו ,אלא שהיא שונאת אותו משום סבות ידועות (וכדאמרינן זמנין
דסניא ליה) ואין לנו לרחם עליה וכו' .תדע שלא אמרו חז"ל טוענת שנאה ,כלפיו אלא
מאיס עלי שהוא ענין אחר ממקור הטבע ,חיי האישות ,ובשטוענת סתם שנוא יש תקוה
שתעבור השנאה והרבה שונאים נעשים אוהבים ,אבל טענה נפשית גופנית כזו ,מאיס
עלי ,הוא ענין אחר .ואם דעת בי"ד מתישבת שיש מקום לכך מתחשבין עמה.
אמנם בפד"ר ח"ט עמ'  183בפס"ד של הגר"ח צימבליסט האריך לצדד שיש
לפסוק להלכה שאין חילוק בין טענת מאיסות בחיי אישות לבין טענת מאיסות
הנובעת משנאה מסיבות אחרות .וכן משמע מדברי אחרונים רבים שדנו בענין זה של
מאיס עלי בטענות שונות ומשונות שאינן קשורות בהכרח דוקא למאיסות בקיום חיי
אישות.
עוד נראה להביא ראיה לכך מדברי הרמ"א ביו"ד הנ"ל שכתב :אבל אם האשה
אומרת ששונאת אותו ונתנה אמתלא טובה לדבריה ,מתירין לה שלא מדעתו ,דאפילו
אם כבר נשאה ,האומרת :מאיס עלי ,חייב להוציא .מלשונו נראה בבירור שאינו מחלק
בין טענת שנאה לטענת מאיסות .ובפרט שהמדובר הוא על טענת שנאה לפני
הנישואין ,ובודאי שאינו מצוי שתטען שמואסת בו לענין קיום חיי אישות ,ובפשטות
ודאי מדובר על שנאה בעלמא ,ואל"כ היה לו לפרש בבירור שלזו כוונתו .ומדברי
הפוסקים שהבאנו למעלה ,שפירשו את דברי הרמ"א כדעת הרמב"ם ,מבואר כאן
כמעט בפירוש שטענת שנאה נחשבת כטענת מאיסות לכל דבר ,ולשיטת הרמב"ם
ניתן א פילו לכפות לגרש בטענה זו .וכן אם נפרש שכוונת הרמ"א לחיוב לגרש הנוהג
גם לדעת החולקים על הרמב"ם ,מ"מ למדנו מדבריו שחיוב זה נוהג גם בטענת שנאה
שאינה נובעת ממאיסות בקיום חיי אישות.
באמת כלפי חיוב לגרש ,יתכן שגם הנתיבות משפט יודה שאין צורך בטענת
מאיסות בקיום חיי אישות ,וכשם שלענין ממון נקט בדעת המהר"ם שבכל סוג של
שנאה נחשב כטוענת מאוס עלי .ואם כן יש לומר כך כלפי חיוב האשה לקבל את הגט
מבעלה.
לסיכום :בעל הטוען שאשתו שנואה עליו ,ואינו מסוגל לחיות אתה ,אף על פי
שאינו טוען שמואס בחיי אישות עמה ,ניתן לחייב את האשה לקבל ממנו גט.
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ג .אמתלא לטענת המאיסות
אלא שעדיין יש לברר האם צריך הבעל לתת אמתלא לדבריו מדוע האשה מאוסה
עליו ,וכעין דברי הרמ"א הנ"ל בסי' עז ס"ג לענין דינא דמתיבתא :אבל בנותנת אמתלא
לדבריה ,כגון שאומרת שאינו הולך בדרך ישרה ומכלה ממונו וכיוצא בזה ,אז דיינינן לה
כדינא שתקנו הגאונים.
גם בענין זה עלינו לברר תחילה את דברי הפוסקים בענין כפיה או חיוב המוטלים
על הבעל לגרש אשה הטוענת מאיס עלי ,ומשם נוכל לדעת כיצד יש לנהוג בנדון
שלפנינו.
ההגהות מיימוניות פי"ד מאישות אות ה-ו בענין אשה הטוענת מאיס עלי כתב:
וכ"פ מורי רבינו שיחיה בתשובה שאין בטענתה ממש אא"כ נותנת אמתלא לדבריה
וטענה הנראית לחכמי המקום למה הוא מאיס עליה ,שברצון הייתה נשארת תחתיו לולא
זה הדבר שטוענת ואומרת שממאיסו עליה .וכן פר"ש .אבל ר"ת אומר דכל שמועה זו
לא איירי אלא כשהבעל רוצה לגרשה ,אבל אין כופין אותו לגרשה וכו'.
משמע שלדעות הראשונות ,שהם המהר"ם מרוטנבורג והרשב"ם כופים את הבעל
לגרש ,אמנם היינו דוקא כאשר נותנת אמתלא לדבריה וטענה הנראית לחכמי המקום
למה הוא מאיס עליה שברצון הייתה נשארת תחתיו לולא זה הדבר שטוענת ואומרת
שממאיסו עליה.
אמנם עדיין אין הכרח שזו היא גם דעת הרמב"ם ,ויתכן שיש כאן דעה שלישית,
שלדעת הרמב"ם כופים בכל מקרה ,ולדעת המהר"ם והרשב"ם כופים בנותנת אמתלא
לדבריה ,ולדעת ר"ת אפילו בנותנת אמתלא אין כופים.
למעשה נחלקו בזה הפוסקים:
המאירי בכתובות בכתובות סג ע"א לגבי דעת הסוברים שכופים לגרש בטוענת
מאיס עלי כתב :פירשו רבותי בדבריהם ...דוקא בשטוענת כך מן הדין ,ר"ל שאף שאנו
מכירים בו שהוא ראוי לימאס מחמת רוב פחיתותו והפסד עניניו ,אם במדות אם בשאר
דברים מכוערים ,והדברים מוכיחים שלא בסיבת נתינת עין באחר הוא ,הא כל שטוענת
כן מחמת עקשות וגאוה והסתלתלות יתר אין שומעין לה.
וכן בשו"ת עזרת כהן שהבאתי ,שהוא המקור העיקרי לחידוש שאף על פי שאין
אנו פוסקים הלכה כרמב"ם ,מ"מ להלכה ניתן לחייב את הבעל בגט ,כותב בפירוש
שאין הדברים אמורים אלא כאשר יש לאשה טענה מבוררת מדוע היא מואסת
בבעלה ,וכגון מה שכתב בתוך דבריו :עד שהכל מכירין שהצדק עמה ,באמרה מאיס
עלי ...ודבריהם מובנים מאד היכי דאיתנהו טענות חשובות ומכריעות מצד האשה כנ"ד...
אבל מ"מ מאחר שמצד הדין חייב הוא להוציאה מת"י ,כסברת הרמב"ם שלא תהיינה
בנות ישראל כשבויות ,כיון שהיא אומרת מ"ע בטענות מבוררות.
וכן חזר שם כמה פעמים על ענין זה שכל דבריו אינם אמורים אלא במקרה
שהאשה טוענת מאיס עלי בטענה מבוררת ,ולסיכום כתב :ולפי דברינו יש לנו שלש
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מדות בטוענת מאיס עלי .הא' ,כשאומרת מאיס עלי בלא שום טענה ואמתלא ,שהיא
קרובה למורדת האומרת בעינא ליה ומצערנא ליה .הב' היא האומרת מאיס עלי בטענה
ואמתלא ,שנותנת מקום להאמין לה ,אבל עדיין אין הדבר מוכרח ,שהוא ראוי שיהיה
מאיס עליה בשביל כך .הג' היא כשאומרת מאיס עלי ומראה הוכחות כאלה ,שלפי ראות
עיני הב"ד היא אנוסה ומוכרחת בזה ,שיהי' מאיס עליה.
ביאור הדברים נראה שעיקר הטעם לחיוב או לכפיה בגט לדעת הסוברים כן אינו
אלא משום שהאשה נחשבת כאנוסה כלפי חיוביה לבעלה ,וכפי שהתבאר לעיל כמה
פעמים ,ואם כן באופן שאינה נותנת אמתלא לדבריה ,שיש להניח שמסרבת להמשיך
לחיות עם בעלה משום שעיניה נתנה באחר ,או משום עקשות וגאוה והסתלסלות יתר
[כלשון המאירי] ,אין כאן אונס כלל.
כל זה שייך גם בנדון שלפנינו שאין לחייב את האשה בקבלת הגט ,אלא אם כן
יש לו אמתלא לטענתו.
כן נוקט בדברי מלכיאל ח"ג סי' קמה לענין חדר"ג וחיוב מזונות:
ומצד שמאוסה עליו ג"כ אין לדון ,דבאשה מבואר בפוסקים
בסימן ע"ז דבעינן טעם מבורר כגון מחמת חולי או שהולך בדרך
רע ומאבד מעותיו ע"ש ,וגם שיהיה הבירור בעדים ע"ש ,אבל לא
כהא דנ"ד שאין הטעם מבורר .ומדגיש ,וחלילה להתיר חרגמ"ה
בענינים כאלה ,דא"כ יהיו בנות ישראל הפקר ,ובשביל זה בעצמו
תיקן רגמ"ה .ופשוט שחייב במזונותיה וכסותה ככל בנות ישראל
הכשירות.
אולם בשו"ת הרא"ש כלל מג סי' ח ,כתב:
ויותר התימה הגדול על הרמב"ם ז"ל ,שכתב ,שאם אמרה:
מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי ,כופין אותו לשעתו
לגרשה ,לפי שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה .ומה נתינת טעם
לכוף האיש לגרש ולהתיר אשת איש ,לא תבעל לו ותוצרר
אלמנות חיות כל ימיה ,הלא אינה מצווה על פריה ורביה! וכי
בשביל שהיא הולכת אחרי שרירות לבה ,ונתנה עיניה באחר
וחפצה בו יותר מבעל נעוריה ,נשלים תאותה ונכוף האיש ,שהוא
אוהב אשת נעוריו ,שיגרשנה? חלילה וחס לשום דיין לדון כן.
ורבי מאיר ז"ל ,בעסקי מורדת ,בענין הממון ,היה דן בדינא
דמתיבתא שיתנו לאשה כל מה שהכניסה ,אבל לא היה כופה
לגרשה .וקודם שיחזירו לה מה שהכניסה לו ,היה מצוה להחרים
אם שום אדם השיאה עצה זו ,כדי להוציא מיד בעלה מה
שהכניסה לו .וכשהיה נראה לו שהיה ערמה בדבר ,לא היה מצוה
להחזיר אפילו מה שהכניסה לו ,ולא היה דן כלל דין דמאיס עלי,
אם לא שתתן אמתלא לדבריה ,למה אינו מקובל עליה; או
שרואין בו שהוא מכלה הממון ,אז היה מצוה להחזיר לה מה
שהכניסה לו .ומדבריו לענין הממון ,כ"ש לענין כפיית הגירושין,
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דיש לחוש לערמה ולנתינת עיניה באחר .ואשר יבחר וירחיק
הגירושין .הרי כתבתי לך בענין כפיית גט מורדת.40
מבואר כמעט בפירוש מדבריו שלדעת הרמב"ם יש לכפות על הגט אפילו באופן
שאין לאשה טענה מבוררת.
בחוט המשולש שבסוף שו"ת תשב"ץ טור ג סי' לה שמנה את השיטות השונות
בענין אשה הטוענת מאיס עלי גם כתב:
הדעת השני סוברים ...אבל אם אמרה מאיס עלי כופין אותו
לאלתר לגרש ,ושזה הוא כפי הדין ולא משום תקנה ,וזה דעת
הרמב"ם ז"ל ...וכן דעת רש"י ז"ל ורבינו גרשום מאור הגולה ור"י
ורשב"ם והראב"ד והסמ"ג וכמה מחכמי ישראל נמשכו
אחריהם.41
והוסיף:
הדעת הששי שאע"פ שאין כופין האיש לגרש אפי' באומרת
מאיס עלי ,משום דחיישינן שמא נתנה עיניה באחר ,מ"מ אם
נתנה אמתלא לדבריה כופין אותו לגרש וזה דעת הר"ם
מרוטנבורק ז"ל.
מבואר מדבריו שלדעת הרמב"ם ושאר ראשונים שהזכיר שם ,כופים לגרש אפילו
באינה נותנת אמתלא לדבריה ,והדעה שצריך שתתן אמתלא היא דעת המהר"ם
מרוטנבורג ,וכפי שהובא לעיל מדברי הגהות מיימוניות .גם בשו"ת יביע אומר ח"ג
אבהע"ז סי' יח כתב לדקדק כן מתשובת הרשב"ש סי' צג ע"ש.
במהרי"ט ח"ב אבהע"ז סי' מ נראה שנוקט בדעת הרמב"ם שצריכה לתת אמתלא
לדבריה ,אלא שמביא שיטה נוספת שאינה צריכה לתת אמתלא:
ואם היינו באים לדון דינא דמאיס עלי כדברי הרמב"ם ז"ל ,היה
צריך לחקור הדבר היטב שיהא ברור וניכר לנו שאי אפשר לה
להבעל ברצונה לו שהוא מאוס בעיניה ,וצריכה לתת אמתלאה
לדבריה עד שנאמינה כמ"ש הרא"ש וההגהות בשם מהר"ם.
ואעפ"י שהרשב"א בתשובותיו המיוחסות להרמב"ן ז"ל בסי' קל"ח
כתב שהאומרת מאיס עלי אינה צריכה לתת טעם ואמתלאה
לדבריה מפני מה הוא מאוס בעיניה ,שכשם שהדעות במאכל
וכו'...
למעשה צ"ע אם כלפי חיוב האשה להסכים לקבל את הגט ,ניתן לחייבה אפילו
באופן שאין הבעל נותן טעם ואמתלא מבוררת לדבריו.

 40מדברי הרא"ש הללו לא מבואר מהי דעתו של המהר"ם כלפי כפיה לגרש במקרה
שנותנת אמתלא לדבריה ,אולם כאמור ההגהות מימוניות כתב בשמו שניתן לכפות את
הבעל לגרש ,וכ"כ בשמו בחוט המשולש המובא בסמוך.
 41ועי' שו"ת ציץ אליעזר ח"ה סי' כו דו"ד בינו לבין הגרי"ש אלישיב בענין דברים אלו.

קצח
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אמנם במקרה שלפנינו נראה שהבעל נתן טעם לדבריו מדוע האשה שנואה עליו,
וכמפורט בכתבי הסיכומים שהוגשו על ידו וכן בדיונים שנערכו בבית הדין.
ד .הוכחת הטענה
אלא שעדיין יש לדון באופן שהבעל טוען שהאשה מאוסה עליו ,ולדבריו יש לו
אמתלא טובה למאיסות זו ,האם חובת ההוכחה מוטלת על הבעל ,או שיש להאמינו
בטענה זו מצד עצמה ,כל עוד אין לנו ראיה להיפך.
עוד צריך לדון לפי הצד שהבעל צריך לברר את טענתו ,מהי הראיה שעליו
להביא.
גם בדין זה מצאנו מחלוקת בין הפוסקים לגבי אשה שטוענת שבעלה מאוס עליה,
וכמה דעות בדבר:
כאמור לעיל המאירי כותב :ר"ל שאף שאנו מכירים בו שהוא ראוי לימאס מחמת
רוב פחיתותו והפסד עניניו ,אם במדות אם בשאר דברים מכוערים ,והדברים מוכיחים
שלא בסיבת נתינת עין באחר הוא.
משמע בבירור מדבריו שלא די בזה שהאשה טוענת שהבעל ראוי להימאס ,אלא
שאנו מכירים בו שהוא ראוי לימאס ...והדברים מוכיחים שלא בסיבת נתינת עין באחר
הוא.
כן מבואר מדברי המהרי"ט הכותב בפירוש :אנו צריכים להכיר ולבחון זה מדבריה
שכן הוא האמת שהוא מאוס עליה ...ואל"כ כל המורדת דאמרו בעינא ליה ומצערנא ליה
דמפחתה כתובתה ומפסידה בלאות תאמר מאיס עלי כדי שלא תפסיד כלום ,אלא ודאי
לא מפיה אנו חיים בזה אלא במילי דמוכחי וברירי לכל .ממשיך המהרי"ט וכותב :ועוד
שהרשב"ם ז"ל כתב שם בסי' קל"ט דבאומרת מאיס עלי ואינה חפצה בו ולא בכתובתו
כיון שרוצה לצאת בלא כתובה ודאי נראה בדבריה שדעתה אונסה ,וכתב הר"ן בתשובה
הא לאו הכי אין בדבריה כלום ולא חיישינן לה מ"ט עיניה נתנה באחר כדאמרינן בשלהי
נדרים גבי האומרת טמאה אני לך .42וכאן בארוסה אין לה היכר זה ,אם לא יהיה הדבר
ניכר ומוכח כאותו שכתב הרא"ש ז"ל דאנן סהדי שלא תבעל לבזוי הזה כלל מרצונה
כגון זו אין חוסמין אותה שאינה שבוית חרב וכדברי הרמב"ם ז"ל.
מבואר מדבריו שבלא הראיה הנובעת מכך שהאשה מוחלת על הכתובה ,אי
אפשר לקבוע שהיא אנוסה ,אלא אם כן הדבר ניכר ומוכח שאנן סהדי שלא תבעל
לבזוי הזה.
כן כתב החזון איש סי' ס"ט ס"ק ד בביאור ענין זה שאינה חשובה כטוענת מאיס
עלי אלא אם כן מותרת על כתובתה :אבל באינה מותרת על כתובתה מספקינן שאין
הדבר קשה עליה ,אלא בסיבות קלות בחרה להתגרש ממנו ,ומקוה לאחר שחושבת
 42בהמשך יובאו דברי אחרונים שתי' קושיא זו באופן אחר.
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שיהיה לה טוב מהיות תחת בעלה הראשון .ולפ"ז נראה דדוקא באמרה שמוחלת כתובתה
או ששיילינן לה ואמרה דלא בעיא כתובתה ,אבל בסתמא מספקינן ,ודלא כמ"ש בח"מ
ס"ק ד.
מבואר מדבריו שהאשה צריכה להביא ראיה לדבריה שהיא מואסת בו ומשום כך
אינה רוצה בו ,ואם אינה מביאה ראיה לדבריה ,יש לה דין מורדת .43ואפשר לכאורה
לומר שגם הח"מ שהזכיר החזו"א מודה לזה ,ומה שלדעתו בסתמא היא נאמנת ,היינו
שכל שאינה תובעת כתובה נראה שדבריה כנים ,והיא באמת מואסת בבעלה .אבל
יתכן שיש להוכיח מדברי הח"מ שהוא באמת סובר שאין צורך בראיה שמואסת בו,
אלא שכל עוד שאין לנו ריעותא הפוכה אין אנו חוששים שמשקרת.44
כן כתב בתקיפות רבה בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' קמה בנדון בעל שטוען
שאשתו מאוסה עליו ,שאין להתיר לו לגרש בעל כרחה או לישא אשה אחרת:
ומצד שמאוסה עליו ג"כ אין לדון דבאשה מבואר בפוסקים
בסימן ע"ז דבעינן טעם מבורר כגון מחמת חולי או שהולך בדרך
רע ומאבד מעותיו ע"ש ,וגם שיהיה הבירור בעדים ע"ש ,אבל לא
כהא דנ"ד שאין הטעם מבורר ...וכ"כ הנו"ב מ"ק סי' פ"ד שאין
נאמן לומר ששנואה לו להתיר לו לגרשה בע"כ דא"כ כל אחד
יאמר ששנואה לו אשתו ובטלה תקנת רגמ"ה ...45ובסוף שו"ת
מהר"מ מר"ב מבואר שהיתר מאה רבנים הוא שיראו אם יש
טעם מבורר להתיר .א"כ י"ל שע"ז בעצמו צריך מאה רבנים
שידונו אם הטעם שיש להבעל בטענתו מאיסה עלי הוא טעם
מספיק או לא ...ועוי"ל דבאשה מבואר בסי' ע"ז דמועיל לה
טענת מאיס כשאומרת כשמוחלת הכתובה כמבואר סי' ע"ז ס"ב
דזה הוי הוכחה שטענתה אמת ,אבל בבעל לא שייך זה ואין
הוכחה על טענתו.

 43מדברי החזו"א שם נראה שהיה קשה לו שלכאורה אין ריעותא בטענתה בזה שהיא
דורשת את הכתובה המגיעה לה מעיקר הדין ,ומה"ת שעלינו לחשוש בגלל זה שעיניה
נתנה באחר .ולכן הוא מפרש שבאמת אין כאן שום ריעותא ,אלא שהיא צריכה להביא
ראיה לדבריה ,והראיה היא מזה שהיא לא דורשת את כתובתה.
 44אמנם לפ"ז צ"ע מה באמת הריעותא בזה שהיא דורשת את כתובתה .ואולי הכוונה היא
שדין זה דומה לאשה שאומרת מת בעלי שאינה נאמנת אם תובעת כתובתה ,וביאור
הדברים הוא שאם היא באה על עסקי כתובתה אינה נאמנת ,ואם באה שיתירוה
להינשא נאמנת .וכן משמע לכאורה מדברי הגר"א שמציין להלכה זו .אמנם בסוגיא
שם מבואר שכאשר אומרת התירוני להינשא ותנו כתובתי מתירים אותה להינשא לדעת
הרמב"ם ,ולדעת הרא"ש וסיעתו הוי ספיקא דדינא .וא"כ גם כאן היה מקום לחלק
חילוקים כאלו ,וצ"ע בזה.
 45הנודע ביהודה כתב שם :ומ"ש מעלתו כיון שעתה שונאה ואי אפשר לו לבעול ולהוליד
בני שנואה מקרי מקום מצוה ,א"כ נעקרה תקנת רגמ"ה לגמרי וכל אחד יאמר ששונא
אשתו ואינו יכול לבעול השנואה ויגרש בעל כרחה הס כי לא להזכיר.

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

הרי שמלבד מה שמצריך שיתן הבעל אמתלא לטענתו ,הוא מצריך גם שיוכיח
את האמתלא שנותן.
מדברי המהרי"ט והחזו"א הנ"ל ,מבואר שאין צורך בראיה ברורה לטענת מאיס
עלי ,אלא כל שיראה כך לביה"ד סגי בהכי ,וכמו שכותב המהרי"ט :כיון שרוצה לצאת
בלא כתובה ודאי נראה בדבריה שדעתה אונסה.
יותר מפורש כך בדברי החזו"א שכותב:
ואף לדעת הרמב"ם נראה דכל שיש רגלים לדבר וניכרים דבריה,
אף אם תובעת כתובתה לא הפסידה דין מאיס עלי .אלא בסתמא
סמכינן אהא דמותרת על כתובתה וחזינן דקשה לה להיות
תחתיו ,ואינו מחמת כעס לזמן ,ולא תלינן בנתנה עיניה באחר,
דהיה הדבר ידוע בין השכנים .ועי' לשון הטור סי' קנ"ד שכתב
אם תובעת כתובתה שיש לחוש וכו' ,הנה מסר הדבר כפי ראות
עיני הדיין וכו'.
אולם בדברי מלכיאל מבואר שלא די בכך שיביא ראיה כלשהי לטענתו ,אלא
שצריך בירור גמור בעדים ,או לכל הפחות שמאה רבנים יבררו את טענתו שהוא אכן
מואס בה ואינו נותן עיניו באחרת .אם כי גם הוא כתב שהראיה שהאשה מוחלת על
הכתובה מועילה לה ודי בכך.
דעה נוספת בענין זה היא דעת כמה אחרונים שסוברים שאין צורך כלל בראיה
לטענת מאיסות ,והם מיישבים באופן אחר את שאלת המהרי"ט הנ"ל מדוע באשה
הטוענת שנבעלה לאחר אמרו שאינה נאמנת מחשש שמא עיניה נתנה באחר ,ואילו
אשה הטוענת שבעלה מאוס עליה ,נאמנת בטענתה ,כך כתב האבני מלואים סי' עז
ס"ק ז:
ובעיקר הקושיא שהקשו ר"ת והרשב"א באומרת מאיס עלי היאך
כופין וניחוש שמא עיניה נתנה באחר ,נראה לענ"ד ...דכל
שנאמנת מן הדין לא חיישינן שמא עיניה נתנה באחר אלא התם
מדינא אינה נאמנת שהרי היא משועבדת לו רק משום דמזלזלא
נפשה כולי האי היינו מאמינין לה לכך מהני חששא דשמא עיניה
נתנה באחר לאוקמי אדינא ,מש"ה באומרת מאיס עלי דמדינא
מהימנא בהכי דאינה כשבוית חרב הבעל למאוס לה והואיל
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וצווחת דמאיס עלי ראוי להיות נאמנת לאחזוקי נפשה בטענת
דמאיס עלה ,והך חששא דשמא עיני' נתנה באחר לא מהני
לאפוקי לה מדינא וכופין אותו להוציא.
מבואר מדבריו שהאשה נאמנת לטעון שבעלה מאוס עליה בלא שום ראיה
לדבריה ,ואין לחשוש שמא עיניה נתנה באחר אלא במקום שמעיקר הדין אינה
נאמנת.46
כן מבואר מדברי עוד כמה פוסקים שמיישבים את הקושיא על הרמב"ם בדרכים
אחרות ,ואינם אומרים שבאמת גם הרמב"ם אינו מדבר אלא באופן שיש רגלים
לטענתה.
בביאור המחלוקת נראה לומר ,שלדעת האבנ"מ וסיעתו האשה נחשבת כעין
מוחזקת בעצמה לומר שהיא אנוסה ואינה יכולה לקיים את חובותיה ,והבעל הוא כעין
מוציא מחבירו שעליו הראיה .ואילו לדעת המהרי"ט והדברי מלכיאל והחזו"א כיון
שיש לנו ידיעה פשוטה על חיוב שלה כלפי בעלה ,אין היא נחשבת כמוחזקת ,הואיל
ובאה להוציא מהידיעה הפשוטה שלנו ,ובמקרה כזה עליה להביא ראיה.47
זקני הברוך טעם שער ה דין ג כתב ליישב שאלה זו בסגנון אחר:
י"ל דבמאוס עלי כיון שממשפטי התורה שיהיה על הב"ד לחוש
אף מספיקא שלא יהיה בנות ישראל כשבויות תחת בעליהן וע"כ
שורת הדין שתגורש מבעלה ותהא מותרת לכל אדם ,כמו כן
מוטל על הבעל לעשות מרצונו כדת של תורה לגרש את האשה,
דהא גם לפניו הספק דלמא מאוס הוא בעיניה וחלילה לו
להחזיקה כשבויה ,ואם אינו רוצה לגרש דעת רעה היא והתגברת
יצרו ,ואם כופין אותו בשוטים ומגרשה מחזקינן שבודאי תשש
יצרו וגירש בלב שלם ולכך מועיל הגט להתירה לעלמא ,ואף אם
היא הטעתו ושקרה בדבריה אשר אמרה מאוס עלי ,עכ"ז אין
הגט בטל כיון שהגירושין היה מרצון הבעל שמתרצה לשמוע
דברי חכמים ,ורצון חכמים היה מחמת הספק שהיה אז לשעתו
שיגרש בלב שלם כדי שתהיה מותרת ובודאי כן עשה.
זו היא דעה נוספת בענין זה ,שלדעתו באמת אין לנו בירור שאכן טענת האשה
נכונה ,אלא שמ"מ מספק הבעל חייב לגרשה ,וניתן לכפותו על כך .אולם היינו דוקא

 46אמנם צריך להדגיש שאין לכאורה מדברי האבנ"מ מקור לכך שהאשה אינה צריכה לתת
אמתלא לדבריה ,ויתכן שאם אינה נותנת אמתלא טענתה מצד עצמה אינה נחשבת
כטענת מאיס עלי ,ועוד אפשר לומר שכשאינה נותנת אמתלא יש כאן ריעותא גדולה
בטענתה ,ובאופן כזה גם לדעתו אין מאמינים לדבריה.
 47וכעין זה מצאנו בשו"ע חו"מ סי' כא :מי שקנו מידו שאם לא יבא ביום פלוני
וישבע ,יהיה חבירו נאמן בטענותיו ויטול כל מה שטען בלא שבועה ...ועבר
היום ולא בא ,נתקיימו התנאים ואבד זכותו מיד .ואם הביא ראיה שהיה
אנוס באותו היום ה"ז פטור מקנין זה ,עכ"ל .ומשמע שבלא ראיה אינו נאמן.

רב
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כשהבעל עצמו מסופק ,אבל אם הוא טוען שאשתו משקרת ,באמת צריכה להביא
ראיה לדבריה.
למעשה צ"ע אם ניתן לסמוך על שיטת האבנ"מ בזה ,ומסתבר יותר להחמיר
כדעת המהרי"ט והדברי מלכיאל והחזו"א ,ובאופן שהבעל טוען בבירור שהאשה
משקרת יש להוסיף לזה את שיטת הברוך טעם .אמנם נראה שאין צורך להביא ראיה
ברורה לדבר ,וכמו שכתבו המהרי"ט והחזו"א ,וגם חידושו של הדברי מלכיאל שצריך
שמאה רבנים יבחנו את הענין מדברי כל שאר האחרונים נראה שלא חששו לכך.
יש לציין גם להכרעת הגר"י ניסים והגרי"ש אלישיב והגר"ב ז'ולטי בפד"ר ח"ג עמ'
 201בענין זה שכתבו :שאלה אם יש בדברי האשה אמתלא מבוררת לטענת מאיס עלי
או לא ,דנים ביה"ד לפי ראות עיניהם ולכן אין לביה"ד לערעורים להתערב בשקול דעתו
של ביה"ד האזורי.48
כאמור גם כלפי כפיית האשה בגט או חיובה להסכים לקבל את הגט ,יש לדון ע"פ
אותם כללים ,ולכן נראה שבמקום שנראה לבית הדין שיש לבעל אמתלא מבוררת
לטענתו ששונא אותה ,ניתן לחייבה להסכים לגירושין.
לסיכום :בעל שטוען שאשתו מאוסה עליו ,אף אם נותן אמתלא לטענתו ,שנראה
שהיא אכן ראויה להימאס מחמתה ,עליו להביא ראיה לדבריו ,ובלא ראיה אינו נאמן
להיפטר מחיוביו כלפיה ,וממילא אין לחייבה לקבל גט .אמנם אין צורך בראיה ברורה
לדבר ,אלא הדברים תלויים בראות עיני הדיינים.
במקרה שלפנינו שהבעל עזב את אשתו לתקופה ארוכה כל כך ,ולפי כל העדויות
של המגשרים למיניהם במשך השנים אינו מוכן בשום פנים ואופן לחזור לאשתו ,והוא
נחוש בדעתו להתגרש מאשתו ,מסתבר לומר שיש מכל זה ראיה שהוא אכן מואס בה
ושונא אותה ,ואם כן נראה שיש להתייחס לטענתו כאל טענת מאיס עלי בטענה
מבוררת ,שבאופן כזה יש לחייב את האשה לקבל את הגט ממנו.
עוד יש לצדד במקרה שלפנינו ,שבני הזוג חיים בנפרד תקופה ממושכת ,שיש
לחייב להסכים לגירושין ע"פ דברי ר' חיים פאלאג'י שהביא הרב איגרא ,ואף על פי
שצ"ע אם לסמוך על דבריו לכפות בעל לגרש את אשתו ,ויש הרבה להאריך בזה ,מכל
מקום כלפי חיוב האשה שאינו חמור כל כך ,ובפרט בנדון דידן שנראה שמעיקר הדין
יש לחייב את האשה בקבלת הגט ,אפשר גם לצרף את דבריו לצורך חיוב זה.
העולה מכל הנ"ל ,שיש לדחות את הערעור בענין זה ,ולהותיר על כנה את החלטת
ביה"ד קמא לחייב את האשה להסכים לקבל גט מיד בעלה.

 48אם כי המקרה שלפניהם היה באופן ההפוך ,שביה"ד האזורי קבע שהאשה אינה מואסת
באמת בבעלה ,אולם נראה שנקטו כך בכל מקרה.
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חיוב כתובה
לעניין חיוב הכתובה נראה לי שיש לקבל לגמרי את ערעור האשה ,ולחייב את הבעל
בתשלום דמי הכתובה במלואם ,ואין האשה צריכה להתפשר בזה.
ראשית בעיקר טענת ביה"ד קמא שהאשה מפסידה כתובתה ,על סמך דברי ר'
ירוחם המפורסמים שכתב :וכתב מורי ה"ר אברהם בן אשמעאל כי נראה לו שאשה
שאמרה לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה והוא אומר אנא נמי לא בעינא לך אבל איני
רוצה ליתן גט מסתברא דאין דנין אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא
אלא מיהו משהינן לה תריסר ירחי אגיטא דילמא הדרי בהו לאחר שנה כופין אותו לגרש
והפסידה תוספ' וכל מאי דיהיב לה מדיליה דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה.
נראה שאין שום שייכות מדבריו לנדון דידן ,וכפי שכתב הרב לבנון ,זאת משום
ש ר' ירוחם מדבר על מקרה שהאשה מורדת בבעלה ,אלא שאינה מורדת של בעינא
ליה ומצערנא ליה ,אלא מורדת שטוענת מאיס עלי ורוצה להתגרש מיד .שבאופן כזה
מפסידה את כתובתה אף בלא התראה .אלא שר' ירוחם מוסיף שבמקרה שגם הבעל
אינו רוצה בה ,אין להפסידה את כל כתובתה ככל מורדת ,מכיון שגם הבעל אינו רוצה
בה ,אולם את תוספת הכתובה מפסידה גם במקרה כזה שהבעל אינו רוצה בה.
ומה שסיים ר' ירוחם דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה ,זו סברא בכל מורדת
שמפסידה את תוספת כתובתה ואת המתנות שנתן לה.
גם מה שקבע ר' ירוחם שאין לגרש אלא לאחר י"ב חודש ,היינו לכאורה כשיטת
רבו הרא"ש שגם במורדת שטוענת מאיס עלי משהינן לה י"ב חודש ,ורק אז מפסידה
את כתובתה ,והטעם לכך הוא כדי שנראה שאכן מנוי וגמור איתה להתגרש ,ולכן גם
לגבי הכפיה לגרש יש להמתין י"ב חודש.
רבינו ירוחם עצמו כתב שם:
ומסיק השתא דלא איתמר לא הכי ולא הכי פירוש במאיס עלי
דתפסה לא מפקי' מינה דלא תפס' לא יהבינן לה ומשהינן לה
תריסר ירחי בגיטה והפסידה הכל לאלתר אפילו חזרה בה עיקר
ותוספת ונדוניא ואפילו בלאותיה הקיימי' ומה שתפסה מנדוניית'
אין מוציאין ממנ' וכל מה שנתן לה יפסיד מעליה דאדעת'
למישקל ולמיפק לא יהיב לה.
דברים אלו כמעט מפורשים בנתיבות משפט (הספרדי) על ר' ירוחם שם (דף ריח
ע"ב):
ומ"ש רבינו בשם רבו ,דעתו דאע"פ שהיא מורדת כיון שהוא ג"כ
מורד ואינו רוצה אותה אין מפסידיים אותה כתובתה ,אלא לאחר
השנה כופין אותו לגרש ונותן לה נצ"ב שלה ,אבל לא תוספת.
וכן נראה דעת הרשב"א בתשובה הביאה הב"י ,וז"ל :על האומרת
מאיס עלי או בעינא ליה ומצערנא ליה מה ששאלתם מה הן
גובות מנכסי הבעל ,אם הוציא מרצונו בין בזו ובין בזו נותן להם

רד
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נכסי צאן ברזל ,אבל מה שנתן להן משלו אינן נוטלות כלום,
כיון שהן תובעות להתגרש ,דאדעתא למישקל ומיפק לא יהיב.

אם כן פשוט וברור שאין שום ראיה מדברי ר' ירוחם למקרה שהבעל הוא זה
שתובע את הגירושין ,אלא שהאשה גרמה בהתנהגותה לכך שלא ירצה בה ,כפי שטען
בטוב טעם ב"כ האישה.
כל ההנחה של ביה"ד קמא שאם האשה גרמה לסכסוך ביניהם ,הדבר גורם
שתפסיד את כתובתה אין לה שום מקור לכאורה מדברי ר' ירוחם.
גם בפסה"ד של הגרי"ש אלישיב והגר"מ אליהו והגר"ב זולטי שמצטט ביה"ד קמא
בפסק הדין שלו ,הדברים אמורים באשה שמורדת בבעלה ,אלא שהם באו לבאר מה
ההבדל בין מורדת שטוענת בעינא ליה ומצערנא ליה ,שאינה מפסידה כלל את
כתובתה אלא לאחר תהליך של הכרזה ,ולעומת זאת מורדת שטוענת מאיס עלי
[שמצד המעשה שלה נחשבת אנוסה ,ועדיפה בהחלט מכל בחינה אחרת על מורדת
שאומרת בעינא ליה ומצערנא ליה] ,ובנוסף גם הבעל לא רוצה אותה ,מפסידה הכל
מיד ,ונקודה זו ביארו שבמקרה השני אין טעם לנסות לכפות עליה להפסיק את
מרידתה ,כיון שגם הוא לא רוצה בכך ,וממילא חוזר דינה כדין מורדת שמפסידה את
כתובתה ,מה שאין כן בטוענת בעינא ליה ומצערנא ליה יש לנסות לכפות עליה
להפסיק את המרידה בבעלה.49
כל זה אם נניח שאכן התברר שהאשה גרמה לפירוד ,אבל כמדומה שגם דבר זה
לא הוכח כלל .ומה שכתבו ביה"ד קמא בהחלטתם שמספק הבעל מוחזק בכתובה,
נראה לענ"ד שפשוט וברור שצודק ב"כ האשה בטענתו ,שאין הדברים אמורים אלא
במקרה שמוגדר כספק ,בין אם הוא ספק בדין הנובע ממחלוקת הפוסקים וכדומה ,ובין
אם הוא ספק במציאות הנובע מראיות סותרות וכדומה .50אולם במקרה שהבעל טוען
שאשתו גרמה לפירוד והיא טוענת להיפך ,ואין ראיה ברורה לדבר ,ברור שאין כלל
ספק לפנינו ,וכמו שטען ב"כ האשה ,וכי יעלה על הדעת שכל בעל יוכל לטעון שאשתו
זינתה או עברה על דת וכיוצא בזה ולהפסידה את כתובתה.

 49דברים אלו גם הם מבוארים בר' ירוחם עצמו :ועוד פשוט היכי דמיא מורדת דאמר
בעינא ליה ומצערנא ליה אבל אמרה מאיס עלי לא כיפינן לה ,פירוש היכי דאמי מורדת
כגון בעינא ליה וכו' אז ודאי כייפינן לה ומשהינן לה שתפחות כתובתה ,וזהו כפייתה
שתתעגן כי הבעל לא יגרשנה עד כלות כתובתה וכמו שכתבתי לשהו' בהכרזה ולעשות
לה התראה ומשהי' לה אולי תחזור כיון דאמרה בעינ' ליה ,אבל מאיס עלי לא הוא ולא
כתובתו ודאי לא תחזור ולא כייפי' לה בשהייה אבל אם ירצה יגרשנה מיד בלא
כתובתה וכו'.
 50ואין החילוק בין ספק בדין לספק במציאות ,וכפי שטען ב"כ הבעל ,והוכיח בצדק שלא
כחילוק זה ,אלא ההבדל הוא בין מצב שיש בו ספק ,לבין אדם שטוען כנגד חבירו
טענה שאין לה על מה לסמוך ,שבאופן כזה עליו הראיה לבסס את טענתו ,אפילו אם
הוא המוחזק כרגע בממון.
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דברים אלו מפורשים בשו"ע ובכל הפוסקים במקומות רבים מספור ,ולשם דוגמא
נציין לכמה מקומות בסי' קטו לענין עוברת על דת.
בסעיף א לענין עוברת על דת משה באומרת פלוני חכם התיר לי וכו' ונמצא שלא
התיר לה ,וכתב על זה השו"ע :ודוקא שהוכחשה בעדים ,כגון שהעידו שבאותה שעה
שאמרה שפלוני תקן לה לא היה אותו פלוני בעיר ,וגם יש עדים שאמרה לו שהוא
מתוקן ושהוא אכלו על פיה ,אבל אם אין עדים והיא כופרת שלא האכילתו ,או
שמכחשת החכם שאומר שלא תקן לה ,והיא אומרת שתיקן לה ,נאמנת.
מבואר מדברי כל הפוסקים שם שטענת הבעל כנגד אשתו שהיא עוברת על דת
דינה ככל טענה להוציא ממון המחייבת שני עדים.
כן מבואר בשו"ע שם ס"ד לגבי עוברת על דת יהודית :בכל אחד מאלו תצא בלא
כתובה ,אם יש עדים שהתרה בה תחלה ועברה על התראתו .ואם אין עדים ,תשבע
שהוא כדבריה.
בבית שמואל שם ס"ק יח כתב :לדעת המגיד דוקא אם ידוע שהיא עוברת אלא
שא"י אם עברה אחר התראה אז צריכה שבועה אבל אם א"י אם עברה דומה לטעון על
השטר שהוא של רבית דא"צ המלוה לישבע עד אחר הפרעון כמ"ש בח"ה סי' פ"ב כן ה"נ
א"צ לישבע .אבל אין משמע כן מדברי הרמב"ם והיינו לשון המחבר בסמוך.
הרי שאפילו לגבי חיוב שבועה לפני הגביה הדבר תלוי במחלוקת ראשונים ,וכ"ש
שאין הבעל נאמן להיפטר לגמרי מחיוב הכתובה המוטל עליו .ובמקרה שלפנינו על פי
האמת נראה שאין חיוב שבועה לכו"ע ,שהרי כאמור אין לבעל טענת ברי המספיקה
לפוטרו מחיוב הכתובה המוטל עליו.
מה שהביא הרב לבנון מדברי הרמב"ם לענין מורדת ומורד ,שבמקום שלא ידוע
לנו מי מהם מורד יש לפשר כפי כוח הדיין ,הנה לפי הבנתו דברי הרמב"ם הללו
[שנפסקו להלכה בשו"ע סוף סי' עז] סותרים למבואר לגבי עוברת על דת שעל הבעל
להוכיח את טענתו בבירור וככל דיני ממונות ,ולא נזכר שם שאם אינו מביא ראיה
לדבריו שיעשו פשרה ביניהם.
פשוט לכאורה שדברי הרמב"ם אינם אמורים אלא באופן שהויכוח הוא בעניני
אישות ,שהם דברים שאינם ניתנים לבירור גמור בדרך אחרת ,ובאופן כזה דעת
הרמב"ם שיש לפשר ביניהם אף בלא הסכמתם ,כעין מה שנפסק בשו"ע חו"מ סי' יב
ס"ה:
יש כח לדיין לעשות דין כעין הפשרה ,במקום שאין הדבר יכול
להתברר .ואינו רשאי להוציא הדין חלוק מתחת ידו בלי גמר.
בסמ"ע שם ס"ק יב :והרא"ש סיים שם בתשובה כלל ק"ז סימן ו'
[ד"ה כל זה] וכתב ז"ל ,ונתנו חכמים רשות לדיין לפסוק לפי
ראות עיניו במקום שאין הדבר יכול להתברר בראיות [ובעדויות,
פעמים באומד הדעת] ופעמים כמו שיראה הדיין בלא טעם
ובלא ראיה ובלא אומד הדעת ,והיינו שודא דדייני ,ופעמים ע"פ
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פשרה ,עכ"ל ,והביאו הד"מ [סעיף ד'] .ור"ל שכל אלו הדברים
יכול לעשות הדיין בע"כ דבעלי דינים.

אבל במקרה שהבעל טוען כנגד אשתו טענות כאלו או אחרות שאין להם ביסוס
אין לכאורה מקום לכפות פשרה על האשה ,אלא כמו בכל דיני ממונות ,וכך הוא הדין
גם במקרה שלפנינו.
לכן נראה שכאשר יגרש הבעל את אשתו ,בהתאם להחלטת ביה"ד ,עליו לשלם
לאשה את כל כתובתה.
לגבי תשלום פיצויים שדרשה האשה בנוסף לדמי הכתובה ,נראה שאין שום טעם
וביסוס לתביעתה ,ויש לדחותה לחלוטין.
לכן נראה הלכה למעשה נראה כי:
א .ביה"ד דוחה את הערעור של האשה ,ומשאיר על כנה את החלטת ביה"ד קמא,
שהאשה חייבת לקבל גט מבעלה.
ב .ביה"ד מקבל את ערעור האשה בנוגע לחיוב הכתובה ,ואם ברצון הבעל לגרש
את אשתו ,עליו לשלם לה את כל הסכום שנקבע בכתובה ,הן את עיקר הכתובה והן את
התוספות השונות שנכתבו בכתובתה.
ג .תביעת האשה לתשלום פיצויים בנוסף לדמי הכתובה נדחית.
הרב דוד ברוך לאו
בתיק שבפנינו הכריע ביה"ד קמא :א .שהצדדים חייבים להתגרש .ב .שהאשה הפסידה
כתובתה.
לגבי חיוב האשה לקבל את גיטה ,מצטרף לדעת חברי ,שפס"ד של ביה"ד קמא
שריר וקיים ,והערעור נדחה ע"פ הנימוקים שהאריכו בהם חברי.
ביחס לחיוב הכתובה ,דעתו של הרה"ג לבנון ודעתו של הרה"ג לאו שליט"א
שהאשה זכאית לכל כתובתה.
המעיין בפס"ד של ביה"ד האזורי החלטתו לפטור את הבעל מן הכתובה נובעת
משנים:
א .אדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה .ז"א אם היוזמה של הגירושין באה
מצידה של האישה הרי שלא מגיע לה כתובה.
ומסקנת ביה"ד :הואיל ולדעת ביה"ד מעשיה של האישה גרמו לכך שהבעל לא
חפץ בה כפי שהובא לעיל – יש לפטור את הבעל מתשלום הכתובה.
לדעתי ,צדקו חברי שאין בטענה זו בכדי לפטור מן הכתובה ,שהרי בכל אישה
שהבעל יטען שהיא עצבנית ומקללת וכו' והבעל רוצה לגרשה בגלל מעשיה ,לא
הפסידה כתובתה( ,פרט למעשים חריגים בזנות או לאחר התראות).
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ולא מצאנו שעצם המציאות של אישה כעסנית שהפסידה כתובתה .אם בעלה
רוצה לגרשה ,כמו שהביא הרה"ג לבנון זו אישה רעה וכתובתה מרובה (לטענתו).
היסוד השני בו רצו להפסיד את הכתובה היא בגלל התלונות שווא שהאשה
התלוננה נגד בעלה.
לי אין ספק שתלונת שווא במשטרה ,הופעת משטרה באישון ליל בבית הבעל,
המעצר ,החקירה וכו' הם דברים חמורים ביותר שאין מקום וצורך בהתראה ,והפגיעה
הנפשית של אדם מן השורה היא חמורה ביותר ואין צורך בהתראה.
אולם השאלה הנשאלת היא ,האם אכן התלונה היא תלונת שווא או שהיא אמת.
ו מאחר שמציאות של תלונה במשטרה ברורה ודומה לטענת פרעתי ,בפרט שלא
נמצאה כל ראיה לדברים ,ויש רגלים לדבר שהאב נמצא ראוי ואף קיבל משמורת
משותפת ,אשר על כן ,בודאי שהבעל יכול להשביע את האישה.
כאן המקום להעיר שהמקרה שבפנינו אינו דומה למקרה שעליו הביא הרה"ג לבנון
את הרמב"ם שהבעל אומר היא מורדת מתשמיש והאישה אומרת הוא מורדת
מתשמיש ,והמציאות לא ברורה מי מורד ,שכתב הרמב"ם שמפשרים.
במקרה שבפנינו המציאות ברורה האישה "תקעה סכין בליבו של הבעל" בתלונתה
במשטרה ,והשאלה היא רק האם זה היה מוצדק או לא.
קיימת מחלוקת בין הפוסקים ,כשיש ספק בעניין זכאות האישה לכתובה ,מי
נחשב כמוחזק ,האם הבעל המחזיק בממון או האישה המחזיקה בשטר כתובתה.
מובא במהרי"ק (שורש פא)" :דדבר פשוט הוא דכח של הכתובה עדיף מכח
שטרי הלואה משום דהוה [הכתובה] מעשה בי"ד וכן משום חינא ...ואין כח להפסידה
כתובתה אלא על ידי עדי זנות או עדי כיעור".
אם כן ,במקרה שלנו ,ודאי שהבעל לשעבר לא יהיה נאמן להפסידה כתובתה לפי
דבריו ואפילו לעשות דין ספק אינו יכול.
כן כתב הבית שמואל (אבן העזר סי' קטו ס"ק ח) ,לעניין אישה שהמירה את דתה
ברצון שיש מח' אם דינה כהמירה את דתה באונס ,והפסידה כתובתה רק לאחר
התראה ,או שהפסידה את כתובתה מיד וללא התראה ,וז"ל" :מיהו נראה עיקר ,אם
המירה ברצון אסורה לבעלה ...וכן משמע בתשובת הרא"ש אפילו אם היה פלוגתא
אינה יכולה להוציא הכתובה אפילו אם לא התרה בה אע"ג לדעת האוסרים אינו אלא
ספק שמא זינתה ,לא הוי כאילו טוען הוא שמא פרעתיך והוי החוב בודאי והפרעון
ספק הוא ,והאומר יודע אני שהלויתי ואיני אם פרעתיך חייב ,שאני הכא דהיא אסורה
לו והיא גרמה האיסור לכן לית לה הכתובה כמו בקינוי וסתירה".
כלומר ,מאחר והאישה אסורה עליו והיא גרמה לאיסור ,על כן ,אין לה כתובה
בתורת ודאי וכמו בקינוי וסתירה ,אך אם היה ספק במציאות אם הפסידה כתובה ,הרי
זה נחשב כאומר :אני מודה בעצם ההלוואה ואיני יודע אם פרעתי לך את החוב שחייב,
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ואף במקרה שלנו ,מאחר והאישה נחשבת כמוחזקת בכתובה ,על כן ,אף אם יש ספק
בעניין הכתובה ,נחשב הבעל כאומר" :איני יודע אם פרעתי" ,וחייב לשלם את מלוא
דמי הכתובה.
כן כתב הבית שמואל (אבן העזר סי' קנד ס"ק ב) ,לעניין מום של הבעל שכופים
אותו להוציא ,שאם האישה ידעה ממום זה לפני הנישואין ,יש מח' בין הפוסקים אם
יכולה לומר ,סבורה הייתי לקבל ואיני יכולה ,ואומר הבית שמואל שלאישה אין דין
מורדת ,כי יכולה לומר "קים לי" כפוסקים הסוברים שיכולה לומר סבורה הייתי לקבל,
וממילא לא הפסידה כתובה .משמע שהאישה מוחזקת בכתובה ולכן יכולה לומר "קים
לי" כי ידה על העליונה.
מאידך מובא בפתחי תשובה (שם ס"ק ג) בשם הבית מאיר ,ששואל על הבית
שמואל ,שמאחר שהבעל מוחזק בממון ,מדוע לא ניתן לאישה דין מורדת .משמע,
שהבעל מוחזק בממון וכל שיש ספק ,לא ניתן להוציא ממנו.
מובא בחזון איש (אבן העזר סימן סט ס"ק כה)" :ומדברי המרדכי בשם ראבי"ה
משמע כדברי הבית שמואל שסיים בנכפה ,דאע"ג דאין כופין אותו ,מכל מקום אין
כופין גם אותה כיון שבאה מחמת טענה ,והנה לעולם לא כפינן במורדת אלא בהפסד
כתובה ,ומשמע דמספיקא לא הפסידה כתובתה ,והיינו טעמא דמדינא אף על גב
דמורדת לא הפסידה כתובתה דחכמים תיקנוה כחוב גמור ,אלא מורדת קנס חכמים
להפסידה וכל שטוענת קים לי ומיפטרא בדין ,לא חשיבא מורדת ואין ראוי לקונסה
וממלא לא הפסידה כתובה אף לדעת הרשב"א".
עו"כ החזון איש (שם ס"ק כו) בענין "האומר איני זן ואיני מפרנס ,כופין אותו
לזון" (שולחן ערוך אבן העזר סי' קנד סעיף ג) ,שכתב הבית שמואל (ס"ק ה)" :לדעת
כמה פוסקים הלכתא כרב דכופין אותו לגרש ,וי"ל דאם היא אינה רוצה לגור עמו ,אין
נעשית מורדת ויכולה לומר קים לי כהני פוסקים" ,וכתב על זה החזו"א" :לדברי הבית
שמואל כשהלכה לב"ד וגבתה מזונותיה והיא מבקשת גט ...לבה"ג דפסק כרב הדין עמה
דכופין אותו ,ולהרי"ף אין כופין ,ואם היא מורדת לא דיינינן במורדת מספק ...והכא
עדיף דאם דיינינן לה כמורדת ,היינו מורדת בעינא ליה ובעינן התראת בי"ד פעמיים
והכרזה והכא לא עבדינן מספיקא [שהרי יש הפוסקים שאינה מורדת ,והתראת ספק
לא שמא התראה] ,וממילא לא הפסידה מספיקא ולא מהני מה שהבעל מוחזק".
היוצא ,שבמקום שיש ספק אם האישה מורדת ,לא ניתן להתרות בה ,וממילא לא
ניתן להכיל עליה משפטי מורדת ולא הפסידה כתובתה.
בעניין זה ,מובא בפסקי דין רבניים (חלק ג' עמ'  )164פסק דין של ביה"ד הגדול
בהרכב הרה"ג :בן-מנחם ,הדס ,זולטי ,המביאים את דעת ספר נתיבות משפט על רבינו
ירוחם ספר מישרים (נתיב כג) ,שבמקום שיש מחלוקת בין הפוסקים אם הבעל יכול
לחייב את אשתו לדור עמו במקומו ,שאם הבעל שהוא מוחזק בממון יכול לומר קים
לי ולא יפרע כתובתה ,וז"ל" :ואפשר עוד דאפילו לא תפסה ,מכל מקום כיון שהכתובה
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שחייב לה הוא ודאי והפסד הכתובה הוא ספק ,אין ספק מוציא מידי ודאי וזה מקצוע
גדול הוא וצריך לפנים".
וכן דעת הבית שמואל ,שהאישה היא המוחזקת וידה על העליונה( .כפי שראינו
לעיל בבית שמואל סימן קטו וסימן קנד).
לעומתם ,דעת הבית מאיר ,שהבעל הוא המוחזק בממון וידו על העליונה.
והוסיפו בפד"ר הנ"ל וז"ל" :וגם לדעת הבית מאיר ,יתכן לומר ,שרק בספיקא
דדינא אין להוציא מהבעל הכתובה שהוא המוחזק ,כיון שהוא טוען ודאי "קים לי"
כדעת הפוסקים שדינה כמורדת והפסידה כתובה ,אבל במחלוקת בין הצדדים בקביעת
העובדה אם היא מורדת או לא ,בזה גם הבית מאיר מודה שמספק היא לא הפסידה
כתובתה".
לפי זה יוצא ,שבמקרה שלנו ,שאף אם נאמר שיש ספק במציאות האם צדקה
האישה בתלונתה במשטרה ,ולא הפסידה כתובתה ,כי האישה מוחזקת בכתובה יתכן וגם
הבית מאיר יודה שלא הפסידה כתובתה.
עיין בספר עזר משפט (לגר"א גולדשמידט זצ"ל ,חבר ביה"ד הגדול ,סימן ז):
"יוצא ,לדעת החמדת שלמה והחזון איש ,כי בכל מקום אשר ספק הוא אם אישה
מפסידה כתובתה מדין מורדת ,אם לאו ,אין היא מפסידה ,ומוציאים מהבעל ,אף על פי
שהוא מוחזק ,כי אין ספק פטור מכח תקנה או מכח קנס ,מפקיע חיוב ודאי ,הבא מכח
הדין .וכן בתשובת הרדב"ז" :ותו לא אמרינן דבהאי גוונא לא מפקינן ממונא מספיקא,
כיוון שהחוב הוא מבורר ."...וכאמור לעיל.
לסיכום במקרה שבפנינו יש להסתפק האם האישה מוחזקת בכתובה ועליה
להשבע שלא התלוננה לשווא ותגבה כתובתה וכידוע מפשרים ביה"ד בשליש בתמורה
לשבועה .ואם הבעל מוחזק בכתובה עליו להשבע ולהפטר והיה עליו לשלם שליש.
אשר על כן ,לדעתי ,יש לפשר שהבעל ישלם מחצית מן הכתובה.
הרב אליעזר איגרא
לאור כל זאת ,פוסק ביה"ד ברוב דעות:
א .ביה"ד דוחה את הערעור של האשה ,ומשאיר על כנה את החלטת ביה"ד קמא,
שהאשה חייבת לקבל גט מבעלה.
ב .ביה"ד מקבל את ערעור האשה בנוגע לחיוב הכתובה ,ואם ברצון הבעל לגרש
את אשתו ,עליו לשלם לה את כל הסכום שנקבע בכתובה ,הן את עיקר הכתובה והן
את התוספות השונות שנכתבו בכתובתה.
ג .תביעת האשה לתשלום פיצויים בנוסף לדמי הכתובה נדחית.
מותר לפרסם לאחר השמטת פרטי הצדדים.
ניתן ביום ד' בניסן התשע"ו (.)12/04/2016
הרב דוד ברוך לאו

הרב דוד דב לבנון

הרב אליעזר איגרא

רי
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ב"ה
תיק907104/4
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב ציון אלגרבלי ,הרב א' אהרן כץ
המערער-משיב :פלוני
נגד
המשיבה-המערערת:

(ע"י ב"כ טו"ר משה מיטלמן)
פלונית (ע"י ב"כ טו"ר אהרון מזרחי)
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פסק דין
בפנינו ערעור הבעל [לשעבר] וערעור שכנגד של האשה על החלטת ביה"ד האזורי
מיום כ"ב בתמוז תשע"ד  20.7.14בנושא הרכוש.
הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י ביום  .3.9.1973והתגרשו ביום ג' בסיון תשע"ב
(.)24.5.2012
ביה"ד האזורי בהחלטתו בדעת הרוב פסק כדלהלן:
לגבי הדירה במבשרת ציון ,דעת הרוב היא שהדירה
א.
תחולק שווה בשווה בין הצדדים למרות שהדירה רשומה ע"ש
האשה בלבד .לדעת המיעוט לאשה מגיע  2/3מהדירה ולבעל
 .1/3והלכה כדעת הרוב.
הזכויות הפנסיוניות של האישה יישארו שלה בלבד ואין
ב.
לאיש חלק בהן .האיש יישאר לבדו בזכויותיו ובחובותיו בחברה
שעל שמו.
הרכבים של החברה יישארו בבעלות האיש בלבד.
ג.
הרכבים הפרטיים יישארו בבעלותו של כל אחד מהצדדים אשר
הרכב רשום על שמו.
הצדדים שותפים בכל המיטלטלין בשווה .בהעדר
ד.
הסכמה על החלוקה ,יפנו למגשר מוסכם .לדעת המיעוט כל חפץ
שיוכח מי שהביאו או ירש אותו יישאר שלו ולגבי שאר החפצים
יחולקו בשווה.
באשר לדמי השימוש בדירה לדעה א' עד הגירושין הבעל
ה.
פטור מלשלם ומהגירושין ישלם מחצית השכירות .לדעה ב' מיום
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הגירושין על הבעל לשלם  2/3משווי השכירות על התקופה שגר
בה והאשה תשלם  1/3מדמי השכירות בתקופה שגרה בה ממועד
הגירושין .לדעה ג' על הבעל לשלם מחצית השכירות מתאריך
החלטת ביה"ד לחייבו במחצית השכירות עד צאתו מהבית
והתקופה שהאשה גרה בבית תקוזז מהחלק שהוא צריך לשלם.
אי לכך לדעת הרוב רק מתקופת הגירושין על הבעל לשלם את
מחצית מדמי השימוש בדירה ,לדעת מיעוט א' עליו לשלם 2/3
ולדעת מיעוט ב' עליו לשלם מחצית השכירות החל מיום החלטת
ביה"ד.
ביה"ד בדעת הרוב מנמק את המסקנות אליו הגיע כך:
בנוגע לדירה כותב ביה"ד בדעה א' :
בנוגע לדירה במבשרת ירושלים הציג הבעל את חוזה המכר
שנעשה בין המוכר לקונים ,היינו ,הבעל והאשה .ומכתב של
האשה ,כתוב וחתום בכתב ידה ,לפיה הדירה שייכת לשניהם
בשווה ,ורק הרישום הוא על שמה בלבד .גם הציג הבעל מסמך
של החברה המשכנת בה נרשם כי הדירה שייכת לבעל ולאשה.
האשה טוענת כי משנת  2001בוצעה הפרדה רכושית בינה לבין
הבעל ,במסגרתה השיבה את המניה בעסק הבעל שהייתה
בבעלותה לבעל והוא הבטיח לה שבהמשך ירשום את הדירה על
שמה ,ואכן כך הוא עשה בשנת  .2004ובנוגע למכתב של
האשה ,בה נכתב ונחתם בכתב ידה ,כי הדירה שייכת לשניהם
בשווה ,ורק הרישום הוא על שמה בלבד .אומרת האשה כי היא
הייתה חולה באותה תקופה ולא ניתן להסתמך עליו .הבעל דחה
טענה זו מכל וכל וניסה להוכיח כי באותה תקופה האשה הייתה
צלולה בדעתה.
הבעל טוען כי הדירה נרשמה על שם האשה בלבד בגלל רצונם
להסתיר את הנכס מנושים ,והאשה טוענת שבאותה תקופה לא
היו לחברה נושים .הבעל האריך בכתב ובעל פה להוכיח כי
לחברה שבבעלותו היו הרבה חובות...
לאחר העיון נראה ,כי האשה הודתה בכתב ידה ובחתימתה
שהדירה שייכת גם לבעל ,ולא הוכיחה כי היא כתבה את
הודאתה כשהייתה מחוסרת דעה .והודאת בעל דין כמאה עדים
דמי .גם כשבוחנים את מסמכי קניית הדירה שהוצגו ע"י הבעל
נראה כי אכן הדירה שייכת לשני הצדדים בשווה ,ואין זה משנה
מה הסיבה שהדירה נרשמה רק על שם האשה.
לפיכך יש להכריע כי הדירה שייכת לשני הצדדים.
ודעה ג' בפסה"ד מצטרף לדעה א' וכותב:
...ואני מסכים עמו בנושא זה ,כי הדירה במבשרת ציון צריכה
להתחלק בשווה למרות שהיא רשומה ע"ש האשה ,מאחר
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ונקנתה מכספים משותפים מדירה קודמת שהייתה רשומה ע"ש
שניהם.
כמו כן ,ישנו חוזה על הדירה ששני הצדדים קונים יחד את
הדירה וכן ישנו המסמך עליו חתמה האשה כי הדירה שייכת
לשניהם ,למרות שהרישום הוא ע"ש האשה .טענות האשה כי
מצבה הנפשי והבריאותי לא היו מאוזנים באותו זמן עקב
טיפולים רפואיים שקיבלה ,אינם מקובלים על ביה"ד מכיוון
שנראה כי בשאר הנושאים תפקדה היטב.
לפיכך אני מסכים לדברים שכתב הרב רבינוביץ כי הדירה
צריכה להתחלק בשווה ומקבל בסבירות גבוהה את גרסת הבעל
שהדירה נרשמה ע"ש האשה עקב חובות ונושים שהיו לבעל
בחברה.
בנוגע לזכויות הפנסיה כותב ביה"ד בדעה א':
בנוגע לזכויות הפנסיוניות של האשה ,הנה בעיקרון היה נראה
לקבל את עמדת הבעל בזה ,מכיון שהצדדים נחשבים כשותפים
בכל נכסיהם ,ואדרבה ,מעיקר הדין "מעשה ידי אשה לבעלה",
ועל כן יש לבעל בעלות עכ"פ בשותפות עם האשה על הזכויות
הפנסיוניות .אולם מעיון בתיק עולה כי יש חשש סביר
שההתנהלות הכספית של הבעל בחברות שבבעלותו אינן
משקפות את המציאות האמיתית ,יעויין בדו"ח חוות דעת מומחה
של רו"ח אורי [מ'] מתאריך  ,04.04.2012הן אמנם הבעל הגיב
על חוות הדעת הנ"ל באמצעות רו"ח [ב'] שנתן תשובות על חלק
מן הדברים ,אולם כאמור לעיל ,התרשמות ביה"ד הן מהדיונים
שהתקיימו בביה"ד והן ממה שהעלו בכתובים והן מחוות הדעת
הנ"ל כי הדוחות של החברות אינן משקפות את המציאות
האמיתית.

ובהמשך מאריך ביה"ד לבאר כי מבחינה ההלכתית זכויות הפנסיה נחשבים
כהעדפה שע"י הדחק שמספק אין מוציאים מיד האשה וכותב:
...על כן אין מקום לתביעת הבעל לקבלת חלק מן הזכויות
הפנסיוניות של האשה ,כי אם בגלל השיתוף של הצדדים בכלל
נכסיהם כולל רווחיהם ממקום עבודתם .ומכיון שכאמור לא ברור
כמה הרוויח הבעל מן החברות שבבעלותו ,ויש חשש סביר כי
לא הכל דווח ,יש להותיר את האשה בבעלותה על זכויותיה
הפנסיוניות .שהרי ברור כי אין מקום לתביעת הבעל לקבל זכויות
של האשה בתור שותף רק כשברור שהוא נתן לאשה את
זכויותיה מנכסיו כשותפה ,וכשיש ספק אם הבעל עשה כן ,יש
להותיר את האשה בבעלותה ההלכתית על ממונה וזכויותיה.
ודעה ג' מצטרף אליו וכותב:
כמו כן אני מסכים לכך כי זכויות הפנסיה של האשה יישארו
לזכותה בלבד ,כאשר יש צד גדול לומר כי אכן הבעל לקח הרבה
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כספים מהחברה והסתיר אותם מהאשה והזכויות נצברו עקב
"מעשה ידיה ע"י הדחק" שנשארים שלה גם על פי ההלכה.
טענות המערער
טוען המערער כי עצם העלאת הספק האם הכנסות הבעל דווחו או לא מוכחשות ע"י
מכל וכל וטוען שהכל דווח וכמו"כ ביה"ד מתעלם מכך שהצדדים חיו במשך השנים
ברמת חיים גבוהה מאוד כאשר משכורתה של האשה הייתה נמוכה ואין ספק שהמימון
היה מכספי הבעל ,כך שגם אם קביעת ביה"ד שהיו הכנסות שלא דווחו הייתה נכונה
הרי שהאשה נהנתה מהם ומשכך יש לראות בהתנהלות הכספית והרכושית חיי שיתוף
לכל דבר.
עוד טוען המערער כי הנימוק המרכזי עליו נשען ביה"ד בהחלטתו הוא:
התרשמות ביה"ד הן מהדיונים שהתקיימו בביה"ד והן ממה
שהעלו בכתובים והן מחוות הדעת הנ"ל כי הדוחות של החברות
אינן משקפות את המציאות האמתית.
וביה"ד מקצר במקום שהיה לו להאריך והיה עליו לבאר על סמך מה בדיוק
התרשם שאכן היו העלמות ודווח לא אמתי.
לטענתו חוו"ד רו"ח [מ'] מתבססת בעיקרה על מסמך עבודה לא חתום שמסרה לו
האשה ושעל כך כותב רו"ח [ב'] בחוו"ד הנגדית שאין להסתמך על מסמך מסוג זה.
עוד טוען המערער שלא היה בין הצדדים הסכם לחלוקת רכוש וכן בהתאם
לפסיקת בג "ץ הנטל לסתירת חזקת השיתוף מוטל על המבקש ועליו להביא ראיות
כבידות משקל ואין די "בהתרשמות" גרידא.
בנוגע לדמי שימוש ,טוען המערער כי ביה"ד התעלם מפס"ד קודם שכתב
בתאריך  11.3.13שהחיוב בדמי שימוש יהיה החל מחודשיים לאחר הגירושין ולא מיום
הגירושין כפי שנכתב בפס"ד זה.
עוד טוען המערער כי נושא דמי השימוש כבר הוכרע בפסה"ד מיום 25.8.13
ומיום  5.11.13ושם נקבע כי תשלום דמי השימוש יעשה בדרך של מגורים מקבילים
של המשיבה בדירה כנגד התקופה שבה התגורר המערער בדירה המשותפת.
הערעור שכנגד
לגבי הדירה האשה מבקשת שהדירה כולה תהיה שלה ולא חציה כפי שפסק ביה"ד
בדעת הרוב.
לגבי המיטלטלין מבקשת האשה כי כל המיטלטלין שקבלה במתנה או בירושה
או שרכשה לאחר שנת  2001לאחר שבוצעה הפרדה רכושית לטענתה ,יהיו שלה
כדעת המיעוט.

ריד
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האשה דורשת סך  50,000דולר אותם לקח האיש ממקום מסתור בדירה וביה"ד
לא התייחס לכך בפסה"ד.
לגבי דמי שימוש דורשת האשה לחייב את האיש מחודש מאי  2011מאז שתקף
אותה והוציא אותה מהדירה לטענתה.
לגרסת האשה בשנת  2001התבצעה בין הצדדים הפרדה רכושית ופיזית .
לטענתה סוכם ביניהם אז שהדירה תירשם על שמה וזאת תמורת החזרת המניה
בחברה שרשומה על שמה ובנוסף ויתורה על  85,000דולר שהעבירה אליו בשנת
 1999ועל סך  140,000דולר שנשארו ביד האיש ממכירת הדירה ברח' פוליטי וכמו"כ
התחייבה להמשיך לשלם את כל החובות שנטלה לטובת הצדדים בסך של כמליון
ש"ח.
לטענתה לאיש היו חשבונות בנק בחו"ל אליהם הבריח כספים משותפים במיליוני
שקלים ללא ידיעתה וללא דווח.
לטענתה לא היה שיתוף בין הצדדים מאז שנת  2001ולא מגיע לאיש חלק לא
בדירה ולא בזכויות הפנסיה שעל שמה.
לטענתה המסמך שנכתב על ידה בשת  2004ובו ישנה הודאה שהדירה שייכת
לשניהם נכתב בהיותה באמצע טיפולים כימותרפיים והייתה באותה העת חסרת דעה
ופסולת דין.
מצבה הבריאותי באותה העת הוכח ע"י עדותה של הרופאה שטיפלה בה באותה
תקופה ומסרה עדות בביה"ד.
לטענתה הקניות הרבות שנעשו בכרטיס האשראי שלה באותה העת נעשו ע"י
אחותה ,לה מסרה את כרטיס האשראי ולא כטענת המערער שרוצה להוכיח מכך
שהייתה בצלילות הדעת.
הכרעה
לאחר שמיעת הצדדים והעיון בחומר הרב שבתיק מחליט ביה"ד:
בנוגע לדירה מקובלת עלינו מסקנת דעת הרוב שהדירה שייכת לצדדים בשווה
וזאת בהסתמך על הודאת האשה בכתב ידה מתאריך  19.12.04בה היא כותבת:
הריני לאשר כי הדירה הנ"ל נרכשה על ידי שנינו אולם הוחלט
על ידינו כי הרישום במינהל ,בחברה המשכנת ובספרי
המקרקעין יהיה על שמי בלבד למרות שהדירה שייכת לשנינו.
למעשה הדירה נרכשה קודם לכן ונחתם הסכם מכר בתאריך  9.12.04ובו נכתבו
שני הצדדים כרוכשים של הנכס ,ונראה משום כך שאין צורך להזדקק לשאלה האם
הודאת האשה נחשבת להקנאה והאם זהו סוג של קנין אודיתא וכו' או סוג של
התחייבות להקנות ,די לנו בכך שהאשה הודתה והצהירה כי הרישום הינו פיקטיבי
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וממילא אין ליחס לרישום שום משמעות קניינית ,והדירה שייכת לשניהם מכת חוזה
המכר.
בנוגע לטענת האשה כי הייתה פסולת דין בעת חתימתה על המסמך ,האשה לא
הרימה את נטל ההוכחה לכך ומשכך יש להסתמך על המסמך כפי שהוא.
גם בנוגע לזכויות הפנסיה של האשה מקובלת עלינו דעת הרוב כי אין לאיש חלק
בהם.
מהבחינה ההלכתית ביה"ד האזורי נימק בהרחבה שיש לראות במעש"י ההעדפה
ע"י הדחק שהאשה נחשבת מוחזקת בהם.
בנוסף יש מקום לדון ולומר בנסיבות נידוננו [ובפרט בזמננו כשהמדובר בזוג
המתנהל בשוויון מגדרי מלא ומנהל ענייניו והוצאותיו באופן עצמאי בכל ההיבטים]
כאשר כל אחד פנה ופונה לדרכו בהשתכרותו מבלי מעורבות צד אחד בהשתכרות
השני ,בעוד שכל צד מתבצר בכספו ,ללא נתינה ישירה מאחד למשנהו ,שהאשה
נחשבת כאומרת איני ניזונית ואיני עושה ,בהעדר תלות אחד במשנהו ,ובהעדר דרישה
או תביעה לקבלת כספים מאחד למשנהו כשייכים לו ,וזאת בשים לב להשתכרותה
הגבוהה שלא הייתה זקוקה ותלויה בבעלה ,וכן יש לראות בהתנהלות הצדדים כאמור
שלא שייך לומר תקנו מעשי ידיה משום איבה ובפרט אם יוסבר שהמכוון באיבה הוא
איבה דמזונות מאחר וכל צד מנהל באופן עצמאי ודומיננטי מזונות והוצאות ,כמו כן
יש לדון מתוך הנחה ורגל"ד ברוח ואווירת הזמן על רקע "הלכת השיתוף" או חוק יחסי
ממון המקנה זכויות ברכוש אפילו בכספים הרשומים ע"ש הצד שכנגד שהאשה לא
הייתה מוכנה לתת משכורתה הרשומה על שמה לבעל בלעדית ,שאז דינה כאינה עושה
שלדעת כמה פוסקים פקע חיוב מזונות מהבעל ,וכתוצאה מכך יש לומר שמעש"י
שייכים לאשה ,כמו כן יש לדון שיש להחשיבה כלא זנה הבעל בהעדר תלות הדדית
כאמור שלדעת כמה פוסקים מעשי ידיה שייכים לה ,וכן יש גם מקום לומר שמאחר
והמשיב לא דרש מעש"י רבות בשנים שמחל לה על זכות מעש"י בעבר ובאשר לעתיד
בזכויות פנסיה מאחר והמדובר בפנסיה תקציבית יש מקום לומר שלא נחשבת כמעש"י
ויש להגדירה כזכות סוציאלית מהעדר אפשרות להמשיך בעבודה .ומשכך ובצרוף כל
האמור יישארו לבעלותו של כל צד הזכויות הפנסיוניות.
באשר לטענת המערער לשיתוף מכוח "הלכת השיתוף" וטענתו כי לא ברור ממה
התרשם ביה"ד כי היו הברחות והעלמות כספים ,מלבד חוו"ד רו"ח [מ'] המצורפת לתיק
נראה שביה"ד הסתמך גם על הודאת האיש בביהמ"ש במסגרת תביעתו בסך
 4,000,000ש"ח בעיזבון אביו שם הוא מודה שהיו לו חשבונות בחו"ל ,השקעות,
חלקן בשותפות עם אביו ,שמקורם בהשתכרויות שלו ובהשתכרות האשה וזאת ללא
ידיעת האשה .ונצטט מפרוטוקול הדיון שם:
ש.ת .העברתי כספים לחו"ל כשעבדתי אצל אבא בשנים
מסוימות .העברות בוצעו עד שנת .94

רטז
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ש.ת .העברתי את הכספים מחשבוני האישי .מדובר בכספים
פרטיים שלי.
ש.ת .היו לי מקורות הכנסה אחרים ונוספים ,ומהם העברתי
כספים לחו"ל בעיקר השקעות ,וחלקן בשותפות עם אבי.
ש.ת .עשיתי עבורו הרבה ,הרבה ,הרבה כסף בהשקעות
המשותפות.
ש.ת .הכסף להשקעות במקורו היה מכספים שלי ,שמקורם
בהשתכרויות שלי ,בהשתכרות אשתי ,ובעיסקאות משותפות
שעשיתי עם אבי.
ש.ת .אין לי מסמכים לגבי השקעות אלה.
ש.ת .בחו"ל היו לי מספר חשבונות ,כולם על שמי.
ש.ת .לאבי היו בחו"ל חשבונות על שמו .בחשבון אחד או
שניים של אבא הייתי מורשה חתימה.
ש.ת .על שמי בלבד היו שלושה חשבונות בחו"ל ,בהונג קונג,
בצריך ובפרנקפורט .אין לי שום מסמך או תיעוד לגבי חשבונות
אלה.
ש.ת .החשבון בהונג קונג נפתח בסוף שנות ה –  ,70ומספר
שנים אחר כך שני האחרים.
ש.ת .החשבונות האלה לא פעילים.
ש.ת .בסביבות שנת  94הם הפכו ללא פעילים .הם נסגרו.
ש.ת .לא קרה כלום ,אבל החלטתי לסגור אותם.
ש.ת .כל התקופה הזו הייתי תושב ואזרח ישראל.
ש.

האם היה לי היתר להחזיק מט"ח בחו"ל?

נראה ברור שאף שלא ידוע לנו מהו היקף ההברחות ,עצם התנהלות זו של
העלמת כספים מידיעת האשה לא ניתן להגדירה "כמאמץ משותף" כפי ש"הלכת
השיתוף" מחייבת וזאת בנוסף לעובדה שמלבד הדירות שנרשמו על שם שני הצדדים
בשאר הנושאים הרכושיים הייתה הפרדה מוחלטת בין הצדדים כאשר לכל אחד היה
חשבון בנק משלו ללא אפשרות גישה לצד השני.
בנוגע למטלטלים ,מקובלת עלינו דעת המיעוט דעה ג' מאחר שהסקנו שאין
לראות בחיי הצדדים חיי שיתוף ,לכן אותם חפצים שברור שהאשה קנתה או קיבלה
בירושה ,שייכים לה וכן חפצים שהבעל הביא שבזה האשה הודתה ,שייכים לו .שאר
החפצים והמיטלטלין יחולקו בשווה ובאם תהיינה חילוקי דעות ,מציע ביה"ד שיפנו
למגשר מוסכם שיחליט על אופן חלוקת המיטלטלין ,בהתאם לאמור לעיל.
לגבי הרכבים ,כל אחד יקבל לבעלותו את הרכב הרשום על שמו .הרכבים שע"ש
החברה ישאירו כפי שהם.
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בנוגע לדמי שימוש ,המערער מציין להחלטת ביה"ד האזורי מיום כ"ח באדר
תשע"ג ( ) 10.3.2013בה חייב ביה"ד את הבעל בדמי שימוש החל מחודשיים לאחר
הגירושין ולא מיום הגירושין כפי שנכתב בהחלטה נשואת הערעור ,וכן החלטה
מאוחרת יותר מתאריך  5.11.13בה כותב ביה"ד האזורי "כי לאור העובדה שהבעל
לשעבר פינה את הדירה בתאריך כ"ז בתשרי תשע"ד  1.10.13והאשה מתגוררת בה אין
לחייבו בשכר דירה בו חויב בהחלטת ביה"ד מיום ".10.3.13
וטוען א"כ מדוע ביה"ד בהחלטתו חייב את הבעל בדמי שימוש מזמן הגירושין
והתעלם מהחלטותיו הקודמות.
מוחלט בעניין זה להפנות את הטענה לביה"ד האזורי למתן הבהרה.
כמו"כ טענת האשה כי הבעל לקח סך של  50,000דולר מהדירה וביה"ד האזורי
התעלם מטענה זו בפסה"ד הדברים מופנים לביה"ד האזורי למתן הבהרה.
מותר לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.
ניתן ביום י"ז במרחשון תשע"ו (.)30/10/2015
הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון אלגרבלי

הרב א' אהרן כץ

ריח
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ב"ה
תיק 962400/2
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל דוד ברוך לאו ,הרב אליעזר איגרא ,הרב דוד דב לבנון
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ עו"ד בתיה כהנא דרור)
(ע"י ב"כ עו"ד עו"ד יהושע זילבר)
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פסק דין
רקע ועובדות
הצדדים התחתנו בשנת תש"נ  ,1990היו נשואים כ 26-שנה והתגרשו בשנת תשע"ו
( )2016ולהם ארבעה ילדים 2 ,בגירים ו 2-קטינים (בגילאי .)17 ,16
שני הצדדים התגוררו ברחוב ש' בתל אביב .לפי המדידות שנעשו בשטח ע"י
מומחי ביה"ד עולה כי שטח יחידת המגורים בה הם גרו היא  73מ"ר ,יש בה  3חדרים
 +סלון ,והיא צמודה ליחידת מגורים נוספת על שטח של  77מ"ר שבה התגוררו הוריו
של האיש (להלן" :יחידת הורים").
שני הצדדים מסכימים ,והדבר מגובה במסמכים (שטר קנייה של שני ההורים
והצוואה שכתב האב ואושרה ע"י הרשם של בית המשפט) ,כי השטח הנ"ל נקנה כדת
וכדין ע"י הורי האיש ,והוא רשום ב"רשות מקרקעי ישראל" על שם שניהם .האב כתב
צוואה שבה הוא מצווה את כל השטח הבנוי שיש בו  3יחידות דיור ל 3-ילדיו ,ומציין
שהוא מייחד ונותן את יחידת הדיור שבה התגוררו הצדדים לבנו המשיב (את יחידת
הדיור שההורים גרו בה הוא נותן לבתו ,ואת יחידת הדיור האחרת הוא נותן לבן אחר).
הצוואה אושרה ע"י רשם בית המשפט (לא ברור לנו האם הוצא צו ירושה על עיזבון
האם כך שחלקה של האם בנכס שייך לאב ,וממילא הצוואה של האב כוללת את
חלקה של האם .משתיקת הצדדים נראה שאכן האב הוא המוריש את כל הנכס הנ"ל).
למעשה היורשים לא מימשו את הצוואה ,והשטח עדיין אינו רשום על שמם ברשות
מקרקעי ישראל .יצוין בזה ,שברשות מקרקעי ישראל רשום שיש במגרש יחידת דיור
של  2חדרים ומחסן .שאר יחידות הדיור הבנויות בשטח אינן רשומות ,וכנראה לא
קבלו אישורי בניה.
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מומחי ביה"ד שביקרו במקום ומסרו לביה"ד את הפרטים הבאים ששמעו
מהצדדים וראו במקום ,כדלהלן:
אמו של המשיב נפטרה בשנת  ,1997ואביו בשנת .2002
האישה ו 4-הילדים נשארו להתגורר ביחידת המגורים שבה גרו הצדדים עד היום.
דהיינו ברחוב ש'.
בשנת  2007עזב האיש את יחידת המגורים ועבר להתגורר בעיר בת-ים בדירה
שכורה למשך  5שנים בשכירות של  ₪ 3,000לחודש.
לאחר מכן עבר להתגורר ביחידת דיור השייכת לדודתו לתקופה של שנתיים
בשכירות של  ₪ 3,000לחודש.
החל משנת  2014ועד היום האיש מתגורר ביחידת מגורים הסמוכה ליחידת
המגורים הנ"ל ,ברחוב נ' ,ויש בה  2חדרים.
האישה טוענת שהאיש בנה שם עוד יחידות דיור לפני מועד הקרע אשר הוא
משכיר אותן .האיש מכחיש את הדברים.
יחידת מגורים זו שברח' נ' לא נרכשה כדין והיא על שטח "פלישה" עוד מתקופת
אבי האיש ,ונבנו עליה כמה יחידות דיור לא חוקיות .האב כתב בצוואתו שהוא מחלק
גם את השטח הנ"ל לשלושת ילדיו שווה בשווה ,ואחד מהם הוא המשיב הנ"ל (איננו
נכנסים לשאלת חוקיותה של צוואת האב על 'שטח הפלישה' שלכאורה אינו בבעלותו).
היחסים בין בני הזוג לא היו טובים מאז תחילת נשואיהם :היו להם חשבונות בנק
נפרדים ,בגלל חוסר אמון ומריבות ,שהגיעו לידי אלימות שבגינה ריצה האיש חצי שנת
מאסר ,השתחרר מהכלא לפני  10שנים ,ומאז הם נפרדו והאיש אינו גר עם אשתו
בבית.
לדברי האיש הוא אינו עובד והוא חי מקצבת הביטוח הלאומי בסך .₪ 1,600
לדברי האישה ,האיש משכיר יחידות דיור בשטח ה"פלישה" וממנה הוא מתפרנס.
לדברי האישה ,היא אינה עובדת אלא בעבודות מזדמנות בלבד.
נקודת המחלוקת העובדתית בין הצדדים
לדברי האיש :הוא והאישה לא הרחיבו את הדירה שגרו בה ,אלא רק שינו את חלוקת
החדרים הפנימית שבה ותו לא.
לדברי האישה :כל היחידה שהם גרו בה נבנתה על ידם ,ואילו הורי האיש גרו
ביחידה הצמודה להם שבה מתגוררת כיום אחות האיש .ביחס ליחידות הדיור בשטח
הפלישה ,לדברי האישה האיש בנה עוד לפני מועד הקרע יחידות דיור נוספות מלבד
היחידה שהוא מתגורר בה .האיש מכחיש זאת מכל וכל ועומד על כך שהוא לא בנה
זאת ,וכן טוען שיחידות הדיור הנוספות אינן בחזקתו כלל.

רכ

הנדון :חלוקת רכוש לא חוקי

ההליכים המשפטיים בתיק
ביה"ד האזורי חייב את האיש בגירושין ,אולם האיש סירב להתגרש עד שיוכרע נושא
הרכוש .באחד משלבי הדיון חתמו הצדדים על הסכם גירושין שלפיו האישה מוותרת
על הרכוש כדי להתגרש ,וביה"ד אישר את ההסכם ונתן לו תוקף פס"ד ,אולם מאוחר
יותר ,ביום  ,9/3/2013קיבל ביה"ד את טענות האישה וביטל את ההסכם .האיש ערער
על כך ,וביום  25/5/2014דחה ביה"ד הגדול את ערעורו .וקבע שההסכם הנ"ל בטל,
והחזיר את התיק לביה"ד האזורי להמשך טפול.
ביה"ד האזורי קבע כי הואיל ושני הצדדים מעוניינים להיפרד זה מזה ,האיש חייב
להתגרש .אולם האיש סרב להתגרש עד אשר ביה"ד יפסוק בעניין הרכוש ויקבע שהוא
שייך לו מירושת אבותיו .ביה"ד דחה את בקשתו ,ועל כך הוא ערער לביה"ד הגדול.
ביה"ד הגדול שכנע את האיש לתת את הגט ,והובטח לו שנושא הרכוש יידון לאחר
הגט בביה"ד הגדול ,וכך הצדדים התגרשו ,ונושא חלוקת הרכוש חזר לפתחנו לדון
ולפסוק בו.
התקיימו מספר דיונים ,וב"כ הצדדים טענו את טענותיהם בהרחבה.
יצוין בזה ,שביה"ד ניסה לגשר בין הצדדים והציע פשרה ,האיש הסכים עקרונית
לפשרת ביה"ד וחתם עליה ,אולם האישה לא הגישה כל הצעת פשרה מצדה ,ולפיכך
לא היה מנוס מלהכריע ולפסוק את הדין.
נקבע זמן להגשת סיכומים .באי כוח האישה שלחו סיכומים בזמן .ב"כ האיש
התעכב זמן רב וסיכומיו הגיעו אלינו רק עתה .ביה"ד עיין בסיכומי הצדדים ובחומר
שבתיק ופוסק כדלהלן.
טענות הצדדים
לטענת האישה מגיע לה חצי מהדירה שברחוב ש' בהתאם להלכת 'השיתוף הספציפי'.
לדבריה ,אף שמדובר בדירה שאת הקרקע שבה קיבל האיש מהוריו בירושה ,ואשר על
פי חוק יחסי ממון נכס זה אינו נכלל באיזון בין בני הזוג ,מאחר שלטענתה הם הרחיבו
את הדירה ,חיו בה חיי שיתוף וגידלו בה את ארבעת ילדיהם ,ולדבריה היא אף
השתתפה כספית בשיפוץ הדירה והרחבתה לחדרים נוספים שבהם גרו יחד ,על כן על
פי הלכת 'השיתוף הספציפי' שנקבעה בבית המשפט מגיע לה מחצית מהדירה (יצוין
בזה ,שטענת האישה שהיא עבדה ,הרוויחה והשקיעה בדירה לא גובתה במסמכים).
בעניין המבנה שברחוב נ' ,טוענת ב"כ האישה כי הנכס הושבח קודם יום הפירוד,
בשנת  ,2006ולפיכך היא זכאית לזכויות בדירות שנבנו שם ולפירותיהן .לדבריה,
האיש משכיר שם יחידות דיור ולוקח את הכסף לעצמו (כאמור ,טענה זו לא גובתה
במסמכים והוכחות).
לטענת האיש ,אין לאישה כל זיקה ממונית לדירה שבה היא מתגוררת כיום היות
שבפועל הם לא 'חיו חיי שיתוף' ,מעולם לא היו להם חשבונות משותפים ,והם חיו חיי
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מריבה ומדון כל ימי נישואיהם .וכן ,לדבריו ,הם לא הרחיבו את הדירה ,אלא עשו בה
שינויים פנימיים בלבד.
גם לגבי המבנים שברח' נ' ,טוען האיש ,שלא הוסיף דבר קודם הפירוד ,ולכן אין
לאישה כל זכות בנכס ובמבנים שם.
יצוין בזה ,שמבחינה עובדתית ביה"ד ביקר בשטח והתרשם ישירות שאכן הדירה
שברח' ש' הורחבה ע"י הצדדים ,וכך גם התרשמו גם מומחי ביה"ד שבדקו את המקום.
אולם קשה לדעת באופן מדויק אם כל המבנה שגרו בו הורחב על ידם או רובו.
בנושא הכספים :האישה טוענת שהאיש גבה שכירות מהמבנים ברחוב נ' .האיש
הכחיש את הדברים ,ומאידך גיסא לא הוצגו מצד האישה כל ראיות שאכן האיש
משכיר ומקבל דמי שכירות .מאידך גיסא האיש תובע מהאישה שכירות על מגוריה
בדירה שהיא לדבריו שייך לו.
ב"כ האישה מבקשת לכלו ל גם את חוב מזונות הילדים ,שלדבריהן האיש חייב
לאישה ,בכלל חלוקת הרכוש ביניהם .ביה"ד החליט שלא להזדקק לכך ,מאחר
שמזונות הילדים שנפסקו בבית המשפט ואינם בסמכותו .בנוסף לכך ,נושא זה מורכב
ובעייתי מבחינה משפטית ,שהרי קרוב לוודאי שהאישה כבר קבלה מהמזונות דרך
הבטוח הלאומי ,ולכן נצטרך לבדוק לעניין זה את טענת "פרעתי" ,וביה"ד הגדול אינו
הערכאה המתאימה לדון בכך .וכן מפני שלפי הידוע לנו אין לאיש כספים מזומנים
לתשלום ,וגם חלוקת הנכס אינה ברת ביצוע בשלב זה ,כפי שיתבאר להלן.
דיון והכרעה
ביה"ד עיין היטב בטענות הצדדים ובחומר הרב שהונח לפניו .מדובר במקרה מורכב
של מבנים לא חוקיים ושטח שבפלישה ,ויש להעיר על כך כדלהלן:
א.

ביחס למבנה – דהיינו יחידת הדיור שבה גרו הצדדים :גם אם נקבל את דברי
האישה שהם הרחיבו ובנו את יחידת הדיור שבה הם התגוררו ,וכפי שאכן
ביה"ד מתרשם מבדיקת השטח ,המבנה נבנה באופן בלתי חוקי ,הדבר אמור
ביחס למבנה שברח' ש' ,ועל אחת כמה וכמה שזה אמור ביחס למבנה שברח'
נ' שנבנה על שטח של "פלישה" ,ואיננו יודעים מה יהיה גורלם של המבנים
בשני המקומות .האם יוצא בעתיד צו הריסה עליהם ,והאם הם יפונו מהשטח
שבפלישה ,וכן לא ברור אם הם יהיו זכאים לפיצויים על פינוים משם .כל זה
מקשה על הערכת שווי המבנים נכון להיום לצורך חלוקתם והבטחת הזכויות
של הצדדים בהם.

ב.

ביחס לקרקע שעליו בנויה יחידת הדיור הנ"ל :אין ספק שהאיש קבל קרקע זו
בירושה מאביו ,אך האישה טוענת שמגיע לה מחצית מהקרקע בגלל שעליו
הם בנו את ביתם ,גרו בו וגידלו את  4ילדיהם ,ועל דעת כן היא הסכימה
להשקיע בבניית הבית ,שיהיה לה חלק גם בקרקע ,ומשום כך היא נשענת
ומסתמכת על הלכת השיתוף הספציפי.

רכב
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ג.

לא ניתן לקבל טענה זו ,וזאת מכמה סיבות:

.1

העובדה שהמבנה שנבנה בדירה ברחוב ש' אינו חוקי ואף מרחפת מעל ראשו
סכנת הריסה ,הופכת אותו למציאות של שווי כספי המוטל בספק ,והוא
בבחינת "מגדל פורח באוויר" שאין לו אחיזה בקרקע .וקשה לומר שהשקעה
במבנה כזה יכולה להוות 'אומדנא' להקנות לאישה זכויות כאשר כל מה שבנו
מוטל בספק.

 .2זאת ועוד ,המבנים שנבנו בשטח זה נבנו עוד בחיי ההורים ,והם נכללים
בצוואת אבי האיש אשר בה הוא מחלק את השטח והמבנים שבו לשלושת
ילדיו .נמצא שגם אם הנכס הושבח באופן משמעותי וניכר על ידי בני הזוג,
הרי שההשבחה בנכס נעשתה בעת שהיה שייך לבעלות ההורים ,וכאשר זכות
בני הזוג בקרקע באה לידי ביטוי בכך שההורים הרשו להם להתגורר בביתם
ולהתאימו במידה כזו או אחרת לצרכיהם .הרי שנכס המקרקעין עם ההשבחה
שעליו היו שייכים להורים ולא לבנם .כידוע ,מושכל ראשון בהלכת השיתוף
הספציפי הוא שהשיתוף מתקיים במסגרת היחסים שבין שני בני הזוג .כפי
שהגדיר בית המשפט העליון בפסיקותיו כמה וכמה פעמים ,הלכה זו של
'שיתוף ספציפי' הינה רק כחריג להסדר איזון המשאבים שבין בני זוג מכוח
חוק יחסי ממון ,ואינה באה להחליף אותו .עוד ברור כי חוק זה לא בא ליצור
'שיתוף' קנייני במקרקעין השייכים לצד שלישי שאינו אחד מבני הזוג ,גם אם
הוא מי מהורי בני הזוג ,והלכה זו כמובן שאינה באה לשנות את הוראות חוק
המקרקעין ,תשכ"ט 1969-הקובע כי "העסקה [במקרקעין] נגמרת ברישום"
וכי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו" ,וכן
כי "מקרקעין" המוגדרים בחוק ,כוללים בתוכם את ה"קרקע ,כל הבנוי והנטוע
עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע" (סעיפים ( 7א)( 125 ,א)
ו 1 -לחוק המקרקעין).
לכן במקרה דנן ,גם אם נערכו שינויים נרחבים ומשמעותיים בדירה ,אחר
שלכל הדעות הם נעשו לפני מות שני ההורים והיו אלה עוד בתקופה בה
הדירה הייתה בבעלות הורי האיש ,ברור שעתה האישה אינה יכולה לדרוש
'שיתוף ספציפי' במבנה ששופץ והורחב על ידי בני הזוג על הקרקע שהייתה
בבעלות הורי האיש בלבד ,גם אם עתה קיבל האיש חלקה זו בצוואה מאביו
אשר טרם מומשה .על כן די בעובדה זו כדי לדחות את הטענה לשיתוף
ספציפי בדירה על הסף.
 .3אך גם אם המדובר היה בקרקע שהייתה בעת השיפוץ בבעלות האיש ,במקרה
דנן לא היה מקום להחיל את הצדדים אל הלכת השיתוף הספציפי ,על פי
פסיקת בית המשפט .זאת ,משום שגם כאשר המדובר בנכסים וביחסים שבין
שני בני הזוג ,הרי שעל בן הזוג השני המבקש להשתתף בנכס הספציפי
להראות קיומן של נסיבות עובדתיות מיוחדות נוספות המוכיחות מעבר לעצם
הנישואין הממושכים גם כוונת שיתוף ספציפי באותו נכס מסוים .כפי שכתב
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בית המשפט בפסק דין רע"א  8672/00אבו רומי נ' אבו רומי ,פ"ד נו ()6
 ,175פסקאות ( 10-9וראה עוד ע"א  7687/04ששון נ' ששון ,פ"ד נט ()5
 ;615 ,596וע"א  7750/10מרים בן גיאת נ' הכשרת היישוב ביטוח בע"מ):
לא די בעצם קיומם של חיי נישואין משותפים ,אף שהיו
ממושכים ,כדי לקבוע שיתוף בדירת מגורים מכוח דין כללי,
נמצאת מכניס בדלת אחורית את חזקת
ָ
שאם תאמר כן,
השיתוף ,שלשיטתי איננה חלה במקביל לחוק יחסי ממון...
על-מנת שתוקנינה זכויות בדירת מגורים הרשומה על שם בן-
הזוג האחד לבן הזוג האחר ,על האחרון להראות נסיבות
עובדתיות ,נוסף על עצם קיום הנישואין ,שמהן ניתן להסיק –
מכוח הדין הכללי – הקניית זכויות בדירת המגורים.
 .4לכן ,גם כשמדובר בדירה השייכת לבעלותו המלאה של האיש ,על המבקש
להחיל את 'השיתוף הספציפי' להראות כי לפנינו 'אומדנה' ברורה שהאיש אכן
התכוון לשתף את אשתו במחצית הקרקע שהייתה ברשותו מלפני הנישואין
או שקבל בירושה .כפי שסיכם זאת בית המשפט בבע"מ  1398/11אלמונית נ'
אלמוני" :על בן הזוג שמבקש שיוקנו לו מחצית הזכויות בדירת המגורים
שרשומה על שמו של בן הזוג האחר ,מוטל להוכיח – מעבר לקיומם של חיי
נישואין משותפים ,אף אם ממושכים – קיומו של 'דבר מה נוסף' שיעיד על
כוונת שיתוף בנכס הספציפי".
 .5עוד נקבע ,כי תנאי יסודי ומקדים להוכחת שיתוף בנכס ספציפי על ידי
בחינת ה'דבר מה נוסף' ,היא עובדת קיומם "של חיי נישואין משותפים"
(כהגדרת פס"ד אבו רומי ובע"מ  .)1398/11וכך כתב בית המשפט בבע"מ
 5939/04פלוני נ' פלונית ,פ"ד נט ( ,)2004( 665 )1כי הלכת השיתוף
הספציפי תחול "ככל שהייתה שותפות נמשכת בחיי הנישואין ולה ביטויים
מסוגים שונים ,גם אם לא היו החיים הללו 'גן של ורדים' בכל עת ובכל שעה".
ביחס לשאלה מהי רמת אווירת החיים המשותפים הנדרשת לשם כך
ביחסיהם של בני הזוג ,נראה כי לא נקבעה בכך הלכה ברורה ו"גבולות הגזרה
אינם חדים" (בע"מ  10734/06פלוני נ' פלונית ,פסקה ה') .מעיון בבע"מ
 1398/11דלעיל ,נראה כי הדבר נתון במחלוקת בין שופטי בית המשפט
העליון ,כאשר השופט דנציגר סובר כי נדרש ש"בני הזוג חיים תחת קורת גג
אחת במשך שנים רבות באווירה של שיתוף ובדינאמיקה של מאמץ משותף",
ועל כך הוא מוסיף בהמשך דבריו" :סבורני כי רק במקרים חריגים שבהם
התאפיינו הנישואין בדיסהרמוניה מוחלטת מתחילתם ועד סופם – ולא די
בתחושת בדידות של מי מבני הזוג לעניין זה – יהיה מקום לרף ראייתי
מחמיר כפי שמציע חברי" .וכנגדו סבר השופט זילברטל:
העדר שותפות מסוג זה ,ולו ברמה מינימאלית סבירה ,עלול
להשמיט את הקרקע מתחת לאפשרות לקבוע שיתוף בנכס
חיצוני ,או ,למצער ,להקשות מאד על האפשרות לקבוע זאת...
מקום בו אכן התקיימו יחסי נישואין פורמאליים ,אך לא נוצרה

רכד
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בין בני הזוג אותה "אווירת שיתוף" ,ולו ברמה בסיסית
ומינימאלית (אווירה היכולה להתקיים גם כאשר חיי הנישואין
יודעים עליות ומורדות וכוללים תקופות של מתחים
ומחלוקות) ,לא ניתן יהיה להגיע למסקנה בדבר קיומו של
שיתוף בנכס חיצוני ,לרבות דירת המגורים ,אלא כאשר
קיימות ראיות ממשיות ,ישירות ובעלות משקל בדבר יצירת
השיתוף בנכס.
בין כך ובין כך ,על כולם מוסכם ,כי אם בין בני הזוג היו סכסוכים קשים
שהביאו לחוסר שיתוף ההרמוני בסיסי מבחינת חייהם הזוגיים והכלכליים לא
ניתן יהיה להחיל עליהם את הלכת 'השיתוף הספציפי' ,גם לא בהצטרף 'דבר
מה נוסף'.
כאמור ,במקרה דנן מצבם של הצדדים היה רחוק מהגדרת חיי שיתוף
והרמוניה .במשך שנים רבות משנות נישואיהם היו ביניהם מריבות רבות
וקשות ,והאיש אף ישב בשלב מסוים בכלא על אלימות כלפי אשתו,
ולאחריו עבר האיש לגור בנפרד מאשתו וילדיו .כמו כן ,לא היו להם
חשבונות בנק משותפים ,ולא ניכר אצלם ניהול שיוף כלכלי כנדרש .אומנם
הצדדים היו נשואים כ 26 -שנה ,אולם כמעט במחצית מהזמן הזה הם חיו
בפירוד 5 ,שנים בלבד לאחר מות האב האיש עזב את הבית ,ומאז עברו עוד
 10שנים שהם אינם גרים ביחד .ולכן גם אין טווח של שנים רבות ביחד
בדירה כדי לחזק אומדנה של רצון לתת לאישה חלק בקרקע שירש מאביו.
הדברים הנ"ל אמורים ביתר שאת על יחידת הדיור שבשטח "הפלישה" ,שאבי
האיש פלש ונכנס לשם .שם גם הקרקע וגם המבנים אינם שייכים להם ,אלא
שהאיש מחזיק במקום מתקופת חיי ההורים בחזקת תפיסה של "דורות" ,והם
צפויים לצו פינוי וצו הריסה .על כן ,אין מקום לשייך מקרה זה אל "חזקת
השיתוף הספציפי" .זאת ועוד ,גם מבחינה הלכתית לא ניתן להקנות דבר שלא
בא לעולם ,וכולו מוטל בספק ,ולכן גם הלכתית קשה מאוד לומר שיש
אומדנא שהאיש רצה לשתף את אשתו בנכס שהוא לא שלו ,ואולי יקבל
פיצוי פינוי עליו.

ד.

ביחס לטענת האישה שהאיש השכיר את יחידות דיור ברח' נ' ,כבר הובהר
לעיל ,שהיא לא הוכיחה זאת .במיוחד לאור העובדה שלפי הצוואה השטח
שבפלישה צריך גם הוא להתחלק בין שלושת היורשים ,וממילא יש סימוכין
לטענת האיש שהמבנים הנוספים אינם בחזקתו.

ה.

ביחס לטענת האיש שהאישה גרה בדירה שבבעלותו ומשום כך מגיע לו
שכירות ממנה ,יש לדחות טענה זו ,משום שהאיש הוצא מהדירה שלא על
ידי האישה ,ומעצמו בחר שלא לחזור אליה ,ואילו האישה נשארה בדירה
וגידלה את  4ילדיהם המשותפים בדירה זו .ביחס לזמן שלאחר הגט ,מגיע
לאישה לגור בדירה זו בהתאם לפסק הדין שיובא להלן.
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למרות האמור לעיל ,בהתחשב בעובדה שבפועל לא הוצא כלפי המבנה צו
הריסה ,ונכון להיום הוא עומד על תילו וראוי לשימוש .נראה שמגיע לאישה סכום
חלקה היחסי בשווי בניית המבנה שהורחב ונבנה על ידיהם על קרקע ההורים בתקופת
נישואיהם.
כך גם מצד ההלכה ,לפי דין "יורד ברשות לשדה חברו והשביחה" (שלחן ערוך
חו"מ סימן שעה סעיף ד) יש לה זכות לתבוע הוצאות או שבח ,וזה שייך לשניהם.
במקרה מורכב זה ,יש מקום גם להחיל את קביעתו של הרב הראשי לישראל
הגריא"ה הרצוג זצ"ל (פסקים וכתבים חלק ז סימן קלז) ,שבמקרים מיוחדים מעין אלה
מגיע לאישה פיצוי גירושין .אחד הנימוקים לפיצויי גירושין הוא שאין זה סביר שאישה
תצא לאחר שנים של נישואין והשקעה בבית ובגידול הילדים ללא כל תמורה הולמת
וללא קורת גג וכל רכוש או זכות כספית ,כאשר יש לאיש קורת גג ומקור לפצות את
שאם האישה הייתה יודעת מראש להיכן יגיעו נשואיהם ,כפי
אשתו .אפשר לומרִ ,
שהיום אנו יודעים ,בוודאי הייתה מתנערת מעבודות הבית ואומרת איני ניזונת ואיני
עושה ועובדת לצורך עצמה .לכן יש לפסוק לה פיצויי גירושין שהוא כעין כתובה
מורחבת .ונראה שזה היה הבסיס לפסוק לאישה פיצויי גירושין.
במקרה דנן קיימת הסברה הנ"ל ,הואיל והאישה לא עבדה ולא צברה זכויות ,ואם
תצא מהבית תישאר עם "כותנתה לעורה" וללא קורת גג ,ותלקה מידת הדין ,בעוד
שלאיש יש קורת גג .אולם שומה עלינו להיזהר שלא להטיל על האיש לשלם כספים
שאין לו לשלם ,בעוד הדירה שברשותו אינה ניתנת למכירה ואין לו מקורות לשלם
זאת.
בנוסף לכך ,במסגרת שיקול הדעת בפיצויי הגירושין במסגרת הליך הגירושין
שעליו אמון בית הדין כחלק מענייני נישואין וגירושין ,ואשר הוכר על ידי בית
 630/79ציליה

המשפט העליון (למשל בע"ם  9692/02פלונית נ' פלוני ,וע"א
ביאטריס ליברמן נ' עמנואל ליברמן ,פ''ד לה ( ,359 )4עמ'  ,)371יש לקחת בחשבון
את העובדה שהאישה חוותה אלימות מאישה ,ולכן נאלצה להתגרש ממנו .במקרה
מעין זה יש רשות לביה"ד לקנוס שלא מן הדין ולחייב את האיש .וכך פסק הרב יועזר
אריאל ביושבו בביה"ד בטבריה בפסק דין שהתפרסם בתיק  ,863794/7שהביא שם
פוסקים שפסקו לקנוס את האיש בחיוב כתובה גבוה שלא על פי עיקר הדין ,אלא
מטעם קנס ,בהם שו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סי' מב ,אורחות המשפטים פ"ד ,ד"ה ומצאתי
בספר) בשם ר' חיים פלאג'י ,עיי"ש .ואע"פ ששם מדובר באיש שהרשיע באופן אחר,
יש משם סמך גם למקרה דידן.
יצוין בזה ,כי הגם שהאיש טוען שהכול שלו כבר אמר לביה"ד כי הוא אינו רוצה
להשאיר את גרושתוֵ ,אם ארבעת ילדיו ,ללא קורת גג .אולם הוא רוצה להבטיח שאף
הוא עצמו לא יאבד את קורת הגג שלו במצב המורכב של הנכסים כאמור לעיל,
ובהתאם לכך הוא הסכים לפשרת ביה"ד עם השגות שלו וחתם עליה .מאידך גיסא,
האישה מתקשה לקבל את הצעת הפשרה של בית הדין והיא מבקשת בטחונות שלא
תישאר ללא קורת גג.

רכו
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בנוסף לכך ,יש לקחת בחשבון שטובת שני הצדדים היא להחזיק בשני הנכסים
שהם יושבים בהם ,בדירה שברח' ש' ובדירה שברח' נ' ,כל אחד מהם במקום אחר
ובלבד ששני המקומות יוחזקו על ידם ,ולא לצאת מהם כדי לשמור על זכויותיהם בהם.
וזאת הואיל ונכסים אלו אינם ניתנים למכירה ,ורק הישיבה בהם משמרת את
זכויותיהם ,אם בכלל .שהרי מחד גיסא יש סיכוי שהם לא יפונו משם שנים רבות,
ומאידך גיסא גם אם יפונו הרי ייתכן שיקבלו פיצויים על פינוים.
בבואנו להעריך כמה מגיע לאישה על השתתפותה היחסית בשיפוץ הדירה יש
לבית הדין קושי גדול להעריך זאת ,משום שלא ברור אילו שיפוצים מכלל אלה
שנעשו בדירה נעשו במסגרת זו ,כמה בדיוק הוסף וכמה הדבר עלה לבני הזוג .כמו כן
גם את גובה פיצויי הגירושין באופן מדויק קשה להעריך .על כן בחר בית הדין להעריך
זאת בהערכה כללית באמצעות אומדנא של בית הדין.
עוד יצוין בזה כי בית הדין התרשם כי לאיש אין אמצעים כספיים בכסף זמין
לשלם לאישה לא פיצויי גירושין ולא תשלום עבור השתתפותה היחסית בשיפוץ הבית.
על כן בבואנו למצוא את הדרך בה האישה תקבל את כספה המגיע לה ,ראה בין הדין
לנכון לפסוק לאישה פיצויים בדרך בה האישה תוכל לממשם ,באמצעות זכות מגורים
במקום שהינה שוות כסף.
בהתאם לכך ,מתוך מבט כולל ושיקול דעת רחב ,ניסה ביה"ד בדיון הקודם בבית
הדין לגשר בין הצדדים ולהביאם להסכמה .לשם כך ניסח בית הדין הצעת פשרה וקבע
דיון נוסף לשמוע את עמדת הצדדים .כאמור ,לדיון זה הביא האיש הצעת פשרה
משלו ,וביה"ד ערך בה תיקונים שהוסכמו על האיש ,והוא חתם עליהם .מאידך גיסא
האישה עדיין לא הציעה הצעת פשרה משלה .בסופו של יום לא הצלחנו להביאם
להסכמה.
אולם משל א הצלחנו לגשר בין הצדדים בדרך של פשרה ,אין אנו רשאים
להסתלק מהדין ועלינו להכריעו על אף כל המורכבות של המקרה שלפנינו ,וחייבים
אנו להכריע כפי שכתבנו לעיל על פי אומד דעתנו השיפוטית .זאת כפי שנפסק
בשולחן ערוך חושן משפט סימן יב סעיף ה" :יש כח לדיין לעשות דין כעין הפשרה,
במקום שאין הדבר יכול להתברר .ואינו רשאי להוציא הדין חלוק מתחת ידו בלי גמר".
לאור כל זאת ,מתוך ראיית הצדק במכלול הסכסוך שנדון בפני בית הדין וטובת
שני הצדדים ,ולאור ההסכמות שנתן האיש לטובת האישה ואף חתם עליהם בפני בית
הדין ,פוסק ביה"ד כדלהלן:
א.

ביה"ד דוחה את תביעת האישה לשיתוף ספציפי לקבלת מחצית מהזכויות
הקנייניות בקרקע ובמבנה שביחידת הדיור שהצדדים גרו בה.

ב.

מאידך גיסא ,פוסק ביה"ד בשקול דעת רחב בהתאם למכלול העובדות
שפורטו לעיל שמגיע לאישה תשלום עבור השקעתה היחסית בתוספת הבניה,
וכן פיצויי גירושין בהתאם לנימוקים דלעיל .יובהר בזה ,כי אע"פ שלא הוכח
שהם בנו את כל מבנה המגורים שלהם ,ואע"פ שככל הנראה נבנה בחיי
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ההורים בעלי השטח ,כדי לפצות את האישה על הגירושין ,כמבואר לעיל,
ביה"ד מחשיב את יחידת הדיור שגרו בה לעניין זה כאילו הורחבה במלואה
כדברי האישה .לכן מחליט ביה"ד שהיא תקבל בתמורה לכל הנ"ל אפשרות
שימוש בדירה למשך זמן שהוא מכסה את הסכום המגיע לה בהתחשב שגם
הילדים גרים עמה .והחישוב הוא כדלהלן:
ביה"ד קבל חוו"ד מקצועית על עלות בניה במבנה ישן כזה ,ברח' ש' ,שערכה
הוא כ  ,₪ 180,000ומזה מגיע לה מחצית הסכום דהיינו  .₪ 90,000והיא
תקבל זאת בשימוש בדירה במשך  5שנים עד הגיע הבן הקטן לגיל ,18
ובהנחה ששכר דירה שם הוא  ₪ 3,000לחודש ,הרי זה מגיע לסך 180,000
 ,₪ובהתחשב בכך שהיא תגור שם עם הילדים ,הרי שהיא נהנית בסך
 .₪ 90,000נמצא שבמגוריה בדירה היא מקבלת את חלקה בעלות המבנה
שהורחב בדירה .ולאור כל זאת הוחלט שהיא תקבל זאת כמפורט להלן.
ג.

האישה וילדיה יוכלו להמשיך להתגורר בדירה בה הם מתגוררים כעת ,ברחוב
ש' ,עד הגיע הבן הקטן לגיל ( 21תקופה שהינה בקירוב חמש שנים) .ואילו
האיש לא יהיה רשאי לחזור לדירה שברחוב ש' שבה מתגוררת האישה עד
הגיע הבן הקטן לגיל  ,21וזאת גם אם יפונה מהדירה שברחוב נ'.

ד.

האישה לא תוכל למנוע מהאיש לחבר את הספקת החשמל מהדירה שבה
מתגוררת האישה אל הדירה שבנ' שבה הוא מתגורר ,ובתנאי שאם יעשה כן
יתקין על חשבונו שעון חשמל נפרד לעצמו.

ה.

בהגיע הבן הקטן לגיל  21יוכל האיש לחזור לדירה שברחוב ש' ,והאיש לא
ימנע מצדו את אפשרות האישה להתגורר מאותו מועד בדירה המוחזקת בידו
כיום ברחוב נ' .יוער ,כי אין באמור כדי לקבוע כל קביעה שהיא לעניין
כשרות ישיבתו של מי מהמחזיקים בדירה זו.

ו.

עם זאת ,אם יינתנו פיצויים על פינוי הדירה שבנ' – תהיה האישה זכאית
לקבלם .אם האיש יפונה מהדירה לפני הגיע הבן הקטן לגיל  21והאישה תקבל
את הפיצויים האמורים לעיל ,תעביר מהם האישה לאיש סכום השווה לשכר
דירת מגורים בת שני חדרים עבור התקופה הנותרת עד הגיע הבן לגיל .21

ניתן לפרסם פסק דין זה לאחר השמטת הפרטים המזהים.
ניתן ביום י"ט בכסלו התשע"ח (.)07/12/2017
הרב דוד ברוך לאו

הרב אליעזר איגרא

הרב דוד דב לבנון

רכח
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ב"ה
תיק811664/4
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב ציון אלגרבלי ,הרב א' אהרן כץ
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ טו"ר הרב אברהם גולובנציץ)
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פסק דין
ערעור על החלטת בית הדין האזורי חיפה ,וזו לשונה:
"[ ]...כך שלא ברור כי אכן הבעל הרוויח אז סך הולם לתשלום
מזונות מעבר לסך  1,000ש''ח שנפסק.
כן לא ברור האם רמת החיים של הצדדים (מדין עולה עמו ואינה
יורדת) הייתה כזו שהצדיקה חיוב גבוה יותר.
לאור כלל הספיקות הנ"ל ,לא יהיה ניתן לחייב את הבעל במזונות
על העבר מעבר לסך שנפסק.
ועוד נוסיף ,כאשר באים לחייב בכל במזונות אשתו ,ניתן לחייבו
לעבוד יותר ממה שעובד ,ולחייבו להשכיר עצמו לעבודה נוספת,
ככל שהוא מסוגל ,זאת ע"פ שיטות הראשונים (ראה רמ"א אבן
העזר סימן ע סעיף ג) משום שכך התחייב הבעל לאשתו
בכתובתה (עי' ח"מ ס"ק יב) ,אך כאשר מדובר על חיוב עבר ,אף
בזוג שאינם גרושים ,לא ניתן לחייב על סמך זה שהיה יכול
לעבוד ולהשתכר יותר .כן לא ברור בנסיבות דידן האם הבעל
היה יכול להשתכר מעבר למה שהשתכר בפועל באותן תקופות
שהוא כן עבר (עי' סימן קנד וסימן ע בעניין בעל עני שלא יכול
לפרנס ,ועי' פת"ש סימן קנד אודות בעל שלא מסוגל לזון).
לאור האמור ,נדחית תביעת האשה לפסיקת מזונות עבר מעבר
לסך שכבר נפסק".
ב"כ המערערת טען בין היתר בפרוטוקול בית הדין:
היא חיה היום בעזרת הוריה .האם יכולה לחיות מ־ ?₪ 1000היא
חיה מהלוואות .היא מבקשת כסף בחזרה כל מה שקיבלה
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רכט

מהוריה ,נכון שזה לא היה כמו הלוואה מהבנק שצריך להחזיר כל
חודש ,אבל הם הלוו אבל היא צריכה להחזיר את הכספים
שקיבלה מהמשפחה ...אנו טוענים שהחיוב הוא קטן אז היו
צריכים לבדוק ,כיוון שהאדם הוא בר עבודה יש לו כסף לנסוע
לאילת .הוא לא הביא שום אישור שאין לו עבודה ולמה אינו
מקבל דמי אבטלה .נאמר לו ע"י בית הדין להביא מסמכים לדיון
ולא הביא כלום .אכן כתוב בכל הכתובים שהאשה לוותה את
הכסף.
מנגד ב"כ אם המשיב טוענת בין היתר בפרוטוקול בית הדין:
הוא בקושי משתכר .הוא היה שומר ומאז שהתלוננה עליו לקחו
לא את הנשק ואין לו עבודה .הוא חי אצלי ואין לו פרוטה...
אפילו אם הוא ישתכר לא ירוויח יותר מ־ ,₪ 4,000אין לו כסף
לסיגריות ולנסיעות.
לאחר העיון בית הדין דוחה הערעור ,מאחר שלא הוכח שהאשה קבלה מאביה
מזונות מעבר לנפסק ,וגם אם נניח שקיבלה ייתכן שבמתנה קבלה.
עיין רמ"א אבהע"ז סימן ע בהג"ה" :שאם אביה עמד ופרנס בתו
עם חתנו שא"צ לשלם רק מזונות שלו ולא של בתו".
וכן משתקף בעליל שלא הייתה שום הלוואה מהעובדה שהאב לא תבע מבתו או
מהמשיב מזונות ששילם.
כמו כן לא מן הנמנע שהאשה גלגלה עצמה בסכום שנפסק בגין מזונותיה ,שאז
לא שייך לחייב המשיב רטרואקטיבית בהגדלת מזונות ,היות והצטמצמה במזונות
שנקבעו.
עיין תוס' כתובות דף קח שבצמצמה במזונות אף לאחר מתן פס"ד שהבעל פטור
מההפרש למרות שפסקו לה בית דין.
עיין תוס' (כתובות קח ).ד"ה הא מני שכתב:
" ...ור"ת  ...שאין הדבר ברור שהיה מתחייב זה הבעל מזונות
שמא היה יכול להפטר שהאשה עצמה הייתה מצמצמת אם לא
הייתה מוצאת מי שממציא לה מעות אע"ג אע"ג דבפסקו לה ביד
מיירי".
לאור האמור יש לדחות הערעור מהנימוקים דלעיל ,ומנימוקי בית הדין האזורי
שהשתכרות המשיב היא נמוכה ,ולא שייך לחייבו רטרואקטיבית למיצוי כושר
השתכרות ,גם לסוברים שניתן לחייב הבעל לעבוד ,שאז יש לומר שגם בהנחה שלוותה
מעבר ליכולת הבעל שהבעל פטור מתשלום ההלוואה ,היות ולא ניתן הלכתית ללוות
מעבר למה שפסקו בית הדין שלא מדעתו של הבעל .וגדולה מזאת כתוב בספר משפט
כתוב [זיתון] שאם הבעל היה בעיר ולוותה פטור ממזונות היות וההלוואה הייתה שלא
מדעתו.
הרב ציון אלגרבלי

רל
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ראיתי את דברי עמיתי הגר"צ אלגרבלי ,ואין דעתי כן .מדברי התוס' מוכח בהצטמצמה
במזונות אכן הבעל פטור ,אך לא זה המקרה כאן .האם לא הצטמצמה אלא ניסתה
לפרנס עצמה ,ואף שלא הוגשו הוכחות ולא נתבקשו ,אבל אין חולק כי היא חיה
בסכום גבוה מסכום נמוך זה.
כמו כן מכיוון שיכול הבעל לעבוד ולהשתכר – ולחיות בסכום נמוך שכזה זה לא
מעשי – איני רואה סיבה שלא לחייבו במזונות עבר .ומה שכתב עמיתי בשם משפט
כתוב אינו שייך ,שהרי בסכום זה פשוט שאינה יכולה לחיות ,ולא נותרה לה בררה
אלא ללוות ולאכול.
על כן נראה לי לקבל את הערעור.
הרב דוד ברוך לאו
לפנינו ערעור על שיעור חיוב המזונות של הבעל לתקופה של שנה בין  4.12ועד ל־
 .4.13בית הדין האזורי בפסק דין קודם חייב את הבעל בסך  1,000ש"ח לחודש דמי
מזונות לאשה ,ועוד כ־ 2,200ש"ח מזונות לשני ילדיו .האשה לא הסתפקה בזה ותבעה
הגדלת המזונות אך בית הדין (בפסק דין מיום ב' בסיון תשע"ב ( ))23.5.2012כתב
שרק אחרי הגירושין ידון בבקשתה להגדלת מזונות לאותה התקופה .לאחר הגירושין,
ב־ ,4.13בית הדין אכן דן בתביעת האשה ופסק שלא מגיע לה מעבר לסך שקיבלה
כבר .יש לציין שבמשך כל אותה שנה התגוררה האשה בבית אביה והייתה ניזונת ממנו.
ב"כ האשה הגיש ערעור לבית הדין הגדול .וע"ז כתב הגאון הרב ציון אלגרבלי
שליט"א שדעתו שאין לקבל הערעור ,ואין הבעל מחויב ביותר ממה שחייבוהו ,וזאת
מחמת ג' טעמים.
הטענות לדחיית הערעור
א) ייתכן שהאשה קיבלה מאביה במתנה את המזונות וממילא נפטר בעלה
מלשלם ,כמבואר באבה"ע סימן ע ס"ט – "שאם אביה עמד ופרנס בתו עם חתנו
שא"צ לשלם רק מזונות שלו ולא של בתו".
ב) עוד כתב שייתכן שהאשה גלגלה עצמה בסכום שנפסק לה כבר וצמצמה
עצמה ,והביא כסייעתא את דברי התוס' (כתובות קח ד"ה הא מני) וז"ל" :שאין הדבר
ברור שהיה מתחייב זה הבעל במזונות שמא היה יכול להפטר שהאשה עצמה הייתה
מצמצמת אם לא היתה מוצאת מי שממציא לה מעות אע"ג דבפסקו לה בית דין
מיירי".
ג) ועוד צירף לכך את נימוקם של בית הדין האזורי שלא ניתן לחייב את הבעל
רטרואקטיבית מפני שלא היה לבעל כושר השתכרות מעבר למה שחייבוהו בית דין
ולכך אף כעת לא ניתן לחייבו למפרע על אותו הזמן.
ולענ"ד אין נראה כן .ונבוא לבאר הדברים אחת לאחת.
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רלא

תחילה נפנה לטענת בית הדין האזורי שטען שלא היה לבעל כושר השתכרות
ולכן פטר את הבעל מחיוב מזונות הראויים לאשה.
חובת הבעל במזונות אינה תלויה ביכולת ההשתכרות שלו
נראה לי שיהיה נכון להבין את מהות חיובו של הבעל בצורה אחרת .אמנם נכון הדבר
שאין מחייבים את הבעל לשלם יותר מכוח יכולתו לעבוד ,ואף חיובו לעבוד במחלוקת
שנויה (עי סימן ע' סעיף ג' ,והיא מחלוקת רבינו תם ורבינו אליהו בכתובות סג) אך כל
זה אינו נוגע אלא לתשלום התחייבותו לאשתו ,אבל עצם החיוב לזון את אשתו מזונות
הראויים לה נשאר על עומדו בכל גווני ואינו קשור כלל ליכולת ההשתכרות של הבעל.
למה הדבר דומה – לבעל חוב שלווה ואין לו לשלם ,הכי נימא שנפטר מחיובו? ודאי
שלא .אלא נשאר חייב עד שימצא נכסים לקיים בהם את החיוב שלו .וכאן כמו כן אף
שהבעל אינו יכול לעמוד בהתחייבותו כלפי אשתו אין זה פוטר את עצם חיובו
וכשירוויח הבעל כדי חייו וחייה יהיה מוכרח לקיים את חיובו מהעבר כלפי אשתו.
ואף כי הדבר פשוט נראה להביא כמה ראיות לדין זה.
א) הנה ברמב"ם פי"ב מאישות ה"י כתב:
"כמה מזונות פוסקין לאשה פוסקין לה לחם שתי סעודות בכל
יום סעודה בינונית של כל אדם באותה העיר כאדם שאינו לא
חולה ולא גרגרן ומאותו מאכל של אנשי אותה העיר אם חיטים
חיטים ואם שעורים שעורים וכן אורז ודוחן או משאר מינין
שנהגו בהן ופוסקין לה פרפרת לאכול בה את הפת כגון קטנית
או ירקות וכיוצא בהן ושמן לאכילה ושמן להדלקת הנר ופירות
ומעט יין לשתות אם היה מנהג המקום שישתו הנשים יין
ופוסקין לה שלש סעודות בשבת ובשר או דגים כמנהג המקום
ונותן לה בכל שבת ושבת מעה כסף לצרכיה כגון פרוטה לכבוס
או למרחץ וכיוצא בהן".
הרי שפסק הרמב"ם בצורה ברורה שחיוב מזונות הוא כאדם בינוני לפי מנהג
המקום .והנה בהמשך בהלכה י"א כתב הרמב"ם:
"במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל אם היה עשיר הכל
לפי עושר ואפילו היה ממונו ראוי לעשות לה כמה תבשילי בשר
בכל יום כופין אותו ופוסקין לה מזונות כפי ממונו".
מבואר ברמב"ם שכל הדין הנאמר בהלכה י הוא רק בעני שבישראל אבל בעשיר
מחויב לתת כפי עושרו .והדבר תימה ,שאם בעני עסקינן כיצד כתב הרמב"ם שחייב
לתת "סעודה בינונית של כל אדם באותה העיר" ,הלוא אין הבעל מן הבינוניים אלא מן
העניים וכיצד יוכל לתת לפי מידת הבינוניים .אלא על־כורחך שכוונת הרמב"ם ללמדנו
את עיקר חיובו של הבעל שהוא לתת כפי מנהג הבינוניים של אותה העיר ,וחיוב זה
קיים ועומד בין אם הוא עני או בינוני ,ומה שבפועל לא יוכל לתת לא מוריד מעצם
חיובו לתת כאדם בינוני .ולכן שפיר כתב הרמב"ם את דינו באדם עני שחייב לתת

רלב
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כאדם בינוני משום שהרמב"ם מדבר על עיקר החיוב מהו וע"ז כתב שכל אדם חייב
כאדם בינוני אף עני שבישראל.
ובאמת כן מוכח בב"ש (סימו ע סק"ב) ז"ל:
"אבל כאן איירי כשהוא עני אין מחלקים בזה ומכל מקום חייב
ליתן לה לחם שתי סעודות".
ובח"מ סק"ג:
"אלא מיירי באוכלת עמו דאף שהוא אוכל פת חריבה יכבד
אשתו יותר מגופו וצריך ליתן לה ליפתן ושמן ושאר דברים".
וא"כ מוכח מדברי הרמב"ם הב"ש והח"מ שעצם החיוב של הבעל לא משתנה על
פי יכולת ההשתכרות או התשלומים שלו אלא חיוב המזונות הבסיסי והמינימלי הוא
קיים ובלתי משתנה .ואמנם יש והבעל יהיה מחויב אף ביותר מכך כגון אם הוא עשיר
וזאת מכוח ההלכה הנפרדת שנקראת "עולה עמו ואינה יורדת" ,וחיוב נוסף זה אכן
משתנה בהתאם לרמת ההשתכרות של הבעל ,אך החיוב הבסיסי של הבעל לזון את
אשתו באופן ראוי ברמת חיים בסיסית – חיוב זה אינו נתון לשינויים ואינו תלוי ברמת
ההכנסות של הבעל.
ב) ובאמת הדברים מפורשים בדברי רבינו ירוחם (הביאו הב"י סימן ע') שכתב
שאף עני כזה שאינו יכול לזון את אשתו כלל אין כופין אותו להוציא .וזה לשונו:
"למה כופין אותו להוציא מאחר שאין לו ממה לזונה דאם אין לו
אין כופין כמו ב"ח שאין לו".
מבואר להדיא בדבריו שדימהו לב"ח שאין לו ממה לשלם ששם פשוט שאין הוא
נפטר מחובו מחמת זה .ואף שדעת הרמב"ם ור"ת אינו כן אלא שכופין להוציאו במקום
שאין לו לזונה ,יש לומר שדעתם שמכיוון שאין לו לזונה כופים להוציא כיוון שיכולה
להשיג מזונות מבעל אחר כמבואר בדברי הכ"מ שם ,אבל על עצם דברי רבינו ירוחם
שהדבר דומה לב"ח שאין לו ממה לשלם אינם חולקים כלל.
אך אין להביא ראיה מעצם דברי הרמב"ם שבמקום שאין לה ממה לזון שכופין
אותו להוציא ,ואי נימא שאינו מחויב כלל במקום שאין לו מדוע כופין להוציא .שזה
אינו ,שאפשר לומר שלעולם כל שאינו יכול לשלם אינו מחויב כלל גם כן ,ורק שסו"ס
גם היא אינה צריכה להישאר תחתיו במקום שאינו יכול לזון אותה ולכן כופים אותו
להוציא .אך עכ"פ מדברי רבינו ירוחם שדעתו שאם אין לו לשלם אין כופין להוציא
אלא תישאר תחתיו ויהיה הוא ב"ח כלפיה כמו כל ב"ח שאין לו ממה לשלם מוכח
שבכל גווני חייב וכנ"ל.
ג) הנה בגמרא (כתובות קז) איתא" :הלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה חייב
לשלם" .וכן הוא ברמב"ם שם (פי"ב ה"יט)" :הלך בעלה ולותה ואכלה כשיבוא חייב
לשלם" .וכן נפסק בשו"ע סימן ע'.
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ומסתימת דבריהם נראה שמדובר אף באדם שאין לו נכסים ולא הכנסה באותה
תקופה ,שהרי לא כתבו הרמב"ם והשו"ע תנאי בדבר שהבית דין יבדוק אם היו נכסים
לבעל או הכנסה בזמן שהיה מחוץ לביתו ,אלא ע"כ בין היו לו נכסים או הכנסה ובין
לא היו לו נכסים או הכנסה באותו הזמן מחויב הבעל לשלם לכשיבוא ,מפני שעצם
חיובו לא נשתנה אף אם לא היו לו נכסים או הכנסה .ובאמת הדבר מבואר בדברי
הבית יעקב שם סק"ח שכתב ליישב דברי הרמ"א בסעיף י' שהביא את דברי הרא"ש
שמחשבין ומנכים את מעשה הידיים כנגד חיוב המזונות ואילו בסעיף ה' סתם כדברי
הרמב"ם שאין מחשבים וכתב לחלק שבסעיף י' איירי שאין לו נכסים כלל ולכן יכול
הבעל לטעון שבעל־כורחה הייתה צריכה להיות ניזונית ממעשה ידיה ולכן מחשבים
(ולהלן נדבר בעז"ה אם טענה זו שייכא בענייננו) אבל בסעיף ה' איירי שיש לו נכסים
והייתה יכולה למכור מנכסיו ממילא ולכן אין לבעל טענה שהייתה ניזונית ממעשה
ידיה ולכן אין מחשבים .ועכ"פ מוכח מדבריו שהבין שדין חיוב הבעל לשלם לכשיבוא
קיים אף באופן שאין לו נכסים ואין לו ממה לשלם וכנ"ל.
ד) עוד שמעתי מכבוד ידידי הרה"ג הרב דוד לבנון שליט"א אב"ד באשקלון
שהביא רא יה מהמשנה בנדרים (לח .).המשנה שם מדברת על מי שמודר הנאה מחבירו
אעפ"כ מותר לחבירו לזון את אשתו ובניו .וכך כתוב שם" :וזן את אשתו ואת בניו
אע"פ שהוא חייב במזונותן".
כלומר ,שאינו נחשב שנהנה ממנו במה שזן אשתו ובניו במקומו .ובטעם הדבר
כתב הר"ן:
"אפילו כרבנן (כתובות קח .שסוברים שפורע חובו של חבירו
חייב) אתיא ,דבתורת מצוה עסקינן ולא בתורת פרעון של בעל
שחייב במזונותיהם ואע"ג דהמודר מתהני שאינו צריך לתת להם
מזונות ההיא הנאה דממילא היא".
הנה מבואר בר"ן שבתורת מצוה פרנסם ,וצריך להבין איזו מצוה יש במה
שמפרנס אותם.
וצריך לומר שמדובר באופן שאין לו לבעל ממה לזון אותם וממילא חל כאן
מצוות צדקה ,והמפרנס אותם מקיים בזה מצוות צדקה מכיוון שאין להם כל מקור אחר
להתפרנס ממנו שאין לבעל יכולת לזון אותם .והנה במשנה איתא "וזן אשתו ובניו
אע"פ שהוא חייב במזונותן" ,כלומר שאפילו שיש חיוב מזונות על הבעל ,מותר למודר
הנאה לפרנס בתורת מצוה כמבואר בר"ן ,ולפי המבואר הרי איירי באופן שאין לבעל
נכסים או הכנסה כלל שלכן מי שמפרנס אותם מקיים בזה מצות צדקה ,ובכ"ז מבואר
במשנה שיש עדיין חיוב מזונות על הבעל .מוכח מכאן שאין הדבר תלוי אם יש לבעל
נכסים או הכנסה כדי שנחייבו לשלם מזונות או לא אלא חיובו קיים בכל אופן.
מתוך ראיות אלו עולה המסקנה הברורה שאף שהבעל אינו יכול לעמוד בתשלומי
המזונות אין זו סיבה מספקת לפטור אותו מעצם החיוב .ואף בענייננו הדבר כן ,שמה
שהבעל לא היה יכול להשתכר ולשלם מעבר לאלף ש"ח לחודש ,אין די בזה לפטור
אותו מעצם חיובו לשלם מזונות כאדם בינוני.
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ומה שכתבו בית הדין האזורי שלא ברור שרמת החיים של הבעל הייתה ברמה
גבוהה כדי שנחיל את ההלכה של "עולה עמו ואינה יורדת" ,לדעתי אין כאן צורך כלל
להגיע לדין עולה עמו ,אלא פשוט שחייב הבעל ביותר ממה שחייבוהו מדין אדם
בינוני ,וברור ש־ 1,000ש"ח בחודש אינם מספיקים למחיה לאדם בינוני ,ומה עוד
שהמדובר שאין לאשה דירה משלה והיא צריכה לשלם גם דמי מדור .ופשיטא שיש
מקום לחייב הבעל במזונות יותר ממה שפסקו לה בית הדין האזורי.
דין פורע חובו אינו מועיל לבעל להיפטר מחיובו לאשה
עוד טען הרה"ג אלגרבלי שליט"א שמכיוון שהאב פרנסה אינה יכולה עוד לתבוע את
בעלה מכוח הדין השנוי בשו"ע סימן ע סעיף ח':
"עמד אחד מדעת עצמו וזנה משלו אין הבעל חייב לשלם לו
והרי זה איבד מעותיו ,הגה"ה ,ואין חילוק בין אביה לאחר
שפרנסה ,ואם אביה עמד ופרנס בתו עם חתנו אפילו הכי אין
צריך לשלם (הבעל) לו (לאב) רק מזונות שלו ולא של בתו".
וכן טען לפטור הבעל מחמת שאפשר שדחקה עצמה וצמצמה לחיות בסכום
שנקבו לה בית הדין האזורי ,וכוונתו מהא דמבואר בשו"ע שם (סעיף יא) שבמקום
שדחקה עצמה אין לה שום תביעה על בעלה .והביא מדברי התוס' (כתובות קח ).ד"ה
הא מני שכתב:
"שאין הדבר ברור שהיה מתחייב זה הבעל מזונות שמא היה יכול
להפטר שהאשה עצמה היתה מצמצמת אם לא היתה מוצאת מי
שממציא לה מעות אע"ג דבפסקו לה בי"ד מיירי".
ורצה להוכיח מדברי תוס' שאף במקום שפסקו לה בית דין עכ"ז אמרינו סברא
שהייתה דוחקת עצמה.
אמנם לדעתי נראה שאין הדבר כן כלל ועיקר .ואין דברי השו"ע והתוס' נוגעים
לנידון דידן.
הנה צריך לדעת שבסוגיא זו קיימים שני מיני תביעות :תביעת המפרנס את הבעל
ותביעת האשה את בעלה.
כל דברי השו"ע שהבעל נפטר מחיוב מזונות אינם אמורים אלא כלפי חיובו כנגד
המפרנס ,ואף דברי התוס' שהובאו דכתוב בהם שלעולם הבעל פטור אף כשפרנס
במקום שפסקו הבית דין שחייב לשלם אינם אלא כלפי חיוב הבעל למפרנס .אבל חיוב
הבעל כלפי אשתו קיים ועומד שהרי הלכה פסוקה היא שאם לותה ואכלה חייב הבעל
לשלם ועי' בתוס' שם (קז ).ד"ה ואם בא שכתב להדיא שדין לותה ואכלה נאמר אחרי
שפסקו לה בית דין ,וע"כ שיש חילוק בין תביעת המפרנס שממנה נפטר הבעל אף
בפסקו בית דין כמש"כ התוספות שהביא הרה"ג אלגרבלי שליט"א ובין תביעת האשה
שהבעל נותר חייב לה עכ"פ אחרי תביעתה בבית דין.
וכן מתבאר מדברי הר"ן שם וז"ל (סג .מדפי הרי"ף):
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"וכ' הרשב"א ז"ל בפ' אין בין המודר דכי אמר חנן אבד את
מעותיו דוקא במפרש שמחמת מזונות שחייב לה בעלה הוא נותן
לה בכה"ג הוה ליה כפורע חובו של חבירו שהוא פטור לחנן
כדאיתא בגמ' משום דמבריח ארי בעלמא הוא אבל פרנס סתם
חוזר וגובה לפי שכל המפרנס סתם אינו מפרנס בתורת מתנה
אלא בתורת הלואה והויא לה כלותה ואכלה והביא ראיה דמפרנס
סתם לא אמרינן במתנה קיהיב ליה אלא לשם הלואה מיורד
לשדה חבירו ונטעה שלא ברשות דחייב בעל השדה לשלם ולא
כל הימנו שיאמר במתנה נתת לי ועוד ראיה מדגרסינן בירושלמי
בפרק איזהו נשך וכו' אלמא המשרה חבירו בתוך ביתו סתם לאו
למתנה איכווין אלא לשכירות וכיון שכן המפרנס אשת חבירו
סתם חוזר וגובה ממנו אלו דבריו ז"ל" .וממשיך הר"ן" :ולא נראו
לי דנהי דהני מוכחי דהמהנה את חבירו סתם לאו לשם מתנה קא
מכוין אפ"ה המפרנס אשת חבירו סתם לחנן הניח מעותיו על קרן
הצבי משום דנהי דלא בתורת מתנה קא עביד מיהו סתמא
אדעתא דבעל נחת ולא אדעתא דידה שכבר הוא יודע שאין
לאשה זו נכסים שיהא נפרע אלא מבעלה ולא מסיק אדעתיה
נמי שתתחייב היא בהן כדי שתוכל לגבות מבעלה ולהגבותו
דלאו כולהו אינשי דינא גמירי אלא סתמא אדעתא דבעל נחית
ומשום הכי נהי דבתורת מתנה לא קא עביד כדמוכחי הנך ראיות
דאייתי הרשב"א ז"ל אפ"ה לחנן הניח מעותיו על קרן הצבי
דמסתמא אדעתא דבעל קא עביד וסתמא דלישנא דמתני' הכי
משמע".
מבואר מדברי הרשב"א והר"ן שכל דברי חנן שאיבד מעותיו נאמרו רק כלפי
תביעת המפרנס את הבעל שע"ז אמר חנן שאיבד מעותיו ,אבל לא דיברו כלל
מתביעת האשה כלפי בעלה .וכמו שכתב הרשב"א "דכי אמר חנן שאיבד מעותיו
דווקא במפרש שמחמת מזונות שחייב לה בעלה הוא נותן לה" .כלומר ,שכל הדין של
חנן הוא באופן שהמפרנס מתכוון לשלם את החוב של הבעל ואח"כ רוצה לתובעו בדין
ועל זה אמר חנן שאיבד מעותיו בגלל שהוא פורע חובו ומבריח ארי ,אבל במקום
שמתכוון המפרנס לתת מתנה לאשה או אפילו להלוות לאשה עצמה כגון במפרנס
בסתם ,ואינו מתכוון כלל לשלם את חובות הבעל אין זה קשור כלל לדינו של חנן ,ואף
הר"ן לא נחלק עליו ביסוד זה אלא שסובר שאף בסתמא דעתו של המפרנס לפרוע את
ח ובות הבעל .אבל במקום שברור שאין כונת המפרנס לשלם את החוב של הבעל
פשיטא שלכו"ע אין שייכות לדינו של חנן ,אלא דינה של האשה שחוזרת ותובעת את
בעלה כמו שכתב בשו"ע אשה שלותה ואכלה בעלה חייב לשלם.
ואף כי נכון הוא שבמקום שבו המפרנס ירד על דעת לשלם חוב הבעל נפטר
הבעל גם מחיובו כלפי אשתו ,שהרי זו הייתה מטרת המפרנס לשלם את חוב הבעלוהרי
זה כאילו הבעל שלח לאשה .אך נפקא מינה ממה שכתבנו למקום שבו המפרנס ירד
שלא ע"ד חוב הבעל אלא ע"ד מתנה או הלוואה לאשה שבכגון דא אע"פ שפשוט
שאין המפרנס יכול לתבוע את הבעל כלל אבל עדיין האשה יכולה לתובעו וחוב הבעל
כלפיה שריר וקיים .ואמנם ייתכן שבזמן חז"ל היה מציאות שהאב היה מפרנס את בתו
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ע"מ לתבוע אח"כ את התשלום מבעלה וממילא היה הבעל נפטר מצד דינו של חנן ,אך
בזמננו ברור הדבר שהאב המפרנס את בתו אינו מעלה בדעתו לשלם את חובות הבעל,
אלא מתכוון לזון את בתו כפי שזן את שאר ילדיו מתוך חיבתו ודאגתו לשלומם.
ויכולני להעיד שבכל שנותיי בבית הדין מעולם לא נפגשתי בתביעה של אב להחזר
הוצאות עבור מזונות בתו ,וש"מ שבעיני האב הוא זן את בתו במתנה גמורה ואינו
חושב כלל על האפשרות לתבוע את חתנו ,ומעתה החוב של הבעל עצמו כלפי אשתו
עדיין תקף ומחויב לשלם לה מזונותיה.
ולפיכך בנידון דידן שמודה הרב אלגרבלי שליט"א שאביה פרנסה בתורת מתנה
ולא בתורת תשלום חובות הבעל ,וכך אכן האומדנא הפשוטה כמשכ"ל ,נראה שחיוב
הבעל לאשתו נותר על כנו ואינו יכול לפטור עצמו מטענת "הניח מעותיו על קרן
הצב י" .שכן כאמור טענה זו סובבת ביחס לחיובו של הבעל למפרנס אבל כאן מדין
חיובו לאשה קאתינן עלה.
שוב מצאתי שכן הובא באוה"פ בשם ספר מטה לחם (סימן ע' עמוד  .)74וזה
לשונו שם:
" דאם פירנסה אביה דרך מתנה לה ולא על דעת להשתלם ,נמצא
דלא כיון אביה לפרוע חוב הבעל כדי שעי"ז יפטר הבעל ממה
שתובעתו האשה ,א"כ חיוב הבעל במקומו עומד ,כמו בפסק לזון
בת אשתו חמש שנים ונשאת הבת אח"כ ,דנמצא דכבר בא לה
עכשיו חיוב המזונות מבעלה ואפ"ה לא נפטר המתחייב הראשון
וזה זנה וזה נותן לה דמי מזונות ,והדבר מפורש בטור לקמן סימן
עא בשם הר"מ ,שכתב דאפילו יש להם (לבנים) נכסים שנפלו
להם מבית אבי אמם ,כיון דתקנת חכמים היא זכו במזונותיהם
והביאו הרא"ש (פ"ד דכתובות סי' יד) ,ושם כתב "דומיא דמזונות
האשה" ,הרי בהדיא דפשיטא ליה דבמזונות האשה עצמה הגם
דיש לה ממון להתפרנס אפ"ה איתא לחיובו של הבעל וכו' ,ומינה
דהיכא דלא חזינן דדעת האב היה ע"מ לפרוע כי אם מתנה
לדידה דוקא ,תוכל היא לתבוע מהבעל וכו'".
והם הם הדברים.
דין דחקה עצמה הוא מדין מחילת האשה
הרב אלגרבלי שליט"א לפטור הבעל מדין דחקה עצמה.
ומה שכתב כבוד הגאון
הנה הדין מבואר שם סעיף יא:
"הרי שלא תבעה ולא לותה ולא מכרה אלא דחקה עצמה ביום
ובלילה ועשתה ואכלה אין לה כלום".
ובח"מ שם ס"ק מא כתב:
"כלומר שאינה יכולה לתובעו בעד מותר מעשה ידיה דכל כגון
זה ויתרה לגבי בעלה".
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כלומר שמדין מחילה שנו כאן שפטור הבעל ,שבמה שהאשה דחקה עצמה מוכח
שמחלה לבעלה על יתרת חיוב המזונות .וא"כ כיצד ניתן לומר שהאשה מחלה בנידוננו
והרי עינינו הרואות שתבעה וחזרה ותבעה להגדיל את מזונותיה (כמצוטט בפסק הדין
של בית הדין האזורי מיום  .)1.9.13ובאמת הדבר מפורש בלשון השו"ע "הרי שלא
תבעה וכו' אין לה כלום" .ומינה ,שאם תבעה שפיר יש לה ואין כאן מחילה .וממילא
בני דון דידן נראה שאין מקום לפטור הבעל מחיוב מזונותיו ויש לקבל את הערעור
ולחייב הבעל כפי חיוב מזונות של אדם בינוני.
פרנסה אחר בתורת מתנה לא איבדה מזונותיה מבעלה
והנה היה מקום לומר שמכיוון שהאשה הייתה חיה באותו זמן בבית אביה וניזונית
ממנו ,א"כ שוב אין לאשה שום תביעה כלפי בעלה שהרי לא הייתה צריכה למזונות
כלל שאביה פרנסה ונתן לה מדור וממילא בטלה תביעתה להגדלת חיוב המזונות.
אמנם נראה פשוט שאין זו טענה .אלא שחיוב הבעל למזונות קיים ועומד אף
באופן שהאשה ניזונית ממקום אחר .ונביא בעזה"י ראיות לזה.
א) המשנה בכתובות (קב ):דנה בעניין מי שנתחייב לזון את בת אשתו ואח"כ היא
נישאה ,ומבואר במשנה שם:
"הנושא את האשה ופסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים
חייב לזונה חמש שנים וכו' נישאת ,הבעל נותן לה מזונות והן
נותנים לה דמי מזונות".
כלומר ,מדובר על אשה שאביה החורג כבר נתחייב לאמה לפרנסה וממילא אין
לה צורך במזונות מבעלה ,ובכל זאת מבואר במשנה שבעלה חייב במזונותיה.
ובתוס' שם ד"ה הנושא" :סלקא דעתין דלא מיחייב דכיון דיש לה מזונות מאחר
כאילו התנה עמה ע"מ שאין לה עליו מזונות קמ"ל".
כלומר ,תוס' הקשה מה באה המשנה לחדש הרי הלכה פשוטה היא שהבעל חייב
במזונות אשתו .והנה לא היה ניחא לו לתוספות לומר שחידוש המשנה הוא שאע"פ
שיש לה מזונות מאביה החורג עכ"ז בעלה עדיין מחויב במזונותיה ,מוכח זה שלא היה
אפילו הוה אמינא לומר שמה שהאשה מקבלת מזונות ממקום אחר יגרום לבעל להפטר
מחיובו הוא ,ולכן תוספות היה צריך לחדש שהיה מקום לומר שמחמת שמקבלת
מזונות ה"ז כאילו התנה עמה שיפטר מהזונות קמ"ל שלא כן אלא עדיין נשאר חייב
במזונות .ועכ"פ מוכח מתוס' שבעלמא אף מי שניזונית מאחר פשוט הדבר שאין זה
סיבה לפטור את הבעל מחיוב המזונות ,שמה בכך שניזונית מאחר סו"ס הבעל חייב לה
מזונות מחיובי הנישואין.
ב) עוד ראיה ממה דאיתא שם במשנה (כתובות קג:).
"אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא יכולין היורשים לומר לה אם
את אצלנו יש לך מזונות ואם אין את אצלינו אין מזונות אם
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היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים זנין אותה והיא בבית
אביה".

והגמרא שם מבארת שהמשנה עוסקת באלמנה שאינה דרה עם היורשים בלי
סיבה מוצדקת שאין נותנים לה מזונות אלא כפי ברכת הבית (כלומר ,כפי מה שהיו
מוציאים עליה אם הייתה נשארת לגור יחד אתם) ,אבל במקום שיש לה טעם הגון כגון
שהיורשים הם ילדים וגם היא ילדה ואינה יכולה לגור עמם צריכים לתת לה מזונות
מושלם גם כשעזבה אותם והלכה לגור בבית אביה .והנה כאן מדובר שנמצאת בבית
אביה ומסתמא ניזונית ממנו ואע"פ כן במקום שיש לה טענה טובה חייבים היורשים
לזון אותה מזונות שלימים .וממילא יש ראיה למה שכתבנו שאע"פ שאשה ניזונית
ממקום אחר עכ"ז לא פקע חיוב המזונות של בעלה.
ג) וכן איתא ברא"ש בכתובות (פ"ד סימן יד) וזה לשונו:
"שמעינן מינה שחייב לזון בניו ובנותיו כשהם קטני קטנים
ואפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם פסק רבינו
מאיר דחייב לזונם דכיון דתקנת חכמים היא זכו במזונותיהם
אפילו יש להם להתפרנס משלהם דומיא דמזונות האשה מדכלל
מזונות האשה דקתני ומוסיפין על מזונותיה בשביל הקטן אלמא
דין אחד להם".
כלומר הרא"ש בשם רבינו מאיר משווה דין מזונות הקטנים למזונות האשה וכשם
שבמזונות האשה חייב אף אם יש לה ממון ממקום אחר הוא הדין במזונות הקטנים.
הרי לפנינו מפורש דעת הרא"ש ורבינו מאיר שהבעל חייב לזון אשתו אף אם יש
מקורות אחרים ליזון מהם.
וכן כתב במפורש החת"ס (אבה"ע סימן קלא ,הובאו דבריו בפת"ש סימן ע סק"ב)
וז"ל:
"ואפילו יש לה כמה אלפים מ"מ היא תובעת מזונות ממנו ואם
לא ייתן לה הרי היא מורדת בו ויוצאת ממנו על כורחו".
כלומר ,דעת החת"ס שאף אשה שיש לה הון עצמי יכולה לדרוש מבעלה מזונות.
ואם כן ,אף אנו נאמר ,מה בין מתנה מרובה כגון שקיבלה סך גדול המספיק לדמי
מזונות לשנה שלימה שבכל זאת אינה מחויבת להשתמש בו ועל הבעל מוטל לפרנסה
כמו שכתב החת"ס ובין מתנה מועטת שמקבלת האשה מאביה מידי יום ביומו מזונות
כד י קיומה ,גם זה כמו כן לא יהיה סיבה לפטור את הבעל מחיובו .ולכן ברור שכל
שהאשה תובעת את בעלה בבית דין לשלם לה צרכיה אינו נפטר מהם אף אם מצאה
מי שייתן לה בינתיים מזונות ממקום אחר.
ד) אך לכאורה יש להביא ראיה נגד זה .דהנה במשנה בנדרים לח (הובא לעיל)
איתא שמותר למודר הנאה לזון אשתו ובניו וכתב הר"ן שאע"פ שנהנה ממנו שאין הוא
חייב מעתה במזונות אשתו ובניו עכ"ז מותר כיוון שממילא מתהני עיי"ש .ולכאורה
מוכח מדברי הר"ן שע"י מה שזן חבירו את אשתו ובניו שוב נפטר הבעל מעצם החיוב
מזונות שלו ודלא כמש"כ.
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ונראה שאין כוונת הר"ן לומר שאין האשה יכולה לתבוע בדין את חיוב המזונות
שלה אלא כוונתו שבפועל האשה לא תבוא לתבוע כיוון שכבר יש לה מזונות ולמה
תתבע .אבל לעולם הבעל מחויב עדיין במזונותיה מחמת החיוב שלו .וכן מצאתי
שביאר כן הגאון הרב א' שיינפלד שליט"א (הובא בפד"ר יד עמ'  .)128והביא ראיה לזה
מדברי ר"ת שמפרש את המשנה שם בבנים שהתחייב להם קודם הנישואים לזונם
(שאחרת מדוע חייב לזון בניו שמעל גיל שש) והרי ודאי שמחיוב זה אינו נפטר במה
שחבירו פורע שהרי זה חיוב ממוני לכל דבר ,וע"כ שכונת המשנה לומר רק שע"י
שחבירו זן אותם ממילא לא יצטרכו למזונות ולא יבואו לתבוע אותו אלא ימחלו לו
על חיובו אבל לולא המחילה עדיין נשאר בחיובו.
מסקנת הדברים – יש לקבל הערעור
מעתה מתבאר שאין מקום לפטור הבעל מחמת שנזונית ממקום אחר .וחיוב הבעל
במקומו עומד לזון אשתו כפי הראוי לאדם בינוני אף אם לא היה ביכולתו לעמוד בזה
בשעתו כ מבואר לעיל .ולכן נראה לי לקבל את הערעור ולחייב את הבעל במזונות
הראויים לה.
הרב א' אהרן כץ
ראיתי מה שכתבו עמיתיי הרה"ג ודעתי היא כפי מה שכתבתי.
דהנה מה שהוכיח עמיתי הרה"ג אהרון כץ שליט"א מלשון הרמב"ם שכתב שבעני
שבישראל נותן לה "לחם שתי סעודות בכל יום סעודה בינונית של כל אדם" ושאר
התוספות שמביא הרמב"ם שהעני מחויב ליתן לאשה שזה מוכח שגם עני מחויב לתת
כאדם בינוני ,נראה שיש לדחות ,שאפשר לומר שהרמב"ם איירי בעני כזה שיש לו
אפשרות לתת סעודות כאדם בינוני ועדיין נחשב כעני ומדויק מלשון הרמב"ם בהמשך
שכתב" :ואם היה עני ביותר ואינו יכול ליתן לה אפילו לחם שהיא צריכה כופין אותו
להוציא".
משמע דתרי גוונא עני אבל באמת עני שיש לו לחם אבל אין לו את שאר
התוספות כפי שמפרט הרמב"ם באמת אינו מחויב .ויעו' בהפלאה סי' ע' שמבואר
בדבריו שכך דעתו בהבנת הרמב"ם.
עוד הביא עמיתי ראיה מר' ירוחם שהביאו הב"י בסי ע' שמוכח מלשונו שחיוב
המזונות בעני מוגדר כבעל חוב – יעו' בתשובת מהרי"ט ח"א סי קי"ג שמדבריו שם
משמע שמפקפק בדבר האם יש לזה גדר בעל חוב ,ולכאורה אפשר לומר שגדר החיוב
הוא מדיני האישות ולא כדין בעל חוב .וז"ל המהרי"ט שם:
ועל טענת המזונות שהיא טוענת שאינו יודע להרויח ואביו אמר
כי אינו רוצה עוד לפרנסו אלא אם כן תבא אל ביתו ,בזה יש
לדון מהא דאמרי' התם בס"פ המדיר אמר רב האו' איני זן ואיני
מפרנס יוציא ויתן כתובה ופליג עלה שמואל עד שכופין אותו
יכופוהו לזון ופסק הרי"ף ורבינו חננאל כשמואל .אבל הרא"ש ז"ל
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כתב שבה"ג פוסקים כרב וכן מסתבר שאשה בושה לבא לבית
דין בכל פעם .ומיהו ה"מ דיש לו ואינו רוצה אבל כגון זה שאין
ידו משגת איכא למימר שאנוס הוא ומה בידו לעשות ובהא כ"ע
מודו שאין כופין .ואיכא למימר נמי דבהא כ"ע מודו שכופין כיון
דידעינן דלא מצי קאים בספוקה כלל ,דע"כ לא אמר שמואל עד
שכופין אותו לכתובה יכופוהו לזון אלא דיש ספק בידו לזון אבל
זה הרי אנו יודעים שאינו יכול לזון .וכבר פסק הרמב"ם ז"ל פי"ב
מהלכות אישות וזה לשונו ,ואם היה עני ביותר ואינו יכול ליתן
לה אפילו לחם שהיא צריכה לו כופין אותו להוציא ותהיה
כתובתה עליו חוב עד שתמצא ידו עכ"ל .וכתב הרב המגיד שכן
היא סברת הרשב"א ז"ל .אלא שהרב מהר"י קארו ז"ל כתב שם
בשם רבינו ירוחם ז"ל שתמהו על הרמב"ם ז"ל למה כופין אותו
להוציא מאחר שאין לו ממה לזונה להוי כמו ב"ח שאין לו .וכתב
ז"ל דיש לתמוה על תמיהת' דמה ענין זה לזה דבב"ח אין תקנה
בדבר מה שאין כן בנדון זה שיש תקנה שיוציאנה ומאחר שא'
מתנאי הנשואין הוא המזונות אם אין לו במה לזון עד כאן דבריו:
[ ]...והנני יוסיף להפלא הפלא ופלא דמה מקום לתמיה זו שתמהו
ורצו לדמותו לבעל חוב שאין לו ,וכי כלום מתבקש ממנו שימכר
בעבד עברי או שיעבוד עבודה שהיא זרה לו הרי אמרו האו' איני
זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתוב' וכ"ת שאני הכא דאניס ומזל'
גרס ,א"כ גם בנפל' לו מומי' גדולי' כגון שנסמא בשתי עיניו או
נתקטטו שתי ידיו או שנעשה מוכה שחין ובעל פוליפוס אנוס
הוא ונימא מזלה גרס ,והרי שנינו בהם כופין אותו להוציא
וכדכתב התוס' דליכא למימר באשה נסתחפ' שדך שהבעל אינו
שדה של אשתו והיינו טעמא דהאשה היא שדה של בעל לפי
שעל ידי כתובה זוכה בה כל זמן שהוא רוצה יוציא ויתן כתוב',
ועכשיו שנולדו בה מומין נעשה כאילו נסתחפ' אותה כתובה
שכתב לה ואם בא לגרשה יתן לה כתובה שחייב על עצמו .אבל
האשה לא נתחייבה כלום לבעל אלא גופה עצמה הקנת לו ע"ת
שיזונה עכשיו שאינו זונה יוציא כמי נולדו בו מומין שע"מ כן
לא נישאת לו .ותדע דבירושלמי עבי' קל וחומר אם מפני ריח
הפה כופין מפני חיי נפש לא כל שכן וריח הפה שכופין עליו לא
בשנולד לאחר שנישאת הוא ואעפ"כ אומרת לו על מנת כן לא
נשאתי לך במזונות שהן חיי נפש לא כ"ש.
[ ]...ועוד אפילו תימא דדמי לבעל חוב ב"ח כי האי גוונה כיוצא
בו הוא דנהי דלמזונות דעד השתא חשיב כב"ה שהעני שכבר
נתחייב בהם ,אבל לגבי מזונות דמכאן ולהבא יכולה שתאמר
איני רוצה שתהיה בעל חוב שלי בהם כיון שאין לך במה לפרוע.
הא למה זה דומה למי שהשכיר בית לחבירו בשנים עשר דינרים
לשנה בדינר לחדש לפרוע בכל חדש וחדש והרי הוא עני שאין
ספק בידו לפרוע מה שעבר ומה שעתיד לבא ,וכי לא יוכל לומר
לו צא מביתי שעל מנת כן לא השכרתי לך ,ולמה תתחייב במה
שאין אתה יכול לפרוע ואם היית ב"ח אחר פשיא שאינו יכול
להוציאנו מבית דירה שלו שהוא דר בה עד י"ב חדשים דומיא
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דכסו' דתנן בערכין מניחין לו מזון שלשים יום וכסות י"ב חדש
דדרשינן ואם מך הוא מערכך החייהו מערכך .אבל אצל ביתו
נראה דבר פשוט דמצי מסלק ליה שלא השכיר לי אלא על מנת
שיפרע לו חדש בחדש .ותו לפי דבריו דכי היכי דבב"ח לא
כייפינן ליה אף בבעל לא כייפינן ליה להוציא מטעם דרב דאמר
האומר איני זן ואיני מפרנס כופין אותו להוציא ,דמה ענין יציאה
אצל מזונות יהא כב"ח ייכופוהו לזון כמות שהוא חייב ואי מטעם
דלא מצי קאים עמיה בכל זמנא בדינא ודיינא כייפי' ליה אלא
מעתה ב"ח שחייב לחבירו ק"ק זוז לפרוע לו בכל יום זוז אחד
ואומר איני נותן וכפוהו לפרוע כל חובו בבת אחת משום דלא
מציא ראשי בדינא ודיינא עמיה .הא אין עליך לומר אלא אשה
שאני שלא נשאת אלא ע"מ שיזון ויפרנס בשופי ומתו שיושם
במשפט כל בני ישראל הכשרים ,אף אתה אומר אם עני הוא
ואין ידו משגת שעל מנת כן לא נשאת ויפטרנה בגט.
לאור האמור אני נשאר בדעתי כפי שכתבתי ,והלכה כדעת הרוב.
הרב ציון אלגרבלי
ראיתי את דברי חברי ועל כן אבקש להרחיב במסקנתי לקבל את הערעור.
לפנינו מקרה של אדם שחויב בבית הדין האזורי לשלם לאשתו מזונות בסך
 ₪ 1,000לחודש ,בנוסף ל־ ₪ 2,200עבור שני ילדיו .האשה טענה שסכום זה אינו
מספיק למזונותיה ,וביקשה מבית הדין האזורי להגדיל את חיובו לשיעור מזונות של
"אדם בינוני" ,בית הדין דחה את הדיון בטענתה לאחר הגט ,ובינתיים ניזונה האשה על
ידי אביה ,ובסופו של דבר נדחתה טענתה על ידי בית הדין האזורי.
כעת מערערת האשה על ההחלטה ,לטענתה הכסף ניתן לה על ידי אביה בתורת
הלוואה ,ולכן זכותה לתבוע כסף זה מבעלה גם למפרע .הבעל טוען שאין לו אפשרות
לעמוד בסכום מזונות גבוה יותר.
הגר"צ אלגרבלי הסכים לפסק הדין של בית הדין האזורי מכמה טענות ,בעוד
הגר"א כץ החליט לקבל את הערעור .הוויכוח ביניהם נסוב סביב שלוש נקודות
עיקריות :א .האם לאדם עני שאין ביכולתו לפרנס את אשתו כאדם בינוני ,מוטל חיוב
ממוני לעשות כן אלא שהוא אינו יכול לשלם את חובו או שחוב המזונות הוא מתנאי
האישות ביניהם ,וכל עוד הבעל עושה כפי יכולתו אין לה תביעה ממונית כלפיו .ב.
האם שייכת כאן סברת התוס' בכתובות קח א שהאשה יכולה לצמצם את עצמה .ג.
בהנחה שאכן חל על הבעל חיוב ממוני כבע"ח ,האם באופן שהאשה ניזונה על ידי
אביה ,יש לה זכות לתבוע מבעלה את דמי המזונות שנתן לה אביה.
דין לוותה ואכלה
בכדי להבין את הדיון שלפנינו יש להקדים את עיקרי הדברים שעליהם בנויה ההלכה
בעניינים אלו .עיקר הסוגיא בנויה על שני מקורות שלכאורה סותרים זה לזה:

רמב
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דברי המשנה בכתובות קז ב:
מי שהלך למדינת הים ,ועמד אחד ופירנס את אשתו ,חנן אומר:
איבד את מעותיו ,נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו :ישבע
כמה הוציא ויטול .א"ר דוסא בן הרכינס :כדבריהם .א"ר יוחנן בן
זכאי :יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי.
וכנגד זה דברי הברייתא שם:
כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות ,אי אתה יכול לומר ביושבת
תחת בעלה ,שהרי בעלה חייב במזונות ,אלא כגון שהלך בעלה
למדינת הים ,לותה ואכלה עמדה ומיאנה .טעמא דמיאנה ,הא לא
מיאנה יהבינן לה.
דברים אלו לכאורה סותרים זה את זה ,וע"ז נאמרו כמה תירוצים בראשונים.
הרי"ף (סג ,ב בדפיו) כתב על דברי הגמ' בביאור הברייתא הנ"ל:
ושמעינן מהא דאפילו חנן דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי ,הני
מילי פרנס ,אבל לותה ואכלה מוציאין ממנו.
והרא"ש (סי' ה) כתב:
והתוספות כתבו דווקא אם לוותה אחר שפסקו לה ב"ד מזונות.
משום דקשיא להו ההיא דלעיל ואם אמר צאי מעשה ידיך
במזונותיך רשאי כדפרישית לעיל (סי' ב) ,ומפרשי' דמתניתין
דחנן דאמר אבד מעותיו משום דפרנס מעצמו ,הא אם לותה
משלם ,מיירי כשפסקו לה בית דין תחלה .ופשטא דמתני' לא
משמע הכי דאיירי דוקא כשפסקו לה ב"ד ,ועוד וכו' .הלכך נראה
דאם לוותה בעדים ,אף בלא פסק דין חייב לפרוע ,ומוציאין מן
הבעל מה שהלוה לה מדרבי נתן.
והר"ן (שם) כתב בשם הרשב"א:
וכ' הרשב"א ז"ל בפ' אין בין המודר [דף לג ב] דכי אמר חנן אבד
את מעותיו דוקא במפרש שמחמת מזונות שחייב לה בעלה הוא
נותן לה דבכה"ג הוה ליה כפורע חובו של חבירו שהוא פטור
לחנן כדאיתא בגמ' [שם] משום דמבריח ארי בעלמא הוא אבל
פרנס סתם חוזר וגובה לפי שכל המפרנס סתם אינו מפרנס
בתורת מתנה אלא בתורת הלואה והויא לה כלותה ואכלה .והביא
ראיה דמפרנס סתם לא אמרי' במתנה קא יהיב ליה אלא לשם
הלואה מיורד [ב"מ דף קא א] לשדה חברו ונטעה שלא ברשות
דחייב בעל השדה לשלם ולא כל הימנו שיאמר במתנה נתת לי
ועוד ראיה וכו' אלו דבריו ז"ל.
כלומר ,ישנם כאן שלושה תירוצים לשאלה הנ"ל :הרי"ף והרא"ש מתרצים ,שיש
לחלק בין פרנס מדעתו לבין לוותה ואכלה .התוס' מתרצים שגם בלוותה ואכלה אינו
חייב אלא אם לוותה אחרי שפסקו לה בית דין .והרשב"א מתרץ שלא פטר חנן את
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הבעל אלא במקרה שמפרש שמחמת מזונות של הבעל הוא נותן לה ,אבל אם זן אותה
בסתם ,מסתמא על דעת הלוואה נתן לה ,ולכן הבעל חייב לשלם.
ובשו"ע סי' ע ס"ח פסק בפירוש כדברי הרי"ף והרא"ש ,וז"ל:
הלך בעלה ,ולותה ואכלה ,חייב לשלם .עמד אחד מדעת עצמו
וזנה משלו ,אין הבעל חייב לשלם לו ,והרי זה איבד מעותיו.
ובבית שמואל שם ס"ק כה כתב:
וזנה משלו .ואין חילוק בין אם זנה אותה סתם ובין אם זנה אותה
לשם מזונות הבעל ,לא כהרשב"א.
בגדר חיוב מזונות
בעניין חיוב מזונות נחלקו כאמור הגר"צ אלגרבלי והגר"א כץ האם חיוב המזונות הוא
חיוב מדיני האישות של הבעל כלפי האשה או שהוא כעין חיוב ממוני רגיל .והנה
לאחר העיון בדבריהם נראה שיש כאן מחלוקת קיצונית ,דהיינו שלדעת הגר"צ
אלגרבלי חיוב המזונות אינו אלא התחייבות מדיני האישות ,ונפק"מ לכך שאדם עני
ביותר שאין לו שום אפשרות לזון את אשתו כפי חיוב המזונות המוטל עליו אינו חייב
כלל לזונה ביותר ממה שיש בידו ,ובמקרה כזה אפילו אם האשה לוותה ואכלה והבעל
העשיר אחר כך ,אין הוא חייב בהחזר הלוואתה .לעומת זאת הגר"א כץ נוקט שחיוב
מזונות הוא חיוב ממוני לכל דבר ,ולדעתו ברור שבמקרה הנ"ל הבעל חייב להחזיר את
ההלוואה שלקחה האשה .אלא שהוא מוסיף וטוען שאפילו אם האשה קיבלה את
המזונות במתנה מאדם אחר ,כך שבפועל לא היה לה צורך במזונות ,מכל מקום החיוב
שלה כלפי בעלה אינו פוקע משום כך ,וזכותה לתבוע ממנו החזר של דמי המזונות
שהתחייב לה .לדעתו מה שאמרו שאדם אחר שזן מדעתו הניח מעותיו על קרן הצבי
אינו אלא כלפי התביעה שלו כנגד הבעל ,אבל האשה אינה מפסידה משום כך את
זכותה.
והנה עיקר החקירה בעניין מזונות לכאורה תלויה במחלוקת מפורשת בין
הפוסקים ,במקרה שהאשה צמצמה ולא אכלה כפי המזונות שחייב לה בעלה ,שהרמ"א
בסי' ע ס"ג פסק (על פי דברי הטור)" :צמצמה והותירה מאלו המזונות הוא של בעל".
ולכאורה טעמו שחיוב מזונות אינו חיוב ממוני רגיל ,אלא חיוב הבעל לזון את
אשתו כפי צורכה ,וממילא כאשר היא צמצמה והסתפקה בפחות ,אע"פ שאינה חייבת
לעשות זאת ,הבעל אינו חייב להשלים לה.
ועכ"פ מדברי הרמ"א יש לכאורה ראיה ברורה נגד מ"ש הגר"א כץ שאפילו
בקיבלה מתנה מאדם אחר יכולה לתבוע מזונות מבעלה ,ומסברא לא נראה שקיבלה
מתנה עדיפה מצמצמה את עצמה והסתפקה בפחות.
אולם בפתחי תשובה שם ס"ק א כתב:

רמד
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עיין בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' ע"ח וסי' פ' שכתב דאין זה
מוסכם להלכה ,דממה שאמרו בס"פ אף ע"פ מותר מזונות לבעל,
אין ראיה ,כי שם לא מיירי בצמצמה ,אלא שניתותרו ממילא,
כגון שהיא בטבעה אינה אוכלת כ"כ כשיעור שקצבו חכמים
לסתם נשים ,וכמו שפירש"י שם בהדיא ,ובזה הדבר פשוט שהוא
לבעל ,שהרי אין הבעל חייב ליתן לה יותר ממה שצריכה היא.
אבל בצמצמה וסבלה רעבון ודוחק יכולה לומר שבשביל עצמה
עשתה כן ולא שיזכה בה בעלה .וכן מפורש בתוס' נזיר דף כ"ד
ע"ב בד"ה שקימצה ,דאם צמצמה מפיה ולא אכלה כדי שובע
הוא דידה ,אלא דאם יש מותר מחמת שהוזלו המזונות הוא
לבעל ,וכן מפורש בר"ן נדרים דף פ"ח ע"א ע"ש .ולכן פסק הלכה
למעשה שאין להוציא מיד האשה .והסכים עמו רבו הגאון בעל
נו"ב ז"ל ,וכתב דלא משום דהאשה יכולה לומר קים לי אתינן
עלה ,דא"כ באם גם עתה היא רוצה מזונות הרי הבעל מוחזק
ויכול לומר להיפך קים לי וצא והתפרנס ממותר המעות שבידך,
אלא דבאמת דין זה ברור ולית ביה ספיקא כלל ע"ש באריכות,
וכ"כ בספרו דגול מרבבה בסי' זה.

והפשטות בדעתם של הנודע ביהודה ותלמידו התשובה מאהבה היא שחיוב
המזונות הוא חיוב ממוני רגיל כפי מה שהאשה צריכה ,ולכן אם היא צריכה כשיעור
אדם בינוני אלא שצמצמה את עצמה והסתפקה בפחות ,המזונות שייכים לה.
אמנם גם לדבריהם אין ראיה ליסודו של הגר"א כץ ,שהרי הם מדברים במקרה
שהאשה צמצמה את עצמה בכוונה ,ובמקרה כזה יש לומר שיש למזונות שהותירה
כעין דין של ממון שלה ,וכאילו קיבלה את המזונות וחסכה אותם לעצמה .מה שאין כן
במקרה שקיבלה מתנה מאדם אחר ,ייתכן שיש לדמותו לאשה שאינה צריכה מזונות
כשיעור שקבעו חכמים ,שלכו"ע אינה מקבלת מבעלה יותר ממה שצריכה ,ואשה זו
אינה צריכה כלום ,שהרי היא קיבלה מזונות במתנה.
ומה שהוכיח הגר"א כץ כדבריו מהא דאם יש לה אדם אחר שיכול לזון אותה
שמ"מ בעלה אינו נפטר מחיוב המזונות ,לכאורה אינו דומה כלל לנדון דידן ,שכן
במקרים אלו יש לה צורך במזונות ,אלא שיש אדם אחר שחייב לתת לה כסף והיא
יכולה לקנות בכסף הזה מזונות ,וא"כ אין זה אלא כמו אשה שיש לה הרבה נכסים,
שוודאי לא עולה על הדעת שבעלה נפטר ממזונותיה ,וזכותה לתבוע ממנו שיזון אותה,
ואת הכסף שאותו אדם חייב לתת לה תשמור לעצמה .מה שאין כן במקרה של תביעה
של מזונות לשעבר ,במקרה שהיה אדם שזן אותה בפועל ,אין לנו מקור מכך לומר
שבעלה חייב לה מעות כנגד חיוב המזונות ,ויש לדמות מקרה זה לאשה שאינה צריכה
כלל מזונות או לכל הפחות לאשה שצמצמה והותירה.
ועיקר טענתו של הגר"א כץ – שכל דברי הפוסקים שהזן את אשת חבירו מעצמו
הניח מעותיו על קרן הצבי ,הכול מדובר כלפי זכות התביעה של אותו אדם ,ואילו
האשה עצמה יכולה לתבוע מבעלה – הוא דוחק גדול מאוד ,והפשטות הגמורה בדברי
הפוסקים היא שגם היא אינה יכולה לתבוע ממנו את מזונותיה.
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רמה

ומה שהביא ראיה מדברי הרשב"א והר"ן לדבריו ,הנה כאמור הרשב"א כתב:
אבל פרנס סתם חוזר וגובה לפי שכל המפרנס סתם אינו מפרנס
בתורת מתנה אלא בתורת הלואה והויא לה כלותה ואכלה.
וא"כ מדבריו ודאי שאין שום ראיה ,שכן הוא סובר שגם המפרנס בסתם נותן על
דעת הלוואה ,מה שאין כן במקרה שנתן במתנה בזה לא דיבר הרשב"א כלל .ואדרבה
מדבריו מבואר שאם היה נותן במתנה לא הייתה זכות תביעה ,וא"כ לדברי הגר"א כץ
היה לו להוסיף שאמנם הוא לא יכול לתבוע במקרה כזה אבל היא יכולה לתבוע ,ואם
כי כמובן שיש לדחות שהרשב"א לא התייחס לשאלה הזו ,אבל ודאי שאין ראיה
הפוכה מדבריו.
וכן הר"ן שחולק על הרשב"א כתב:
ולא נראו לי דנהי דהמהנה את חבירו סתם לאו לשם מתנה קא
מכוין ,אפ"ה המפרנס אשת חבירו סתם לחנן הניח מעותיו על
קרן הצבי ,משום דנהי דלא בתורת מתנה קא עביד מיהו סתמא
אדעתא דבעל נחת ולא אדעתא דידה ,שכבר הוא יודע שאין
לאשה זו נכסים שיהא נפרע מהם אלא מבעלה ,ולא מסיק
אדעתיה נמי שתתחייב היא בהן כדי שתוכל לגבות מבעלה
ולהגבותו ,דלאו כולהו אינשי דינא גמירי ,אלא סתמא אדעתא
דבעל נחית .ומשום הכי נהי דבתורת מתנה [לא] קא עביד,
כדמוכח הנך ראיות דאייתי הרשב"א ז"ל ,אפ"ה לחנן הניח
מעותיו על קרן הצבי ,דמסתמא אדעתא דבעל קא עביד ,וסתמא
דלישנא דמתני' הכי משמע.
וא"כ גם דבריו סובבים סביב דברי הרשב"א ,שמסתמא הזן אינו נותן את כספו
במתנה ,אלא שהוא חולק וסובר שמסתמא אין כוונתו להלוות לאשה ,אלא לפרוע את
חובו של הבעל ,ולכן גם בסתמא איבד את מעותיו .וא"כ מניין לנו איך יהיה הדין
במקרה שהזן אכן כן התכוון לתת בתורת מתנה .ואדרבה בדבריו נראה קצת יותר
לדקדק מכך שהוא לא מתייחס לזה שאם המפרנס נותן בתורת מתנה האשה תוכל
אח"כ לתבוע את בעלה ,ובניגוד לנותן בסתם שאינה יכולה לתבוע לדעתו .וכמובן ,גם
דקדוק זה אינו מחייב ,אבל מ"מ כך היא הפשטות בדבריו שבמקרה שנתן בתורת
מתנה הבעל פטור לגמרי ,ועכ"פ בוודאי שאין להביא ראיה להיפך.
ומה שהביא ראיה הח"מ ס"ק מא על דברי השו"ע בסעיף יא:
הרי שלא תבעה ולא לותה ולא מכרה אלא דחקה עצמה ביום
ובלילה ועשתה ואכלה( ,מא) אין לה כלום.
ועל זה כתב הח"מ:
כלומר שאינה יכולה לתבעו בעד מותר מעשה ידיה ,דכל כגון זה
ויתרה לגבי בעלה.
ומשמע מדבריו שמדין מחילה אינה יכולה לתבוע ,וממילא במקרה שאינה
מוחלת ,יכולה לתבוע .נראה שגם אין ראיה כלל ,שהרי הדיון כאן אינו על אשה

רמו
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שהסתפקה בפחות מהראוי לה [שעל זה דן הרמ"א לעיל בס"ג וכמו שהובאו דבריו
לעיל] ,אלא הדיון הוא על אשה שדחקה את עצמה ועבדה ביום ובלילה ,ובכסף
שהרוויחה קנתה לעצמה מזונות ,שבלא מחילתה ודאי שמה שהרוויחה שייך לה מכיוון
שבעלה אינו זן אותה ,וממילא דינה כאשה שמכרה מנכסיה כדי לזון את עצמה,
שוודאי יכולה לתבוע מבעלה שיחזיר לה את המגיע לה [אלמלא הסברא שמסתמא
מחלה לבעלה] ,ודינה כאשה שלוותה ואכלה ,אלא שהיא לווה מעצמה .אבל אין
להביא מכ אן ראיה כלל לנדון דידן שאין לה צורך במזונות מכיוון שמקבלת אותם
במתנה מאדם אחר.
וגם מ"ש הגר"א כץ שמסתמא היה שינוי ברגילות בדברים אלו בין זמן חז"ל
לזמננו ,קשה מאוד לומר דברים כאלו בלי שום מקור.
ואמנם כפי שציין הגר"א כץ באוצה"פ מובא כדבריו בשם ספר מטה לחם,
וב המשך הביאו כן גם בשם שו"ת השיב משה ,והוא גם מעיד שהמנהג בבתי דין היה
להגבות לאשה מזונות במקרים כאלו ,אולם כאמור הדברים נראים סותרים לפשטות
דברי כל הפוסקים .ולכן צ"ע אם ניתן להוציא ממון על פי דבריהם.
לסיכום :באופן שהאשה קיבלה מזונות במתנה מאביה או אדם אחר ,צ"ע אם יש
בכוחה לתבוע את בעלה שישלם לה את דמי המזונות שהיו מגיעים לה ,ולכאורה קשה
להוציא ממון על סמך טענה כזו.

לוותה ואכלה באדם עני
אלא שעדיין יש לדון בחלק השני של השאלה ,כיצד יהיה הדין בלוותה ואכלה,
שבאשה שהלך בעלה למדינת הים הדין פשוט שחוזרת וגובה מבעלה ,אלא שכאן
הואיל ומדובר באדם עני ,טוען הגר"צ אלגרבלי שאין לחייבו לזון כאדם בינוני.
והנה עיקר הדברים סובבים סביב פסק הרמב"ם (אישות פי"ב י–יא):
כמה מזונות פוסקין לאשה ,פוסקין לה לחם שתי סעודות בכל
יום סעודה בינונית של כל אדם באותה העיר שאינו לא חולה
ולא גרגרן ,ומאותו מאכל של אנשי אותה העיר וכו' .במה דברים
אמורים בעני שבישראל אבל אם היה עשיר הכל לפי עשרו,
אפילו היה ממונו ראוי לעשות לה כמה תבשילי בשר בכל יום
כופין אותו ופוסקין לה מזונות כפי ממונו .ואם היה עני ביותר
ואינו יכול ליתן לה אפי' לחם שהיא צריכה לו כופין אותו
להוציא ותהיה כתובתה חוב עליו עד שתמצא ידו ויתן.
ועל דברים אלו דנו הגר"צ אלגרבלי והגר"א כץ ,האם החיוב לזון כמו "אדם בינוני"
הוא חיוב מוחלט ,כבע"ח שחייב כסף למלווה שלו ,ולפ"ז גם אדם שאין לו אפשרות
לשלם פשוט שאינו נפטר מחובו או שהחיוב מותנה בכך שיש לו אפשרות לפרנס
אותה מנכסיו ,ולכל היותר ניתן לתובעו שימצא עבודה ויפרנס [לשיטות הראשונים
שיש חיוב כזה] או שהואיל ואינו ממלא את צרכיה ניתן לחייבו לגרש.
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רמז

והנה הגר"צ אלגרבלי הביא מקור לדבריו שחיוב הבעל כלפי אשתו אינו דומה
לחוב של בע"ח מדברי המהרי"ט (ח"א סי' קיג) וז"ל הנוגע לעניינינו:
ועל טענת המזונות שהיא טוענת שאינו יודע להרויח ואביו אמר
כי אינו רוצה עוד לפרנסו אלא אם כן תבא אל ביתו בזה יש
לדון מהא דאמרי' התם בס"פ המדיר אמר רב האומר איני זן
ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ופליג עלה שמואל עד שכופין
אותו /להוציא /יכופוהו לזון ופסק הרי"ף ורבינו חננאל כשמואל,
אבל הרא"ש ז"ל כתב שבה"ג פוסקים כרב וכן מסתבר שאשה
בושה לבא לבית דין בכל פעם .ומיהו ה"מ דיש לו ואינו רוצה,
אבל כגון זה שאין ידו משגת איכא למימר שאנוס הוא ומה בידו
לעשות ובהא כ"ע מודו שאין כופין ואיכא למימר נמי דבהא כ"ע
מודו שכופין כיון דידעינן דלא מצי קאים בספוקה כלל דע"כ לא
אמר שמואל עד שכופין אותו לכתובה יכופוהו לזון אלא דיש
ספק בידו לזון אבל זה הרי אנו יודעי' שאינו יכול לזון וכבר פסק
הרמב"ם ז"ל פי"ב מהלכות אישות וזה לשונו ואם היה עני ביותר
ואינו יכול ליתן לה אפילו לחם שהיא צריכ' לו כופין אותו
להוציא ותהיה כתובתה עליו חוב עד שתמצא ידו עכ"ל וכתב
הרב המגיד שכן היא סברת הרשב"א ז"ל .אלא שהרב מהר"י
קארו ז"ל כתב שם בשם רבינו ירוחם ז"ל שתמהו על הרמב"ם
ז"ל למה כופין אותו להוציא מאחר שאין לו ממה לזונה להוי כמו
ב"ח שאין לו .וכתב ז"ל דיש לתמוה על תמיהתם דמה ענין זה
לזה ,דבב"ח אין תקנה בדבר ,מה שאין כן בנדון זה שיש תקנה
שיוציאנה ,ומאחר שא' מתנאי הנשואין הוא המזונות אם אין לו
במה לזון עד כאן דבריו.
והנני יוסיף להפלא הפלא ופלא דמה מקום לתמיה זו שתמהו
ורצו לדמותו לבעל חוב שאין לו וכי כלום מתבקש ממנו שימכר
בעבד עברי או שיעבוד עבודה שהיא זרה לו ,הרי אמרו האומר
איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה וכו'.
ועוד אפילו תימא דדמי לבעל חוב ב"ח כי האי גוונא כיוצא בו
הוא דנהי דלמזונות דעד השתא חשיב כב"ח שהעני שכבר
נתחייב בהם אבל לגבי מזונות דמכאן ולהבא יכולה שתאמר איני
רוצה שתהיה בעל חוב שלי בהם כיון שאין לך במה לפרוע .הא
למה זה דומה למי שהשכיר בית לחבירו בשנים עשר דינרים
לשנה בדינר לחדש לפרוע בכל חדש וחדש והרי הוא עני שאין
ספק בידו לפרוע מה שעבר ומה שעתיד לבא וכי לא יוכל לומר
לו צא מביתי שעל מנת כן לא השכרתי לך ולמה תתחייב במה
שאין אתה יכול לפרוע ואם היית ב"ח אחר פשיטא שאינו יכול
להוציאנו מבית דירה שלו שהוא דר בה עד י"ב חדשים דומיא
דכסו' דתנן בערכין מניחין לו מזון שלשים יום וכסות י"ב חדש
דדרשינן ואם מך הוא מערכך החייהו מערכך .אבל אצל ביתו
נרא' דבר פשוט דמצי מסלק ליה שלא השכיר לו אלא על מנת
שיפרע לו חדש בחדש.

רמח
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והנה המעיין בדבריו יראה להדיא שכל המשא ומתן שלו אינו אלא בשאלה האם
ניתן לכפות את הבעל לגרש ,ולעניין זה הוא דן ,האם האשה אינה אלא כבע"ח רגיל,
וא"כ כאשר הבעל אנוס אין לה תביעה כלפיו או שאולי היא עדיפה מבע"ח מהטעמים
שכתב או משום שהיא הרי דורשת ממנו שישחרר אותה ולא שיפרע את מה שאין לו
[או במילים אחרות :לבע"ח אין פתרון לבעיה שאין לו ,אבל כאן יש פתרון לבעיה] או
משום שיש לדמותה למשכיר בית שאין לשוכר לשלם ,כלפי הזמן הבא ,שוודאי
המשכיר יכול לומר על דעת כן לא השכרתי לך.
אבל פשוט וברור לכאורה שא"א ללמוד מדבריו שאין לאשה זכות של בע"ח
רגיל.
מאידך גיסא ,הראיה שהביא הגר"א כץ מלשונו של ר' ירוחם" :למה כופין אותו
להוציא ,מאחר שאין לו ממה לזונה ,דאם אין לו אין כופין כמו בע"ח שאין לו" אינה
ראיה לענ"ד ,שהרי עיקר דבריו אינם אלא לדון שאין לכפות לגרש ,וע"ז הביא ראיה
מבע"ח שאם אין לו אין כופים אותו לשלם ,אבל מה"ת ללמוד מדבריו מה היא הגדרת
החיוב של הבעל לאשתו ,וכי אין אפשרות לומר שבאמת אין לו דין של בע"ח רגיל,
ומ"מ יש ללמוד שכשם שבע"ח אין כופים כשאין לו ה"ה לבעל.
אולם הראיה הראשונה שהביא מדברי הב"ש נראית נכונה לכאורה .ואמנם מדברי
הרמב"ם עצמו אין להביא ראיה ,וכמו שכבר דחה הגר"צ אלגרבלי ,שאפש"ל שמדובר
באופן שהוא אמנם עני אבל יש לו אפשרות לתת לאשה כאדם בינוני ,אלא שהוא
עצמו אינו אוכל כאדם בינוני ,אלא מסתפק בפת חריבה ,וע"ז אמר הרמב"ם שמ"מ יש
לו חיוב לתת לאשתו כאדם בינוני .אבל אין לנו ראיה לכך שכשאין לו שום אפשרות
לתת לה כאדם בינוני ,שמ"מ יש עליו חיוב ממוני לעשות זאת.
אלא שהגר"א כהן הביא לעניין זה את דברי הב"ש שם ס"ק ב ,וז"ל:
כמה מזונות וכו' .כאן אינו מחלק אם בני משפחתה רגילים בהם
לבין אם אין רגילים בהם ,משום בסעיף א' איירי ביש לו ,אז יש
לחלק כהנ"ל ,אבל כאן איירי כשהוא עני אין מחלקים בזה ,ומ"מ
חייב ליתן לה לחם ב' סעודות וכו' ,דין זה נלמד ממתני' המשר'
את אשתו ע"י שליש נשמע דאיירי כשאינה אוכלת עמו ,ואפשר
אם היא אוכלת עמו מתגלגלת עמו אף בפחות משיעור זה,
ובלבד שיתן לה לחם.
ומבואר מדבריו שאף בעני שאין לו אפשרות לזון כאדם בינוני ,מ"מ חייב ליתן
לאשתו כאדם בינוני .ואמנם בהפלאה שם ס"ק ה כתב וז"ל:
כתב הב"ש כאן אינו מחלק אם בני משפחתה רגילין בו ,משום
דבסעיף א' מיירי ביש לו אבל כאן מיירי כשהוא עני .ודבריו
אינם מובנים דהא ודאי לא מיירי הכא בעני גמור שאין לו כלל,
דא"כ בלחם סגי שאין כופין אותו להוציא כמ"ש הב"ש לקמן
ס"ק ז' .אלא ע"כ מיירי ביש לו אלא שלפי עניו מספיק את עצמו
בפחות משיעורא דמתני' ,ואפ"ה כיון שאוכלת בפני עצמה צריך
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רמט

ליתן לה כשיעורא דמתני' ,א"כ פשיטא ברגילה בבית אביה
ביותר מזה צריך ליתן לה כפי כבודה.
דהיינו שההפלאה מקשה על הב"ש שאם מדובר בעני שאין לו שום אפשרות לתת
לה כאדם בינוני ,לעניין מה כתב הרמב"ם שהוא חייב לה ,הרי אין לו אפשרות לתת,
ואם נאמר שכוונת הרמב"ם היא לעניין שכופים אותו להוציא ,הרי גם זה אינו נכון,
שהרי לדעת הב"ש עצמו אין חיוב להוציא אלא למי שאין לו אפילו לחם.
והגר"א כהן למעשה מיישב את שאלת ההפלאה ,שכוונת הב"ש היא שיש כאן
חיוב עקרוני של הבעל לאשתו ,לעניין זה שאם תלווה האשה מאדם אחר ואחר כך
יעשיר הבעל ,תוכל לגבות ממנו את מה שלוותה.
ואמנם בפד"ר ח"ח עמ'  309בפסק דין של הגר"ח צימבליסט שליט"א ,העלה
הצעה אחרת ליישב את דברי הב"ש ,וזאת ע"פ דבריו שם ,שאע"פ שלדעת הב"ש אין
כופים לגרש אלא כאשר אינו נותן לה אלא לחם בלבד ,מ"מ חיוב לגרש יש גם באופן
כזה .וזו גם כוונת הב"ש כאן ,שאפילו אם הוא עני ,מ"מ יש עליו חיוב לגרש אם אינו
יכול לתת לה מזונות כאדם בינוני.
ואמנם הפשטות בדברי הב"ש קרובה יותר לפירושו של הגר"א כהן.
אלא שגם אם נאמר כך ,עדיין יש לדון שאולי ההפלאה חולק ,והואיל והבעל
מוחזק הרי הוא יכול לומר קים לי כדעתו ,ובפרט שגם בדעת הב"ש הדברים אינם
ברורים לגמרי.
אמנם למעשה נראה שאין לנו מקור מדברי ההפלאה ,שהרי ייתכן שאין הוא
חולק על עיקר הדין ,אלא שלא נוח לו לפרש כך את דברי הרמב"ם והשו"ע ,משום
שהמקרה הזה של לוותה ואכלה כלל אינו מוזכר בדברים כאן ,ומה"ת לפרש בכוונתם
שאם הוא עני חייב לתת לה כאדם בינוני לעניין זה שאם לוותה ואכלה שיתחייב
לפרוע ,והפשטות בדבריהם לדעתו היא שמדובר לעניין חיוב ממש לשלם עכשיו ,וזה
הכריח שמדובר בעני שיש לו אלא שהוא עצמו מסתפק בפחות.
ובאמת גם מצד הסברא נראה שהואיל ולמדנו שאפילו אם הוא עצמו מסתפק
בפחות הדין הוא שאם אוכלת לעצמה עליו לתת לה כאדם בינוני ,מה"ת נאמר
שכשאין לו לשלם פוקע לגמרי חיוב זה ,ובוודאי שהפשטות הגמורה היא שהחיוב
עומד בעינו ,אלא שהוא אנוס ואינו יכול לקיים את חיובו .וממילא אם לוותה ואכלה
ואחר כך העשיר עליו לשלם את חיובו.
ויתר־על־כן ,נראה ,שאפילו אם נאמר שחיוב הבעל במזונות אינו אלא חיוב לזון
ולא חיוב ממוני רגיל ,מכל מקום מאחר שאם היה לו ממה לזונה היה עליו חיוב לזון,
הרי כשהיא לוותה ואכלה והוא העשיר אחר כך ,הרי למעשה יש לו אפשרות לזון
אותה ,ואף על פי שאנחנו איננו יכולים לחייב אותו ללוות ולזון ,מ"מ אם היא מצאה
דרך להשיג את המזונות שצריכה מה"ת לומר שיש לו דין של עני ,והרי בפועל יש לו
יכולת לזון את אשתו.

רנ
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שוב ראיתי שהדברים מפורשים בסמ"ע בחו"מ סי' צז ס"ק נז .שעל דברי השו"ע
שם שמלוה קודם למזונות אשתו לגביה ,כתב וז"ל:
עיין פרישה [סעיף מ"א] ,שם כתבתי והוכחתי דאפילו למאן
דאמר [כתובות מ"ז ע"ב] שארה דכתיב בתורה [שמות כ"א י']
פירושו מזונותיה וכו' ,נמצא שגם הן דאורייתא ,אפ"ה המלוה
המאוחר לנשואיה הוא קודם לה ,מפני שהתורה לא חייבתו ליתן
לה מזונות אלא כשיש לו ,ואז תאכל היא עמו ותהא כגופו,
משא"כ זה שאין לו ,ואף המזונות ל' יום שנותנין לו הוא משל
המלוה ,ומשל המלוה ציותה התורה לפרנסו ל' יום לו ולא לה,
אלא שמדרבנן חייב להשתדל לה מזונות אף שאין לו ,וכמ"ש
בכתובה אנא אפלח ואיזון וכו'[ .ו]מ"מ אף שחייב לה מדרבנן
וגם שטר כתובתה בידה ,מ"מ לא עדיף שטרה כשטר שביד
המלוה ,שהמלוה [ה]לוה לו וחייב לשלם לו מן התורה כדכתיב
[דברים כ"ד י"א] והאיש אשר אתה נושה בו יוציא העבוט,
משא"כ אשה שלא [ה]לותה לו שיעור חיוב מזונותיה ,אלא
שחז"ל תיקנו לה מזונותיה תחת מעשה ידיה [שם מ"ז ע"ב] ,ואין
זו הלואה שחייבתו עליה התורה.
ונראה להדיא מדבריו שגם בעל שאין לו חייב עכ"פ מדרבנן לזון את אשתו ,אלא
שמכיוון שזה רק חוב מדרבנן חובו של המלווה שהוא מדאורייתא עדיף עליו ,אבל אם
אין לו מלווה אחר ,אזי ברור שמוטל עליו חיוב ממוני לתת לה את דמי מזונותיה אף
על פי שאין לו ממה לשלם.
ויותר מזה הדברים מבוארים בדברי הסמ"ע בהמשך:
ואף שלותה גם היא בשטר על מזונותיה ואותו שטר הוא מוקדם
לשטר שלוה בו בעלה ,מ"מ המלוה ש[ה]לוה לה אין לו שום
שעבוד על הבעל כי אם עליה .ואף שהיא באתה עתה לגבות
מהבעל והבעל חייב ליתן לה מזונות מדרבנן [ולא מדאורייתא
כיון שלא אכלה עמו] ממה שיש בידו ,מ"מ כיון דבשעה
שבאתה לגבות כבר לוה בעל מבעל חובו ונתחייב לו בשטר,
משו"ה הוא מוקדם .והיינו דוקא מה שלוה הבעל בשטר ,דסמכה
דעת המלוה על שעבודו אפילו על מטלטלים כשכתב לו דאקני
[או דאקני אחריותו טעות סופר היא כמ"ש בסימן קי"ב [סעיף
א' בהג"ה]] ,אבל כשלוה בעל פה ,דאז אין סמיכת מלוה דהבעל
אפילו על קרקעות דהא אם מכרם אינו יכול לטרוף מהלקוחות,
משו"ה אין לו קדימה בהן מהאשה במזונותיה ,והרי בעל חוב
והיא באין כאחד לתובעו לשלם להן ,משו"ה שניהן שוין.
הרי להדיא שבלוותה ואכלה הבעל חייב לשלם כשאין לו אלא שבדיני קדימה
מלווה בשטר קודם לחיוב זה ומלווה ע"פ אינו קודם ,אבל החיוב עצמו ודאי קיים.
לסיכום :נראה בבירור שיש לסמוך על דברי הב"ש וכפי שביארם הגר"א כהן ,וכן
מבואר להדיא בסמ"ע ,שגם בעני שאין לו שום אפשרות לתת לאשתו מזונות כאדם
בינוני ,מ"מ החיוב העקרוני לשלם לה מזונות אלו קיים ,ודינו כבע"ח שאין לו לשלם
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רנא

את חובו .ולכן אם לוותה ואכלה באופן שמחייבים בכה"ג בהלך למדינת הים ,חייב
לפרוע לה או למלווה שלה את מה שאכלה.

יכולה לצמצם
ומה שהביא הגר"צ אלגרבלי מדברי התוס' בכתובות קח א ד"ה אי ,שיש לבעל טענה
שהאשה צמצמה את עצמה אינה ראיה לענ"ד .שכן התוס' שם דנו בדברי הגמרא שם,
שלפי חנן כשם שהפורע חובו של חבירו פטור מלשלם כך גם מותר למי שהדיר את
חבירו שלא יהנה ממנו לפרוע את חובו ,משום שאין הוא נחשב כמהנה אותו באופן
ישיר אלא כעין גרמא .וע"ז כתבו:
ורבינו תם מפרש דאיירי דוקא במזונות אשתו ,ומשום הכי פטור,
דאין הדבר ברור שהיה מתחייב זה הבעל מזונות ,שמא היה יכול
להפטר שהאשה עצמה היתה מצמצמת אם לא היתה מוצאה מי
שממציא לה מעות ,אף על גב דבפסקו לה ב"ד מיירי ,דאי לאו
הכי לא הוי מיחייב לכ"ע ,שאף לאשה עצמה לא היה מיחייב
בלא פסק ב"ד ,מכ"מ היתה מצמצמת דלא ליקרו לה רעבתנותא.
והנה עולה בבירור מדבריהם שכל הדברים הללו לא נאמרו אלא כדי לבאר את
דברי חנן ,שלכן הבעל פטור מלשלם לפורע את חובו ,משום שיכול לומר לו שאלמלא
היה זן את אשתו היא הייתה מצטמצמת ומסתפקת בפחות ,ולכן אין לו הנאה זה שזן
אותה [משא"כ פורע חוב ממוני של חבירו ל"ש טענה זו] ,וכמו כן אין הוא נחשב
כמהנה אותו לעניין דין מודר הנאה.
אבל ברור ופשוט לכאורה שכ"ז באופן שבו סובר חנן שהבעל פטור מלשלם,
אבל אין ללמוד מכאן כלל למקרה שלוותה ואכלה ,שבזה מודה חנן שהבעל חייב
לשלם.
לסיכום :במקרה שהאשה לוותה ואכלה ,הבעל חייב לשלם את מה שלוותה ,ואין
לו שום טענה שהייתה יכולה להצטמצם ולזון בפחות ,מכיוון שזכותה לקבל את המגיע
לה ,וכל הטענה שהייתה יכולה להצטמצם אינה שייכת אלא במקרה שעמד אחד
ופירנס אותה מעצמו.

לוותה ואכלה
אלא שהדבר שעוד נותר לנו לברר האם במקרה שלפנינו מוגדרת האשה כלוותה
ואכלה ,ואם כן הבעל חייב לפרוע את חובה או שהאב נחשב כעמד ופירנס מעצמו,
שאז הבעל פטור מלשלם.
והנה על דברי השו"ע הנ"ל שעמד אחד ופרנס מעצמו ,כתב הרמ"א" :ואין חילוק
בין אביה ,לאחר ,שפרנסה".

רנב
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הרי בבירור שאף שהמפרנס היה אביה ,מ"מ אם לא הלווה לה בפירוש אין הוא
יכול לתבוע את מה שנתן לה מהבעל.
אלא שב"כ האשה טוען בזאת הלשון" :היא חיה מהלוואות ,נכון שזה לא היה כמו
הלוואה מהבנק שצריך להחזיר כל חודש ,אבל הם הלוו ,אבל היא צריכה להחזיר את
הכספים שקיבלה מהמשפחה" .ולפי דבריו ברור שהבעל חייב לשלם את ההלוואות
הללו.
אמנם לדברים אלו אין ראיות ,ובפירוש כתבו הפוסקים על דברי השו"ע הנ"ל
שלוותה ואכלה חייב ,שהיינו דווקא אם לוותה בעדים ,וז"ל הח"מ ס"ק כו:
בטור כתב אם לותה בעדים משמע אבל שלא בעדים יכול הבעל
לומר איני מאמין שלותה וכ"כ הרא"ש אם לותה בעדים וכ"כ
במרדכי.
וכעי"ז בב"ש ס"ק כב:
כתב הרא"ש והמרדכי והג"א והטור דוקא אם לותה בעדים.
אמנם במנחת פיתים שם הביא את דברי הבית מאיר בס"ה ,שכתב שכל זה
במקרה שאינה תובעת את בעלה שיזון אותה ,אבל אשה שתבעה את בעלה שיזון
אותה ,אף על פי שאין לה עדים על ההלוואה ,הרי היא נאמנת לומר שלוותה ואכלה.
ואם כן ,במקרה שלפנינו שהאשה הגישה תביעה לבית הדין להגדלת המזונות
ודאי יש להחשיבה כתובעת ,ואם כן בסתם יש לדונה כלוותה ואכלה שבעלה חייב
לשלם את דמי מזונותיה.
ומ"ש הגר"צ אלגרבלי כותב בפסק דינו" :וכן משתקף בעליל שלא הייתה שום
הלוואה מהעובדא שהאב לא תבע מבתו או מהמשיב מזונות ששילם – ".לכאורה אינה
ראיה כלל ,שהרי הוא יודע שהיא תובעת בבית הדין וממתין עד שתתברר טענתה .וגם
אם לא יתבע אותה לעולם ,ודאי שזכותו למחול לה על החוב ,אבל אין בכך בכדי
לקלקל את חיובו של הבעל כרגע .ונראה ברור שגם אם אבא היה יודע שבתו לא תוכל
לתבוע את המזונות הוא היה נותן לה אותם במתנה ,מכל מקום זכותו להלוות לה לצורך
זה שהיא תוכל לחזור ולתבוע אותם אחר כך מבעלה.
גם יש לצרף לכל זה את טענת הגר"א כץ שהבעל חייב לפרוע לאשתו בכל
מקרה ,וכמו שכתבו במטה לחם ובשו"ת השיב משה.
לסיכום :נראה שיש לקבל את הערעור ,ולחייב את הבעל בדמי מזונות אשתו
כ"אדם בינוני" במשך התקופה שהייתה ניזונית על ידי אביה .ולכן אם יוכח בבית הדין
שכעת יש ביכולתו לפרוע את חובו עליו לשלם ,וגם אם לא יהיה הדבר מוטל עליו
כחוב עד שיוכל לפרוע.
הרב דוד ברוך לאו

הנדון :טענת 'לוותה ואכלה' לעניין מזונות אישה  משכיל לדוד  -פסקי דין

רנג

לסיכום:
לדעת הרוב יש לקבל את הערעור ולחייב את הבעל במזונות האשה כמידת אדם
בינוני שזהו מעל לסכום של .₪ 1,000
ובית הדין האזורי יקבע את גובה הסכום בהתאם לאמור.
ניתן ביום י"ב בסיון התשע"ד(.)10/06/2014
הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון אלגרבלי

הרב א' אהרן כץ

רנד
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ב"ה
תיק986239/1
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
או ,הרב ציון בוארון ,הרב ציון אלגרבלי
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הנדון :כתובה ובדיקת פוליגרף
פסק דין
לפנינו ערעור על פסק דין ביה"ד האזורי מתאריך ט"ז אדר התשע"ד .18/3/2014
המדובר הוא בזוג שהתגרש בתאריך ד' בתמוז תשע"א ( )6.7.2011כאשר עובר
לגירושין חתמו על הסכם גירושין בו באחד הסעיפים נכתב שהאישה מוחלת על
כתובתה .ההסכם אושר וקיבל תוקף פסק דין.
ביום כ"ה באייר תשע"ב ( )17.5.2012הגישה האשה תביעה לתשלום כתובתה.
לטענתה בדיעבד התברר לה שבעודם נשואים העלים הבעל ממנה את העובדה שמנהל
מערכת יחסים עם אישה זרה ,נכרית ,מפולין ואף נולדה לו ממנה בת כארבעה חודשים
לאחר סידור הגט בתאריך ד' בטבת תשע"ב (.)30.12.2011
לטענתה לו ידעה שזהו מצב העניינים לא הייתה מוחלת על הכתובה.
ביה"ד החליט לשלוח את הצדדים לבדיקת פוליגרף והצדדים קבלו בקניין
שהחיוב או אי החיוב בכתובה יקבע בהתאם לתוצאות הבדיקה.
לאחר קבלת התוצאות פסק ביה"ד שהבעל חייב במלוא סכום הכתובה סך
 180,000ש"ח.
ב"כ המערער טען בפנינו בין היתר:
כל טענתה שהוא היה עם גויה זה לא סיבה להעניש אותו -...ועל
הטענה השנייה ,בבי"ד קמא הייתה הסכמה לעריכת פוליגרף כדי
להעמיד טענה עובדתית על מקומה אבל לא כדי להכריע שע"ז
יקום או ייפול פסק דין ,וכל השאלה האם היה קניין או לא,
העו"ד לא היו שם והמערער סבר שזה על עצם עריכת הפוליגרף
ולא הבין את המשמעות של קניין.
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השאלות שנשאלו בפוליגרף אינן קשורות לכתב התביעה
והבדיקה לא עונה על התביעה.
נמצאו שאלות שנשאלו גם בדיון והשיבה ,ובבדיקת הפוליגרף
היא הכחישה אותה ונמצאה דוברת אמת .הבדיקה עצמה תלויה
במומחיותו של הבודק ,ובודק שהיה נעול באיזה מחשבה
מוקדמת זה לא תקין ,בגלל שהוא מראש הסתכל על הנושא...
הבדיקה בהסכמה הקניין לא .בבדיקה הנגדית הוא נמצא דובר
אמת ,ולא הוכח שום דבר בפוליגרף שיכול להשפיע על כתב
התביעה ,זה שאלות שוליות האם היו בזמן נתון בבית הארחה
ביערות הכרמל או לא ,אבל כדי לפסוק בתביעה היו צריכים
לחקור את הבודק או לשלוח אותם לבודקים שונים ,הבעל הלך
לסניף אחר של הפוליגרף והם התנגדו לכך .דבר נוסף ,בי"ד קמא
חייב הוצאות זה מובן ,אבל הם היו צריכים לפסוק סכום ולא
להשאיר את זה לכמה שהם רוצים.
ב"כ המשיבה:
בי"ד קמא כתב פסק דין חמור תוך שהוא מגלגל את המעשה,
הזוג התחתן והבעל היה בשליחות בפולין ומנהל רומן עם אשה
זרה מאחורי גבה של אשתו ,והם רוכשים דירה בראשל"צ וגם
הלכו לנופש ,ויום אחד משהתברר שהאשה ההיא בהריון ,אז
אמר לאשתו שהם לא מסתדרים ואמר לה בואי נלך ליעוץ זוגי
ושם נתן לה להבין שהנישואין נכשלו ,ואז יום אחד נולדה
לאשה ההיא ילדה אחרי הגירושין.
לשאלת ב"ד :אבל מה מוכח שאם הייתה יודעת הייתה תובעת
כתובה.
הגיב ב"כ המשיבה :היא לא רצתה להתגרש ,הוא כפה עליה
להתגרש היא לא ידעה למה הוא מתגרש אבל זכותה של האישה
לתבוע כתובתה אז נקבע שיעשו בדיקת פוליגרף וכך נקבע
בהחלטה שבדיקת הפוליגרף תהיה קוטבית או לחייב או לפטור
ומי שיחויב יישא גם בהוצאות .ובא כח הבעל המליץ לו ללכת
לבדיקת פוליגרף וגם עשו להם קניין וביה"ד הוציא החלטה
שקובעת עשינו קניין ומוציא החלטה מסודרת.
לשאלת ב"ד :הוא טען שזכותו לחקור ולבדוק את הבדיקה.
הגיב ב"כ המשיבה :במסגרת ההסכמה נאמר תוצאות הפוליגרף
יקבעו חד משמעי ,לא נאמר כשיתקבלו התוצאות יהיה כל אחד
רשאי לחקור
הוא גם התחזה שזה לא הוא ,וגם הלך לסניף אחר להיבדק ובכל
אופן הוברר שהוא שיקר ,אני יכול לומר שזה הסכמה והסכם
שני שובר הסכם ראשון כי קיבלנו עליו פסק דין שניתן
בהסכמה .האם הם יכולים לחזור מההסכם הזה?! הבחורה הזאת
הייתה בטיפולי פוריות עם האיש הזה ,וקנו בית ביחד ,והתנהג
איתה שלא ביושר כשהוא מנהל רומן עם אשה אחרת גויה ,והם

רנה

רנו
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סיכמו ועשו הסכם וקיבלו בקניין על הסכמתם והם הסמיכו את
ביה"ד לקבוע על סמך הפוליגרף"
לאחר העיון נראה:

מהחלטת ביה"ד האזורי נראה שביה"ד יצא מתוך נקודת הנחה שיש כאן אומדנא
ברורה שאם האישה הייתה יודעת לפני חתימת ההסכם שהבעל בגד בה ברור ללא ספק
שאז לא הייתה מוחלת על כתובתה ,ולא נראה כך .שגם לו יצויר כדברי האשה
שהמערער סובב אותה בכחש בהעלימו מידע אודות בגידתו עם המאהבת הזרה ,אין
בכך אומדנא ודאית שלא הייתה מוחלת על כתובתה וניתן לומר בדרך האיפכא
מסתברא שאדרבא הייתה מוחלת כתובתה על מנת להיפטר מבעל בוגד ומה גם שלא
הוכחה עובדה זו.
ולכאורה יש כאן לא יותר מספק מחילה שהאריכו בזה הפוסקים וע' בפסקי דין
רבניים חלק ו עמוד  108בדברי הגר"ע יוסף זצ"ל שנקטינן כהפוסקים שבספק מחילה
לא גובה כתובתה מהבעל שהוא מוחזק ז"ל שם:
...וליכא הכא מחילה ודאית ,מ"מ י"ל דבכה"ג נמי אמרינן המוציא
מחבירו עליו הראיה .ועי' בב"ב (קל"ב ע"ב) גבי שכ"מ שכתב כל
נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה
(שכיון שעשאה שותף בין הבנים מחלה כתובתה .רשב"ם) .ובעי
רבא ,בבריא היאך ,מי אמרינן דדוקא בשכ"מ דידעה דלית ליה
וקא מחלה ,אבל בבריא סברה הדר קני ,א"ד השתא מיהת לית
ליה ,תיקו ,וכ' בב"י אה"ע (סי' ק"ו) דהרמב"ם והרא"ש פסקו
שאיבדה כתובתה( ,ובהרי"ף שבידינו כ' דמוקמינן כתובה
אחזקתה ,אבל המהריב"ל בתשו' סי' פ"ב כ' שהוא ט"ס בהרי"ף).
וכ"פ בשו"ע שם /אה"ע ./ומוכח שבספק במחילה לא מפקינן
ממונא ,וכ' בשו"ת מהרי"ט ח"א (סי' קי"ט) ,דה"ט משום דאנן
קי"ל כב"ה שאינן שותות ולא נוטלות כתובה ,דשטר העומד
לגבות לאו כגבוי דמי (סוטה כ"ה ע"ב)( .ועי' בברכי יוסף ובנחל
יצחק חו"מ סימן י"ב) ,אלמא דמספיקא לא גביא ,ה"נ מספיקא
לא גביא ,אבל רבינו ברוך מארץ יון כ' דבבריא מספיקא לא
מפסדא כתובתה ,והובא בהג"א ,ואף על גב דאנן קי"ל כב"ה,
אפשר שדעת רבינו ברוך דהכא כיון דמשום טענת מחילה אתינן
עלה ,והיורשים אינם יודעים שמחלה בודאי ,דהא מספקא ליה
להש"ס בהא ,הו"ל כדין הלויתני ואינו יודע אם פרעתיך דחייב,
דברי ושמא ברי עדיף בכה"ג ,כיון שהוא מודה שחייב לה כתובה
מקודם אלא שמסתפק במחילתה ,ע"ש .ולפי"ז לדידן דנקטינן
כהפוסקים דפליגי על ר' ברוך אף בספק מחילה לא גביא
כתובתה ,ודלא כמ"ש בתשו' הרדב"ז ח"א סימן שס"ד הנ"ל ,ולא
דמי לאיני יודע אם פרעתיך ,דהתם הו"ל למידע משא"כ הכא,
וכמ"ש המשנה למלך (רפ"ד מה' שאלה ופקדון) ,ועי"ל כמ"ש
הנמוקי יוסף (ב"ב קל"ב ע"ב) דה"ט משום דלית ליה לשטרא
דכתובה שעת הכושר כלל ,שלא ניתנה כתובה לגבות מחיים,
ומש"ה הו"ל בעל השטר מוציא מן המוחזק ,ע"ש.
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רנז

כמו כן יוזמת ביה"ד להציע בדיקת פוליגרף בשאלות שלא קשורות לחיוב
הכתובה לא נראית בשים לב לפח ולמכשול העלול לצאת מכך לאחד הצדדים בעוד
שהיה ניתן לפסוק במישרין בנוגע לתוקף מחילת הכתובה שבהסכם גרושין ולא לתלות
תניא ,קרי מחילת הכתובה שבהסכם ,בדלא תניא ,קרי תוצאות פוליגרף הלוטות
בערפל ,בפרט כשהמדובר בשאלות שלא קשורות לחיוב הכתובה.
כמו כן לא נראים דברי ביה"ד הקובע מסמרות שלא ניתן לחזור מקניין להיבדק
לפוליגרף אע"פ שלא נערכה הבדיקה בעוד שנראה שקניין זה נחשב קניין דברים
כשהמדובר בחזרה לפני עריכת הבדיקה .וכן גם כשנערכה הבדיקה לא ניתן לפסוח
ולדלג על כמה תהיות ועיקולי ופשורי במהימנות הבדיקה מצד קניין אסמכתא וקניין
בטעות ,שלו ידע טיב מהימנות הפוליגרף לא היה מתחייב ,וכן לו ידע שביה"ד לא היה
צריך להציע זאת לאור המחילה הברורה לא היה מתחייב .ובפרט כשהקניין נערך שלא
בנוכחות ב"כ ולא הוזמן החוקר לחקירה בפרט שהצדק היה צריך להיראות נוכח טענת
המערער שלמכון היה מלא כעסים על המערער וזאת מבלי להמעיט בהתחזות השווא
של הבעל.
יחד עם האמור בשים לב שהמדובר בבעל שבגד באשת נעוריו יש לחייב
המערער בסך  36,000ש"ח כולל הוצאות בגין התנהלות הבעל בהתחזות שווא
והתמשכות ההתדיינות כתוצאה מכך ,וזאת כפשרה הקרובה לדין.
מותר לפרסם תוך השמטת פרטים מזהים.
ניתן ביום ט' באייר תשע"ה (.)28.4.2015
הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון בוארון

הרב ציון אלגרבלי
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הנדון :מניעת סתירה בהסדרי השהות לאורח חיי קטין – טובתו ולא פגיעה
בחירות ההורה
פסק דין
לפנינו ערעור על החלטות אחדות של בית הדין האזורי בתל אביב שהעניין המשותף
לכולן הוא הסדרי השהות של ילדי בני הזוג אשר להם שלוש בנות – אחת מהן [י']
עדיין קטינה.
ההחלטה המרכזית שעליה משיג המערער היא פסק דינו של בית הדין האזורי
שניתן ביום כ"ב בכסלו תשע"ה ( .)14.12.14פרטים מתוך החלטה זו כבר ניתנו קודם
לכן כהחלטות נפרדות קודמות ,אולם פסק הדין המתאר את הסדרי השהות בשלמותם
הוא פסק הדין הנ"ל מיום כ"ב בכסלו תשע"ה.
יצוין כי בית דין דנן דן בערעור ,וביום א' בתמוז התשע"ד ( )29.6.14קבע" :בשלב
זה איננו מתערבים בהחלטת בית הדין האזורי ".בעניין זה הגיש המערער עתירה לבג"ץ,
וזה קבע בהחלטתו בתיק בג"ץ  1140/16מיום כ"ז במרחשוון תשע"ז (" :)28.11.16בשלב
זה ולאחר שמיעת הערותינו הודיע המערער כי הוא אינו עומד על העתירה ,תוך
שמירת מלוא זכויות וטענות .העתירה נמחקת".
הסעדים המבוקשים בכתב הערעור
בפתח הערעור מנה המערער את הסעדים שהוא מבקש מבית הדין דנן ,כדלהלן:
ביטול סעיפים ו' ,ז' וט' בפסק הדין של בית הדין האזורי מיום כ"ב בכסלו
.1
תשע"ה ( ,)14.12.14שלדברי המערער מתנים את הסדרי השהות בשמירת שבת
ומטילים קנסות על הפרת תנאי זה.
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הוספה לפסק הדין של המלצת העו"ס שהסדרי השהות ל[י'] לא יהיו עם
.2
הבנות הגדולות.
ביטול ההחלטה מיום א' בתמוז תשע"ד ( )29.6.14המתירה לאם לעבור עם
.3
הבנות ל[]...
ביטול ההחלטה מיום ג' במרחשוון תשע"ה ( )27.10.14לעניין מינוי מכון
.4
"מרחבים" ,אשר ניתנה שלא בהסכמתו של האב.
.5

חיובה של האם בקנס בגין ההפרות שביצעה ושתבצע.

.6

הוספה לפסק הדין שגם "סירוב הקטינה" ייחשב כהפרת האם.

עיון בתיק בית הדין האזורי מלמד כי חלק מן הסעדים הנ"ל אינם רלוונטיים
למועד שבו אנו עומדים ,נוכח הזמן שחלף מהגשת הערעור עד היום.
ראשית ,הבקשה להוסיף לפסק הדין את המלצת העו"ס שהסדרי השהות ל[י'] לא
יהיו עם הבנות הגדולות (סעד מס'  ,)2כבר אינה רלוונטית היות שהבנות הגדולות הן
כבר בגירות ולגביהן אין הסדרי שהות הנקבעים באמצעות החלטה שיפוטית.
גם הבקשה לביטול ההחלטה מיום א' בתמוז תשע"ד ( )29.6.14המתירה לאם
לעבור עם הבנות ל[( ]...סעד מס'  )3אינה רלוונטית ,מפני שהאם ובנותיה חזרו –
ביוזמת האם עצמה – להתגורר ב[]...
בנוסף ,הבקשה ביטול ההחלטה לעניין מינוי מכון "מרחבים" (סעד מס'  ,)4אינה
רלוונטית עוד.
עלינו להתייחס אפוא לבקשת הסעדים  5 ,1ו־ 6הנזכרים לעיל.
דיון והכרעה
בקשת המערער לבטל את סעיפים ו' ,ז' וט' בפסק הדין
נימוקי הערעור בנקודה זו נעוצים בהיותם של סעיפים אלו ,לדעת המערער ,סותרים
את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,נוגדים את החופש הדת ,נוגדים ערכי שוויון
ופוגעים פגיעה בלתי־מידתית באב וביכולת הבחירה של בתו הקטינה.
לדעת המערער הוראות בית הדין נוגדות את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,
משום שלהבנתו הן כופות עליו אורח חיים דתי באופן ישיר או עקיף ,בניגוד לרצונו.
טענה זו אין בה ממש.

רס
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ההוראות נוגעות לבת ולא לאורח חיי האב ,תכליתן ראויה ואין בהן פגיעה בלתי־מידתית
בחירותו
בית הדין הרבני עוסק בעניינה של הקטינה בהתאם לסעיף  3לחוק שיפוט בתי דין
רבניים (נישואין וגירושין) ,תשי"ג –  ,1953כ"עניין הכרוך בתביעת הגירושין" ,ועל פי
הוראות סעיפים  79 ,68 ,25ושאר הסעיפים הרלוונטיים לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ"ב – .1962ברור בעליל כי חוקים אלה עונים להגדרה של "חוק
ההולם את ערכיה של מדינת ישראל" ,וכי הדרישה ש"האב לא יעמיד את הבת בפני
מצב הסותר את אורח חייה הדתי" ויאפשר לבת שמירת שבת ובילויים באופן שאינו
סותר את אורח חייה היא הוראה ש"נועדה לתכלית ראויה" וכי היא דרישה מאוזנת
ו"במידה שאינה עולה על הנדרש".
לכך יש להוסיף ולהבהיר כי בית הדין האזורי לא הכתיב בהחלטתו למערער אורח
חיים כל שהוא ,לא דתי ולא אחר .בית הדין אף לא דרש מהמערער לשמור שבת או
שאר מצוות דתיות כאשר הבת עמו .כל שקבע בית הדין הוא שהאב יאפשר לבת
הקטינה לשמור על אורח חייה הדתי ,שאותו היא מקבלת בבית אמה המשמורנית –
יחד עם אחיותיה הגרות עמה ,בבית הספר שבו היא לומדת ובקרב החברה שבה היא
מצויה.
אמירה זו חוזרת על עצמה בדברי בית הדין האזורי כמה וכמה פעמים באופן
שאינו משתמע לשני פנים .בית הדין הורה:
"[ ]...שהאב מצדו יעמוד בתנאים [ ]...ביחס לשמירה על אורח
חייה הדתי של הבת [י'] .האב לא יעמיד את הבת בפני מצב
הסותר את אורח חייה הדתי [=של הבת] ,כמו שמירת שבת
מלאה של הבת ,ולא יעמיד בפניה [=בפני הבת] כל הצעה לבילוי
וכדומה ,הסותרת את חינוכה והשקפתה [=של הבת] .העמדת
הבת בפני דברים הנוגדים את חינוכה ואורח חייה [=שוב ,של
הבת] גורמת לקונפליקט של הבת ולנזק נפשי".
בית הדין הבהיר זאת למערער גם בהחלטתו מיום ד' באדר התשע"ב ()27.2.12
שבה כתב באופן מפורש וברור:
"בית הדין דוחה את דברי האב כי 'מכריחים אותו לשמור שבת'.
בית הדין אינו כופה ואינו מכריח את האב לשמור שבת בחייו
הפרטיים ,אך במקום בו רוצה האב כי בנותיו ישהו אצלו בשבת
ורצונם של הילדים הוא כי הדבר ייעשה ללא חילול שבת ,הרי
שזו טובתם של הילדים ועליו לכבד זאת.
ברור לנו כי אף אבא לא רוצה להכאיב ולהכעיס את בנותיו
בביקורם אצלו.
עיקרון זה של טובת הילדים הוא הקו המנחה את בית הדין
בבואו להחליט על הילדים ועל בסיס זה עמדה החלטת בית הדין
מיום כ"ז בשבט תשע"ב (.)20.2.12
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עיקרון זה לא קשור להיבט דתי כלל ,אלא :בכל מקום וכל מצב
בו בית הדין יראה כי אין בהסדרי הראייה נוחות לילדים ["]...
לכן ,מעבר לנאמר לעיל ,אין כל תכתיב בהחלטת בית הדין כלפי האב להתנהגות
דתית ,לא במישרין ולא בעקיפין .כל שנדרש האב ,כאמור ,הוא רק שלא לפגוע
בטובתה של הבת ולא למנוע ממנה את אורח חייה הדתי שהורגלה אליו ,ולהימנע
מזעזועים ומיצירת קונפליקטים מיותרים בקרבה.
שיקולי בתי הדין בענייני ילדים – טובת הילד
שאלת טובת הילד עלתה על שולחנו של בית הדין הגדול פעמים רבות.
בהקשר זה כדאי להביא את דבריו של בית הדין הגדול בפסק דין בתיק
 796592/1העוסק בנושא זה .וכה נאמר שם (ההדגשות אינן במקור):
"נתחיל במושֹ כלות ראשונים.
אכן ,בית דין רבני אנו ,ודנים אנו בהתאם לתורה הכתובה
והמסורה מימות משה רבנו עליו השלום .מצד שני ,אין בכוחנו
לאכוף את סמכותנו אלא באותה מסגרת מצומצמת שהועמדה
לנו על ידי החוק האזרחי.
כיון שכך ,אין אנו מתערבים באורח החיים הדתי או החילוני של
אזרח הבא לדין בפנינו .עם כל רצוננו ב'תיקון עולם במלכות ש–
די' ,פסיקותינו הינן במישור של 'בין אדם לחברו' ולא במישור
של 'בין אדם למקום' .הן אינן באות במטרה להחיל נורמות של
חיים דתיים []...
באשר לסכסוך הקשור בילדים – הלכה היא כי בעניני ילדים דן
בית הדין אך ורק בהתאם לטובת הילדים ,כפי שהיא נגולה לנגד
עיניו בכל מקרה ומקרה .כך גם מצווה החוק בסעיף  25לחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב – ,1962
ובמקומות נוספים []...
איזה תוכן יש לצקת ,לתוך המונח 'טובת הקטין' כאשר יש בין
ההורים פער דתי ,והם חלוקים בקשר לחינוך הדתי או החילוני?
לדעתנו ,לא ניתן להשיב מראש תשובה מלאה וממצה לשאלות
אלו .כל מקרה ומקרה ונסיבותיו האינדבידואליות".
יוער כ י אמירה זו ,אשר ביטאה את עמדת בית הדין הגדול ,אף נתקפה בעתירה
לבג"ץ בתיק בג"ץ  ,11332/03וזכתה לתגובה חיובית מבית המשפט באומרו" :פסק דינו
של בית הדין [ ]...נכתב מתוך רגישות רבה לבעיה האנושית הקשה שבית הדין נתבקש
להכריע".
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התפישה שהוצגה לעיל באה לידי ביטוי גם בדבריו של בית הדין הרבני הגדול
בתיק  . 812347/8בית הדין כותב דברים ברורים המדברים בעד עצמם (ההדגשות אינן
במקור):
"בית הדין מקדים ומבהיר כי על כף המאזניים עומד לפנינו אך
ורק שלומם וטובתם של הילדים הקטינים []...
אין זה מתפקידו של בית הדין ,במסגרת הסמכות שהקנה לו החוק,
לשנות או לקיים את אורח חייהם האישיים של בעלי הדין
שלפניו ,בין אם הם לקורת רוחו של בית הדין ובין אם הם
למורת רוחו.
כמו כן מיותר לציין כי בהכרעתו בפסק דין זה בית הדין נזהר
מלערבב בין אופי חייהם הדתי או הלא־דתי של בעלי הדין לבין
תפקודם כהורים וכמחנכים לידיהם .טובת הילדים תיבחן באמת
מידה אובייקטיבית ,עד כמה שניתן ,בהתאם לנתונים ולממצאים
הספציפיים של הילדים".
בית הדין אינו מתעלם מהעובדה כי ייתכן ששאלת 'טובת הילד' מורכבת ונגזרת
גם משאלות ערכיות ותפיסות עולמו הערכי של השופט או הדיין ,אך הקו המנחה
בבואנו לקבל החלטה הוא ברור:
"בבוא להכריע בטובת הילד במקרה שלפניהם ייתנו את המשקל
הראוי לנסיבות העובדתיות [ ]...ושלא ייתנו לשיקולים הערכיים
משקל חריג ומוגזם ,שאינו סביר" (דברי השופט מנחם אלון ז"ל,
בביד"מ .)1/81
ובכן ,במקרה שלפנינו ,איננו מוצאים בשיקול הדעת של בית הדין האזורי טעות
או סטייה מן העקרונות שהוצגו לעיל.
ההפך הוא הנכון :העקרונות שהתווה בית הדין האזורי כהקדמה לפסק דינו מראים
נכוחה כי לנגד בית הדין עמדו כל העת הנסיבות העובדתיות ,המורכבות והרגישות של
הסיטואציה הנדונה ,וכובד האחריות בבואו להכריע בה .דברים אלה משתקפים,
לדוגמה ,בפסק דינו של בית הדין האזורי באומרו:
"קודם לכל החלטה בעניין הסדרי ראיה יש לדעת כלל חשוב
ויסודי :הסדרי ראייה אינם 'זכות' האב או 'זכות' האם אלא 'חובת'
האב ו'חובת' האם ו'זכות' של הקטין .זוהי נקודת המבט שבה יש
לבחון כל החלטה הניתנת בהסדרי ראיה .הקו המנחה הוא תמיד
רק 'טובת הילד' []...
הנגזרת הישירה מכך שהסדרי הראייה הינם לטובתו של הקטין,
מחייבת בראש ובראשונה כל הורה לדאוג שמסגרת הביקורים
והפגישה שלו עם הקטין תיערך בצורה המתחשבת בצרכי
הקטין ,ומעבר ליחס אוהב אל הקטין יש בראש ובראשונה
להתחשב באורח חייו של הקטין ,ואפילו לא לנסות לשנות אותו.
כל פעולה או דיבור שיש בהם סתירה לאורח חייו הרגיל של
הקטין – בו הוא גדל ומתחנך בבית ההורה המשמורן ,מהווים
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פגיעה בנפשו של הקטין ועלולים לגרום לקטין לקרע בנפשו
שיגרום לבעיות נפשיות []...
מן העבר השני ,חובה על ההורה המשמורן להפנים כי יש לכבד
ולקבל את אורח החיים של ההורה השני ,גם אם אינו מתאים
להשקפתו הוא.
יתרה מכך ,מוטלת חובה על ההורה המשמורן להסביר מציאות זו
לילד ,ולומר לו בפירוש כי יש לכבד את ההורה השני באשר הוא
הורה ,ללא כל קשר לאורח חייו של ההורה השני ,גם אם הקטין
עצמו חי באורח חיים אחר.
כאמור ,הורה הוא הורה לילד והילד זקוק להורות של שני
הצדדים וחייב לכבד את שניהם בשווה .אין לדרוש מהקטין
שישנה את אורח חייו ,אך יש לדרוש ממנו להפנים כי יש לכבד
את ההורה השני".
הטענה כי הוראת בית הדין נוגדת את המלצות אגף הרווחה או את פסק הדין – אינה
נכונה
ביחס לטענת המערער כנגד פסק דין בית הדין האזורי כאילו ההוראה כי "האב לא
יעמיד את הבת בפני מצב הסותר את אורח חייה הדתי" הייתה בניגוד להמלצות תסקיר
אגף הרווחה מיום ז' בתמוז תשע"ב (:)27.6.12
טענה זו איננה נכונה.
ראשית ,יש להזכיר כי ערכאה המשפטית אינה 'חותמת גומי' להמלצות המומחים
וכי על בית הדין להפעיל בהכרעתו את שיקול דעתו השיפוטי .חוות דעת המומחה
"משמשת עבורו כלי עזר חיוני וחשוב ,אשר יזכה למשקל נכבד ,אך לא מכריע,
בקבלת ההחלטה" (דנ"א  1892/11היועץ המשפטי לממשלה נגד פלונית).
מעבר ל כך ,במקרה דנן החלטת בית הדין לא רק שאינה נוגדת את התסקיר אלא
אף משתלבת עמו .בתסקיר אגף הרווחה המדובר ,בסעיף  4להמלצות ,נכתב" :יוסרו
ה'תנאים' לקיום הסדרי הראייה (כגון :נוכחות הסב או הסבתא במפגשים)".
המלצה זו ניתנת בעקבות החלטת בית הדין מיום כ"ז בשבט התשע"ב ()20.2.12
שלפיה שהות הבנות בבית המערער "מותנה בהימצאות האב עם הבנות ולא להשאיר
אותן עם צד שלישי" ,וכן ש"כל סוף שבוע שני ביום שישי ייקח האב את כל הבנות",
וכן שכל הבנות ישהו יחד אצל המערער בשבתות.
לעניין תנאים ספציפיים אלו נכתב בתסקיר אגף הרווחה כי "שתי הבנות הגדולות
משמשות בתפקיד הורי ויותר מכך – מהוות כלי בקונפליקט – המופנה כנגד אביהן",
ולכן לדעתם" :בהתניית תנאים לקיום המפגשים בין האב לבנות יש כדי לפגוע בדמותו
ולשוות לה נופך של אדם ש'אינו ראוי או אחראי דיו' .ולא כך הוא ".מכאן המלצתם
להסיר את התנאים ביחס לשהות הבנות יחד ושלא להשאירן לבד עם צד שלישי.
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ברור מכאן כי אין בהמלצת התסקיר כל אמירה החולקת על הדרישה לפיה האב
יימנע מלהעמיד את הבת הקטנה במצבים הסותרים את חינוכה ואורח חייה הדתי.
מאותו הטעם ,גם הטענה כי בית הדין סתר את פסק הדין לגירושין שנתן ביום ג'
באב תשע"ג ( )10.7.13אין בה כל ממש:
בפסק דין זה אישר בית הדין "את ההסכמות כפי המופיע בפרוטוקול מהיום ובהן
חמישה סעיפים ונותן להן תוקף של פסק דין" ,כאשר בסעיף ה' להסכמות
שבפרוטוקול הדיון מיום זה (ג' באב תשע"ג –  )10.7.13נקבע שהסדרי השהות
למערער יהיו כפי המלצות התסקיר מיום ז' בתמוז תשע"ב ( – )27.6.12בסעיף 4
להמלצות התסקיר ,כאמור ,נכתב "יוסרו ה'תנאים' לקיום הסדרי הראיה (כגון :נוכחות
הסב או הסבתא במפגשים)" ושוב ניתן להיווכח כי אין בהן כל אמירה לגבי הסרת
התנאים הדורשים מהאב למנוע מהקטינה מצבים הסותרים את אורח חייה.
בקשת המערער לחייב את האם בקנס בגין ההפרות שביצעה ושתבצע
כפי שנאמר לעיל ,המערער מלין גם על קיומה של סנקציה בסעיפים ז' וט' לפסק הדין
אשר עניינם הוא אכיפת האמור בסעיף ו' לפסק הדין שלפיו:
"האב לא יעמיד את הבת בפני מצב הסותר את אורח חייה הדתי
כמו שמירת שבת מלאה של הבת ולא יעמיד בפניה כל הצעה
לבילוי וכדומה ,הסותרת את חינוכה והשקפתה".
מאידך גיסא בסעדים מס'  5ו־ 6לכתב הערעור אשר נימנו לעיל בריש דברינו,
מבקש המערער לאכוף את הקנסות שהושתו על האם בגין הפרות של הסדרי השהות.
אי־הסימטריה המבוקשת בהפעלת סנקציות כלפי המפר את החלטות בית הדין
מעוררת אי־נוחות בולטת.
המעיין בפסק דינו של בית הדין האזורי נוכח כי בית הדין נקט בהטלת סנקציות
באופן סימטרי – על כל הפרה של הסדרי השהות מכל צד שהוא – כאשר הוא שם
לנגד עיניו את טובת הקטינה כשיקול מרכזי .וכך מפורשות כתב בית הדין האזורי:
"בית הדין מבהיר לשני ההורים כי במידה שמי מהם יפר את
המוטל עליו ,הן האם והן האב – כל אחד בחלקו על פי
הסעיפים לעיל – האם במניעת הסדרי הראייה או בהסתה של
הבת וכדומה ,והאב בכך שלא יעמוד בחובתו לשמור על אורח
חייה של הבת כפי שפורט לעיל ,ידון בית הדין מחדש בכל
ענייני הבת ,לרבות שינוי או ביטול הסדרי הראייה ,ואף בשינוי
המשמורת על הבת.
על הצדדים לדעת ולהפנים כי בית הדין לא יתן ידו בשום אופן
לכך כי שיקולים זרים שאינם ענייניים של מי מההורים ודרכי
התנהלותו יגרמו ח"ו לנזק כל שהוא לבת.
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בית הדין ,כמי שממונה על טובת הקטינה ,יעמוד על כי שני
הצדדים יעמדו בכל התנאים שנזכרו לעיל במלואם .כאמור ,כל
הפרה תגרור קנס".
איננו רואים אפוא מקום לשינוי גישה עקרונית זו של בית הדין האזורי.
אם אכן ישנן הפרות של מי מן הצדדים ,יש אכן ליישם את האמור בהחלטה
ולחייב את הצד המפר בסכום שנקבע כקנס בגין כל הפרה .בית הדין הגדול כערכאת
ערעור אינו יכול להידרש לניהולו השוטף של התיק ולבחינת נסיבות כל מקרה – אם
הוא נחשב הפרה הגוררת קנס .לעניין זה פונה בית הדין הגדול לערכאה הדיונית לאכוף
את החלטתה בנושא הטלת הקנסות על כל הפרה של הסדרי השהות באופן שיוויוני על
שני הצדדים ,הן על הפרות האב והן על הפרות האם.
בקשתו המערער שגם "סירוב הקטינה" יחשב כהפרת האם
בקשתו של האב בסעד מס'  ,6להוסיף לפסק הדין שגם "סירוב הקטינה" יחשב כהפרת
האם ,מיותרת שכן פסק הדין כבר כולל הוראה כזו בקובעו בסעיף ב (ה) להחלטתו:
"על האם לאפשר ולסייע לכך שהביקורים הנ"ל יתקיימו כפי
שנקבע .בגין כל הפרה של הביקורים הנ"ל מצד האם בית הדין
יקנוס את האם בסך  500ש"ח וכן צעדים נוספים שמפורטים
להלן.
כמו כן על האם להימנע מכל דיבור או הסתה כנגד האב ולדבר
בפני הבת בצורה מכובדת כלפי האב ,תוך שעליה להסביר היטב
לבת כי עליה לכבד את אביה גם אם אורח חייו שונה .אי־עמידה
בכך תיחשב כהפרה של תנאי הסדרי הראיה ,ותגרור אחריה
אמצעי אכיפה הנ"ל".
גם בעניין זה אנו פונים לבית הדין האזורי בבקשה להביא לאכיפתה של קביעה זו
שלפיה הסתה של האם ,וכל שכן הסתה שהביאה לסירוב של הקטינה להגיע אל אביה
– תיחשב הפרה הגוררת קנס.
סוף דבר
לא נוכל לחתום את דברינו בלא לקרוא לצדדים להגיע לפתרון המחלוקות שביניהם
ברוח טובה ובהסכמה כדי להבטיח חיים שלווים ונינוחים לילדיהם המשותפים.
לדאבוננו את הקרע שבחיי הזוגיות (שהסתיימו בגירושין) לא נוכל אנו לאחות,
אך חיים מתוך כבוד הדדי חיוניים לטובת גידולן הטוב של הבנות .תחת השקעת
משאבים אדירים בהליכים משפטיים ובהתנצחויות הדדיות ,בבחינת "זה אומר כולה
שלי וזה אומר כולה שלי" ,היה ראוי ומועיל שהצדדים ישקיעו את מאמציהם וכוחותיהם
בתמיכה וסיוע לקטינה ולאחיותיה ,ובגישור על הפערים שביניהם כדי למנוע מהן
זעזועים נוספים ומיותרים.

רסו הנדון :מניעת סתירה בהסדרי השהות לאורח חיי קטין – טובתו ולא פגיעה בחירות ההורה
גם מן הבחינה הזו עומדת "טובת הילד" לנגד עינינו ,וראוי שטובה זו תעמוד
כשיקול־על גם לנגד עיניהם של הוריו מולידיו.
פסק דין
מכל האמור לעיל מוחלט:
א.

הבקשה לסעד מס'  – 1לבטל את סעיפים ו' ז' וט' בפסק הדין – נדחית.

הבקשות לסעדים מס'  3 ,2ו־ 4אינן רלוונטיות עוד כחלוף הזמן מהגשת
ב.
הערעור עד הלום.
ג.

הבקשה לסעד מס'  – 5לאכוף את ההחלטה הקונסת את האם – מתקבלת.

בית הדין הגדול פונה לבית הדין האזורי בבקשה לאכוף את אשר החליט בפסק
דינו להטיל קנסות על שני הצדדים ,כל אחד על חלקו בהפרת הסדרי הראיה שנקבעו.
לעניין הבקשה לסעד מס'  – 6להחשיב את "סירובה של הקטינה" כהפרת
ד.
הסדרי השהות על ידי האם – סעד זה כבר מצוי בהחלטת בית הדין האזורי.
ככל שיוכח שסירובה של הקטינה לשהות אצל האב נגרם במישרין מהסתתה של
האם כנגדו – ייחשב הדבר כהפרה של האם את הסדרי השהות שנקבעו בפסק הדין,
על כל המשתמע מכך.
ניתן לפרסם את פסק הדין בהשמטת פרטים מזהים.
ניתן ביום כ' באלול התשע"ז (.)11.9.2017
הרב דוד ברוך לאו

הרב אליעזר איגרא

הרב א' אהרן כץ
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ב"ה
תיק 1071067/2
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב אליעזר איגרא ,הרב א' אהרן כץ
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ עו"ד נפתלי מהגר)

הנדון :מתי 'כיעור' הוא ראיה לאסור את האישה על הנטען ,איסור מזנה ה'אומרת
מותר'
פסק דין
פסק הדין והערעור
נושא הערעור :פסק דין של ביה"ד האזורי בירושלים מתאריך כ"ב בשבט התשע"ו
( ,)1.2.2016שבו נקבע שהאישה אסורה לבעלה ואסורה ל[אלמוני] (להלן :הנטען).
האישה טוענת שלא קיימה יחסי אישות מלאים עם הנטען ,ומעשיה עימו הם מעשים
מקובלים בחברה החילונית.
א' .כיעור' ואיסור האישה על הנטען מחמתו
בדיון שהתקיים בביה"ד הוצגו בפני הדיינים תמונות בהן נראים הנטען והאישה
במצבים המוגדרים בהלכה 'מעשי כיעור' ,טענת האישה שבימינו הדברים מקובלים
בחברה אינה נכונה וכפי שנאמר לה גם בדיון עצמו.
עם זאת לא הוכח שהאישה והנטען אכן קיימו יחסי אישות מלאים ,והצד לאסרה
עליו אינו אלא משום שראו בה דבר 'כיעור'.
בעניין זה נחלקו הפוסקים וכמה דעות בדבר.
להלכה הכריע השולחן ערוך (אבן העזר סימן יא סעיף א):
[ ]...אבל אם לא קדם קינוי ,ובאו עליה עדים שנסתרה עם איש
זה ,ובא ומצא דבר מכוער [ ]...או שראו אותם מנשקים זה את
זה [ ]...וכיוצא בדברים אלו לפי ראות עיני הדיינים – אם
הוציאה בעלה בדבר מכוער כזה הרי זו לא תנשא לנטען ,ואם

רסח

הנדון :מתי 'כיעור' הוא ראיה לאסור את האישה על הנטען ,איסור מזנה ה'אומרת מותר'
עבר ונשאה והיו לו בנים ממנה – לא תצא .במה דברים
אמורים? כשרננו העיר עליה ועל הנטען יום ומחצה או יותר,
ואמרו" :פלוני זינה עם פלונית" ,ולא פסק הקול [ ]...אבל אם לא
היה שם רינה לדבר זה בעיר או שפסק הקול שלא מחמת יראה
– אם נשאת לנטען לא תצא אפילו אין לה בנים.

והרמ"א (שם) כתב:
ויש אומרים דאם היה בכאן קול ממש כדרך שנתבאר עם עדי
כיעור – מוציאין אותה אפילו מבעלה אם אין לו בנים ממנה.
אבל באחד אין מוציאין מן הבעל ,אלא אם כן הוציאה בעלה
וכנסה הנחשד מוציאין באחד מהן מן הנחשד ,אם אין לה בנים
ממנו.
דהיינו שבמקום עדי כיעור וקלא דלא פסיק ,לדעת השולחן ערוך אסורה להינשא
לנטען ,ואם נשאת – תצא אלא אם כן היו לו בנים ממנה .ובמקום עדי כיעור בלבד –
אם נשאת לא תצא אפילו אין לו בנים ממנה .ולדעת הרמ"א אפילו במקום עדי כיעור
בלבד – תצא מן הנטען אלא אם כן יש לה בנים ממנו.
אמנם גם לדעת השולחן ערוך לכתחילה אסורה להינשא לנטען אפילו במקום עדי
כיעור בלבד ,וכמו שכתב בסוף דבריו שאף בלא עדי כיעור "אם נשאת לנטען לא
תצא" ,ומשמע בבירור שלכתחילה אסורה להינשא.
וכן כתב החלקת מחוקק (שם ס"ק ד):
אם נשאת לנטען לא תצא אפילו אין לה בנים  -מלשון זה
משמע דלכתחלה לא תנשא אף שלא היה רנה בעיר והיכא
דאיכא עידי סתירה ודבר מכוער כעין דין זה שכתב הרמב"ם
(בפרק ב מהלכות סוטה) פשיטא דלא תנשא אלא דאפשר לומר
אפילו בקול בעלמא ,כל היכא דאיכא לעז ,ירחיק מלזות שפתים
דומיא דהנטען מהשפחה והנכרית.
וכן מבואר מדברי הבית שמואל (שם ס"ק ז) שכתב על דברי השולחן ערוך
בתחילה "הרי זו לא תנשא לנטען"" :אפילו משום לעז בעלמא לא יכנוס ,כמ"ש ברש"י
הנטען מן השפחה –שטוענין עליו דברי לעז".
אם כן ברור לכאורה שאישה שראו בה דבר כיעור כמו במקרה שלפנינו אסורה
להינשא לכתחילה לנטען.
הרתה לנטען (לאחר גירושיה) – המותרת היא להינשא לו לכתחילה?
אלא שבנדון שלפנינו האישה נמצאת בהיריון מן הנטען ,ואם כן דינה כמי שיש לה
בנים ממנו וכמבואר בנודע ביהודה (מהדורא תניינא אבן העזר סימן קנט) ובזה יש
לדון שרשאית להינשא לו אפילו לכתחילה:
כן מוכח לכאורה מדברי הבית שמואל הנ"ל שהביא ראיה לאיסור לכתחילה
אפילו במקום לעז בעלמא מנטען על השפחה .ואם כן :הרי בנטען על השפחה פסק
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הרמ"א (שם סעיף ה)" :הנטען משפחה ועובדת כוכבים ונתגיירה ונשתחררה – לא
יכנוס ,ואם כנס – לא יוציא .גירשה – אסורה לחזור לו ,אלא אם כן היו לו בנים
ממנה".
מבואר מדבריו שאם היו לו בנים ממנה רשאים להינשא אפילו לכתחילה,
ולכאורה אין חילוק בזה בין אם גירשה ללא גירשה ,ובכל אופן הדין הוא שאם היו לו
בנים ממנה רשאי לשאת אותה לכתחילה ,ואם כן הוא הדין לנדון שלפנינו שאנו באים
לאסרה לכתחילה משום דין הנטען משפחה ,שאם יש לו בנים ממנה רשאים להינשא
זה לזו אפילו לכתחילה.
וכן כתב בספר בית משה (סימן יא ס"ק ב אות ז).
אכן יש לדון שכל זה לדעת השולחן ערוך שבעדי כיעור לבד אינה יוצאת מן
הנטען בכל מקרה ,מה שאין כן לדעת הרמ"א שאם לא היו לו בנים ממנה הייתה
יוצאת מן הנטען אפילו בדיעבד ,ייתכן שאפילו אם יש לה בנים ממנה אסור לישאנה
לכתחילה.
אלא שבנדון שלפנינו נראה שיש להתיר מטעם נוסף ,שכן הכיעור במקרה
שלפנינו נעשה במקום שמצויים בו בני אדם ,וגם לפי עדותו של החוקר היו מצויים בני
אדם באזור בשעת מעשה ,ואם כן יש מקום לצדד ולדון שאין כאן חשש לכך
שנטמאה באותו מקרה ,ובאופן כזה הכרעת הפוסקים היא שאין לדון בזה מצד דין
כיעור כלל:
החלקת מחוקק כתב (שם ס"ק ג):
יש להסתפק אם מיירי גם כן שנסתרה ושהתה כדי טומאה
והעדים באו ומצאו עושים דבר כיעור זה – דיש לחוש דשמא
קודם שבאו העדים נטמאת ,אבל אם לא הייתה כאן סתירה כלל
או שתכף אחר הסתירה באו עדים ומצאו מנשקין זה את זה
והעדים יודעים ברי שלא הייתה עכשיו טומאה – אם יש לחוש
דהואיל והיה כיעור זה מסתמא יש לחוש שמא בפעם אחר
נטמאה ,או דילמא לא חיישינן רק במקום סתירה היכא דיש
לחוש שעתה נטמאה.
בבית שמואל (שם ס"ק ד) הכריע את הספק:
ועיין בחלקת מחוקק מסופק כשיש עדי כיעור וידוע שלא בא
עליה באותו פעם אם חיישינן שמא בא עליה בפעם אחרת.
ומלשון הרמב"ם (פרק כד הלכות אישות דין טו) משמע דלא
חיישינן לזה.
וכן כתב בפתחי תשובה (שם ס"ק ז) בשם ישועות יעקב (ס"ק ג):
ואני אומר מהיכא תיתי להסתפק בזה ,וכיון דרוב ישראל בחזקת
כשרות ומהראוי לומר השתא הוא דאיתרע [עיין מה שכתבתי
בפתחי תשובה ליורה דעה סימן א ס"ק ה] – אף אם היה נודע
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לנו שכעת נעשה מעשה ,אילו היה לנו איזה נפקא מינה אי
השתא זינתה אי מקודם – אמרינן השתא זינתה.
וכל שכן בזה דאף כעת עדיין לא זינתה – מהיכא תיתי ניחוש
שמא כבר זינתה .וראיה לדבר דשם בעובדא סוף נדרים כו' אלא
ודאי שלא כדעת החלקת מחוקק .עכ"ל .ועיין תשובת נודע
ביהודה (תניינא סימנים קנט וקס) []...
כן נראית הכרעת הנודע ביהודה (שם).

כידוע ,דעת האבני מילואים ועוד הרבה אחרונים שהאיסור במקום עדי כיעור
אינו אלא מדרבנן ,ולכן במקום כזה – נראה שיש לצדד ולהקל על פי דברי השולחן
ערוך הנ"ל ועל פי דברי הבית שמואל וישועות יעקב הנ"ל ,ואין לאסור על האישה
להינשא לנטען.
עם זאת ברור שאם לפי האמת האישה והנטען קיימו ביניהם יחסי אישות מלאים
בעודה נשואה ,הרי היא אסורה עליו מאותה שעה ואילך.
ב.

אישה שסבורה שמותר לה לזנות

בין השיטין נשמעה גם אמירה כי באופן שידוע על אישה שזינתה בעודה נשואה ,יש
לדון אם ניתן להתירה לבעל ולבועל משום שהייתה סבורה שמאחר שכבר נפרדה
מבעלה שוב אין ביניהם קשר מחייב ,וכפי שמקובל לצערנו הרב בחברות מסוימות,
ואף על פי שכמובן אין בזה שום היתר על פי דין תורה ח"ו ,מכל מקום יש לדונה כמי
שזינתה בשוגג.
זה המקום להבהיר באופן עקרוני כי אין כן דעת התורה.
במקרה של אישה שסברה שמותר לה לזנות בעודה נשואה ,ידועים דברי
המהרי"ק (סימן קסז) שמכל מקום נאסרת לבעלה ,משום שעיקר האיסור לבעל נובע
מכך ש'מעלה מעל בבעלה' ,וממילא אף ב'אומרת מותר' נאסרת .והביא כמה ראיות
לדבריו וביניהן הראיה מאסתר שנאסרה למרדכי אף על פי שהייתה מותרת לבוא אל
אחשוורוש משום הצלת נפשות.
כן פסק הרמ"א (אבן העזר סימן קעח סעיף ג):
גדולה שזנתה בשוגג ,שסברה שבעלה הוא ,והוא אחר – מותרת
לבעלה ישראל .אבל זנתה שסברה שמותר לזנות ,הוי כמזידה
ואסורה לבעלה ישראל.
ובבית שמואל (שם ס"ק ד) כתב:
דלא כתיב "ומעלה מעל בה'" ,אלא "ומעלה בו מעל" – כל שהיא
מתכוונת למעול בו אסורה .ובזה מיושב דלא תקשה הא אומר
מותר הוי כשוגג.
וכן בביאור הגר"א (שם ס"ק ו):
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דלא כתוב "ומעלה מעל בה'" – שתהא מתכוונת למעול במקום,
באישה .וגדולה מזו אמרינן במגלה (טו ,א) "עד
אלא למעול מעל
ּ
עכשיו באונס" כו' ו"כאשר" כו' ,אף על גב ד"גדולה עבירה לשמה
ממצוה שלא לשמה" כמו שאמרו ביעל בפרק ד' דנזיר (כג ,ב).
הרי שהרמ"א והבית שמואל והגר"א הכריעו כדבר פשוט כדעת המהרי"ק שגם
51
באומרת מותר אסורה לבעלה [וממילא גם לבועל כדלהלן].
האם שונה דינה של הסוברת שאינה נשואה כלל מדין הסוברת שמותר לזנות?
אלא שעדיין יש לומר שכל זה באופן שיודעת שנשואה לבעלה ,אלא שהייתה סבורה
שאין איסור בזנות ,אבל במקרה שסבורה שאינה נשואה כלל ,ואינה מועלת מעל
בבעלה ,יש להתיר גם לדעת המהרי"ק.
באמת כן כתב הט"ז (סימן קמג ס"ק ב) לעניין אישה שהתגרשה בתנאי ,באופן
שהגירושין אינם חלים אלא לכשיתקיים התנאי ,ונישאה לאחר לפני קיום התנאי,
שלדעת כמה פוסקים אפילו נישאת תצא ,כיוון שבשעה שנישאה לאותו אדם עדיין
לא חלו הגירושין ,ולכן אף על פי שכעת התקיים התנאי מכל מקום כבר נאסרה עליו:
אבל ברמב"ם כתב בזה "אם ניסת לא תצא" ,ותמהו עליו
ראשונים ואחרונים ,והטור העתיק דבריו כאלו הם מתוקנים.
ולעניות דעתי נראה ליישב דמיירי שניסת בשוגג ,שהיתה סבורה
כמו שיש היתר באמת בתנאי 'על מנת' הכי נמי יש היתר בלא
'על מנת' ,ועל ידי זה לא נאסרה על הבועל אחר כך ,דגם על
הבעל לא נאסרה בזינתה בשוגג כזה .אף על גב דמהרי"ק (שורש
קסח) אוסר בזינתה שסברה שמותר לזנות ,ורמ"א מביאו (בסימן
קעח) ,מכל מקום לא דמי לכאן ,דהתם האיסור משום שהיא
מתכונה לזנות על כל פנים כמו שכתב מהרי"ק שם ,מה שאין כן
כאן שנתכוונה לינשא בהיתר אלא שטעתה בעיקר הדין.
אמנם לכאורה קשה שמדברי הרשב"א בתשובה (חלק א סימן אלף קפט) נראה
שלא כדבריו .דברי הרשב"א אמורים במקרה של אישה שקיבלה טבעת לשם קידושין
והייתה סבורה שאינה מקודשת מחמתה והלכה ונישאה לאחר:
והילכך אשה זו מקודשת גמורה היא לראשון ,ואם נשאת לאחר
– תצא מזה ומזה וכל הדרכים הללו בה.
ואם תאמר :אנוסה היא זו שלא ידעה שתהא אסורה להנשא –
הא ליתא ,דהוה לה למידק ,וכל דלא דייקא תצא מזה ומזה,
כדאיתא בפרק האשה רבה (צג ,ב) ,ומשום דלא דייקא ואנסיבא
לא אמרינן אנוסה היא זו.
 51בשו"ת חיים שאל (חלק א סימן מח) הביא את דברי מהר"י עייאש בספר לחם יהודה
שהאריך לחלוק על המהרי"ק ,אבל הוא יישב את דברי המהרי"ק והסכים לדבריו.
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ואם תאמר :אם כן מיכל בת שאול איך הותרה לדוד? זו אינה
דומה לזו ,דהתם אנוסה גמורה היתה ,שאנסה שאול והשיאה
לפלטי והיא על כרחה נבעלה ,וכענין אסתר אצל אחשורוש .אי
נמי התם טעות גמור של הוראה היא ,שהורו לה בבית דינו של
שאול דמלוה ופרוטה דעתו אמלוה ,ועל הוראה זו נסמכה ,וטעות
כזה כאונס הוא .אבל זה – אי זה אונס היה שתסמוך עליו
לינשא – אם כן כל הנשים שזינו נתיר ונאמר סבורה היתה
שאינה אסורה בכך .וזה דבר ברור.

אכן מסוף דברי הרשב"א משמע שאינו סובר את טעמו של המהרי"ק 52,אולם
למרות זאת לדעתו אישה שהייתה סבורה שמותר לה לזנות נאסרת ,משום שהיה לה
לדקדק ולברר אם אכן האמת כדבריה ,ואדרבה טעם זה מועיל לאסור גם במקרה שיש
מקום לחשוב שאולי הייתה סבורה באמת שאינה אשת איש.
כן כתב הגר"ח מוולוז'ין (בשו"ת חוט המשולש חלק א סימן יג ומובא גם
בתשובותיו הנדפסות בשו"ת בית הלוי סימן ג):
וגם הרשב"א נראה דפליג אטעמא דמהרי"ק ,מדכתב דאם כן כל
הנשים שזינו נתיר ,ואי סבירא ליה כסברת מהרי"ק – מה זו
ראיה מכל הנשים שזינו ,דאפילו אם סברי שאין איסור בדבר,
אפילו הכי אי אפשר להתירן דהא מעלו מעל באנשיהן ,מה
שאין כן בסבורה שלא נתקדשה דלמא באמת אנוסה היא .אלא
ודאי דהרשב"א לא סבירא ליה טעמא דמהרי"ק.
אבל לדינא ודאי מודה למהרי"ק בזינתה תחת אישה באומרת
מותר דאסורה מדאורייתא כמ"ש לעיל ,וכן הבית יוסף (בסימן
קטו) אחר שהביא דברי מהרי"ק כתב "וכן משמע מתשובת
53
הרשב"א סימן אלף קפ"ט".
מבואר מדבריו שגם לדעת הרשב"א מזנה האומרת 'מותר' אסורה מדאורייתא
(וכנראה שהטעם הוא משום שמאחר שהיה לה לדקדק ולשאול יש לדונה כקרובה
למזיד).
בהמשך דבריו כתב הגר"ח:
נמצינו למדים ד' חילוקי דינים:
אישה ,אף שסברה
דין א' :אשה שזינתה ויודעת שמזנה תחת
ּ
שאין איסור בדבר – אסורה מדאורייתא בין להרשב"א בין
למהרי"ק – למר מטעמיה ולמר מטעמיה ,כמ"ש לעיל.

 52כן דעת האחרונים המובאים להלן ,אבל בחכמת שלמה (אבן העזר סימן קעח) כתב ליישב
את דברי המהרי"ק עם דברי הרשב"א.
 53לשון זו אינה מופיעה בבית יוסף שם ,אלא בדרכי משה (שם אות טו).
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דין ב' :אשה שנתקדשה וסברה שלא נתקדשה ,אפילו טעות
עצמה וניסת לאחר – אסורה להרשב"א מדאורייתא ולמהרי"ק
54
מדרבנן.
[]...
ועתה אשוב לבאר בעז"ה כל דין מארבעה דינים הנ"ל איך קיימא
לן לדינא:
הנה בדין הא' כבר כתבתי דהרשב"א ומהרי"ק שוין דמדאורייתא
אסורה ,ואין שום חולק עליהם ,וכן הרמ"א ז"ל (סימן קעח) הביא
55
דברי מהרי"ק לדינא.
ובדין הב' כבר כתבתי דלהרשב"א אסורה מדאורייתא ,ומסתברא
דהלכתא כוותיה נגד משמעות המהרי"ק []...
כעין דברי הגר"ח כתב גם בשו"ת חיים שאל (חלק א סימן מח) אלא שלדעתו
לשיטת הרשב"א אין כאן איסור מדאורייתא אלא קנס מדרבנן על כך שלא ביררה את
ההיתר:
ואולם נראה מדברי הרשב"א בתשובה (סימן אלף קפט) דזו
האשה עם היות דאסורה לבעלה לא איתסירא מדינא אלא
מקנסא ,שהרי כתב הרשב"א שם [ ]...ומשמע מדבריו דבאשה
שזנתה וסבורה שאינה אסורה מדינא מותרת ,אבל אין לנו
להתירה דהווי לה למידק.
וכן מבואר בשו"ת אגרות משה (אבן העזר חלק א סימן נד) בפשיטות ,שדברי
הרשב"א אינם אלא משום קנס מדרבנן.
ובשו"ת שאילת יעקב (חלק א סימן נה) כתב שלדעת הרשב"א טעם האיסור הוא
משום שאינה נאמנת לומר שסברה שאין איסור בדבר ,ולכן במקום שאנו יודעים
שבאמת הייתה סבורה שמותר לה לזנות ,אינה נאסרת .אמנם לכאורה דברים אלו
צריכים עיון ,ומשמעות הלשון ברשב"א שמאחר שהיה לה לדייק – תצא מזה ומזה,
ולא הוזכר כלל בדבריו שאינה נאמנת.
על כל פנים צריך עיון בדברי הט"ז הנ"ל ,שהרי הרמ"א (בסוף סימן יז – סעיף
נח) הביא את דברי הרשב"א הללו להלכה וכתב:
אשה שנתקדשה וטעתה וסברה שלא נתקדשה ונשאת לאחר,
תצא מזה ומזה וכל הדרכים הנ"ל בה .אבל אנסוה להנשא או
שהורו לה בית דין בטעות ונשאת על פיהם ,הוי כאנוסה ,ומותרת
 54המהרי"ק אוסר מדרבנן גם במקרה שנישאה על פי הוראת בי"ד ,וכמבואר בתשובת
הגר"ח שם ,ומקור הדברים בשו"ת מהרי"ק (סימן פד).
 55האריך לדון שם מדברי הרמ"א (בסוף סימן כ) שנראה מדבריו שיש להתיר בנבעלה בשוגג,
אולם מסקנת דבריו שאין לסמוך על זה כלל.
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לבעלה הראשון (תשובת הרשב"א אלף קפ"ט הובאה בבית
56
יוסף).

הט"ז (שם ס"ק עא) חולק על הרשב"א והרמ"א לאידך גיסא ,ומצדד לומר שגם
בהתירוה בית דין להינשא אינה חשובה אנוסה ,ואם כן איך התיר (בסימן קמג) אישה
שהייתה סבורה שחלו הגירושין.
כמה דרכים ביישוב דעת הט"ז – אך גם על פיהן אין בדבריו כדי להתיר בנדון דידן
מתוך הדוחק נראה לומר שדברי הט"ז (בסימן קמג) באמת לא נאמרו אלא ביישוב
דעת הרמב"ם שם ,אבל להלכה העיקר הוא כדעת הרשב"א וכמו שהכריע הרמ"א שגם
באופן כזה נאסרת על בעלה .וזו היא גם הכרעת הגר"ח מוולוז'ין הנ"ל וכמו שהתבאר.
מדברי הגר"ח מבואר שגם המהרי"ק שחולק על הרשב"א ,וסובר שהאישה אינה
אסורה מדאורייתא כיון שהייתה סבורה שאינה נשואה ,מודה שעל כל פנים אסורה
מדרבנן ,וגם זה לכאורה שלא כדעת הט"ז הנ"ל ,ואולי גם הט"ז מודה לזה אלא
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שבאיסור דרבנן כזה הדין הוא שאם נשאת לא תצא.
עוד אפשר לומר שההיתר של הט"ז אינו אלא במקום שיש בסיס לטענתה ,וכמו
בנדון שלו שהייתה מסירת גט אלא שהגט אינו חל רק לאחר זמן מכוח התנאי שנעשה
בו ,ויש בדין זה חילוק בין תנאי בלשון "על מנת" לבין תנאי בלשון "אם" ,ודברים
כאלו אין האישה אמורה לדעת ,ולכן דן אותה הט"ז כמו אנוסה בעניין זה 58.מה שאין
כן אישה שהחליטה בשרירות ליבה שהיא נחשבת גרושה מבעלה ,אין מקור מדבריו
להתיר ,ובזה הוא מודה לרשב"א שאסורה.
עוד אפשר לומר בדעת הט"ז שיש לחלק בזה בין טעות בקידושין לטעות
בגירושין ,וכמו שביאר בשו"ת אגרות משה (אבן העזר חלק א סימן נד) באריכות (על
פי הבנתו לעיל שלדעת הרשב"א אין לאסור אלא מדרבנן) ,שבטעות בקידושין
המחשבה שלה סותרת את המעשה שנעשה בה ,ולכן קנסו אותה שתצא מזה ומזה ,מה
שאין כן בטעות בגירושין ,שמחשבתה אינה סותרת את המעשה שנעשה בה .וראיה

 56לפי הנ"ל נראה שלצורך זה הביא הרמ"א את דברי הרשב"א ,שאף על פי שהוא עצמו
פסק כמהרי"ק ,מכל מקום באופן שהייתה סבורה שאינה נשואה כלל לא שייך לאסור
משום דברי המהרי"ק ,ולכן בזה הביא את דברי הרשב"א שמכל מקום אסורה משום
שהיה לה לדקדק.
 57אם כי לכאורה האיסור הוא מכוח הדין של "תצא מזה ומזה" ,ואם כן מבואר שגם
באיסור דרבנן כזה תצא.
 58בפרט ניתן לומר כך על פי דברי השאילת יעקב הנ"ל ,שבמקרה של הט"ז יש צד גדול
לומר שנאמנת לטעון שלא ידעה שהגירושין אינם חלים עד שיתקיים התנאי .אם כי עדיין
יקשה מדברי הט"ז עצמו שרצה לאסור אפילו בנישאת על פי הוראת בית דין ,ובוודאי
אין להקל במקרה של הט"ז יותר מאשר במקרה שהתירוה בית דין להינשא.
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לזה שלא מצאנו לגבי גט פסול שתצא אלא כאשר הגט בטל מדאורייתא ,ולא במקום
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טעות של האישה.
גם לפי צד זה נראה לכאורה שאין להתיר על פי דברי הט"ז במקרה שלפנינו,
שלא נעשה שום מעשה גירושין באשה ,וצריך עיון בזה.
איסורה של אישה שזינתה מתוך מחשבה שהדבר מותר – אף לבועל
בפד"ר (חלק ח עמ'  )189רצו לדון על פי דרכו של המהרי"ק שאולי אישה ה'אומרת
מותר' אינה נאסרת אלא לבעל ולא לבועל ,ושלא כמשמעות הפוסקים בדין זה .אבל
בט"ז הנ"ל מבואר להדיא שבאופן ששייכים דברי המהרי"ק נאסרת גם לבועל ,שהרי
כל דבריו שם נאמרו כלפי הבועל ולא כלפי בעלה הראשון ,וכן כתב בשו"ת שרידי
אש (חלק א סימן קכז) שפשוט שנאסרת גם לבועל .וגם בפד"ר שם כתבו למסקנה
שהאמור היינו דווקא לשיטת המהרי"ק ,אבל לפי דרכו של הרשב"א ברור שנאסרת גם
לבועל.
כן כתב בשו"ת ציץ אליעזר (חלק ה סימן כב) במקרה של אישה שאמר לה בעלה
שהיא גרושה והלכה ונישאת לאחר ,שכיוון שלא הייתה הוראת בית דין ברורה
שמותרת להינשא ,הרי היא נאסרת על הבעל ועל הבועל.
לסיכום
מכל האמור עולה שקשה מאוד לבסס צד של היתר מכוח דברי הט"ז ,שהם סותרים
את פשטות דברי הרשב"א והרמ"א וכן את דברי עצמו וצריך עיון בהבנת דבריו ,ולפי
רוב התירוצים האפשריים נראה שהיתר זה שנוי במחלוקת או שאינו שייך במקרה
שלפנינו ,ועכ"פ אין לנו שום ראיה לכך שהיתרו של הט"ז שייך גם בנדון דידן.
לכן אם לפי האמת אישה זו קיימה יחסי אישות מלאים עם הנטען ,הרי היא
אסורה עליו ,וכמו שנאמר בהחלטה לעיל .אלא שיש לצדד שאינה נאסרת מכוח כיעור
בלבד ,וכפי שהתבאר.
הרב דוד ברוך לאו
אנו מצטרפים.
הרב אליעזר איגרא

הרב א' אהרן כץ

פסק דין
בית הדין מקבל את הערעור וקובע שעל פי הנתונים המצויים לפניו אין מקום לאסור
על נישואי האישה והנטען.
 59לפי הנ"ל ייתכן שיש סיוע גדול לדבריו מדברי הט"ז.

רעו
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עם זאת בית הדין מודיע לשניהם שאם ואכן התקיימו ביניהם יחסי אישות
מלאים ,הרי הם אסורים זה על זה על פי דין התורה.
ניתן לפרסם בהשמטת פרטי הצדדים.
ניתן ביום י"ג בתשרי התשע"ח (.)3.10.2017
הרב דוד ברוך לאו

הרב אליעזר איגרא

הרב א' אהרן כץ

הנדון :נאמנות אשה בטענת גבורת אנשים כשתובעת שלום-בית ומזונות  משכיל לדוד -
רעז
פסקי דין
ב"ה
תיק 973966/1
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו,
הרב ציון בוארון ,הרב ציון אלגרבלי
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ עו"ד נווה תרצה)
(ע"י ב"כ עו"ד חסן דוד)

הנדון :נאמנות אשה בטענת גבורת אנשים כשתובעת שלום-בית ומזונות
פסק דין
בפנינו ערעור האשה על החלטת ביה"ד האזורי מיום ד' שבט תשע"ד  5.1.14שבה קבע
ביה"ד:
א .הצדדים חייבים להתגרש.
ב.

דוחים את תביעת האשה לשלום בית ולמזונות.

ג.

הבעל פטור מתשלום תוספת הכתובה.

רקע וטענות הצדדים כפי שעולה מפסה"ד נשוא הערעור
הצדדים התגוררו יחד ללא נישואין משנת  ,1993וכתוצאה מקשיים ביחסים ביניהם
נפרדו לתקופה מסוימת ,ולאחר מכן נישאו כדמו"י לפני כשנתיים.
אין מחלוקת בין הצדדים על כך ,שמאז טקס החופה לא התייחדו כלל ,אף בליל
החופה ,ונפגשו מדי פעם רק מחוץ לבית .המחלוקת בעניין זה היא רק אם הוסכם על
צורת נישואין זו מראש (כטענת האשה) או שהאשה מנעה על דעת עצמה מהבעל
להגיע לביתה (כטענת הבעל).
גרסת הבעל :יחסי הצדדים (בתקופה שקודם הנישואין) עלו על שרטון עקב
תביעתה של האשה לקבלת כספים בסכומים גדולים כתנאי לכך שתאפשר לו להמשיך
ולגור יחד אתה ,ומשלא נענה לכך נאלץ לעזוב את דירת האשה .לאחר מכן ,הוא זה
שניסה להחזיר את יחסי הצדדים לקדמותם ,והציע לאשה למסד את היחסים ביניהם
ולהינשא כדמו"י .האשה אכן נענתה ,אלא שבפועל לא השתנה כלום מאז ,ואף לאחר

רעח
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החתונה לא אפשרה לו לבוא לגור בדירתה .הוא מצדו ניסה לתקן את היחסים ככל
יכולתו ,המשיך לשלם לאשה את מחצית הפנסיה אותה קיבל ,והשאיר ברשותה
מכונית השייכת לו (דברים אלו לא הוכחשו על ידי האשה) ,אלא שכל זאת ללא
הועיל.
גרסת האשה שונה מהאמור :לשיטתה היחסים ביניהם היו טובים מאוד לאחר
החתונה .יתכן ובקשה כספים בסכום גדול מהבעל ,אלא שלדבריה זה לא נעשה
כאולטימטום כפי שהבעל תיאר זאת .היחסים ביניהם התקררו על בסיס חילוקי דעות,
שנבעו בעיקר מאופיו הדיקטטורי של הבעל.
ביה"ד האזורי בנימוקיו בדבר חיוב האשה בגירושין דן האם יש לאשה דין מורדת
וכותב "ברור כי האשה מנעה מהבעל את אפשרות המגורים בביתה" ועל כך מערערת
האשה וטוענת כי הבעל הוא זה שעזב את הבעל מרצונו ואילו האשה מצדה לא מנעה
ממנו להכנס לדירתה.
עוד טוענת האשה בערעורה כי מתכתובות המיילים שבין הצדדים ניתן להסיק כי
הצדדים אוהבים אחד את השני ואינם מואסים זה בזה.
לאחר העיון בפסה"ד נשוא הערעור נראה שיש לקיימו אבל לא מטעמו.
ביה"ד האזורי מנמק את החיוב בגט מטעם זה האשה עשתה שלא כהוגן וע"פ
תשובת הרא"ש כלל ל"ה הובא להלכה ברמ"א אבן העזר הלכות כתובות סימן עז סעיף
ג':
ואם עשה שלא כהוגן שקדשה ברמאות ובתחבולות ,כופין אותו
לגרש (הרא"ש כלל לה).
המקור לכך הוא מהגמ' ב"מ קא:
ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא לא אשכח דוכתא לאותוביה
אמר לה לההיא איתתא אית לך דוכתא לאוגרי אמרה ליה לא
אזל קדשה יהבה ליה דוכתא לעייליה אזל לביתיה כתב לה גיטא
שדר לה אזלא איהי אגרא שקולאי מיניה וביה אפיקתיה ואותביה
בשבילא אמר רב הונא בריה דרב יהושע כאשר עשה כן יעשה
לו גמולו ישוב בראשו.
ע"פ זה כותב ביה"ד האזורי:
מבואר מדברים אלו ,כי באופן שמקדש אדם אשה כאשר אין לו
כל כוונה לקיים חיי נישואין ,אלא להפיק תועלת כלכלית
מהקידושין ,נחשב הדבר מבחינתו שלא כהוגן.
אולם נראה שיש לחלק ולומר ששונה המקרה בגמ' שעליו מסתמך הרא"ש ששם
המקדש הטעה את האשה בסוברה שאכן כוונתו לקדשה היא רצינית ולמעשה כל
כוונתו הייתה רק כדי שיהיה לו מקום לאכסן את חביות היין.
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רעט
פסקי דין
משא"כ בנדונינו האשה נתנה לבעל להבין שאם הוא רוצה לחיות עמה עליו
לשלם ודרשה ממנו מליון ש"ח אין חולק על עובדה זו אלא שהצדדים חלוקים ביניהם
האם האשה הציבה את זה בתור אולטימטום או לא וא"כ הבעל היה מודע לכך וגם
לדבריו חשב שאולי אם ימסדו את הנישואין האשה תתגמש אך ברור שלא הייתה כאן
הטעיה ואין להחשיבה משום כך שעשתה שלא כהוגן כדין הגמ' ומשום כך לחייבה
בגט.
ביה"ד בפסה"ד מצטט את הנאמר באחד הפרוטוקולים:
ביה"ד :את מוכנה לקבל את הבעל היום חזרה לבית שלך?
אשה :לאחר שנלך לטיפול זוגי ,אם נלבן את הדברים ,ואחר כך
אני אקבל אותו.
ביה"ד :האם היום את מוכנה לקבל אותו?
אשה :לכוס קפה בוודאי ,אבל למיטה שלי רק אחרי שניישר את
ההדורים בינינו ,רק אחרי שנלך לטיפול ביחד והוא יעבור טיפול
שהוא יהיה מוכן לקבל את הדברים שיש לי להגיד ,זה לא יהיה
לפני ביה"ד אני רוצה מטפל מקצועי.
הרי שהאשה הצהירה מפורשות שאינה מוכנה לקבל את הבעל לחיי אישות אלא
רק לאחר שילכו לטיפול וייעוץ זוגי והרי הטענות שיש לאשה כלפי הבעל אינן טענות
שיש בהן עילות כדי לחייב את הבעל בגירושין אלא כפי שהאשה טענה שלבעל יש
אופי קצת דיקטטורי וכו' ומשום כך בקשה ללכת לייעוץ אולם בודאי שאין לה למנוע
משום כך את חיי האישות וברור שיש להחשיבה משום כך כמורדת.
אלא שביה"ד יצא לדון שאין לה דין מורדת מצד אחר וזאת משום שהבעל לא
מסוגל לקיים יחסי אישות תקינים וא"כ יש לדון האם מורדת משאר ענייני תשמיש
כגון חיבוק ונישוק נחשב מרידה.
הקביעה שקבע ביה"ד כדבר פשוט שהבעל אינו מסוגל לחיי אישות וגם כתב
בפסה"ד" :שהרי הבעל גם לדבריו אינו יכול לקיים יחסי אישות תקינים" לכאורה מעיון
בחומר שבתיק נראה לא כך אלא שהבעל מכחיש את הדברים וטוען שהדברים אינם
נכונים .
כך עולה מסיכומיו באזורי וכך מכתבי טענותיו בערעור וכך גם בפרוטוקול הדיון
באזורי מיום כ"ה אייר תשע"ג : 5.5.13
אשה :יש לי בן ובת ,כשנה או שנה וחצי לפני שעזב את הבית,
כבר לא היו בינינו יחסים כשלוש שנים לפני הנישואים ,בזמן
שהוא היה בבית ,כשנה לפני שהוא עזב את הבית לא קיימנו
יחסים ,אם הוא יביא את התיק הרפואי שלו נוכל לדעת בקלות
את הבעיה ,אם יש לו בעיה בריאותית ולא שלי לא קרה כלום,
לא דרשתי את עונתי .הוא היה מביא ויאגרה וזה השפיע עליו
בצורה מאד מפחידה ,ואני פחדתי עליו ואמרתי לו את זה ,ולכן
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אני ויתרתי על יחסים כדי שהוא לא ימות לי במיטה ,אני סעדתי
אותו הרבה שנים ואני לא רציתי שהוא ימות לי במיטה ,אין לי
אישורים רפואיים לכך ,התגובות שלו לויאגרה הם הזעות ,היה לו
רע וראו את זה ,הוא היה לאחר ,זה היו ריגושים כימיים ולא
שאני השתנתי.
בעל :אני גמרתי פעמיים ביה"ס לרפואה הסימפטומים שהיא
אומרת זה לא בגלל ויאגרה ,הבאתי פעם אחת את הויאגרה
ואחרי שהיא אמרה שהיא לא מסכימה לויאגרה אנחנו גם קיימנו
יחסים ללא ויאגרה ,חשבתי שזה יעזור אבל התמודדנו גם בלי
זה .עזבתי את הבית ,כי היא חזרה אחרי טיול מאיטליה והיא
רצתה מיליון שקל כדי להשאר בבית ,ואני לא הייתי מוכן ולכן
עזבתי את הבית .זה היה כשנתיים לפני החתונה.
הרי שישנה כאן הכחשה בין הבעל לאשה האם הבעל לא מסוגל לחיי אישות או

לא.
ויש לדון במקרה שהבעל טוען על אשתו שהיא מורדת מתשמיש והאשה טוענת
מנגד שלבעל אין גבורת אנשים וכמו"כ טוענת שלקח פעם כדורים[ויאגרה] ע"מ שיוכל
לקיים יחסי אישות והכדורים השפיעו עליו מאוד לרעה וזאת מאחר ועבר אירוע לבבי
בעבר וטוענת האשה שלא רוצה שימות לה במיטה ומשום כך לטענתה לא קיימה עמו
יחסים והבעל מכחיש את דבריה וטוען שיכול לקיים יחסים גם ללא כדורים – האם
האשה נאמנת בטענתה.
בשולחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין סימן קנד סעיף ז' שנינו:
אם טוענת :אין לו גבורת אנשים לבא עליה ,ושואלת גט ,והוא
מכחישה ,שהיא נאמנת ואפי' לא שהתה י' שנים (טור) ,וכופין
אותו להוציא מיד ,ולא יתן לה כתובה .ואם מגרשה מעצמו בלא
כפייה ,יתן לה כתובה( .וי"א דאע"פ שיכול לבעול אחרת ,צריך
ליתן לזאת הכתובה; הואיל ולא יכול לבא עליה ,יכולה לומר:
מסרתי עצמי לך ,ומה אעשה לך יותר) (ב"י בשם א"ח) .בד"א,
כשאינה תובעת כתובתה .אבל אם תובעת כתובתה ,אינה נאמנת,
ואף להוציא אין כופין.
מבואר במחבר שאם יש הכחשה בין הבעל לאשה והאשה אינה תובעת כתובתה,
האשה נאמנת וכתב הב"ש ס"ק י"ח הטעם:
הטעם כל שהבעל יודע אם היא משקרת אין מעיזה להכחישו
מ"ה אפילו תוך י"ש נאמנת ודוקא שאמרה כן בפניו כמ"ש בסי'
י"ז באמרה גרשתני ואפי' בלא טענה בעינן חוטרא לידי מהני
כאן כיון דא"י לקיים העונה:
כתב הרמ"א שם:
הגה :וי"א דבזמן הזה שיש נשים חצופות ,אינה נאמנת (מרדכי
פרק עשרה יוחסין) .ומ"מ במקום שיש אמתלאות ואומדנות
שאומרת אמת ,נאמנת (מהרי"ק שורש ע"ב) .ואם יש לתלות
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שלא יוכל לבא עליה משום שרחמה צר והיא בתולה ,שלא יוכל
לבא עליה מכח רכות שניו וחולשתו ,תולים בזה ואין כופין
להוציא (תשובת הריצב"א סוף אישות) .וי"א דאפי' במקום שאין
כופין אותו ,מכ"מ אין כופין אותה להתפייס עמו ,ואין דנין אותה
כדין מורדת.
מבואר מדבריו שבזמן הזה שיש נשים חצופות אינה נאמנת אלא אם כן יש
אמתלאות ואומדנות שאומרת אמת.
אמנם בפ"ת שם סקי"ט מביא בשם הש"ך בספרו גבורת אנשים שיש חילוק בזה
בין אומרת בפירוש שאינה תובעת כתובתה שאז נאמנת גם ללא אומדנות לבין אם
תובעת גט סתם וז"ל:
עיין בס' גבורת אנשים סי' ס"ז שכ' זהו מהמרדכי בשם מהר"ם
ולא הוזכר זה בשום פוסק יותר ואדרבה כל הפוסקים וכל
האחרונים כתבו בסתם נאמנת וקצתם הורו כן הלכה למעשה
בדורותיהם .והעתיק שם דברי הר"ל בן חביב סימן ל"ג והר"ר
יוסף בתשובת רש"ך סי' ק"ס ומהרי"ק שורש ע"ב ובנימין זאב סי'
קס"ו ומהריב"ל ס"ג סי' ק"א (וכ' שם דממ"ש בא"ח בשם הרמ"ה
מביאו ב"י סי' י"ז גבי גרשתני דה"מ בדורות הראשונים כו' אין
ראיה דס"ל כמהר"ם די"ל דדוקא בגרשתני החמיר שלא תצא
מבעלה בלא גט והוי בניה ממזרים וגם הואיל שאפשר לתקן ע"י
שיתן עכשיו גט משא"כ הכא) ובסוף מסיק לעניין דינא דהיכא
דאמרה בפירוש איני רוצה כתובה יתן לי גט הריני מוחל לו
הכתובה נאמנת אף בזה"ז בלי שום אמתלא דהרי כל הפוסקים
חולקים על מהר"ם וגם מהר"מ יכול להיות דמודה באמרה כן
בפירוש ובפרט לפמ"ש לעיל דאין כופין בטענת גבורת אנשים
א"כ ליכא כאן חשש איסור דאוריית' .והיכא דתובעת גט סתם
ולא הזכירה כלום מעניין הכתובה נאמנת היכא דאיכא אמתל' כו'
ע"ש:
כל האמור בסי' קנ"ד דלעיל הוא במקום שטענת האשה שאין לבעל גבורת
אנשים היא שתובעת משום כך שיגרשנה אולם בנדון שלפנינו הטענה היא הפוכה היינו
שהאשה תובעת שלום-בית וכנגד טענת הבעל שהינה מורדת טוענת שאין לבעל
גבורת אנשים ומשום כך אין להחשיבה כמורדת ויש לדון האם נאמנת בכה"ג.
הדרישה כאן בסי' קנ"ד מקשה מדברי המחבר בסי' ע"ז סע' ד' הלקוחים מדברי
הרמב"ם:
איש ואשתו שבאו לב"ד ,הוא אומר :זו מורדת מתשמיש ,והיא
אומרת :לא כי אלא כדרך כל הארץ אני עמו; וכן אם טענה היא
ואמרה שהוא מורד מתשמיש ,והוא אומר :לא כי אלא כדרך כל
הארץ אני עמה,מחרימין תחלה על מי שהוא מורד ולא יודה
בב"ד ,ואח"כ ,אם לא הודו ,אומרים להם :התייחדו בפני עדים.
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נתייחדו ועדיין הם טוענים ,מבקשים מן הנטען ועושין פשרה
כפי כח הדיין.
מקשה הדרישה:
אם הוא אמת אם לאו לא הייתה מעיזה וכו' .וצריך עיון דלעיל
בסימן ע"ז (עמ' קב) כתב רבינו בשם הרמב"ם (פי"ד מהלכות
אישות הט"ז) איש ואשתו וכו' וכן טענה היא ואמרה שהוא מורד
מתשמיש והוא אומר לא כי אלא כדרך כל הארץ אני עמה וכו'
עד ועושין פשרה כפי כח הדיין וכו' ולא כתב שכופין אותו
להוציא ואף על גב שהבעל יודע אם טוענת אמת כמו הכא
מתרץ הדרישה:
ויש לומר דלעיל מיירי לעניין דין מורד שהיא טוענת שהוא
מורד בתשמיש ומבקשת שיוסיפו לה על כתובתה או יוציאנה
ויתן לה כתובתה בזה אינה נאמנת והכא ג"כ אינה נאמנת אלא
לעניין שיוציאנה אבל לא לעניין שיתן לה כתובתה ואין הכי נמי
אם תטעון לעיל שיוציאנה בלא כתובה ששומעין לה כמו הכא
וק"ל:

מבואר מדבריו שהאשה נאמנת בטענת גבורת אנשים דוקא כשלא מתלווה
לתביעתה תביעת ממון בנוסף ולכן אם תובעת רק שיוציאנה נאמנת אך אם תובעת
שיוציאנה ויתן לה כתובתה או שטוענת שהבעל מורד ורוצה להישאר תחתיו אלא
שתובעת שיקנסו אותו על מרידתו ויוסיפו על כתובתה אינה נאמנת וההסבר הוא שאם
תובעת ממון בנוסף לתביעתה זה מגרע כח החזקה שאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה
ויש לחוש שמעיזה מפני הממון.
ע"פ דברי הדרישה הנ"ל יוצא שגם בנידונינו שהאשה טוענת טענת גבורת אנשים
במטרה להישאר תחתיו ותובעת מזונות יש לחוש שמעיזה משום המזונות וא"כ אינה
נאמנת.
דברי הדרישה הנ"ל הובאו בב"ש סי' עז שם ס"ק לב [כתב שם בשם הפרישה
וצ"ל הדרישה] .הב"ש שם מביא תי' נוסף בשם תשובת הרש"ך:
מחרימין תחלה  -ובפרישה הקשה ממ"ש בסי' קנ"ד בטענ' אין לו
גבורת אנשים היא נאמנ' משום דהוא יודע אם היא משקר' א"י
להעיז ותירץ שם היא נאמנת לאו לעניין ממון אלא דצריך
להוצי' ובתשוב' רש"ך ס"ג סי' ס"ב תירץ דוק' טענת גבור' אנשים
נאמנ' דא"י להעיז לטעון כן וחזק' א"י להעיז טענה כזו מסייע לה
היינו שלדעת הרש"ך דוקא טענת גבורת אנשים נחשבת העזה ונאמנת משום
החזקה שאין אשה מעיזה משא"כ טענת מרידה לא חשובה העזה.
עוד כתב הב"ש שם" :מיהו בסי' פ"ה כתבתי בשם המגיד אפי' בטענת ממון
אמרינן א"י להעיז".
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כוונתו למ"ש המחבר שם סע' י"ב" :ואם אמרה :אתה נתת לא לי במתנה ,נשבעת
שבועת היסת שנתנם לה הבעל ,ואינו אוכל פירותיהם".
והוא מדברי הרמב"ם פ' כ"ב מאישות הל' ל"א וכתב המגיד הטעם שנאמנת:
דעת רבינו הוא שאע"פ שאינה נאמנת לומר אחר נתנם לי
כשטוענת בריא אתה נתתם לי נאמנת לפי שאין האשה מעיזה
פניה בפני בעלה בכל דבר שהוא יודע האמת כמוה
א"כ יוצא ,לפי דברי המגיד שגם אם האשה תובעת ממון שייך את החזקה שאין
אשה מעיזה פניה ונאמנת משום כך ומקשה הב"ש שם בסי' פ"ה ס"ק ל' על דברי
המגיד:
"אלא אכתי קשה על טעם המגיד הא קי"ל במקום הנאת ממון
אמרינן דמעיז כמ"ש ר"ס י"ז ואפשר דסבירא ליה להחזיק מה
שבידה שאני ואמרי' בכה"ג דא"י להעיז ".
עוד תירץ:
"גם אין לדמות העזות זה לזה ושאני כשהיא אשתו א"י להעיז
אף משום הנאות ממון משא"כ שם דרצונה לצאת ממנו".
יוצא לפי תירוצו השני במגיד שכשהאשה תחתיו גם כשתובעת ממון אמרינן
חזקה אין אשה מעיזה פניה ונאמנת וזהו שלא כדברי הדרישה דלעיל.
אלא שבעיקר דעת המגיד הש"ך חו"מ סי' ס"ב ס"ק הביאו והקשה עליו ופסק דלא
כוותיה בספרו גבורת אנשים ,וכך כתב הש"ך שם:
וראיתי בהרב המגיד פרק כ"ב מהלכות אישות [הל' ל"א] שכתב
על דברי הרמב"ם הנ"ל וז"ל ,אמרה אתה נתתו לי כו' ,דעת רבינו
היא שאע"פ שאינה נאמנת לומר אחר נתנם לי ,כשטוענת ברי
אתה נתתם לי ,נאמנת ,לפי שאין האשה מעיזה פניה בפני בעלה
בכל דבר שהוא יודע האמת כמוה ,וגדולה מזו נתבאר פ"ד [הי"ג]
שהאשה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת ,חזקה שאינה מעיזה,
עכ"ל .ומשמע לכאורה מדבריו שמחלק בין שמא לברי .ולפ"ז
אלמנה שאמרה בעלי נתן לי במתנה ,לא הייתה נאמנת .אבל
באמת זה אינו וכמ"ש לעיל .ועוד קשה לי על הרב המגיד ,למה
ליה לטעם לפי שאין האשה מעיזה בפני בעלה ,מהיכי תיתי
תיגרע משאר טוען ונטען מי שאומר לחבירו אתה נתת לי
מטלטלים אלו במתנה ,שהוא נאמן אף על גב שיודעים שהיו
שלו ,במיגו דלהד"ם או החזרתי ,לקמן סימן קל"ג [סעיף ב'].
ואפשר כונת הרב המגיד לומר דהכא האשה נאמנת אף על גב
דלית לה מיגו כגון שראוהו בידה ,מטעם שאינה מעיזה ,ומדמי
לה לגרשתני ,דהתם אף על גב דלית לה מיגו ואשה בחזקת אשת
איש קיימא ,נאמנת לומר גרשתני להוציא עצמה מחזקת אשת
איש מטעם שאינה מעיזה ,וא"כ ה"ה הכא אף על גב דמטלטלים
אלו בחזקת הבעל הם ואין לה מיגו ,נאמנת מטעם שאינה מעיזה.
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אבל לא נהירא לי .אלא נראה דעד כאן לא אמרינן האשה
נאמנת מטעם שאינה מעיזה ,אלא בגרשתני ,דכיון דלאפוקי
נפשה מבעלה קא אתיא ,לא מעיזה ,אבל לעניין ממון לא
אשכחן בשום דוכתא שתהא נאמנת יותר מן הבעל .ואפילו
בגרשתני גופא הסכימו רוב הפוסקים דהיכא דתובעת כתובתה
אינה נאמנת ,דחיישינן שמא משום חימוד ממון אומרת כן .וכן
העליתי בקונטרסים גבורות אנשים אשר חיברתי בסימן ס"א.
ואפילו להרמב"ם פרק ט"ז מהלכות אישות [הכ"ו] שכתב דאף
בתובעת כתובתה נאמנת ,היינו בעיקר כתובתה כיון דכתובה
מכח גירושין קא אתיא ,אבל בתוספת כתובה הא כתב שם
הרמב"ם להדיא דאינה נאמנת ,וא"כ פשיטא דהכא גם כן אינה
נאמנת לומר נתתם לי במתנה [אלא] א"כ יש לה מיגו דלהד"ם
או החזרתי .אלא דברי הרב המגיד הם שלא בדקדוק ,והעיקר
בכונת הרמב"ם דר"ל אף על פי שהבעל מכחישה בטענת אתה
נתתם לי ,נאמנת.

וכן תמה על דברי המגיד האור שמח על הרמב"ם שם והאריך להסביר פשט
ברמב"ם דלא כוותיה.
יוצא לסיכום :אם האשה טוענת טענת גבורת אנשים שיש לה השלכה ממונית
אינה נאמנת.
לפי זה בנדוננו האשה שטוענת שלבעל אין גבורת אנשים וזאת במטרה להישאר
תחתיו ולקבל מזונות אינה נאמנת ,א"כ חזר דינה להיות כמורדת ,והיות שגם הבעל
אינו מעונין באשה הרי ששני הצדדים מורדים זה על זה ,ויש לחייבם בגירושין כדינו
של ר' ירוחם.
לאור האמור הערעור נדחה:
א .האשה חייבת לקבל גט.
ב .האשה הפסידה תוספת כתובה.
ג .האשה אינה זכאית למזונות.
ניתן ביום כ"ב בסיון תשע"ה (.) 9/6/2015
הרב דוד ברוך לאו

הרב ציון בוארון

הרב ציון אלגרבלי
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ב"ה
תיק 993174/8
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב דוד דב לבנון ,הרב אליעזר איגרא
המערערת:
נגד
המשיב :פלוני

פלונית (ע"י ב"כ עו"ד רוני כהן)
(ע"י ב"כ עו"ד ציון גבאי)
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פסק דין
עיקר הדיון בתיק זה הוא על הדירה שקנתה האשה מכספים שקיבלה בירושה ,והוכנסו
על ידה לחשבון הבנק המשותף לה ולבעלה.
בהחלטות בית הדין קמא נטענו שתי טענות עיקריות לטובת האשה על ידי דיין
א':
א .הואיל והכספים שקיבלה האשה בירושה הם נכסי מלוג ,גם כאשר הופקדו
הכספים בחשבון משותף עדיין יש להם דין נכסי מלוג .ומכיון שכך הרי שהאשה
למעשה קנתה את הדירה בכספה .לטענתו של דיין א' באופן כזה הרישום בטאבו ע"ש
שני בני הזוג אינו משמש ראיה לכך שכוונת האשה היתה לתת לבעלה חצי מהדירה
במתנה.
על כך חולקים שני הדיינים האחרים ,ולטענתם רישום בטאבו ע"ש שני בני הזוג
מהוה ראיה לכך שהדירה ניתנה במתנה לבעל על ידי האשה.
ב .בנוסף טוען דיין א' שאפילו נאמר שהדירה אכן ניתנה לבעל במתנה ,מכל
מקום מאחר שהאשה היא מורדת הטוענת מאיס עלי ,כל המתנות שנתנה אשה זו
לבעל חוזרות אליה בזמן הגירושין ,וזאת בהתבסס על דברי המאירי ,והגר"ש ישראלי
זצ"ל שהביאו להלכה בכמה פסקי דין.
לעומת זאת טוענים שני הדיינים האחרים ,שדברי המאירי אינם להלכה ,מכיון
שישנם כמה פוסקים שחולקים עליו ,וכן הכריע להלכה הגר"ג צימבליסט שליט"א,
ולדעתם מתנות שקיבל הבעל מהאשה אינן חוזרות במקרה כזה.

רפו

הנדון :פירוק שיתוף בדירת בני זוג שחלקה התקבל במתנה

החלטה
כפשרה הקרובה לדין ,בית הדין מקבל את ערעור האשה באופן חלקי ,ומחייב את
הבעל להחזיר לאשה את הכסף שהשקיעה עבור חלקו בדירה בסך  250,000ש"ח,
וכפי שפסק דיין א במסקנת הדברים סעיף ה.
דיון
א .דירה שנקנתה מכספו של אחד מבני הזוג ,ונרשמה בטאבו על שם שניהם
בנושא זה דנו בפד"ר במקומות רבים ,והדעה המקובלת היא שרישום בטאבו מוכיח
את בעלותו של זה שהנכס רשום על שמו ,גם במקרה שהמעות לקניית הנכס ניתנו על
ידי אדם אחר ,ודין זה נוהג גם בבני זוג שאחד מהם רשם את הדירה שקנה על שם
שניהם ,או על שמו של בן הזוג השני .ואמנם בחלק מפסקי הדין נראה שדין זה מוטל
בספק ,אלא שאין להוציא מיד אותו שהנכס רשום על שמו ,ואילו לענ"ד נראה שאין
כאן ספק והוא דין ברור ,וכדלהלן.

הקונה קרקע במעותיו ורושם את השטר על שם אחר:
מקור הדברים בענין זה הוא בסוגיית הגמ' ב"ק קב א :הלוקח שדה מחבירו בשם ריש
גלותא ,אין כופין אותו ריש גלותא למכור.
בחידושי הרשב"א שם כתב:
ומסתברא דכי אמרינן הכא לימא פליגא דבני מערבא דמשמע
דוקא לבני מערבא הא לר' יוחנן ור' אבא מדינא קנה בעל המעות
ולא ריש גלותא ,אף על גב דלא אודעי' לי' למוכר ולא לעדים,
היינו דוקא כל שהוא מצד המוכר ,דלא אמרינן שלא קנה הלוקח
הואיל שקנאו בשם ריש גלותא וכדסברי בני מערבא ,אלא קנה
לוקח שהוא בעל המעות ,כל שידע ריש גלותא שהלוקח קנה
לעצמו ומשום יקרא דידיה הוא דעבד ,א"נ לפנוחי ,הא לאו הכי
אלו בא חבירו ששטר המקח בשמו לומר שהוא זכה בו יכול הוא
לומר כן וזכה בו כנ"ל.
הרי שבקונה קרקע במעותיו וכותב את השטר על שמו של אחר ,יכול אותו אחר
לטעון שהקרקע קנויה לו ולא לבעל המעות .וכן מבואר מדברי שו"ת הרא"ש כלל צו
סי' ה ושו"ת הריב"ש סי' רן ,וכפי שהביאו התומים סי' ס ס"ק יז ובנתיה"מ שם ס"ק יט.
אבל בבעה"ת שנ"א ח"ט הובאו דבריו בטור חו"מ סי' ס כתב:
ראובן הלוה מעותיו ללוי ,ובשעת הלואה אמר ללוי שיחייב עצמו
בקנין ובשטר על שם שמעון אך שיתנו העדים השטר ליד
ראובן ,וכשתבע ראובן מלוי בזמנו טען לאו בעל דברים דידי
את כי נתחייבתי לשמעון במצותיך והשטר נכתב על שמעון,
וראובן טוען ממני קבלת המעות ואני הלויתי לך ואתה חייב
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להחזירו לידי ולא הלויתי אותה ההלואה בשם שמעון אלא כדי
שלא להשביע את עצמי ,הדין עם ראובן .ולא מיבעיא אם הודיע
דבר זה ללוה ולעדים שלצורך דבר שבלבו הוא תולה ההלואה
בשמעון ,ושמעון אינו מערער כלל בדבר ,אלא אפילו עשה
ענינו בסתר ,ושמעון מערער ואומר אף על פי שלא היה הממון
שלי זכיתי בו מאחר שצוית ללוי להשתעבד לי בקנין ונכתב
השטר על שמי הרי נתת אותו לי ,אין ממש בדבריו ,הואיל ואמר
ראובן שיתנו השטר לידו ולא לשמעון ,הרי גילה בדעתו שאינו
לא לשון זכיה ולא לשון הודאה שיהיה של שמעון ,שהרי לא
הוציא בשפתיו אלא שיעשה השטר ע"ש שמעון מדרך אמנה
שסומך עליו ולא זיכה לו כלום ,וכיון ששמעון מודה שלא
נעשית ההלואה מממונו כופין הלוה לפרוע לראובן שהלוה לו.
בפשטות אין בענין זה חילוק בין כתיבת שטר הלוואה לבין כתיבת שטר מכר על
קרקע ,ואם כן דברי בעה"ת נראים כחולקים על דברי הראשונים שהובאו לעיל.
אולם מבואר מלשונו של בעה"ת ,שגם לדעתו אין הדברים אמורים אלא במקרה
שבשעת ההלוואה אמר ראובן שיתנו השטר לידו ולא ליד שמעון ,אבל אם אמר
ראובן שיתנו השטר ליד שמעון ,יכול שמעון לטעון אחר כך שזכה במעות.
כן מדייק בנתיה"מ סי' ס ס"ק כב:
עיין (סמ"ע סקל"ו) [ש"ך סקל"ז] עד דאם הוא בענין שלא הקנה
לו המעות רק שכתבו על שמו לא זכה בו לוי וכו' .עיין שם
בכונתו ,דהיינו שאומר כתבו השטר על שם לוי ותנו השטר לידי
כמ"ש הטור לעיל סעיף (ח') [י"ח] ,ועיין מה שכתבתי סקי"ט,
ומשו"ה אף שבא השטר ליד לוי לא זכה לוי .אבל אם אמר
כתבו על שם לוי ותנו ליד לוי ,זכה לוי ,כדמוכח מהטור לעיל
סעיף (ח') [י"ח] וכדמוכח בסימן ס"ו סעיף כ"ג.
כ"כ בנתיה"מ סי' סב ס"ק ז:
כתב הטור [סעיף י"ח] וז"ל :אם שמעון מערער ואומר אף על פי
שלא היה הממון שלי אני זכיתי בו מאחר שעשית קנין על שמי
וציוית לעדים לכתוב שטר על שמי ,אין ממש בדבריו ,הואיל
ואמר לעדים שיתנו השטר לידו ולא ליד שמעון .משמע מדברי
הטור דאם ציוה שיתן גם השטר ליד שמעון ,זכה שמעון.
כן מבואר מדברי התומים סי' ס ס"ק יז שדברי בעה"ת אינם אמורים אלא במקרה
שבעל המעות אמר שיתנו את השטר לידו ,וכן כתבו עוד כמה פוסקים :עיין שו"ת לחם
רב סי' קעד; שו"ת מהרש"ך ח"ד סי' סח; שו"ת משאת משה חו"מ סי' ד; ישועות ישראל
חו"מ שם ועוד.
התומים והנתיבות המשפט הקשו שדברי הרשב"א והרא"ש סותרים לדברי
בעה"ת ,ואם נאמר שיש מחלוקת ביניהם קשה מדוע הביא הטור את דברי בעה"ת ולא
את דברי אביו הרא"ש .אולם כל קושייתם אינה אלא משום שברשב"א וברא"ש
משמע שאפילו אמר בעל המעות שיתנו את השטר לידו זכה זה שהשטר כתוב על

רפח
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שמו ,ובזה ברור שבעה"ת חולק וסובר שכיון שאמר שיתנו את השטר לידו אין זוכה
זה שהשטר רשום על שמו .אבל באופן שמסר את השטר לזוכה לא העלו צד של
מחלוקת.
אמנם מדברי הרשב"א בתשובה סי' תתקנז משמע לכאורה שחולק אפילו במקרה
שהשטר נמסר ליד הזוכה:
שאלת ראובן קנה בתים ועשה השטר בשמו ובשם אשתו ומת
ראובן ובאת האלמנה לגבות כתובתה .ויורשי ראובן טוענין כי
הבתים כולו שלהם .כי אף על פי שהבתים הם בשמה והיא
אומרת שמנכסים שנפלו לה מבית אביה קנו אותם תוספת על
מה שכתב לה בכתובתה .הודיעני אם טענתה טענה ואם היא
נאמנת דיהיב לה תוספת על מה ששעבד לה בשטר הכתובה
ואפילו קנאן מנכסיו שתטול כתובתה ויהיו הבתים שלה?
תשובה אלו קנה ראובן מנכסיו אף על פי שכתב השטר בשם
אשתו לא קנתה כדאיתא בפרק הגוזל קמא (דף ק"ב ב')
בשמעתא הלוקח שדה בשם ריש גלותא .ומשום דמימר אמרי'
לפיוסא בעלמא הוא דעבדא להבריח מבעל חוב .ויראה מדבריה
שהיא מודה בכך ומתוך טענה שאמרת שהיא תוספת על
כתובתה .אבל אם היא טוענת שקנתה שנפלו לה מבית אביה
רואים אם מוחזקת בכך שיש לה נכסי מלוג או לאו .ואם הוחזקה
בכך וטוענת כן הדין עמה .אבל אם אינה מוחזקת בכך אינה
נאמנת ואפילו בשבועה לפי שכל מה שיש לה לאשה הוא
בחזקת הבעל .ותדע לך מדגרסינן פרק חזקת (דף מ"ב) אין לאיש
חזקה בנכסי אשתו .הא ראיה יש ולימא לגלויי זוזי הוא דבעא
כלומר והדין כן שהם שלו ועליה להביא ראיה כ"ש כאן שהם
שלה .ועוד דאמרי' וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית
והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה עליה להביא ראיה .וסתם
אשה בחיי בעלה נושאת ונותנת בתוך הבית ועליה להביא ראיה
כל שלא חלקה.
מסתימת לשונו משמע קצת שאינו מחלק כנ"ל ,ולדעתו בכל מקרה הדין הוא
שבעל המעות יכול לטעון שציווה לכתוב את שמו של חבירו על השטר לפיוסא
בעלמא .וכן נראה לכאורה מדברי התומים סי' סב ס"ק ה שכתב:
ולענ"ד נראה כפי מש"כ הרשב"א בתשובה סי' תתקנ"ז ,דאף
דהעלה על שם אשה ,מכל מקום דמי להא דאמרינן בפרק הגוזל
(ב"ק קב ב) דאם העלה בשם ריש גלותא דלא זכה בו ריש
גלותא ,אף בזה לא זכתה בו האשה .ולפי"ז תליא במחלוקת
שהבאתי לעיל [סימן] ס' ס"ק י"ז דאם ריש גלותא טוען הואיל
ושטר נכתב על שמי הייתי זוכה בו ,דיש בו מחלוקת הפוסקים,
אם כן אף בזו ,דמה בכך דאין לאשה דמי ,מכל מקום כיון
דהבעל העלה בשמה זכתה בו .ולכך הרא"ש (כלל צו סי' ה)
דבררתי לעיל מתוך התשובה דזכה בו ריש גלותא לדעתו ,אף
כאן סבירא ליה דאשה זכתה בו ,משא"כ לדעת בעל התרומות
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(שער נא ח"ט) .ולכן דין זה צ"ע ,כי תליא במחלוקת הנ"ל ,ואם
כן מי יוציא מיד אשה מספק.
אמנם לפי האמור אם נפרש כך הרי שיקשה שדברי הרשב"א סותרים זה לזה,
וכבר עמד על כך בנתיה"מ שם ס"ק ז:
והרשב"א על כרחך מיירי כשאין השטר תחת יד האשה ,דהא
מדמה ליה לכותב שטר בשם ריש גלותא דלא זכה ריש גלותא
ע"ש ,ושם הא מיירי בלא ציוה למסור השטר לריש גלותא כמו
שכתב הטור שם.
וכמו כן יש לפרש כך גם בדעת התומים ,שהרי הוא מציין לדבריו בסי' ס ,ושם
נקט בפירוש שגם דברי בעה"ת אינם אמורים אלא במקרה שהשטר נמסר ליד בעל
המעות ,וכמו במקרה של ריש גלותא שבגמרא ,וא"כ ברור לכאורה שגם כוונתו אינה
אלא שבמקרה שהשטר נמסר ליד בעל המעות הדין תלוי במחלוקת ,וגם במקרה כזה
הכריע התומים שאין להוציא מיד המוחזק .אבל במקרה שהשטר נמסר ליד הזוכה גם
התומים מודה שאין מחלוקת בין הראשונים ,ולכו"ע הדין הוא שיכול הזוכה לטעון
שהואיל והשטר נכתב על שמו הקרקע שייכת לו.
לסיכום :הנותן מעות לקניית קרקע ,ואמר שיכתבו את השטר על שם חבירו,
באופן שאמר לעדים או למקנה שימסור את השטר לידו ,לדעת בעה"ת והטור יכול
בעל המעות לטעון שלא אמר שיכתבו את השטר ע"ש חבירו אלא לפנחיא בעלמא,
ובזה מצדד התומים לומר ,שיש חולקים וסוברים שאפילו במקרה כזה יכול הזוכה
לטעון שהקרקע שלו ,ולדעת הנתיה"מ אין מחלוקת בדין זה .אבל במקרה שלא אמר
בעל המעות שיתנו את השטר לידו ,אלא שיתנו את השטר ליד זה שהשטר כתוב על
שמו ,לכו"ע קנה זה שהשטר כתוב על שמו ולא בעל המעות.

רישום בטאבו
במקרה שלפנינו ,שאין שטר מכירה ,אלא חוזה ורישום בטאבו ,יש לדון האם מאחר
שהם גלויים לכל ,יש לדמותם למקרה שהשטר נמסר ביד זה שהוא נכתב על שמו,
שכאמור לדברי הכל מועילה הכתיבה בשטר להקנות לו את הקרקע ,או למקרה
שהשטר נמסר ליד בעל המעות.
כדי לברר שאלה זו צריך תחילה להבין את עיקר טעם החילוק של בעה"ת והטור
הנ"ל בין אם אמר בעל המעות שיתנו את השטר לידו או ליד הזוכה .ומצאנו שני
הסברים לכך בדברי הפוסקים.
בשו"ת מהרש"ך ח"ד סי' סח כתב על דברי הטור הנ"ל:
יראה מדבריו ז"ל שהטעם דהיכא שלא הודיע ללוה ולעדים
שלצורך דבר שבלבו הוא תלה ההלואה בשמעון שאינו יכול
שמעון לערער ולומר אעפ"י שלא היה הממון שלי זכיתי בו
מאחר שצוית להשתעבד לי בקנין ונכתב השטר על שמי ,היינו

רצ
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משום שכיון שאמר ראובן שיתנו השטר לידו ולא לשמעון ,הרי
גלה בדעתו שאינו לשון זכיה כו'.

מבואר שלדעתו אמירת בעל המעות שימסרו את השטר לידו ,נחשבת כגילוי
דעת שאינו מתכוין לתת את המעות במתנה לשמעון .וכעין זה כתב גם בישועות
ישראל על השו"ע שם ,שאמירה זו היא כעין מסירת מודעא על המתנה .וממילא מובן
שבאופן שאין מסירת מודעא כזו ,קונה הזוכה.
לפי זה נראה ברור שבמקרה שבעל המעות רושם את שמו של אדם אחר בחוזה
המכירה ובטאבו ,ואין שום גילוי דעת מצידו שאינו מעונין להקנות לו באמת את
הקרקע ,לכו"ע זכה זה שהקרקע רשומה על שמו.
לעומת זאת בנתיה"מ סי' ס ס"ק יט נוקט שהחילוק הוא ,שבאופן שאמר תנו את
השטר לידי אין כאן מעשה המועיל להקנות את המעות לשמעון ,ואילו באמר תנו ליד
שמעון יכול שמעון לזכות במעות .ובכך מיישב בנתיה"מ שם שאין מחלוקת בין
בעה"ת והטור לבין הרשב"א והרא"ש הנ"ל ,הנתיה"מ שם:
ולפענ"ד נראה דהקושיא מעיקרא ליתא ,דשאני התם בלוקח
שדה בשם חבירו ,כיון דאומר הילך מנה והשדה יהיה קנוי
לשמעון ,קונה שמעון השדה באותו כסף שנותן ראובן ...דזכין
לאדם שלא בפניו ...כן מבואר ברשב"א וריב"ש וברא"ש [הנ"ל]
ובשאר פוסקים ,בלוקח שדה על שם בניו או על שם חבירו
דזוכין בו חבירו ובניו .וכיון דקנה חבירו השדה בשעת נתינת
הכסף שקונין בו ,אף שציוה אח"כ ליתן השטר ראיה לידו אין
בכך כלום ,שכבר זכה בו .משא"כ בהלואה וכו'.
מבואר מדבריו שעיקר החילוק אינו בין אם השטר נמסר ליד בעל המעות או ליד
הזוכה ,אלא אם המעשה שעשה בעל המעות הועיל להקנות את הקרקע או את מעות
ההלוואה לזוכה .ולפי דבריו בקנין קרקע אפילו אם בסופו של דבר השטר נמסר ליד
בעל המעות ,אין בכל בכדי לבטל את זכייתו של הזוכה.
אלא שמאידך מבואר מדבריו שגם אם נמסר השטר ליד הזוכה אין הוא זוכה
בקרקע ,אלא אם כן מעשה כתיבת השטר על שמו יצר קנין עבורו.
אכן בנדון שלפנינו שאדם רושם דירה או חלק ממנה בטאבו ע"ש אדן אחר,
מאחר שרישום בטאבו מועיל לקנין ,א"כ דינו כדין כותב שטר ע"ש חבירו ומוסר את
השטר לידו ,שכאמור לדברי הכל קנה הזוכה.
ומה שרצה דיין א' לדון שרישום בטאבו אינו מועיל לקנין ,אינו נראה לענ"ד,
וכידוע הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים האם מועיל הקנין מדינא דמלכותא ,ולדעת רוב
הפוסקים הקנין מועיל ,ואף לסוברים שאין מועיל מדינא דמלכותא ,מ"מ בימינו שלפי
מנהג המדינה כל מי שהקרקע רשומה על שמו נחשב כבעליו ,הרי יש כאן קנין
סיטומתא.
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מלבד המקורות הרבים שהביא דיין ב' לענין זה ,יעוין גם בפד"ר ח"ו עמ' 383
בפס"ד של הרה"ג הרב ניסים ,הרב אלישיב והרב ז'ולטי זצ"ל ,שלאחר שהאריכו
במחלוקת הפוסקים אם מועיל רישום בטאבו משום דינא דמלכותא ,כתבו במסקנת
הדברים:
זאת ועוד ,לפי הנוהג כאן בארץ שעל עניני העברות בין איש
לרעהו ,אם הוא מוכר או נותן מתנה ,הכל לאשר לכל מעבירים
ע"י רישום בספרי האחוזה ,א"כ יש לראות בזה קנין מדין
סיטומתא ,וכ"כ הכנה"ג סי' ק"צ בהגה"ט אות ח' :אפילו אינה
דינא דמלכותא ,אם מנהג פשוט בכל התגרים כשמוכרים חנות
אלו לאלו שאפילו בלי שום אחד מדרכי הקנין אלא בכתיבת
הפנקס (של מלך) לבד מתקיים מקחם ביניהם ,קנה (ת"י סי' ל"ב).
מתברר אפוא שבין לדעת המהרש"ך והישועות ישראל ובין לדעת הנתיה"מ,
הקונה קרקע במעותיו ורושם את הקרקע או חלק ממנה על שמו של אדם אחר ,דינו
כקונה קרקע ומצוה לכתוב את השטר על שמו של אחר ,ולמסור את השטר ליד
הקונה ,שעל פי ההבנה הפשוטה כל הפוסקים מודים שאין בעל המעות יכול לטעון
שכתב את שמו של חבירו לפנחיא בעלמא ,וממילא זה שרשום בטאבו זוכה בכל מה
שנרשם על שמו.
לסיכום :הקונה קרקע במעותיו ורשם את הקרקע בטאבו על שם חבירו ,נראה
ברור שזכה חבירו בקרקע ,ואין בעל המעות יכול לטעון שלא עשה כן אלא לפנחיא
בעלמא.

טענות הברחה וכיוצא בזה
אלא שעדיין יש לדון כיצד הדין במקרה שבעל המעות טוען טענות אחרות ,וכמו
במקרה שלפנינו ,שלטענת האשה הבעל כפה עליה לרשום חלק מהדירה על שמו.
בענין זה דן המהרש"ם ח"ה סי' לח ,ושם טענת הבעל שרשם את הדירה ע"ש
אשתו היתה שעשה כך כדי להבריח מבעלי חוב שלו ,והביא מדברי שו"ת שארית
יוסף:
הדבר מבואר בשו"ת שארית יוסף סי' ע"ה בדין אשה שנכתב על
שמה בערכאות שפלוני מכר לה בית ,והאמת שהבעל נתן המעות
בשביל הבית ,וציוה לכתוב על שמה ...ועוד דשמא עשה כן
הבעל כדי להבריח בע"ח ולא גמר ויהיב לה ,ודוקא היכי שנכתב
בערכאות שהוא שלו ונתן לה הרי הב"ח חוזר וגובה גם מהאשה,
ול"ש לומר שעשה כן להבריח ,אבל בנ"ד שנכתב מתחלה על
שמה והב"ח לא יוכל לטרוף ממנה י"ל דלהבריח עשה כן [עכ"ל
השארית יוסף]...
על זה כתב המהרש"ם:
ובאמת מ"ש דלהבריח עשה ודוקא היכי דב"ח חוזר וגובה ממנה
ל"א כן ,לפ"ז יש לבטל בזה"ז כל המתנה ,דידוע בזה"ז

רצב
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בנימוסיהם אין הב"ח חוזר וגובה מן הלוקח אחר שכבר בא
בטאבילאציע ע"ש הלוקח .אבל כפי הנראה ד"ז כתב רק לסניף
ואין בידינו לבטל סתם מתנה לומר שעשה כן להבריח מב"ח
וראי' ברורה מהש"ס דכתובות ע"ח סוע"ב גבי ההיא אתתא דבעי
דתברחינהו לנכסה מגברה קודם נישואין ...ומסיק דדוקא בכתבה
כל נכסי' ולא שיירא כלל ,אבל במקצת קנתה שפיר ,ולא תלינן
בהברחה ...וא"כ גבי בעל שנתן לאשתו ולא גילה דעתו כלל לא
תלינן בהברחה .ואפי' אי נימא דגם בזה איכא אומדנא ,היינו
בנתן כל נכסי' ולא שייר כלום ,אפשר דהשא"י מיירי באמת
בכה"ג ,ומשא"כ בנתן רק מקצת וכהא דנד"ד.

ומבואר שמסקנתו שבמקום שלא נתן את כל נכסיו ,שאז יש אומדנא דמוכח
שלא עשה כן אלא כדי להבריח מבע"ח ,אין לתלות בהברחה ,וממילא הנכסים בחזקת
מי שהם רשומים על שמו .ומסתבר שה"ה שאין הבעל יכול לטעון שום טענה אחרת.
כעין זה כתב בנתיה"מ סי' קצ ס"ק טו:
עיין סמ"ע ס"ק ל"א שכתב דזה נתבאר באה"ע סימן צ' [סעיף ז']
וכו' .והוא תמוה בעיני ,דהא שם בעינן דוקא שתבריח כל
נכסים ...ולכן נראה דדינא דהכא הוא נובע מהרשב"ץ שמביא
בב"י ומיירי כעין עובדא דהתם דהיינו אחר שיצאו העדים החזירו
לו המעות והיה רק אמנה ביניהם ,וע"ש שדימה אותו לשטר
אמנה ,וה"נ בשו"ע מיירי דכוותיה שהיה רק אמנה ביניהן.
מבואר מדבריו שרק במקרה שידוע לנו שמיד לאחר המכירה החזירו המעות,
שבכה"ג ברור שהמכירה לא היתה אלא לאמנה בעלמא ,מבטלים את המכר ,מה שאין
כן בטענת הברחה סתם אין הנותן או המוכר נאמן בטענתו אלא אם כן מביא ראיה
לדבריו או שיש אומדנא דמוכח כדבריו מכך שנתן את כל נכסיו.
וכעין זה כתב בנתיה"מ בסי' ס' שם לענין קונה קרקע ורושם את השטר ע"ש
חבירו:
וכיון דזה הוי קנין לחבירו אין יכול לומר שלא להשביע עשיתי,
כמ"ש הש"ך בסימן קכ"ו סקנ"ד בשם הטור [שם סעיף ט"ו]
דאין יכול לטעון במעמד שלשתן טענות השטאה והשבעה,
משום דהוי קנין ובקנין אין יכול לטעון טענות אלו .והכא נמי
אין לך קנין לחבירו גדול מזה ,ודאי דאין יכול לטעון שום טענה,
ואזלינן בתר הודאתו ואמירתו וזכה חבירו ,וכמו שזוכין אשתו
ובניו בבגדים שלקחן לשמן בב"ק ק"ב [ע"ב].
ועל כל פנים נמצאנו למדים מדבריהם שבמקום שההבנה הפשוטה היא שהמעשה
שעשה בעל המעות מהוה מעשה הקנאה לחבירו ,אין הוא נאמן להפקיע מפשטות זו
בלא ראיה.
אולם מאידך כידוע שבערוך השלחן בסוף סי' ס כתב:
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ויש לדקדק עתה כשנכתב קרקע על שם האשה בערכאותיהם
צריכים הדיינים להיות מתון בזה כי יש לפעמים שהבעל כותב
נכסיו על שם אשתו מפני איזה טעמים ולעולם הנכסים הם של
הבעל לכן צריכים לחקור בזה הרבה.
בדבריו אלו עדיין ניתן לפרש שכוונתו שיש לחקור ולדרוש בזה ,אבל אין לבי"ד
יכולת לקבוע שהרישום אינו מועיל .אבל בסי' סב ס"ו כתב בערוה"ש:
כבר בארנו בסוף סי' ס' דבזמנינו אין שום ראיה מה שנכתבו
קרקעות על שם האשה ואפילו נתקיים בערכאות מפני שהרבה
עושים כן מפני איזה טעמים שיש להם ואין כוונתם להקנות להן,
לכן צריכים הדיינים להיות מתון בזה מאד מאד.
מלשונו כאן נראה שאין להביא שום ראיה מהרישום ע"ש האשה ,כיון שהרבה
רגילים לעשות זאת מסיבות שונות .ומשמע מדבריו שיש חילוק בזה בין שני אנשים
בעלמא שאחד מהם רשם קרקע ע"ש חבירו ,לבין בעל ואשה ,שהואיל והם חיים
בשיתוף בכל דבר ,מסתבר שאינם מקפידים לרשום נכס ששייך לאחד מהם על שמו
של השני ,ולכן אין שום ראיה מרישום הקרקע על שם אחד מהם ,לשאלה מי הוא
הבעלים האמיתי של אותה קרקע.
אמנם הערוה"ש אינו מבאר מה השתנה בזמנו מזמנים קודמים .וגם נראה לכאורה
שהמהרש"ם הנ"ל חולק על הערוה"ש בזה ,שהרי גם הוא חי בדורו של הערוה"ש ,ואף
הוא מדבר בבעל שרשם את הדירה ע"ש אשתו ,ואף על פי כן קובע המהרש"ם
שהדירה בחזקת האשה אם אין הבעל מביא ראיה שרשם אותה על שמה לצורכי
הברחה.
גם היה מקום לומר שגם הערוה"ש אינו מדבר כלל אלא במקרה שהבעל רשם את
כל הדירה על שם אשתו ,שמעשה כזה מצד עצמו אומר דרשני ,מה ההגיון בזה שאחד
הצדדים יקנה דירה מכספו ויתן אותה לשני .ואף על פי שאין כאן אומדנא מוכחת,
וכפי שהתבאר ,מ"מ לזה מצטרפת טענתו שבזמנינו הרגילות היא שבעל רושם על שם
אשתו נכסים שלו ואינו מקפיד כלל.
אבל בנדון שלפנינו שהדירה נרשמה על שם שני בני הזוג ,שזה מעשה טבעי
ומובן מאיליו שבעל ואשה שמקימים יחד משפחה משתתפים זה עם זו בכל מה שיש
להם ,ואינם מנהלים מערכת כלכלית נפרדת .ובמקרה כזה יתכן בהחלט שגם ערוה"ש
מודה שהרישום קובע את הבעלות גם בימינו.
אמנם נראה יותר לומר בדעת ערוך השלחן ,שבאמת עיקר כוונתו אינה לקבוע
דברים ברורים שרישום דירה ע"ש אחד מהצדדים אינו יכול לשמש כראיה ,אלא
לדעתו מכיון שנוצרה מציאות חדשה שבה מצוי מאוד שאחד מבני הזוג רושם דירה
על שם ב ן הזוג השני ,א"כ שוב כבר אין כאן ראיה ברורה ומוחזקות גמורה לזה
שהדירה רשומה על שמו ,ולכן הדבר מסור ליד הדיינים ,וכמו שכותב בערוה"ש
בפירוש שעל הדיין להיות מתון בדין זה ,דהיינו שעליו לקבוע האם אכן ניתן
להשתמש ברישום כזה כראיה או לא .לפי זה אין לנו ראיה לכך שהמהרש"ם חולק.
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אם כן נראה שבמקרה שלפנינו יש לצדד כדעת ערוך השלחן ,וכפי ההבנה
הפשוטה בדבריו ,שאין להביא ראיה כלל מרישום חלק מהדירה על שם הבעל ,וזאת
עקב אומדנא ברורה למדי שהיתה לבית הדין בזמן הדיונים שנערכו לפנינו ,שהיה
נראה בבירור שהאשה רשמה את חצי מהדירה על שם בעלה שלא מרצונה החופשי,
והדבר נכפה עליה .ואמנם ברור שאי אפשר להוציא ממון מחזקתו על סמך אומדנא
כזו ,מכל מקום הדברים נכללים בדברי הערוה"ש שעל הדיין להיות מתון מאוד בדין.
מאידך גיסא קשה מאוד גם לקבוע מסמרות ולומר שזו אכן כוונת הערוה"ש
ושאין חולק עליו בזה ,ולכן נראה שאין לפסוק באופן מוחלט שעל הבעל להחזיר את
חלקו בדירה ,אלא בצירוף לדברי המאירי שהביא דיין א' בפסק דינו .וכפי שיבואר
להלן.
ב .החזרת מתנות במורדת הטוענת מאיס עלי.
כאמור בפסק דינו של דיין א' נטען ,שגם אם נאמר שהחלק הרשום ע"ש הבעל בדירה
אכן ניתן לו ב מתנה ,מ"מ מכיון שיש לאשה זו דין מורדת הטוענת מאיס עלי ,על
הבעל להחזיר לאשה את הכסף ששילמה עבור חלקו בדירה ,וזאת על סמך דברי
המאירי הכותב שכשם שמתנות שקיבלה האשה מהבעל חוזרות כאשר היא מורדת ,כך
גם חוזרות המתנות שנתנה לו האשה ,והגר"ש ישראלי זצ"ל סמך על דבריו להלכה.
דברי המאירי הם בכתובות סג ב ,שבתוך דבריו בענין מורדת הטוענת מאיס עלי
כתב :וכן מחזיר לה כל מה שנתנה לו במתנה שלא נתנה לו על דעת כן.
באמת דברים אלו צע"ג ,שהרי הכלל הוא שמתנות שנתן הבעל לאשה אינן
חוזרות אפילו אם סרחה עליו ,וכמבואר בשו"ע אבהע"ז סי' צט ס"ב:
הנותן מתנה לאשתו ,אף על פי שהוא מגרשה מדעתו ,זכתה
במתנתה .הגה :נראה לי כאן טעות ,אלא כך ראוי להיות :אף על
פי שמגרשה שלא מדעתה [צ"ל מדעתו – ט"ז] ,כגון שסרחה
עליו ,אפילו הכי מתנתו שלה.
מקור הדברים מובא בב"י שם לגבי האמור בגמ' כתובות נד ב שאלמנה שמין מה
שעליה ,ועל זה כתב הר"ן שם :וכתבו הגאונים ז"ל דדוקא במלבושים וכיוצא בהם
אמרינן דלא אקני לה אדעתא למיפק אבל הנותן מתנה לאשתו ודאי אית לה וכי נפקא
לא מפקינן מינה.
כן כתב הריב"ש סי' שא:
מה שמצאת כתוב בעטור ,דבגרושה ,שאין שמין מה שעליה,
דוקא מדעתא דנפשיה ,שמצא אחרת נאה הימנה; אבל אם סרחה
עליו ,אדעתא דהכי לא אקני לה .ועוד כתב ,דשדרו ממתיבתא,
דמאן דכתיב מתנה לאשתו בשעת נשואין ומגרש לה ,לא
אמרינן :כי אקני לה אדעת' למיקם קמיה .דאלא מעתה :מאן
דיהיב מתנה למאן דרחים ליה ,ערבא בעי למשקל מיניה דרחים
ליה לעלם? וה"נ ,דמאן דיהיב ליה מתנה לרחמיה ונפל ביניהון
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איכסא ,הדרא מתנה; הא לאו טעמא הוא! ועוד ,כך עושים
רבותינו ז"ל הראשונים וכל דייני דמתיבתא וכו'; ע"כ בעטור .וכל
זה אמת ונכון .אבל אין דבריהם אלא בנותן קרקע ,או מעות ,או
אפילו שאר מטלטלין ,שאינן לא מלבושין ולא תכשיטין ללבוש
ולהתנאות בהן ,ואינן בכלל מה שעליה; כגון אותן שנהגו לכתוב
מתנה לחוד בשעת נשואין; וזה נגבה בין באלמנות בין בגרושין,
כל שאינה מורדת בו .דלא גרע מתוספת שהוסיף לה בכתובתה.
טעם הדבר מבואר בח"מ שם ס"ק ז:
הטעם דבשלמא בגדים ותכשיטים שעושין להתנאו' בה האשה
אין דעתו למתנה גמורה רק שתתקשט בהם כל זמן שהיא תחתיו
אבל אם תסרח עליו אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה אבל
הנותן לאשתו קרקע או מעות או אפי' שאר מטלטלין שאינן
ראוים ללבוש ולהתנאו' זה נגבה בין באלמנות בין בגירושין כל
שאינה מורדת בו דלא גרע מתוספו' שליש שמוסיף לה
בכתובתה דאטו מאן דיהיב מתנה לחבריה ולרחמיה ערבא בעי
למשקל מיניה דרחים ליה לעולם.
וברור לגמרי שטעם זה שייך גם במתנות שהאשה נותנת לבעלה .ובהכרח שכל
מה שאמרו שמורדת מפסידה מתנות הוא דין מיוחד במורדת הגורמת לגירושין.
אמנם בפסק הדין של דיין א' נטען ,שלצד שהמורדת צריכה להחזיר את המתנות
משום שאדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה ,שייך לומר כך גם כלפי הבעל .ובאמת
נכון הדבר שזו דעת המאירי בכתובות סג א וז"ל:
זה שכתבנו שאיבדה כתבתה ,כל שכן אם נתן לה מתנה
שהפסידה ,שלא נתן על מנת שתצא .ולא סוף דבר שנתן לה
בשעת נשואין שדינה ככתבה ,אלא אף לאחר נשואין הן שנתן
לה קרקע ידוע הן שקבל עליו ליתן לה כך וכך .וכן כתבו גאוני
ספרד.
כן היא גם לשונו של הרמב"ם בהלכות אישות פי"ד ה"ח :וכן כל שנתן לה מתנה
מחזרת אותו שלא נתן לה על מנת שתטול ותצא.
מבואר שהפסד המתנות במורדת אינו קנס שקנסו אותה ,אלא אומדנא בדעת
הבעל שעל דעת זה לא נתן לה .אבל כאמור ברור לכאורה שיש כאן סברא מיוחדת
במורדת ,שמכיון שהיא זו שגרמה לגירושין ,על דעת זה שתמרוד בו ותצא ממנו לא
נתן לה את המתנות ,אבל אין לכאורה שום טעם לומר שהבעל יפסיד כשהאשה מרדה
בו ,יותר מאשה שסרחה על בעלה שאינה מפסידה את המתנות שנתן לה .ואף על פי
שמבואר בפוסקים שאשה הטוענת מאיס עלי נחשבת כאנוסה ,היינו דוקא כלפי זה
שאין מפסידים אותה כמו במורדת שטוענת בעינא ליה ומצערנא ליה ,מכיון שאין לנו
דרישה כלפיה שתחיה כשבוית חרב .אבל אין לכאורה טעם לומר שאשה כזו תרויח
ממרידתה מעבר לכל אשה שיוצאת בגט מבעלה שאינה מקבלת מתנות שנתנה בחזרה.
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ומה שרצה לומר דיין א' שאם הבעל יקבל חזרה את כל מה שנתן ,והאשה לא
תקבל את מה שנתנה ,לקתה מדת הדין ,הדבר ניתן אולי להיאמר במקרה שאכן הבעל
מקבל חזרה מתנות שנתן לאשה ,אבל אין טעם לכאורה לומר שבגלל שאשה אחרת
הוצרכה להחזיר את המתנות ,שגם בעל שלא מקבל כלום בחזרה יצטרך להחזיר את
מה שקיבל .וגם אין נראה לומר שבגלל שהאשה יודעת שאם היא תמרוד כל שקיבלה
יחזור לבעלה ,ממילא גם היא כאילו מתנה שאם היא תמרוד גם הוא יצטרך להחזיר לה
את מתנותיה.
בפרט שהמעיין בדברי המאירי יראה שלא הזכיר את הדין שהאשה מחזירה את
המתנות שקיבלה מהבעל ,אלא לאחר שכתב את חידושו הנ"ל שהבעל מחזיר לאשה
את מה שנתנה לו במתנה ,ומשמע בבירור מדבריו שדינים אלו אינם תלויים זה בזה.
גם קשה שאין דרכו של המאירי לחדש חידושים כאלו בדרך אגב בלא שום
נימוק.
אולי מתוך הדוחק הגדול יש לומר שהמאירי חולק על עיקר הדין שהמתנות
שבעל נותן לאשתו אינן חוזרות אפילו כשסרחה עליו ,שהרי מקור דין זה הוא מדברי
הר"ן בשם הגאונים ובעל העיטור והריב"ש ,ובמאירי עצמו בסוגיא ששמין לאלמנה מה
שעליה לא הזכיר את דבריהם ,וא"כ יתכן שלדעתו כל גרושה שסרחה על בעלה
מחזירה את המתנות שנתן לה הבעל ,שעל דעת זה לא הקנה לה ,ואין הוא מודה למה
שדימו הפוסקים דין זה לנותן מתנה לאוהבו שאינו יכול לבטל את המתנה כשנעשו
שונאים זה לזה ,ולדעתו בבעל ואשה שנותנים מתנות זה לזו הוא על דעת זה שימשיכו
לחיות ביחד ,ועל דעת שיתגרשו לא הקנו את המתנה .וכן משמע קצת מלשון המאירי
בסוגיא שם:
גדולי הפוסקים כתבו שבגרושה אין שמין מה שעליה הואיל ומדעתו הוא מגרשה
ואין נראה כן דודאי לא שנא אלמנה דמשמיא מפקי לה ולא שנא גרושה דאיהו מפיק
לה אדעתא דמישקל ומיפק קרינא ביה ולא עשאן על דעת שיגרשנה וודאי זו וזו שמין
ואף לדבריהם יראה דוקא בשמגרשה בלא טענה אבל סרחה עליו ודאי אדעתא דהכי
לא אקני לה.
יתכן שלדעתו הדין השני שבסרחה עליו אומרים שעל דעת כן לא הקנה לה נוהג
בכל המתנות שהאשה קיבלה מבעלה ולא רק בבגדים וכיוצא בזה .ואם כך הרי נפסק
בשו"ע ובנו"כ שלא כדבריו ,ובאופן כזה אין לומר אפילו קים לי כנגד דבריהם ,וכ"ש
שא"א להוציא ממון כנגד פסיקה מפורשת בשו"ע.
כידוע דעת החזון איש היתה שאין לפסוק הלכה כדעת ראשונים שנדפסו
בתקופות מאוחרות על פי כתבי יד ,ולא היו למראית עיני הפוסקים המוקדמים ,ויתכן
שנפלו בהם טעויות דפוס וכיוצא בזה .ומסתמא עיקר כוונתו היתה לחידושים מעין זה
שאנו עסוקים בו.
אמנם למרות כל האמור אין אנו יכולים להתעלם לגמרי מדעת אחד מגדולי
הראשונים שלא מצאנו בבירור מי שחולק עליו .ולכן נראה שיש לכל הפחות
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להשתמש בדעת המאירי כסיוע לצד שהובא לעיל לפסוק כערוך השלחן שהרישום
כולו אינו משמש ראיה לבעלות של הבעל בדירה ,ואף על פי שקשה לסמוך על כך
להלכה וכפי שהתבאר ,מכל מקום נראה שלכל הפחות יש לפסוק כדבריו בצירוף
לדברי המאירי כפשרה הקרובה לדין.
לסיכום :כאמור בהחלטה יש לחייב את הבעל להחזיר לאשה את הכסף שניתן
עבור חלקו בדירה ,וכפי שטען דיין א' בחלקו השני של פסק הדין שלו.
הרב דוד לאו
עיינתי בדברי כבוד הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א ,ולאחר העיון בנושא "המתנות
שחוזרות" נלע"ד שבמקרה דנן אי אפשר להוציא מיד המוחזק ,ולכן ליש לדחות את
הערעור ,ואפרש דברי ממקורותיהם.
רקע ועובדות
לפנינו ערעור על פסה"ד של בית הדין האזורי ירושלים בעניין חלוקת רכוש.
מדובר בזוג שהאשה קיבלה במהלך הנישואין ירושה גדולה ,ומכספי הירושה שלה
נקנתה כמעט דירה שלמה ,ונרשמה ע"ש שני בני הזוג שווה בשווה (ובנוסף לכך
מכספים אלו כוסתה משכנתא בדירה אחרת) .לאחר מכן נישואיהם עלו על שירטון
והאשה מאסה בבעלה בטענה שהוא נהג כלפיה באלימות .האיש ביקש שלום בית ,אך
בית הדין קמא פסק שעליהם להתגרש והם התגרשו .לדברי האשה ,היא הסכימה
לרשום את הבית על שם שניהם למרות שהיא הכניסה את רוב הכספים כדי לקנותו,
בגלל שפחדה מבעלה וחששה שזה יביא לגירושין .הבעל מכחיש זאת ,וטוען
שהכספים נכנסו תחילה לחשבון משותף ,ומהם הם השתמשו לצרכים נוספים
במשותף ,וברור היה שהכסף שייך לשניהם.
בית הדין קמא פסק ברוב דעות שיש לילך אחר הרישום בטאבו ,ולפיכך שתי
הדירות צריכות להתחלק ביניהם שווה בשווה למרות כל ההשקעה הגדולה שבאה
בכספי ירושת האשה.
כעת האשה מערערת וטוענת שבית הדין קמא טעה בפסקו ,ויש לתת לה את כל
הדירה.
דיון והכרעה
במקרה דנן ,על פניו הרגש והיושר הטבעי אומרים ,שיש לחלק את הדירה לפי
ההשקעה שכל אחד מהם השקיע בה ,ולא לפי הרישום בטאבו ,במיוחד במקרה דנן
שהאשה השקיעה בדירה את רוב הסכום .אולם מאידך עומדת לפנינו שתי שאלות
הלכתית:

רצח
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האם מדובר כאן במתנה שהאשה נתנה לבעלה ,והרישום בטאבו מהווה קנין
מוחלט הקובע שהבעל זכה במחצית הנכס?
ואף אם נאמר שיש כאן מתנה חלוטה לבעל ,האם אין כאן אומדנא ברורה
שהמתנה ניתנה על דעת שהם יישארו נשואים ,אבל אם הם יתגרשו בעתיד ,ובמיוחד
אם הדבר יעשה בגלל אילוצים ,שמא על דעת כן האשה לא נתנה את המתנה ,ואם כן
דינה לחזור אליה?
על שתי השאלות הנ"ל האריכו בי"ד קמא בפסק דין מנומק היטב ,והכריעו ברוב
דעות שהמתנה הזאת היא החלטית ,ואינה חוזרת בגירושין .עיינתי בנימוקי פס"ד
ו הואיל ומדובר בפס"ד עקרוני שיש לו השלכות מעשיות חזרתי ועיינתי בו ממקורותיו
כפי שיבואר להלן.
רישום בטאבו
בענין הרישום בטאבו ,מצאנו פסקי דין ,כגון בפד"ר יב עמ'  ,186–179שקובעים את
חלוקת הדירה ע"פ מה שכל צד השקיע בה ,ולא אחר הרישום בטאבו .וכן פסק הגאון
רבי אליעזר גולדשמיט זצ"ל בספרו "עזר משפט" בסי' יא במסקנותיו בסעיף ב' ובסעיף
ז' .4הם סמכו דבריהם על ערוך השולחן בחלק חושן משפט סי' ס' סעיף כא שכתב:
"יש לדקדק עתה כשנכתב קרקע על שם האשה בערכאותיהם
צריכים הדיינים להיות מתון בזה ,כי יש לפעמים שהבעל כותב
נכסיו על שם אשתו מפני איזה טעמים ולעולם הנכסים הם של
הבעל ,לכן צריכים לחקור בזה הרבה".
ערוה"ש חזר ושנה דבריו בסי' סב סעיף ו':
"כבר בארנו בסוף סי' ס' דבזמנינו אין שום ראיה מה שנכתבו
קרקעות על שם האשה ואפילו נתקיים בערכאות ,מפני שהרבה
עושים כן מפני איזה טעמים שיש להם ,ואין כוונתם להקנות להן
לכן צריכים הדיינים להיות מתון בזה מאד מאד".
אולם נראה שכיום "סוגיא דעלמא" של דייני ישראל לפסוק ,שהרישום בטאבו
מהווה קנין וחלוקת בדירה נעשית ע"פ הרישום שלה בטאבו .גם הרב אליעזר
גולדשמידט זצ"ל כנראה חזר בו וכתב שיש לילך אחר הרישום ,שהרי כך נפסק בפסקי
דין רבניים חלק א' עמ'  117בפס"ד של הרבנים גולדשמידט ,קרליץ ובבליקי:
"בשאלת הכונה ברישום ,יש לקבוע לפי הנוהג והרגיל בדרך
העולם בכל זמן וזמן .וידוע שעכשיו נוהגים לרשום רכוש,
וביחוד דירה למגורים ,על שם שני בני הזוג ,במכוון שלשניהם
תהיה הבעלות על הרכוש .הרישום מורה ,שזה ששילם או שילם
יותר ,נתן את היתרה בחלקו במתנה לשני .לכן אין לבטל ,בזמן
הזה ,רישום ,המקנה ומחזיק בעלות לזה שנרשם על שמו ,מתוך
ספיקות אולי לא היתה הכונה למתנה .וכן מוכח מתשובות החתם
– סופר חו"מ סימן קמ"ב ...וכן כתב המהרש"ם בתשובה ח"ה
סימן ל"ח".
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בפסקי דין רבניים חלק י"א עמ'  127כותב הרב צימבליסט שאמנם יש מחלוקת
בין הראשונים בענין זה ,אלא שהרישום יוצר מוחזקות ואין להוציא מספק מהמוחזק.
ואכן כך נראה לפסוק ,וזאת לא רק מספק ומדין מוחזק ,אלא מדין ודאי ,בגלל
הבירור המשפטי ,לפיו חוזה למכירת הדירה כתוב כהתחייבות למכור אותה ,והרישום
בטאבו הוא למעשה הקנין בפועל של הנכס .מכיוון שזה נחשב לקנין ע"פ חוק המדינה,
גם ע"פ ההלכה יש לכך תוקף ,כפי שכתבו בהרחבה בפסה"ד של בי"ד קמא .נצטט את
הסעיף המתאים של חוק המקרקעין ,תשכ"ט:1969-
(א) עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת
.7
ברישום ,ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה
לרישום כשעת הרישום.
(ב) עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות
לעשות עסקה.
....
( .125א) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה
חותכת לתכנו ,אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93
עד  97לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] ,תשכ"ט-
.1969
לכן במקרה דנן ,הואיל והדירה רשומה על שם שניהם שווה בשווה ,היא קנויה
לשניהם שווה בשווה ,והכספים שהאשה נתנה לשם רכישת הדירה ניתנו לו במתנה
וזכה בהם .לכן בזה נראה בודאי שיש לקבל דעת הרוב בבי"ד קמא ,שהבית שייך לשני
הצדדים שווה בשווה מבחינה קניינית.
אומדן דעת לחזרת המתנה
ביחס לשאלה השנייה ,האם ניתן לומר שמתנה שאשה נתנה לבעלה חוזרת במקרה של
גירושין ,כמו במקרה דנן שהיא מואסת בבעלה ונאלצת להתגרש ,בגלל שיש אומדנא
שעל דעת כן לא נתנה לו .יש לציין ,מדובר בשאלה שלא נזכרה בפירוש בשו"ע
ובפוסקים ,אבל נמצאת בכמה פסקי דין שהתפרסמו בפד"ר .וברצוני להעלות את מה
שנראה לי מדברי הפוסקים ביחס למקרה דנן.
נקדים ונאמר ,שכדי לבטל מתנה ע"פ אומדנא ,צריך אומדנא חזקה וברורה ,ולא
די בסברא בעלמא .לכן מובא בפוסקים ,עיין בח"מ אה"ע נג כב ,ב"ש נג טז ועוד,
שנהגו לכתוב בתנאים שאם יתגרשו מחמת עידור או קטט יעמוד כתקנת שו"ם ,דהיינו
שעשו תקנה מיוחדת ,שבמקרה של עידור או קטטה ,הנדוניה בשנה הראשונה תחזור
כולה למשפחת האשה ובשנה השנייה – מחצית .הרי לנו שבלא תקנה מיוחדת ,לא
היינו אומרים שיש אומדנא שהמתנה תחזור במקרה של גירושין ,ואפילו במקרה של
קטטה ,עאכו"כ אם הגירושין היו לאחר כמה שנים ,שהמתנה אינה חוזרת.

ש
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אמנם לאחר העיון ,אין ראיה משם שבכל מקרה המתנות אינן חוזרות .כבר
ה"נחלת שבעה" הלכות שטרות סי' ט סעיף יד מעיר שבמקורות הראשונים לא נזכר
כלל "מחמת קטטה" אלא רק מחמת עידור (עידור היינו מיתת אחד מהם) ,וכן מבואר
במרדכי כתובות סי' קנ"ה ,וכן משמע ברמ"א אה"ע נג ג .ואפילו לפי הגרסה "קטט" יש
מקום לומר שזה כאשר שניהם החליטו להתגרש ,או שהאשה תובעת גירושין בגלל
שמרדה בבעלה ,אז צריך לתקנה מיוחדת שמתנות הנדוניא יחזרו לאשה ,אבל אם
האיש מרד באשתו וגירשה – אפשר שתחזור הנדוניה לאשה מחמת אומדנא כנ"ל.
יש לציין עוד ,כהקדמה לדיון שלפנינו ,כי לא תועיל סברא בעלמא כדי לבטל
מתנה :המחבר בשולחן ערוך חושן משפט סי' רז סע' ד ,פוסק שגם אם יטען עתה
המקנה שלא על דעת כן מכר את ממכרו וכי בליבו לא חשב וגמר דעתו בקניין עבור
מצב זה ,גם אם נראים דבריו ,הרי שקניינו קיים ואינו יכול לחזור ממנו:
"אף על פי שהיה בלבו שמפני כך וכך הוא מוכר ,ואף על פי
שנראים הדברים שלא מכר אלא לעשות כך וכך ,ולא נעשה –
אינו חוזר ,שהרי לא פירש ,ודברים שבלב אינם דברים".
אמנם הרמ"א מסייג דבריו וכותב:
"הגה ,מיהו אי איכא אומדנא דמוכח ,נתבטל המקח (תוספות
והרא"ש כלל פ"ה) .וי"א דבמתנה דברים שבלב הויין דברים
(הגהות אלפסי פ' אלמנה ניזונית)".
מסביר דבריו הסמ"ע (שם ס"ק י)" :דדוקא במכר דקיבל מעות מסתמא גמר ומקני
אם לא דפירש ,משא"כ במתנה דהוא בחנם דאומדן דעת כל דהוא מבטל המעשה,
ואמרין ביה דלא גמר בדעתו ליתנו לו בחנם" (וראה עוד פתחי חושן ,פרק כ אות לד).
יוצא אם כן ,כי אף שמתנה מהווה מעשה קניין לכל דבר ,קל יותר להכניס בה
תנאים חריגים ואומדן דעת ,שעל דעת מצב שכזה לא גמר בדעתו נותן המתנה
להקנותה למקבל .כך גם פסק השלחן ערוך ,חו"מ סי' רמו סע' א:
"לעולם אומדים דעת הנותן ,אם היו הדברים מראין סוף דעתו
עושים על פי האומד אע"פ שלא פירש .כיצד ,מי שהלך בנו
למדינת הים ושמע שמת ,וכתב כל נכסיו לאחר ,מתנה גלויה
גמורה ,ואחר כך בא בנו ,אין מתנתו קיימת ,שהדברים מוכיחים
שאילו ידע שבנו קיים לא היה נותן כל נכסיו".
יחד עם זאת ,לא במהרה נחפז לומר ששינוי ביחסיהם לאחר זמן יהפוך את
המתנה שניתנה ל'מקח טעות' .כפי שכתב הריב"ש לעיל בשם הגאונים "דאלא מאן
דיהיב מתנה למאן דרחים ליה ,ערבא בעי למשקל מיניה דרחים ליה לעלם"?!
חידושו של המאירי בענין מתנות שחוזרות
בפסק דין קמא דיין א ,שהיה בדעת מיעוט ,ביסס דבריו שהמתנה שנתנה האשה
לבעלה חוזרת אליה עם הגירושין ע"פ המאירי ,שאומר שמתנות שאשה נתנה לבעלה
חוזרות עליה בגירושין ,במקרה שהיא טענה טענת "מאיס עלי" (כתובות סג ):וז"ל:
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"וכן מחזיר לה כל מה שנתנה לו במתנה שלא נתנה לו על דעת
כן הא משלו אין לה כלום אפילו מנעל שברגלה ומטפחת
שבראשה ולענין מזונות מיהא כל אותן שנים עשר חדש אין לה
מזונות שמאחר שהיא מואסת בו היאך הוא זנה".
כיו"ב הובא בבאר היטב סי' ע"ז ס"ק י' בשם "מקור ברוך" לה"ר ברוך קלעי בסימן
י"ז לגבי מתנות שנתנה לו או שנפסקו לו בעת השידוכין ,אם הם עדין בידה ,שאינה
נותנת לו .והביא ראיה מת' הרא"ש שהובאה בטור אה"ע סי' קנ"ד לגבי ארוסה שאינה
רוצה להינשא בטענת מיאוס ,והחתן רוצה שחמיו ישלם לו את מה שפסק לו ,שאינו
חייב לשלם לו ,מפני שע"ד כן שבתו תמאס ותצא ממנו לא התחייב.
יש לציין ,שהמאירי הנ"ל חידש שגם אם הגירושין הם ביוזמת האשה ,כיון שהיא
תובעת גירושין בגלל שהיא מואסת בבעלה ,המתנות שנתנה לו חוזרות שעל דעת כן
לא נתנה לו .לכאורה יש ללמוד מדבריו בק"ו שאם הבעל גירש את אשתו מדעתו
שהמתנות שהיא נתנה לו חוזרות .חידוש זה שגם אם הגירושין הוא ביוזמת האשה
בטוענת מאיס עלי שהמתנות שנתנה לו חוזרות הוא חידוש גדול ,שטעון הסבר
במיוחד .הקשה הרה"ג צימבליסט שליט"א (בפד"ר יא) ,איך יכול להיות שכוחה גדול
מכוחו ,שאם הבעל נתן לה מתנות ומואס בה ומגרשה המתנות שנתן לה אינן חוזרות,
משום שהוא היה אוהב ונהפך לשונא וזו לא סיבה להחזר המתנות ,ואיך אפשר ,שאם
היא נתנה לו מתנות ואח"כ מאסה בו המתנות שנתנה לו חוזרות?
ויש ליישב בדוחק ,שהמאירי סובר שכשהיא טוענת טענת "מאיס עלי" היא
כאנוסה שאין לה ברירה אלא להתגרש ,והוכחה לכך שהיא אנוסה ממה שאומרת לא
הוא ולא כתובתו בעינא ,ולכן המתנות חוזרות .מה שאין כן הבעל שמגרש מרצונו,
ואין ראיה שהוא אנוס ,ולכן מתנותיו אינן חוזרות אליו.
והנה חידוש זה של המאירי לא מופיע בראשונים (כפי שכתב המהדיר על
המאירי) ,ולא מצאנו התייחסות מפורשת למתנות שהאשה נתנה לבעלה ,והאם יש
מצב שהן חוזרות לאשה .והשאלה היא האם אפשר לסמוך על המאירי להלכה ,והאם
יש למאירי בסיס במקורות ,או שחלקו עליו הראשונים .ולשם כך נפרוש השמלה
ממקורותיה.
שיטת הרא"ם
והנה בשו"ת רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) סימן טז כתב בפירוש שמתנות שנתנה האשה
או אביה לבעל אינן חוזרות במקרה שנתפרדה החבילה:
"וכתב בעל העטור ואם כתב לה מתנה בשעת נישואים וקא
מגרש לה גביא לה ולא אמרינן אומדנא דדעתא היא דאדעתא
למישקל ולמיפק מניה לא אקני לה .והכי שדר רב שר שלום
ואסכימו עליה מתיבתא והוא הדין נמי גבי מתנות דחתנא ליכא
למימר אומדנא דדעתא היא דאדעתא למישקל איהו לנפשיה
והיא תתגרש ממנו או אדעתא דלהוו ליורשיו ואיהי תיפוק בלא
כלום לא אקני לה .הילכך לא שנא מתה היא לא שנא נתגרשה

שב
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אין המתנות חוזרות לכלה או ליורשיה .ודברים קל וחומר ומה
אם במתנות הבעל לאשתו דליכא למיתלינהו בשום מלתא לומר
דאדעתא דהכי יהבינהו לה ואדרבא מוכחא מלתא דאדעתא
דלמישקל ולמיפק מניה לא אקני לה אפילו הכי אמרינן דהוו
מתנה גמורה ואם מת או גרשה הרי הן שלה ואינן חוזרות לבעל
או ליורשיו ,במתנות דחתנא דאיכא למיתלינהו משום איקרובי
דעתא אי נמי משום מנהגא דאי אפשר בלא מתנות דודאי אי לא
יהיב ליה מידי יתבטל חתונם לגמרי ואנן סהדי דמשום חבת חתון
גמר והקנה מבעיא".

והסכימו עמו המהר"א ששון בשו"ת תורת אמת סי' נ"ד וכן המהרשד"ם אה"ע סי'
קכ"ו ,והחתם סופר ח"ג סי' קמ"א .הפוסקים הללו הוסיפו להטעים את הדבר ע"פ דברי
הגאונים שכתבו בעניין מתנות שאינן בגדים או תכשיטים שנתן הבעל לאשתו "דאטו
מאן דיהיב מתנה למאן דרחים לי' ערבא שקיל שיהי' אוהבו לעולם" ,ואין זה דומה
לבגדים ותכשיטים שלגביהם נפסק בשו"ע אה"ע צ"ט ס"א שחוזרים לבעל במקרה של
גירושין או אלמנות ,ששם סברה היא שנתן לה אותם רק כדי שתתקשט בהם לפניו,
מה שאין כן בשאר מתנות שנתן לה ,וכן פסק השו"ע שם בס"ב.
הרא"ם והאחרונים הנ"ל לכאורה אינם סוברים כשיטת המאירי הנזכרת לעיל .אלא
שלכאורה צריך עיון מדוע הרא"ם סותם ואומר שמתנות שנתן הבעל אינן חוזרות ,ולא
הזכיר שבמורדת לפי הרי"ף והרמב"ם הן חוזרות? ואם חולק עליהם לכאורה היה צריך
להזכיר אותם ולפרש ,או שנאמר שמורדת מפסידה מתנות מדין קנס ועל קנס לא דבר,
וצ"ע.
ננסה אפוא לברר את ההלכה ממקורה על מנת שנוכל להכריע במחלוקת זו.
מקור ההלכה שמתנות חוזרות בגירושין
מקור ראשוני להחזר מתנות מצאנו בגמ' כתובות דף נד עמוד א:
"איתמר :אלמנה – רב אמר :שמין מה שעליה ...,מאי טעמא? כי
אקני לה – אדעתא למיקם קמיה ,אדעתא למשקל ולמיפק לא
אקני לה".
מדובר בבגדים שהבעל נתן לאשתו והיא התאלמנה ותובעת כתובתה ,ששמין מה
שעליה ומחזרת ליורשים .ולהלכה פוסקים כן גם בגרש את אשתו .אולם זה בבגדים
שהבעל חייב לאשתו בתנאי כתובה ,ולכן הם שלה כל עוד הם נשואים ,אבל אם
נתאלמנה או נתגרשה שמין מה שעליה ומחזרת לבעלה או ליורשים.
מה הדין במתנות שאינן בגדים ,האם גם הם חוזרים לבעל בגירושין? דבר זה אינו
נזכר בגמ' והובא בר"ן על הרי"ף מסכת כתובות דף כא עמוד א בשם הגאונים ,וז"ל:
"וכתבו הגאונים ז"ל דדוקא במלבושים וכיוצא בהם אמרינן דלא
אקני לה אדעתא למיפק אבל הנותן מתנה לאשתו ודאי אית לה
וכי נפקא לא מפקינן מינה".
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חזרת מתנות במורדת
אולם במורדת כתב הר"ן על הרי"ף מסכת כתובות דף כז עמוד ב בשם הגאונים,
שמפסידה את המתנות שנתן לה ,וז"ל:
"יש מן הגאונים שאמרו ,כי אפילו דלא מפסדת נכסי מלוג ,מאי
דיהיב לה בעל מיהת מפסדת ,דלא אקני לה אלא אדעתא למיקם
קמיה ,אבל אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה .והקשה הרמב"ן
ז"ל אי הכי היכי אמרינן בריש פרקין [דף נד ב] דתנאי כתובה
ככתובה דמי למורדת ובמאי דמי לכתובה הא אפילו במתנה
דלבתר נשואין אמרינן דמפסדה .ולדידי לא קשיא דאי הוי
תוספת כמתנה ,כי מגרש מתוך מרדה הפסידה לאלתר ,משום
דלא אקנו לה מעיקרא אלא אדעתא למיקם קמיה ,אבל השתא
דאמרינן דככתובה הוי לא מפסדה מיניה לתנא דמתני' אלא
בפחיתת שבעה שבעה מכתובתה או בד' שבתות כרבותינו".
נמצא ,שמורדת מפסידה את המתנות שקבלה מבעלה מיד ,ומפורש בר"ן שהסיבה
היא בגלל הסברא הנ"ל "אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה" .וחידש הר"ן שתוספת
כתובה למרות שגם היא כמתנה ,אינה מפסדת עד לאחר שמתרים מה ומפסידה את
כתובתה .משמע מדבריו באופן ברור שהיא לא מפסידה את המתנות מדין קנס אלא
מסברא הנ"ל .סברא זו נאמרה רק במורדת ולא בגרש אותה מדעתו ,שאין זה כמו
בגדים שנתן לה מחיוב הכתובה ,ועל דעת שהוא מחוייב לה ולא אם יגרש אותה.
וכן מובא ברמב"ם הלכות אישות פרק יד הלכה ח
"האשה שמנעה בעלה מתשמיש המטה היא הנקראת מורדת,
ושואלין אותה מפני מה מרדה ,אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה
להבעל לו מדעתי ה כופין אותו להוציא לשעתו לפי שאינה
כשבויה שתבעל לשנוי לה ,ותצא בלא כתובה כלל ותטול
בלאותיה הקיימין בין מנכסים שהכניסה לבעלה ונתחייב
באחריותן בין מנכסים שלא נתחייב באחריותן ,ואינה נוטלת
משל בעל כלום ואפילו מנעל שברגליה ומטפחת שבראשה
שלקחן לה פושטת ונותנת וכן כל שנתן לה מתנה מחזרת אותו
שלא נתן לה על מנת שתטול ותצא".
נמצא ,שהרמב"ם והר"ן מבססים את ההלכה שבמורדת מתנות חוזרות ,על ההיגיון
והסברא שמצאנו בגמרא במסכת כתובות נד ע"א" :כי אקני לה אדעתא למיקם גביה,
אדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה" ,וכלשון הרמב"ם בהלכות אישות יד ח" :וכל מה
שנתן לה מתנה מחזרת אותו ,שלא נתן לה על מנת שתטול ותצא" .וראה ברא"ש,
כתובות פרק ה סי' לד וביאור הגר"א שם ס"ק ז .לפי טעם זה החזר המתנות באשה
מורדת מבוסס על אומדן דעת ,הקובע כי בעת שנתן הבעל את המתנות לאשתו,
כלשון הגמרא ,נתנם לה הבעל על דעת שתהיה עמו ולא על דעת שתצא ממנו .ממילא
בעת שמרדה ממנו מחיי אישות וכדומה ,מתנות אלה בטלות מחוסר גמירות דעת
בהקנאתם.
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לכאורה לפי זה צריך להיות ,שבמקרה שהאיש "מורד" ורוצה לגרש ,שמתנות
שנתנה לו חוזרות .ואם כן יש כאן בסיס לחידושו של המאירי ,שמתנות שהאשה נתנה
לבעלה חוזרות בגירושין.
אמנם יש לציין ,כי לכאורה הלכה זו של החזר מתנות באשה מורדת ,אינה
משתלבת עם דיני המתנה הרגילים .עקרון יסוד הוא כי מתנה שניתנה ,על פי עקרונות
דיני הקניין ,הוקנתה למקבל באופן סופי והמתנה אינה ניתנת לחזרה .כפי שכתב זאת
הריב"ש בתשובותיו סימן שא בשם בעל העיטור (מהד' רמ"י ,אות כ ,כתובה ח"ב לד
ע"ד):
"ושדרו ממתיבתא (=שלחו מישיבת הגאונים) ,דמאן דכתיב
מתנה לאשתו בשעת נישואין ומגרש לה ,לא אמרינן כי אקני לה
אדעתא למיקם קמיה .דאלא מאן דיהיב מתנה למאן דרחים ליה,
ערבא בעי למשקל מיניה דרחים ליה לעלם ,וה"נ מאן דיהיב
מתנה לרחמיה ונפל ביניהון איכסא ,הדרא מתנה ,הא לא טעמא
הוא וכו'".
בלשוננו אנו ,טוען הריב"ש ,כי בעל אשר נתן מתנות לאשתו
בזמן הנישואין ולאחר זמן גרשה ,לא יכול לאחר מכן לטעון
שנתן לה מתנות אלה רק על דעת שתהיה עמו ,שהרי אם לא כן,
וכי מי שנתן מתנה לאוהבו ,האם המקבל צריך לקחת ממנו
ערבון לכך שימשיך לאוהבו לעולם ,שמא יצטרך להחזיר לו
מתנותיו?! על פי עקרון זה פסק השלחן ערוך ,אבן העזר סי' צט
סע' ב" :הנותן מתנה לאשתו אע"פ שמגרשה מדעתו זכתה
במתנתה".
יש לחקור מדוע המורדת מפסידה את המתנות שקבלה מבעלה ,האם זה נובע
מסברה בעלמא ,כפי שהבאנו לעיל "אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה" ,או שזה
נובע מהלכות מורדת.
לכאורה יש להביא ראיה לחקירה זו מהלכה המובאת בפתחי תשובה (שם ס"ק ז)
בשם שו"ת חתם סופר (אה"ע סי' קמא) המביא בשם ספר הלבוש:
"אפ' מצא בה דבר ערוה נוטלת המתנה .וכתבו הגאונים דשדרו
ממתיבתא טעמא דמילתא (=והסבירו טעמה של הלכה זו),
משום שכמה פעמים אדם נותן מתנה לאוהבו ,וכי יעמיד לו ערב
שיהיה אוהבו לעולם ,וכי סלקא דעתך (=וכי תעלה על דעתך)
שאם ישנאהו אחרי זה יחזור לו המתנה ,בתמיה".
לפי דברים אלה יוצא ,שגם בטענת בגידה ,וכלשון החתם סופר "אפי' מצא בא
דבר ערוה" ,לא יוכל הבעל לדרוש שהאשה תחזיר לו את מתנותיה .על דרך זו הוסיף
החלק מחוקק (שם ס"ק ז) והעיר כי הלכה זו בשלחן ערוך נכונה לגבי טענת גירושין
רגילה" ,כל שאינה מורדת בו" .וכך גם ביחס לדברי המחבר (שלחן ערוך ,אה"ע סי' פה
סע' ח) "ואם מן הנישואין נתאלמנה או נתגרשה שלא מחמת מרדה – נוטלת מתנה",
העיר הבית שמואל (שם ס"ק יח)" :ומה שכתב שלא מחמת מרדה ,משום דאי מחמת
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מרדה הפסידה כתובתה ולית לה מתנות" .יוצא אם כן ,כי טענת "מורדת" היא יוצאת
דופן לעקרון הכללי לפיו אדם אינו יכול לחזור ממתנות שנתן ,אפילו העלה כלפיה
טענות קשות כגון ש"מצא בה דבר ערוה" כמעשה בגידה.
מדוע אם כן ,ראו הפוסקים לנכון לקיים את המתנות בין בני הזוג גם במצבים
בהם יחסיהם הגיעו למשבר קשה ביותר של בגידה ,חוסר אמון וגירושין ,ואילו בטענת
"מורדת" ראו לנכון להפעיל כלי הלכתי חריג מדיני הקניין ,ולאמוד את דעת הבעל
שלא לשם כך גמר את דעתו בעת הקנאת המתנה? במה מיוחד דינה של "מורדת"
ממצבים אחרים אשר נראים חמורים ממנה?
דעת הרה"ג ח' ג' צימבליסט שליט"א
על שאלה זו השיב הרב חיים גדליה צימבליסט שליט"א ,בפד"ר יא עמוד  ,253עמ'
( 256–258תיק מס' /2533לט):
"ואולי אפשר להסביר הדבר כך ,דבאמת היה ראוי לומר ששום
מורדת לא היתה חייבת להחזיר המתנות ...והא דהמורדת אכן
מפסידה המתנות אין זה אלא מדין קנס שקנסו במורדת ,כשם
שקנסוה שתפסיד הכתובה ...ואף שהראשונים ז"ל כתבו בטעם
הפסד המתנות משום 'דאדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה',
צריך לומר דאין זה מטעם אומדנא זו בלבד ,אלא גם מטעם
קנס ...כי עקר מגמת ההכרזה היא לאלץ את האשה לשוב
ממרדה ולחזור לבעלה".
דבריו אלה של הרב צימבליסט מתבססים על אותם פוסקים הסוברים שכל עוד
לא הכריזו על האישה כמורדת לא הפסידה את מתנותיה ,כמשמעות הרמ"ה שהובא
בטור אבן העזר הלכות כתובות סימן פה שחולק על הר"ן הנ"ל ,וסובר שלא הפסידה
את המתנות אלא משעה שהפסידה את הכתובה ,וז"ל:
"ואם נתאלמנה או נתגרשה שקלה להאי ארעא לבד מכתובתה
ודוקא שנתאלמנה או נתגרשה מן הנישואין אבל מן האירוסין
לית לה שלא כ' לה אלא ע"מ לכונסה ואפי' נתאלמנה או נתגרשה
מן הנישואין דוקא שלא מתוך מרדה אבל נתאלמנה או נתגרשה
מתוך מרדה לאחר שכתבו עליה אגרת מרד שהפסידה כל
כתובתה הפסידה כל מה שנתן לה".
מדוע מפסידה רק לאחר שהפסידה הכתובה? הרה"ג צימבליסט שליט"א בפד"ר
הנ"ל הבין שזה מדין קנס ,כמו שקנסו מורדת שמפסידה כתובה כך מפסידה מתנות.
(ועיין להלן ,מה שכתב הרב ישראלי לדחות את ראייתו מהרמ"ה ,והסביר שגם
לפי הרמ"ה מפסידה את המתנות בגלל הסברא הנ"ל "אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני
לה" .וכן הרב צימבליסט חזר בו ויישב את דברי הרמ"ה ,שכל עוד לא עברו ד' שבועות
והבעל גירשה ,נחשב שגירשה מרצונו ,ולכן לא מפסידה את המתנות עד לאחר
שהפסידה כתובה).
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מכאן מגיע הרב צימבליסט לחידוש נוסף ,לפיו כאשר הבעל הוא זה שאינו רוצה
שהאישה תחזור אליו ,אין להכריז עליה לעניין זה כ"מורדת" ,על כל המשתמע מכך,
שאינה מפסידה עיקר כתובה ,כמו שכתב רבינו ירוחם ,וממילא לא מפסידה מתנות:
"ולכן כאשר הבעל אינו חפץ בה ,אין מקום לאלצה לשוב אליו,
ואין להכריז עליה מורדת .והדברים מפורשים בדברי רבנו ירוחם
שהבאנו למעלה ,שכתב שם' :אשה שאמרה לא בעינא ליה יתן
לי גט וכתובה ,והוא אומר אנא נמי לא בעינא לך אבל איני רוצה
ליתן גט ,מסתברא דאין דנין אותה במורדת להפסידה כלום
מעיקר כתובה ונדוניא' .וטעמו של דבר הוא כנראה כמו שכתבנו,
שכיון שגם הוא אינו חפץ בה ולא שייך המגמה לאלצה לשוב
אליו ,שוב אין מקום להכריז עליה כמורדת להפסידה הכתובה".
מדבריו אלה יוצא ,כי במקרה בו הבעל טוען שהאישה זינתה תחתיו ובגדה בו,
מאחר שמכוח טענתו זו האישה אסורה עליו ,הרי ששוב אין מקום להכריז עליה לעניין
זה כ"מורדת" וממילא אין מקום לדון בהחזר מתנותיו.
יש להעיר על דבריו ,שרבינו ירוחם כתב בפירוש במקרה הנ"ל ,שיש לה עיקר
כתובה ,ואין לה תוספת כתובה מטעם דאדעתא למיפק לא נתן לה ,ולכן היא מפסידה
את כל המתנות שנתן לה ,ולא כפי שרצה להוכיח ממנו ,ונרחיב בכך להלן.
אמנם מצאנו שכעבור ארבע שנים ,הרב צימבליסט בפס"ד שפורסם בפד"ר יד,
( 21תיק /3116מב) חזר בו מהדעה הנ"ל ,שהחזר המתנות במורדת הוא מדין קנס ,אלא
הסבירו מטעם האומדנא 'דאדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה'" ,וזו לשונו שם (שם
בעמ' :)25
"...וכפי שהסברנו בפס"ד שבכרך י"א עמ'  .255ובאותו פס"ד
הסברנו שיטתם שסוברים הם שכל עיקר דין החזרת המתנות
הוא קנס שקנסו את המורדת ...אולם לפי הדברים דלעיל אפשר
להסביר בדרך יותר פשוטה והוא דבאמת טעם החזרת המתנות
הוא כפשוטו מחמת האומדנא דאדעתה למשקל ומיפק לא אקני
לה ,אולם במה דברים אמורים כשהיא מוציאה אותו ,דהיינו
כשהיא מכריחה אותו לגרשה ,משא"כ כשהוא מוציא מרצונו אין
כאן האומדנא הנ"ל והמתנות שלה ...דכיון דנחשב כמוציאה
מרצונו וכנ"ל ,אין כאן האומדנא דאדעתא למשקל ולמיפק לא
אקני לה".
שיטת הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל
כנגד גישה זו ,הרואה את הטעם להחזר המתנות באישה מורדת משום 'קנס' ,יצא גם
הרב שאול ישראלי זצ"ל ,עיין בספרו משפטי שאול סי' יח:
"דין החיוב להחזיר המתנות אינו מדין קנס ...ואילו דין החזרת
המתנות הוא מכוח האומדנא שלא נתן לה ע"מ למיפק ,כמפורש
ברי"ף ...וכיון שהוא מצד האומדנא ,ממילא אין נפ"מ אם יש כאן
גדרי מורדת לגבי קנס ,אלא כל שיוצאת ממנו ואינה רוצה
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להמשיך לחיות אתו ,ע"מ כן לא נתן .והא דאמרינן במורדת
דעלמא ,שגם חיוב החזרת המתנות אינו אלא אחר יב"ח( ...היינו
לפי הרמ"ה בטור סימן פה) היינו משום דכל עיקר הזמן הוא
משום "דנותנים לה שהות שתחזור בה ,ושמא תוך זמן זה מרצים
זא"ז ותשאר עם בעלה" (ח"מ שם סק"י) ...ולא מטעם הקנס
דמורדת".
בקשר לדברי הרא"ם ,הרה"ג ישראלי מסביר שהוא דיבר במתנות
חתונה שניתנו מחיבת חיתון שהן אינן חוזרות בכל מקרה ,אבל
מתנות שניתנו במשך הנישואין ולא מחיבת חיתן דינם שונה.
וזאת משום שמתנות שנתנו בזמן חיתון ניתנות למטרת ריצוי
הקשר ביניהם ,ובלעדי זה לא היו נישאים ,וממילא דינן כמו מכר
ולא כמתנה ולכן אינו חוזר .וכך מדויק בדבריו של הרא"ם
"במתנות דחתנא דאיכא למיתלינהו משום איקרובי דעתא אי נמי
משום מנהגא דאי אפשר בלא מתנות דודאי אי לא יהיב ליה מידי
יתבטל חתונם לגמרי ואנן סהדי דמשום חבת חתון גמר והקנה
מבעיא ".לפיכך כתב שאין מחלוקת בין הרא"ם למאירי ,ודברי
המאירי נסובים על מתנות שנתנה האשה לאחר הנישואין.
אולם עדיין דברי הרא"ם טעונים הסבר ,מהו הק"ו שלומד מבעל שנתן מתנות
וגרש מדעתו שהמתנות שנתן אינן חוזרות ,על אשה שנתנה מתנות לבעלה והוא גרשה
שמתנותיה אינן חוזרות .אדרבה נלמד ממורדת שמפסידה מתנות כיון שגרמה לגירושין
על בעל שמרד וגרש שמפסיד את המתנות!?
נלע"ד בפשטות ,הרא"ם סובר שלא אומרים אומדנא לבטל מתנה כלל ,אלא רק
במורדת ומדין קנס .ואין ללמוד ממורדת לבעל שגרש מדעתו שלא קנסו אותו .לפיכך
ללא ספק שיטה זו חלוקה על המאירי שסובר שחזרת המתנות במקרה של מרידה
נובעת מסברה ולא מכח קנס ,ולשיטת הרא"ם במקרה של "מאיס עלי" לא יחזרו
המתנות שנתנה האשה לבעלה.
שיטת הרשב"א
הרשב"א בחידושיו על כתובות דף סג עמוד ב אומר בהתחלת דבריו שנראה לו
שבמורדת המתנות שקבלה אינן חוזרות ,וז"ל:
"מאי שנא משום תנאי כתובה ככתובה ,לא יהא אלא נכסים
שנתנו לה במתנה ,או שנתן לה במתנה הוא ,אחר שכנסה הרי
פוחת והולך הוא כנגד כל נכסיה ,אלא ודאי משמע דדוקא
נכסים שנכנסו בכלל כתובתה פוחת ,אבל נכסי מלוג אינו פוחת
כלל".
אלא שלבסוף הוא מקבל את דברי הגאונים שהביאם רב אלפס והר"י מיגאש,
וז"ל:
"ומיהו בתשובות רבינו האי גאון ורבינו אלפסי ז"ל נמצא ,שדנו
דאפילו מתנה לחוד דבתר נשואין מפסדא ,וכן דעת ה"ר יוסף
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הלוי אבן מיגש ז"ל ,ולפי דבריהם איכא למימר דהתם קמ"ל
דאפילו תוספת מפסדת ,וכ"ש מתנה שנתן לה הוא ,דאדעתא
למישקל ומיפק לא יהב לה ,וכן תירץ לדעתם הרמב"ן נ"ר ,ומ"מ
אכתי משמע דמתנה שנתנו לה אחרים לא הפסידה כמו שכתבתי
ומינה דנכסי מלוג כלל כלל לא מפסדא".
הרשב"א אומר שלפי הגאונים המורדת הפסידה את המתנות
שקבלה מבעלה ,מכח הגמ' שתוספת כתובה ככתובה ,וכמו
שמפסידה את התוספת מכל שכן מפסידה את המתנות שקבלה,
בגלל הסברא "דאדעתא למישקל ומיפק לא יהב לה".

והנה אב ני מילואים סימן עז ס"ק יא ,דן בשאלה מתי מורדת מפסידה את המתנות
שנתן לה ,האם מיד או לאחר שהפסידה את הכתובה .הוא הביא מחלוקת ראשונים
בדבר ,ואחר כך הביא את הרשב"א בחידושיו לכתובות דף סג הנ"ל ,וציין שהרשב"א
חזר בו וקבל דברי הגאונים ,ולפי הבנתו הרשב"א סובר שזה בגלל הסברא "דאדעתא
למיפק לא נתן לה" ,ולכן הפסידה המתנות מיד עוד לפני שהפסידה הכתובה ,וז"ל:
"שוב ראיתי בחידושי הרשב"א שם וז"ל ומצאתי בחיבור א'
שבתשובת רב האי ורב אלפס הכי דייני דאפילו במתנה לחוד
דבתר נשואין מפסדי ,ואיכא לדחוקי דקמ"ל התם תוספת וכ"ש
מתנה דאומדן דעת הוא דמפסדי אא"כ כתב לה שקיבל על עצמו
שאפילו תמרוד תטול כמו שאמר הרב בן מיג"ש ז"ל דהתם תנאי
ממון הוא וקיים ואין זה צריך לפנים עכ"ל ,הרי שהודה הרשב"א
וקיבל דבריהם אם כן אפילו במגרש תוך יב"ח דכתובה לא
מפסדה אבל מתנה מפסדה משום דלא יהיב אלא אדעתא למיקם
קמיה".
אולם לאחר העיון נלע"ד לחדש ,בניגוד לדעת האבני מילואים ,שאין לומר
שהרשב"א הבין את הסברא הנ"ל "דאדעתא למיפק לא נתן לה" כמנותקת מדין מורדת,
וכפי שנוכיח מתשובת הרשב"א דלהלן.
הרשב"א בשו"ת ח"ב סי' קי"ב דן במתנה שנתן הבעל לאשתו ,וכתב לה שזו מתנה
חלוטה והיא יכולה למכור אותה ולעשות בה כבשלה לגמרי ,האם מורדת מפסידה
מתנה כזאת? הרמ"ה פסק שהמתנות הללו חוזרות בגלל הסברא "דאדעתא למיפק לא
נתן לה" ,והרשב"א חולק עליו ,וסובר שהסברא הנ"ל נאמרה בגמ' רק על בגדים שנתן
לה ולא על שאר מתנות ,אמנם הגאונים אמרו שמפסידה את המתנות שקבלה מהבעל,
אבל זה רק מדין קנס ,והוא שייך רק על מתנות שאינן חלוטות לגמרי לה שדינם
כנכסי מלוג ,וז"ל:
"ולענין המתנה ששאלת ואמרת שהמנהג בעירכם שהיוצא'
מדעתה מבעל' אינה נוטלת משל בעלה כלום .וככה דנין דייניכם
וכמ"ש הרב אלפסי ז"ל בפרק אף על פי .ואמרת שאפי' מי שנתן
לאשתו קרקע או מטלטלין וכתב לה שהוא נותן מתנה גמורה
מעכשו שרירא וקיימא חתוכה וחלוטה לעשות בה כל חפצת
נפשה בין שתעמוד עמו בשלום בין שתמרוד בו ,ותהיה מתנתה
כאילו נתנה לעובר ארח ויהי' רשות בידה להחליף ולמכור
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להוריש ולתת לכל מי שתרצה ,ולא שיירתי בה לעצמי שום
שיור בעולם וסילקתי עצמי ורשותי וזכותי מעל מתנה זו סילוק
גמור ,עם כל זה הגיעה לכם תשובת הרב הגדול רבינו מאיר ז"ל
מטוליטול' שאם נתגרשה בגט מרצונה שאין לה באותה מתנה
כלום .משום דאמור רבנן דאדעתי' למשקל ומיפקי לא יהב לה".
ועיין שם שהאריך לדחות את שיטת הרמ"ה ,ונקט כדעת רבינו יונה שהמתנה
קיימת ,דלא אמרינן אדעתא למשקל ומיפק לא יהיב אלא ביחס לבגדים ותכשיטים,
שיש לומר שנתן רק כדי שתתקשט לפניו אבל בשאר מתנות – בוודאי שהמתנה
חלוטה ( .אגב ,מדבריו רואים ברור שפירש את הרמ"ה כמו הרב ישראלי ,שהמתנות
חוזרות מסברא ולא מקנס) ,ומגיע למסקנא שמפסידה מתנות מדין קנס .וז"ל שם
בהמשך דבריו:
" ...ובאמת שהמורדת ויוצאת בגט מדעתה בתקנת הגאונים ז"ל
אינה נוטלת כלום משל בעל ואפי' מנה מאתים כדעת הגאונים
ז"ל .וכמו שכתב הרב ז"ל /הרי"ף /בהלכות דקנסינן לה בדידיה.
אבל מ"מ מה שנתן לה במתנה גמורה מתנה מוחלטת מעכשו
שהיא יכולה לתת עכשו לכל מי שתרצה בזה לא אמרו .אלא
מוכרת ונותנת וקיים בין יוצאה לדעתה בין יוצאה שלא לדעתה".
מדיוק דברי הרשב"א נראה לכאורה ,שהבין שמה שמתנות שניתנו לאשה חוזרות
במקרה של מרידת האשה היינו מחמת קנס ולא מחמת הסברה שע"ד כן לא נתן לה.
והסברה שמובאת בגמ' שע"ד למשקל ומיפק לא נתן לה ,נאמרה רק בבגדים
ותכשיטים שנתן לה .אולם כיצד ניישב את הדברים עם מה שהבאנו מהרשב"א
בחידושיו לכתובות ,שהזכיר את הסברא הנ"ל? נלע"ד שכל הדין שמורדת מפסידה
תוספת כתובה ככתובה ,הוא שילוב של קנס וסברה :קנסו אותה שמפסידה מתנות
שנתן לה ,והסברה באה להסביר מדוע לא קנסו אותה שתפסיד נכסי מלוג שלה ,משום
שבזה אין את הסברה הנ"ל .מחדש הרשב"א שאין לך בו אלא חידושו ,והיא מפסידה
רק מתנות רגילות ולא מתנות חלוטות.
וראיה לכך מתשובה אחרת של הרשב"א ,שדן בדין מורדת דמאיס עלי ומורדת
בעינא ליה ומצערנא ליה ,וכך הוא כותב בשו"ת הרשב"א חלק א סימן אלף רלה:
"ומה ששאלתם מה הן גובות מנכסי הבעל בכתובתן ומתנתן .כבר
אמרנו שאין הבעל מוציא אלא מרצונו ואם הוציא מרצונו בין
בזו ובין בזו נותן להם כתובתן כלומר נכסי צאן ברזל .אבל מה
שנתן להם משלו אינן נוטלות כלל ,כיון שהן תובעות להתגרש
דאדעתא למשקל ומיפק לא יהיב".
הרשב"א כאן מדבר על אשה שרוצה להתגרש והבעל מסכים לגרשה ,שאז אין
לה כתובה ותוספת ,אבל נותן לה את נכסי צאן ברזל שלה" ,אבל מה שנתן להם משלו
אינן נוטלות כלל ,כיון שהן תובעות להתגרש דאדעתא למשקל ומיפק לא יהיב" .הרי
לנו שהרשב"א משתמש בסברה "דאדעתא למשקל ומיפק לא יהיב" ,ואיך זה מתיישב
עם מה שכתב בתשובה הקודמת שזה מדין קנס? אלא צריך לומר שסברה זו נאמרה
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כחיזוק והסבר לקנס של מורדת ,ואם כן רק במורדת מפסידה את המתנות ולא כאשר
אין מקום לקנוס ,כמו במקרה שהבעל מגרש ,ובודאי שלא במקרה שהאשה אומרת
מאיס עלי ותובעת גירושין.
דעות נוספות שמפסידה מתנות מטעם סברה
רבינו ירוחם במישרים נתיב כג חלק ח כותב כך:
"וכתב מורי ה"ר אברהם בן [דף סא טור א] אשמעאל כי נראה
לו שאשה שאמרה לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה והוא אומר
אנא נמי לא בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט מסתברא דאין
דנין אותה במורדת להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא אלא
מיהו משהינן לה תריסר ירחי אגיטא דילמא הדרי בהו לאחר שנה
כופין אותו לגרש והפסידה תוספ' וכל מאי דיהיב לה מדיליה
דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה".
הרי לנו ,שלא הפסידה את כתובתה ,משום שאי אפשר לקנוס
אותה כמורדת ,ואעפ"כ כיון שהיא גורמת את הגירושין היא
מפסידה תוספת כתובה ואת כל המתנות שנתן לה" ,דאדעתא
למשקל ולמיפק לא יהיב לה".
וכן נראה מתוך דברי הבית שמואל בעניין מי שנפלו בו מומין שכופין לגרש,
שפסק באבן העזר סימן קנד ס"ק א:
"להוציא וליתן כתובה – .ולענין תוספת כתובה עיין סעיף ז'
כשבאה בטענה חוטרא לידה אין לה תוס' ,כי למשקל ולמיפק
לא הקנה לה ,כן הדין בכל הני אין לה תוס' ,אפילו במוכה שחין
דצריך לגרשה לטובתו ,מ"מ נראה דאין לה תוס'".
הרי לנו שאין לה תוספת כתובה מטעם הסברא הנ"ל "כי למשקל ולמיפק לא הקנה
לה" ,ובודאי שלא שייך כאן לומר שמפסידה בגלל קנס ,שהרי במקרה זה יש לה עיקר
כתובה .עיין גם בבאר היטב שם ס"ק ט"ז שגם מתנות ששלח לה הבעל בשעת שידוכין
מחזירה לבעל.
נפקא מינה בין השיטות
נפקא מינא בין שני הטעמים שהוזכרו לדין החזר מתנות במורדת ,היא בשאלה האם
דין זה נוהג גם כאשר האשה בגדה בבעלה .לפי הטעם שדין החזר המתנות במורדת
הוא 'קנס' הבא להמריץ את האישה לחזור אל בעלה ,הרי כאשר האישה ממילא אסורה
על בעלה אין עוד טעם לקנסה .אולם לפי הטעם של האומדנא שלא לכך גמר הבעל
דעתו ,דין זה יהיה גם אם האישה בגדה בבעלה ,ומאלצת את הבעל להוציאה.
אולם גם במקרה שהאשה בגדה בבעלה ,אם האשה מרדה בבעלה ואח"כ בגדה בו,
בודאי לכו"ע הפסידה את המתנות שקבלה ,כפי שכותב בית הדין הנ"ל בפסק דינו (כרך
יא עמ' :)26-25
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"אולם שונה הוא נדוננו ,שבעצם היה ראוי להכריז עליה עכשיו
כמורדת ,וכל מה שמונע אותו מעשות כן הם מעשיה הרעים של
האשה שגרה עם גבר זר ,הרי לא מסתבר שהאשה תרויח
ממעשיה הרעים ,ומשום שהיא חסמה בעדנו את הדרך להכרזת
מורדת ...אדרבא מסתברא שבכהאי גוונא שאין מקום להכריז
עליה כמורדת משום שהיא שרפה את הגשר לשלום בית ,יש
לתת עליה מיד כל דין מורדת ,גם בלי הכרזה ...ולפי"ז בנידוננו
הפסידה הכתובה מדין מורדת מלבד מה שהפסידה מחמת
הודאתה ...וממילא עליה להחזיר לו המתנות לדברי הכל".
נפקא מינה נוספת לכאורה היא נדון דידן ,האם גם מתנות שהאשה נתנה לבעלה
חוזרות כאשר הוא גרש אותה :אם הנימוק להחזר מתנות הוא הקנס ,הרי שבמקרה
שהבעל גרש אין עליו קנס ,וכל שכן אם האשה תובעת גירושין ,שאז אין לה כתובה
ותוספת כתובה ,שהמתנות שנתנה אינן חוזרות .אבל אם חזרת המתנות היא מסברה,
הרי שיש מקום לומר שאם הבעל גרש מדעתו שמתנות שנתנה לו חוזרות אליה.
לשיטת המאירי גם אם היא תובעת גירושין בטענת מאיס עלי מתנותיה חוזרות אליה.
אלא שאם כן ,הואיל ולפי ומקובל לפסוק כרבינו ירוחם וכתוספות שהובאו לעיל,
לכאורה היינו צריכים לפסוק כך גם במתנות שהאשה נתנה לבעלה שיחזרו אליה
במקרה שבעלה מגרש אותה ,אולם עדין קשה לקבל זאת להלכה ,מאחר שהראשונים
שתקו ולא אמרו זאת ,במיוחד שהדבר מצוי מאוד שאשה נותנת מתנות לבעלה,
ובמיוחד שהדין הזה שמתנות חוזרות אינו פשוט ,כפי שהבאנו בשם הריב"ש והגאונים,
וכפי שכתב הרשב"א ,וכפי שעולה מדברי הרא"ה שיובא להלן.
ולכן ,כדי לקרב את השיטות להלכה ,נראה לומר שגם לפי הסוברים שדי בסברה
בלבד כדי להפסיד את המורדת את מתנותיה ,הסברה הזאת שייכת במורדת דוקא ולא
במורד ,מפני שאשה נותנת לבעלה מתנה לקירוב הדעת ,כפי שכותב הרא"ם ,וכיון
שהתקיימה כבר משאלת לבה לכן שינוי במצב אינו מבטל את קנין המתנה .לא כן
במתנה שהבעל נתן לאשה ,שכוונתו היא שתתקיים כל עוד היא לא מרדה בו.
שיטת הרא"ה
עד כה דיברנו על פי שיטת הגאונים שמורדת מפסידה את מתנותיה .אבל יצוין
שמצאנו שיטה יחידית בראשונים שחולקת על הגאונים ,שיטת הרא"ה ,שסוברת
שאשה אינה מפסידה את מתנותיה גם אם היא מורדת ,ולפי זה נראה פשוט שהוא
הדין בנדו ן דידן של אשה שמורדת בטענת מאיס עלי שאינה זכאית להחזר מתנותיה.
וכך כותב הרא"ה בכתובות דף סד עמוד א:
"ולענין מתנה שנתן לה בעל ,יש מן הגאונים ז"ל שהם סבורים
שאפילו בזו שלא הפסידה נכסי מלוג הקיימין ,ואפילו נכסי צאן
ברזל בשתפשה ,מתנתה הפסידה ואפילו תפשה כדאמרי' לעיל
דלא אקני לה אלא אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל
ולמיפסק לא אקנו לה.
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וליתא ,דההוא טעמא לא אתמר אלא בלבושא וכיסויא דלא
אקני לה ,אלא איידי דמחייב לה ולאו מדעת' דנפשי' ,וכיון דכן,
השתא דלא מיחייב לה ,שמין לה ,דהא לאו למתנה גמורה הות,
אבל במתנה גמורה אדרבה אמרינן אי לאו דעבדה ליה נייח
נפשא לא הוה יהיב לה מתנה ,אטו מאן דיהיב מתנה לחבריה,
ולבתר הכי אינם בהדיה ,ולא מיתבא דעתיה מיניה ,מי איכא
למימר דתיהדר מתנתיה ,דאדעתא דהכי לא אקני ליה ,הא וודאי
מילתא פשיטא הוא דליתא ,ותו דהא דאמרי' לעיל [נד ,ב]
תוספת כתובה ככתובה ,למאי נפקא מינה למורדת ,ואם איתא
למה לי למיתי עלה מהאי טעמא ,השתא מתנה דבתר הכי פסדא,
תוספת מיבעיא ,אלא וודאי דווקא תוספת מהאי טעמא דדינא
ככתובתה ,אבל מתנה דעלמא לא .אבל לדידן אתיא שפיר ההיא
דלעיל ,דאף על גב דאליבא דמתניתין לא צריכא למימר דאפילו
במתנה דעלמא נמי אמרי' דפחתינן לה מינה ,כ"ש תוספת,
איצטריכא לה למימר אליבא דרבותינו דפסדה כל כתובתה אחר
ד' שבתות לאלתר ,דאע"ג דמתנה דעלמא או דבעל לא פסדה,
דאפילו נכסי מלוג לא פסדה ,תוספת פסדה דתוספת כתובה
ככתובה".

הרא"ה סובר שמתנה אינה חוזרת לעולם ,גם אם האשה מורדת בבעלה ואומרת
מאיס עלי" ,ולא מיתבא דעתיה מיניה ,מי איכא למימר דתיהדר מתנתיה ,דאדעתא דהכי
לא אקני ליה ,הא וודאי מילתא פשיטא הוא דליתא" ,וכמו שאומר הריב"ש בשם
הגאונים שהובא לעיל בקשר לבעל שהפך מאוהב לשונא וגרש ,שהמתנות שנתן אינן
חוזרות ,כך סובר הרא"ה שגם להפך ,כאשר האשה שינתה את דעתה ,שהמתנות
שקבלה אינן חוזרות.
סיכום השיטות בעניין חזרת מתנות
רמב"ם (אישות יד ו-טז) ,שו"ע (אה"ע עז ו-צט) :אם האשה מרדה בו מחזירה מתנות,
בגלל הסברה שע"ד למשקל ומיפק לא יהב לה.
הר"ן סובר שמורדת מפסידה את המתנות מיד עוד לפני שהפסידה הכתובה
והתוספת מחמת הסברה הנ"ל ולא מדין קנס.
גם דעת רבינו ירוחם והבית שמואל שהפסד המתנות הוא מטעם סברה ולא
מטעם קנס.
לפי הרמ"ה והרשב"א מפסידה מתנות רק לאחר שהפסידה כתובה ותוספת,
וברשב"א מפורש שזה מדין קנס במורדת ,למרות ששניהם מזכירים את הסברה הנ"ל.
שיטת הרא"ם ותורת אמת שמסברא מתנות אינן חוזרות ,ומסתימת דבריהם נראה
שגם במורדת מתנות אינן חוזרות ,וצ"ע אם חולקים על הרמב"ם והרי"ף ,או שמא
מורדת מפסידה מתנות מדין קנס.
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הלבוש סובר שאם אשה בגדה בבעלה המתנות שקבלה אינן חוזרות ,שלא אמרו
זאת רק במורדת ,ונראה שלמד שמפסידה מתנות מדין קנס .והביאו את דבריו החת"ס
ופתחי תשובה .ונראה שהם למדו שמתנות חוזרות רק במורדת ומשום קנס.
לפי הרא"ה המורדת לא הפסידה את מתנותיה ,שלא קנסו אותה בשלה כמו שלא
מפסידה את נכסי המלוג שלה .זוהי דעת יחיד בנידון אבל כל הראשונים פסקו כפי
הגאונים שמפסידה מתנותיה.
לפי המאירי :מתנות שנתנה האשה חוזרות ,דע"ד למשקל ומיפק לא יהבו לה,
ויתרה מזאת חידש המאירי שגם אם האשה טוענת מאיס עלי גם כן מתנותיה חוזרות.
הסוברים שרק מורדת מפסידה מתנות מטעם קנס חולקים על המאירי ,אך לדעת
הסוברים שמפסידה מטעם סברה יש להסתפק .מכל מקום משתיקת הפוסקים בעניין
מצוי ושכיח כל כך ,נראה שלא הסכימו עם המאירי ,ולכן אף במקרה שהבעל "מרד"
וגרש את האישה לא חוזרות המתנות .גם לדעת הרא"ה הנ"ל נראה פשוט שהמתנות
אינן חוזרות.
למרות האמור לעיל ,שלשיטת רוב הפוסקים מורדת מפסידה מתנות לאחר
התראה ,נלע"ד שדבר שנרשם בטאבו על שמה הוא מתנה חלוטה ,ועליה מתאים לומר
את מה שכתב הרשב"א בתשובה שהובאה לעיל ,שאינה חוזרת .מפני שהחוק רואה את
הרישום בטאבו בדבר סופי שאינו מותנה בדבר אחר .העובדה שהאשה יכולה לפנות
לבית המשפט ושם לא תפסיד את הרשום על שמה ,יוצר אומדנא ברורה של מתנה
חלוטה ,ולא נאמר על כך שעל דעת שתתגרש לא נתן לה ,וקל וחומר במתנות
שהאשה נתנה לבעלה ונרשמו בטאבו שלא יחזרו אליה בגירושין.
אנו מוצאים שהרא"ה סבר שמורדת אינה מפסידה את המתנות שקבלה ,וכך נטה
הרשב"א מסברא אלא שלבסוף קבל את הכרעת הרמב"ם שמתנות חוזרות .אולם נראה
לע"ד כי הואיל והוכחנו שלפי הרמב"ם ורוב הפוסקים מתנות חוזרות בגלל הסברא
"דאדעתא למיפק לא נתן לה" ,לולא דמיסתפינא נראה לי שכיום הסברא הזאת לא
קיימת ,בגלל שמקובל כיום בחברה שמה שניתן לא ניתן לחזרה ,כמו שהגאונים עצמם
אומרים על אוהב שנעשה שונא .והדבר צ"ע ומסור לגדולים לפסוק בו .בכל אופן
במתנות שנתנה האשה בודאי שאינן חוזרת ,במציאות המקובלת כיום.
מסקנות
ביארנו שבעניין הבעלות על דירה יש ללכת אחר הרישום בטאבו וכך הוא מנהג רוב
ככל בתי הדין.
עוד התבאר ,שאע"פ ששיטת המאירי היא שאם אישה מרדה בבעלה המתנות
שנתנה חוזרות אליה מפני שיש אומדן דעת שעל דעת כן לא הקנתה ,מכל מקום
מצאנו כמה וכמה דעות שסוברות שחזרת מתנות במקרה של אשה שמרדה היא מדין
קנס וזה לא שייך בנדון דידן ,ובנוסף לכך ,משתיקת הפוסקים בעניין כה שכיח ניתן
ללמוד שלא קיבלו את סברת המאירי ,אנו מוצאים שהרשב"א נטה לומר שאפילו
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במורדת מתנות אינן חוזרות ולבסוף קבל את דעת הרב אלפסי בשם הגאונים
שמפסידה מתנות ,ואין לך בו אלא חידושו במורדת דוקא .ויש עוד להוסיף את שיטת
הרא"ה שלפיו אפילו במקרה של מרידה מתנות אינן חוזרות ,ולפיכך לא ניתן להסתמך
על שיטת המאירי ,וכל שכן בנדון דידן שהבעל מוחזק בממון ,שלא יוציאו מידו.
יש להוסיף עוד ,שלפי חוק יחסי ממון לאיזון המשאבים .יש כיום נטייה לומר
שגם ירושה שנתנה לאחד מהצדדים ,אם נכנסה לחשבון המשותף ,או נקנה ממנה נכס
משותף ,שהוא נכנס לאיזון המשאבים ,ושייך לשניהם ,וזה מחזק את האומדנה
שמתנות שניתנות ונרשמות על שם שניהם ,הן מתנות חלוטות שמתחלקות ביניהם.
ולכן נראה שכך ראוי לפסוק כאן שהרכוש המשותף יתחלק לפי הרישום שלו בטאבו.
ולאור כל זאת נלע"ד שיש לדחות את הערעור.
הרב דוד לבנון
ראיתי את אשר האריכו חברי הגאונים ,כאשר הרה"ג ד' לאו שליט"א פסק לפשר וז"ל:
נראה שבמקרה שלפנינו יש לצדד כדעת ערוך השלחן ,וכפי
ההבנה הפשוטה בדבריו ,שאין להביא ראיה כלל מרישום חלק
מהדירה על שם הבעל ,וזאת עקב אומדנא ברורה למדי שהיתה
לבית הדין בזמן הדיונים שנערכו לפנינו ,שהיה נראה בבירור
שהאשה רשמה את חצי מהדירה על שם בעלה שלא מרצונה
החופשי ,והדבר נכפה עליה .ואמנם ברור שאי אפשר להוציא
ממון מחזקתו על סמך אומדנא כזו ,מכל מקום הדברים נכללים
בדברי הערוה"ש שעל הדיין להיות מתון מאוד בדין.
וכן צרף את דעת המאירי וז"ל:
על סמך דברי המאירי הכותב שכשם שמתנות שקיבלה האשה
מהבעל חוזרות כאשר היא מורדת ,כך גם חוזרות המתנות שנתנה
לו האשה ,והגר"ש ישראלי זצ"ל סמך על דבריו להלכה .דברי
המאירי הם בכתובות סג ב ,שבתוך דבריו בענין מורדת הטוענת
מאיס עלי כתב :וכן מחזיר לה כל מה שנתנה לו במתנה שלא
נתנה לו על דעת כן.
הגר"ד לבנון שליט"א חלק על דבריו וקבע שיש לחלק את הדירה בשווה בין בני
הזוג מהסיבות הבאות:
שבעניין הבעלות על דירה יש ללכת אחר הרישום בטאבו וכך הוא מנהג רוב ככל
בתי הדין.
שאע"פ ששיטת המאירי היא שאם אישה מרדה בבעלה המתנות שנתנה חוזרות
אליה מפני שיש אומדן דעת שעל דעת כן לא הקנתה ,מכל מקום מצאנו כמה וכמה
דעות שסוברות שחזרת מתנות במקרה של אשה שמרדה היא מדין קנס וזה לא שייך
בנדון דידן ,ובנוסף לכך ,משתיקת הפוסקים בעניין כה שכיח ניתן ללמוד שלא קיבלו
את סברת המאירי.
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לענ"ד קשה ביותר להסתמך על דברי על אומדנא של חוסר הסכמה בכדי להוציא
מן הרישום בטאבו ,וגם דברי המאירי מחודשים וקשה לסמוך כפי שהאריך להוכיח
הגר"ד לבנון שליט"א.
עם זאת לדעתי יש לקבל את הצעת הפשרה אותה הציע דעת המיעוט ונתקבלה
ע"י הגר"ד לאו שליט"א.
ונבאר דברינו .בפסה"ד של בית הדין האזורי מובאת טענת בא כוחה של האשה
בפני בית הדין" :לפי גישת ההלכה מדובר בנכסי ירושה שהאשה זכאית להם .בענין
הרישום המשותף ,הוא נעשה ע"ש הצדדים ,כי האשה לא היתה במצב רגשי שאפשר
לה להתעמת עם הבעל ע"כ .זה היה דפוס החיים בבית .הבעל הוא שהחליט איך
הדברים יתנהלו .היא סבלה מטרור כלכלי".
מושכל ראשון הוא שטענת אונס או לחץ ,אמנה ,הברחה וכד' אינה מתקבלת ללא
עדים או ראיה ,ואי אפשר לטעון טענות אלו לא במקח ולא במתנה ,ללא ראיה
ברורה,שאם לא כן הרי בטלת תורת מקח ומתנה ,והדברים פשוטים עיין חו"מ ר"ה–
ר"ז.
אולם בשונה מן האמור ,מבואר בב"ב מ"ט ע"ב שאשת איש שמכרה או נתנה
נכסי צאן ברזל או קרקעות המשועבדות לה למימוש זכויותיה לאדם אחר או לבעלה
נאמנת ללא כל ראיה לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי ,חששתי ממנו וכד' ולא גמרתי
בדעתי להקנות .אלא שמכל מקום כל זה אינו אלא בנכסי צאן ברזל או בנכסים
המשועבדים לה ,שהם ברשות בעלה .אבל בנכסי מלוג שהם ברשותה לגמרי ,והבעל
רק אוכל פירות ,קובעת הסוגיא שם (נ' ע"א) במפורש שאינה יכולה לטעון טענה זו,
ולכן אף אם אין לאיש חזקה בנכסי אשתו (משנה שם מ"ב ע"א) מכל מקום "ראיה
יש" ,כלומר ,אם יש ראיה בעדים או בשטר שמכרה או נתנה נכסי מלוג לבעלה המכר
והמתנה קיימים .והטעם לכך מסביר הרשב"ם שם (נ' ע"א ד"ה אלא ודאי) "דכיון דשלה
הן אינה יגורה מבעלה ויכולה למחות לבעלה שלא ימכור ולא מצית אמרה נחת רוח
עשיתי לבעלי"
השאלה הנשאלת ,האם במקרה שלפנינו אכן יש ראיה שהאישה הקנתה את כספי
ירושתה שהם בגדר נכסי מלוג לשלה – לבעלה ,ולשם כך עלינו לבחון את הפעולות
שנעשו על ידה בכסף זה.
הפעולה הראשונה שעשתה האישה היתה קבלת כסף הירושה לח"ן המשותף לה
ולבעלה .בענין זה מקובל עלי הסברו של דיין א' בבית הדין האזורי – שגם מוסכם על
שאר דייני הרכב קמא – שעצם הכנסת הכסף לח"ן המשותף אינה מהווה ראיה
להקנאת הכסף לבעל.
נתון שני הוא ,שהדירה נרשמה בטאבו על שם הבעל והאשה .דעת חברי רוב
דייני בית הדין קמא ,וכן היא גם דעת ידידי הרה"ג לבנון שליט"א ,שהרישום הנ"ל
מהווה קניין והוכחה שהאישה הקנתה לבעל מחצית הדירה ,וכך כתבו בית דין קמא
בפסק הדין:

שטז
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"העולה מהאמור מכל הפוסקים שכתבנו הוא במקרה דנן הואיל
והאשה רשמה את הדירה בטאבו מחציתה ע"ש הבעל ,הרי זכה
הבעל במחציתה מדין קנין סיטומתא ומדין דינא דמלכותא
דינא".

לפסיקה זו ,שאכן הרישום המשותף בטאבו מהווה ראיה שהדירה אכן שייכת
לשניהם באופן שווה נוטה אני להסכים ,אך מ"מ נלענ"ד שאין לנקות את תשלום
המשכנתא משני הצדדים באופן שווה .ואבאר דברי.
מימון הדירה נעשה כך ש 58%-מסכום הדירה מומן מכספי הירושה (500,000
ש"ח) ו 42%-מכספי משכנתא ( 350,000ש"ח) .כספי המשכנתא היו אמורים
להשתלם ,ואף השתלמו עד הגט ,משכ"ד שהתקבל מהשכרת הדירה .שכר דירה זה
נידון כפירות נכסי מלוג השייכים לבעל ,ואם כן נמצא שהמשכנתא משולמת ע"י
כספים השייכים לבעל .אם אכן הייתה משתלמת המשכנתא עד תומה במשך 25–20
שנה ורק לאחר מכן היתה נמכרת היו הבעל והאשה מתחלקים בדמי הדירה שווה
בשווה.
משנמכרה הדירה כאשר עדיין קיים חוב משכנתא לבנק ,הבנק גבה מהסכום
שנתקבל את דמי המשכנתא ,השאלה הנשאלת היא האם צריך לנקות את מחצית דמי
המשכנתא מחלקה של האישה.
ולענ"ד ברור הדבר שהרישום של המשכנתא על שם שניהם נעשה לצורך נטילת
המשכנתא (בשעבוד של נכס לצורך משכנתא בהכרח נרשמים בהלוואה כל בעלי
הנכס הרשומים בטאבו) אף שבעצם הלווה הוא הבעל ,שהרי הוא זה שקנה בעזרת
כספי אשתו את הדירה והוא זה שמחזיר את ההלוואה מידי חודש בחודשו באמצעות
דמי השכ"ד ,וממילא ברור שסכום המשכנתא שנותר במכירת הדירה ירד מחלקו ואת
השאר יחלקו בשווה( .מעשים שבכל יום שזוגות מתחתנים ואחד הצדדים מביא כסף
מזומן והשני לוקח על עצמו תשלום המשכנתא ,והדירה נרשמת על שם שני הצדדים,
ואם חלילה הם מתגרשים אחרי שנה האם בגלל שהדירה רשומה על שם שני הצדדים
והמשכנתא רשומה על שם שניהם תוחזר המשכנתא והצד השני יקבל מאות אלפי
שקלים כי הדירה רשומה גם על שמו? אתמהה!)
דוגמא לדבר ,שני שותפים המחליטים לקנות דירה ב 1,000,000-ש"ח כאשר
האחד מביא במזומן  500,000ש"ח ,וחברו אמור להביא  500,000ש"ח בכספי
משכנתא שנלקחת על הדירה ומתחייב לשלם כל חודש את חוב המשכנתא .ברור
הדבר שבמקרה כזה אמנם הדירה שייכת לשני השותפים בשווה .אולם אם כעבור שנה
יחליטו למכור את הדירה לא יוכל שותף ב' שלקח את המשכנתא לומר לשותף א'
הדירה רשומה על שם שנינו לכן את המשכנתא נחזיר לבנק ואת ה 500,000-ש"ח
במזומן נחלק בינינו בשווה ,שהרי המשכנתא היא למעשה הלוואה של שותף ב' בלבד
כדי שיהיה לו הון עצמי לרכישת הדירה .ברור שבמקרה זה אם כשמכרו את הדירה
קיבלו  1,000,000ש"ח ,והבנק לקח  500,000ש"ח כפדיון המשכנתא ,אנו נאמר
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שהבנק לקח את חלקו של שותף ב' ולא נשאר בידיו כלום ,ואין לומר שששני
השותפים יתחלקו ב 500,000ש"ח הנותרים שווה בשווה כיון שהדירה היתה בשותפות.
מדברים אלו עולה:
הרישום בשווה הוא הכרחי ואין בו בכדי להוכיח שהאישה נתנה את הכסף מתנה,
שהרי בסופו של תהליך לאחר סיום תשלום המשכנתא ששולם מפרות נכסי מלוג אכן
מחצית מן הדירה שייכת לבעל.
כמו כן כשבני זוג או שותפים קונים מן המוכר דירה בחלקים שווים והמוכר מקנה
לשני הצדדים בשווה ,וכי המוכר יודע שאחד נתן יותר וכלשון הגמ' ב"ק קב ב ומי
אמר לבעל החיטים שיקנה לבעל המעות ז"א שלדעתי כאמור הבעל הוא בעלים של
מחצית הדירה .ואם לדוגמא עלה ערך הדירה מ 1,000,000-ל 1,500,000-יקבל הבעל
 750,000בדיוק כמו האישה
אולם ,יש להוריד את דמי המשכנתא מחלקו של הבעל בלבד ולא מחלקה של
האשה וכמו שנתבאר.
שהרי אין ראיה הנדרשת להוכיח שהאישה נתנה לבעל את נכסי המלוג מתנה.
ומאחר שהמשכנתא כבר שולמה כשבע שנים והספקות הנוספים ,הנני מצטרף
לדעת הגר"ד לאו שליט"א שהאישה תקבל  250,000ש"ח ממכירת הדירה בבית שמש
והשאר יחולק בשווה.והשאר
(בכדי לחזק את סברת הגר"ד לאו שליט"א שרצה לאמר שניתן במקרה שבפנינו
טענת אונס של האישה בלי ראיה .והיה אפשר אולי לדון עוד שמא אין ברישום
בטאבו בנידון דידן ראיה גמורה שהקנתה ואינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי
כלומר שמכרתי לו כדי שלא יכעס עלי אבל באמת לא היה בדעתי להקנותו ,שהרי
בדיון ביום ו' אד"א תשע"ו ( )15.2.16אמרה האישה" :היה לי בתודעה שהכסף שלי
והירושה לא שייכים לי כי מה שקנתה אשה קנה בעלה" .דהיינו שהיא חשבה שהירושה
היא של הבעל ממילא ואינה צריכה כלל להקנות וא"כ לא היתה למעשה הקנאה.
ע"פ טענה זו של אישה אף אם נקבל את הגישה שהרישום בטאבו דינו כקניין,
הרי שניתן לומר אחת משתי האפשרויות :מאחר שהאישה סברה כי מה שקנתה אשה
קנה בעלה ,הרי שלא נעשה קניין שהרי האישה חשבה שזה קנוי לבעל מעיקרא ואם כן
לא היתה כל מחשבת קניין ברישום בטאבו ע"י האישה .ואף אם נאמר שעצם פעולת
הרישום היא פעולת קניין הרי שפעולת הקניין היא קניין בטעות שהרי האישה חשבה
שזו ההלכה שמה שקנתה אשה קנה בעלה.
ואף שבדרך כלל אין אפשרות לאדם לטעון כנגד פעולת קניין שנעשתה בעדים
כל טענה ללא ראיה .אולם במקרה שבפנינו שהאישה קיבלה ירושה שדינה כנכסי מלוג
הסברא נותנת שאכן האישה לא ידעה מה מעמדם של כספי הירושה .לענ"ד רוב
מוחלט של הנשים (וגם הגברים) לא רק במגזר הכללי אלא אף במגזר הדתי והחרדי,
אין להם מושג מה זה נכסי מלוג וודאי שאין להם כל מושג שירושה היא נכסי מלוג.

שיח

הנדון :פירוק שיתוף בדירת בני זוג שחלקה התקבל במתנה

בשום כתובה הנכתבת בזה"ז אין כל התייחסות לרכוש שירשם כנכסי מלוג או נכסי
צאן ברזל ,וממילא הפכו מושגים אלו למושגים הידועים לת"ח והעוסקים בענייני
המעמד האישי בלבד .מאידך טענת מה שקנתה אשה קנה בעלה ,זו אמירה ידועה יותר
בפרט בעולם החרדי אליו משתייכים בני הזוג .לכן ,יש מקום לטעון שהרישום אינו
מהווה ראיה למכירתה של האשה לבעלה את הנכס"מ שלה).
הרב אליעזר איגרא
אשר על כן ,מוחלט ברוב דעות לקבל את הערעור ולהכריע כדעת דיין א' שעל הבעל
להשיב לאישה סך  250,000ש"ח שקיבל מהאישה.
פסק הדין מותר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים .
ניתן ביום א' בכסלו התשע"ז (.)01/12/2016
הרב דוד ברוך לאו

הרב דוד דב לבנון

הרב אליעזר איגרא
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ב"ה
תיק996047/2
בבית הדין הרבני הגדול ירושלים
לפני כבוד הדיינים:
נשיא,

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף –
הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו ,הרב ציון אלגרבלי
התובעת :פלונית
נגד
הנתבע :פלוני (חסוי)

(ע"י ב"כ עו"ד אייל ווקסלר)
(באמצעות האפוטרופוסית [ר' כ'])
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פסק דין
לפנינו בקשה להארכת מועד הגשת ערעור על פסק דין של בית הדין הרבני האזורי
בחיפה בתיק  870175/4ולדון בבקשה כבערעור לגופו.
בהחלטה מיום י"ג חשוון תשע"ד נקבע לוח זמנים לטיפול בבקשה.
כעת הוגשה הודעה מטעם ב"כ האשה-המבקשת על המצאת מסמכים ומילוי
האמור בהחלטה הנ"ל בתוך פרק הזמן שנקבע.
עד עתה ,המשיב או מי מטעמו ,לא השיבו לבקשה.
בהתאם מבקשת המערערת שביה"ד הגדול ייתן את החלטתו בבקשה ובערעור
לגופו על פי החומר הכתוב שבתיק.
הערעור
פסק הדין המעורער קובע כי נישואיה של המבקשת למשיב ,בטלים ,מנימוקים
מפורטים הנמצאים בתיק ,אך מחומר העניין פסק הדין ייכנס לתוקף רק עם מתן
אישורו של נשיא ביה"ד הגדול.
המערערת טוענת שהיה על ביה"ד האזורי להוציא פסק סופי ללא התניות,
ולחילופין מבקשת היא שנשיא בית הדין הגדול יאשר את פסק הדין.

שכ
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דיון
עיינתי בכל אשר כתב כב' האב"ד הגר"מ נהרי שליט"א בשריותא דהאי איתתא ,שנחית
לעומקא דדינא ,בבירור וליבון הדברים.
אכן ,הרבה מגדולי הפוסקים ,ראשונים ואחרונים ,כתבו בכיו"ב להתיר עגונה ,ויש
בסיס רחב להתיר גם בנ"ד את העגונה האומללה להינשא כדמו"י ,על פי דברי הפוסקים
הקדמונים.
גדולי הדורות טרחו רבות בתקנתן של בנות ישראל העגונות ,בכחא דהיתרא,
נראה שאם היתה באה שאלה כזו לפניהם היה מסתמכים על כל אותם גדולי הדורות
שהתירו בכיו"ב כמו בנ"ד ,וכבר כתב הרב הפוסק בשו"ת הב"ח החדשות (ס"ס סד)
בפס"ד להיתר עגונה ,להתיר בחינה קטנה שבבחינת הענוגה הגדולה ,שעליה אמר
שלמה :ראיתי דמעת העשוקים ואין להם מנחם וכל מי שמתיר עגונה אחת בזה"ז כאילו
בנה אחת מחרבות ירושלים העליונה להציל בחינה אחת מאשת חיל .ע"כ .וע' בשו"ת
שבות יעקב ח"א (סי' יד) שהתיר לקבל עדות בשבת ע"י בית דין מאיש מסוכן כדי
להתיר עגונה ,ולא להמתין עד מוצ"ש ,שאין לך שעת הדחק גדולה מתקנת עגונות,
ושאין להתעצל בדבר כמו שאין להתעצל בפקוח נפש .ע"ש .וכן בתשו' מרן הב"י
לאה"ע (דיני גוי מסל"ת ס"ס י) השוה דין היתר עגונה לדיני נפשות .וכ"כ הגר"י ענגיל
באוצרות יוסף קונט' עיגונא (דף ג ,):והסתמך בזה על הגמ' ביבמות (קכב ).והלכו ולא
מצאו ,ודילמא צרה הואי ,תנא דבי ר' ישמעאל ,בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ
שאין מכירין ,ופרש"י ,וה"נ כשעת הסכנה דמיא ,שאם לא תאמין לזה לא תמצא אחר
ותשב עגונה כל ימיה .ע"ש .והראש"ל בשו"ת נדיב לב ח"ב (חאה"ע סי' ו דכ"ה
רע"ג),הביא מ"ש מרן החיד"א בנחל אשכול (איכה א ,ד),בשם המקובל מהר"א חיון,
בפס"ד של עגונה ,שנטפל לדון בדבר ,לפי שהוא תיקון לשכינה בחלק פרטי של
בחינת אשה זו .ורמז לזה ,בתולותיה נוגות והיא מר לה ,והיא רומז לשכינה ,אשר מר
לה .עכת"ד .ומהר"ח פלאג'י בשו"ת חקקי לב (חאה"ע סי' נו) הביא סמוכים לזה מדברי
הזוה"ק פר' ויחי (דף רכ"ח ,):דכל נוקבי דעלמא קיימין בסתרהא דשכינתא .והגר"ח
פלאג'י שם האריך להביא דברי גדולי האחרונים ,שחיוב מוטל על כל מורה הוראות
בישראל לחפש ולבקש בספרי הפוסקים עד מקום שידו מגעת למצוא היתר לעגונות,
וכל היד המרבה לבדוק למצוא פתח של היתר ולחזור על צדדים וצדי צדדים להתיר
ה"ז משובח .ע"ש .ובשו"ת מהרש"ם ח"א (ס"ס פד) האריך בתשובת עיגונא ביום ט'
באב ,וסיים ,ויען שמבואר בתשו' הב"ח שהמתיר עגונה בזה"ז כאילו בנה אחת
מחורבות ירושלים ,והחיד"א בנחל אשכול (ריש איכה) הביא ג"כ ד' הרב מהר"א חאיון,
שזה נוגע באיזה פרט צער לשכינה וכו' ,לכן נדחקתי לגמור תשובתי לכת"ר ביום הצום
על חרבן בית קדשנו ותפארתינו והנני מסכים עם כת"ר להתיר מכל הטעמים הנ"ל.
עכת"ד .וע' להגאון דברי אמת (בתשובה ר"ס ט ,דכ"ט ).שכ' ,שאם כל ת"ח ימשוך ידו
מלהשיב ,ויאמר איך אני נכנס למקום אש להבת שלהבת ,מפני חומר איסור ערוה
החמורה ,באמת אמרו שלא זו הדרך ולא זו העיר ,כי כל ת"ח כקטון כגדול חייב לחפש
בנרות חפוש מחפוש בחורים ובסדקים אולי ימצא רפאות תעלה לתקנת בנות ישראל
להציל מעיגון וכו' .ע"ש.
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לאור כל האמור אני מצטרף לפסק הדין של כב' האב"ד ,להתיר לאשה להינשא
כדמו"י.
הרב יצחק יוסף – נשיא
לדינא הדין נראה לי להסכים ,אבל אבקש להעיר .וכדי לבאר אקדים את מהלך שתי
הסוגיות הנוגעות לענייננו.
חלק א
הסוגיא בכתובות עז ,א:
במשנה הראשונה שם שנינו:
האיש שנולדו בו מומין ,אין כופין אותו להוציא .אמר רשב"ג:
בד"א במומין הקטנים ,אבל במומין הגדולים ,כופין אותו
להוציא.
ובמשנה השניה:
ואלו שכופין אותו להוציא :מוכה שחין ,ובעל פוליפוס ,והמקמץ,
והמצרף נחושת ,והבורסי ,בין שהיו עד שלא נישאו ובין
משנישאו נולדו; ועל כולן אמר רבי מאיר :אף על פי שהתנה
עמה ,יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל,
ועכשיו איני יכולה לקבל; וחכ"א :מקבלת היא על כרחה ,חוץ
ממוכה שחין ,מפני שממקתו.
כלומר ,שישנם שלשה מיני מומים( :א) מומים סתם [שאלו הם המומים שהזכירה
המשנה לפני כן] ,שבהם לכו"ע אין כופים לגרש( .ב) מומים "גדולים" ,שבהם לת"ק אין
כופים ולרשב"ג כופים( .ג) מומים שיש בהם גם מאיסות ,שבהם לכו"ע כופים לגרש.
ובביאור מחלוקת ר' מאיר וחכמים שבמשנה השניה נחלקו הראשונים :דעת
הרמ"ה ועוד ראשונים שחכמים חולקים גם במקרה שלא התנה עימה בפירוש ,אלא
שידעה על המומים לפני הנישואין ולא אמרה דבר ,שמאחר שידעה והתקדשה הרי
סברה וקיבלה  ,ואין הבדל בין מקרה זה לבין מקרה שהתנה עימה בפירוש .וכן פסק
הרמ"א [סי' קנד ס"א] .אבל לדעת הטור וראשונים נוספים חכמים מודים לר' מאיר
שאפילו במקרה שידעה על המומים לפני הנישואין ,כופים אותו לגרש ,מפני שיכולה
לומר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ,והם חולקים רק במקרה שהתנה איתה בפירוש,
שאז לדעתם אומרים שסברה וקיבלה.
והנה לפי דרכו של הרמ"ה צריך להבין את דברי המשנה לפני כן:
ואלו שכופין אותו להוציא ...בין שהיו עד שלא נישאו ,ובין
משנישאו נולדו.

שכב
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שהרי לרמ"ה במקרה שהיו המומים לפני כן וידעה על כך חולקים חכמים על ר'
מאיר ,ולדעתם אין כופים לגרש בכה"ג .ובענין זה מצאנו שתי דעות בדברי הראשונים
והאחרונים:
במאירי שם כתב:
וסתם במשנתנו על מומין אלו שאפילו היו בו עד שלא נשאת לו
כופין אותו והוסיף ר' מאיר לומר אף בהתנה עמה כן מפני
שיכולה לומר סבורה הייתי לקבל ועכשו איני יכולה לקבל ואין
הלכה כן אלא כל שהיו בו קודם שנשאת סברא וקבילה ואין
צריך לומר שכן אם התנה עמה כן והוא שאמרו וחכמים אומרים
מקבלת היא על כרחה ר"ל כל שהיו לו קודם שנשאת ואין צריך
לומר אם התנה.
כלומר ,שהוא מפרש שדברים אלו הם תחילת דברי ר' מאיר ,דהיינו שר' מאיר
אמר שאפילו במקרה כזה כופים לגרש ,ואח"כ מוסיף ר' מאיר שאפילו בהתנה בפירוש
כופים ,וחכמים חולקים על שני המקרים הללו .וכך מפרשים גם האור גדול והחזו"א סי'
סט ס"ק כג אליבא דהרמ"ה.
אבל הב"ח כתב:
ומתניתין דתני כופין להוציא ,בין שהיו עד שלא נישאו ,ובין
משנישאו נולדו ,היינו דוקא בדלא ידעה בהם כלל.
וכן הביא הב"ש בשמו בס"ק ב:
והא דתנא במתני' אלו כופין בין שהיו עד שלא נשאת ,פי' ב"ח
היינו שהיו והיא לא היתה יודעת.
ולפי פירושם בכל המומים שנשנו במשנה ,כולל מוכה שחין ,אם היו בו מומים
אלו לפני הנישואין והאשה לא ידעה על כך ,ישנה מימרא מפורשת במשנה שכופים
את הבעל להוציא.
והב"ש שם מוסיף:
מיהו במתני' קמייתא במומין ,י"ל בהיו ולא היתה יודעת כופין
ג"כ ,אלא החילוק בין תרי משניות הללו ,בנולדו ,אז בריח פה
כופין ,ובשאר מומין אין כופין ,אבל אם לא יודעת הוי מקח
טעות וכופין להוציא ,כמ"ש בסי' ל"ט וקי"ז אם נמצא בה מומין.
כלומר ,שהב"ש נוקט שאע"פ שרק במומים שיש בהם מאיסות הזכירה המשנה
שאם היו ולא היתה יודעת כופים להוציא ,יתכן שה"ה במקרה של סתם מומים,
המוזכרים במשנה הראשונה ,שאע"פ שבמומים אלו שנינו שאין כופים ,באופן
שהמומים הללו היו בו לפני הקידושין והאשה לא ידעה על כך כופים לגרש .והחילוק
בין שתי המשניות הללו באמת אינו במקרה זה ,אלא במקרה שנולדו בו מומים לאחר
הקידושין ,שאז בסתם מומים אין כופים ,ובמומים של מאיסות כריח הפה וכדומה
כופים להוציא גם בנולדו.

הנדון :ביטול נישואין עקב מקח טעות  משכיל לדוד  -פסקי דין

שכג

והנה בגמ' שם מובא על דברי המשנה הראשונה:
רב יהודה תני :נולדו ,חייא בר רב תני :היו .מ"ד נולדו ,כ"ש היו,
דקסברה וקיבלה; מאן דאמר היו ,אבל נולדו לא.
ומבואר לכאורה מדברי הגמ' הללו ,שהיא נקטה רק את האפשרות שהיו המומים
באיש באופן שהאשה ידעה על כך ,שאז שייכת טענת הגמ' שסברה וקיבלה ,ולא את
האפשרות שהיו בו המומים והאשה לא ידעה על כך ,ועל כך כתב הב"ש שם:
ואין להקשות למה לא אוקמי הפלוגתא בענין זה ,למ"ד היו ,היינו
היו ולא היתה יודעת ,מכ"ש נולדו ,ומ"ד נולדו ,ס"ל היו הוי מקח
טעות .וי"ל דס"ל לכ"ע בכה"ג הוי מקח טעות.
כלומר שהב"ש מקשה מדוע א"כ לא העמידה הגמ' את דברי
חייא בר רב הנ"ל בביאור המשנה הראשונה במקרה שהיו ולא
היתה יודעת [ואז מתהפכת המחלוקת ביניהם] ,וע"ז הוא מתרץ
שבאופן כזה היה פשוט לגמ' שיש כאן מקח טעות לענין זה
שכופים אותו לגרש אותה.
והוסיף הב"ש:
וב"ח מפרש בע"א .ולדידיה אליבא דהרמ"ה אין כופין על מומין
אפילו היו ולא היתה יודעת ,ומכ"ש לשיטות שאר פוסקים איירי
הכל היו יודעת ,ולא נשמע כלל הדין היו ולא היתה יודעת ,וי"ל
לכ"ע כופין אפילו במומין.
כלומר ,שהב"ח הקשה את קושיית הב"ש בקטע הקודם ,שאם
במשנה השניה מוזכר שבהיו ולא היתה יודעת כופים לגרש ,הרי
יש ללמוד מכך שבמשנה הראשונה אין כופים אפילו בכה"ג ,ואם
כן יש לפרש שזו כוונת חייא בר רב המפרש את המשנה שם
במקרה של "היו" ,דהיינו היו ולא היתה יודעת [והב"ח אינו מקבל
את דברי הב"ש לפני כן ,שלפי הרמ"ה יש לומר שבשני המקרים
הללו כאשר היו ולא היתה יודעת כופים לגרש ,וההבדל הוא
בנולדו] ,ועל כך הקשה הב"ח ,אם כן מה כוונת הגמ' בדבריה:
מ"ד נולדו ,כ"ש היו ,דקסברה וקיבלה ,והרי מדובר בהיו ולא
היתה יודעת .ותי' הב"ח שבאמת מדובר במקרה שלא ידוע לנו
אם ידעה או לא ,ועל כך אומרת הגמ' שכ"ש שאין כופים לגרש
מכיון שיתכן שידעה וסברה וקיבלה.
ולפי זה מסיק הב"ש שלדעת הב"ח אפילו לרמ"ה אין כופים במומים של המשנה
הראשונה אפילו במקרה שהיו והיא לא היתה יודעת.
ועוד כותב הב"ש שכל שכן שיש לומר כך לפי החולקים על
הרמ"ה ,שהרי לשיטתם אין הכרח כלל לבאר את המשנה השניה
באופן כזה שהיו ולא היתה יודעת ,אלא אפש"ל שכוונתה
באומרה :בין שהיו עד שלא נישאו ,ובין משנישאו נולדו ,למקרה
שהיו והיא היתה יודעת ,שהרי לדעתם במקרה כזה גם חכמים
מודים לר' מאיר ,שכופים לגרש .ואם כן אין לנו ראיה כלל

שכד
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שכופים לגרש במומים של המשנה הראשונה אפילו באופן שהיו
ולא היתה יודעת.

ולפי האמור י"ל כן גם אליבא דהרמ"ה כפי שביארו המאירי והאור גדול והחזו"א
את דברי המשנה לפי דרכו.
אלא שלמרות זאת מסיק הב"ש ,שמסברא נראה שדין זה נכון גם בלא מקור .ועל
כן למעשה לדעתו גם במומים של המשנה הראשונה ,אם היו ולא היתה יודעת כופים
לגרש.
ובעיקר דברי הב"ש ,הקשו האחרונים שתי שאלות :א .אם יש כאן מקח טעות,
לשם מה צריך גט .ועל שאלה זו כתב בשו"ת הר צבי סי' קפא ,שלדעת הב"ש אין כאן
מקח טעות גמור ,אלא ספק מקח טעות ,ולכן צריך גט מספק .ב .החזו"א שם הניח
כדבר פשוט כדברי ההר צבי ,שכוונת הב"ש שאין כאן אלא ספק מקח טעות ,אלא
שהוא עדיין מקשה ,שלצד שאין מקח טעות מדוע כופים לגרש ,והרי מדובר באופן
שהמום מצד עצמו אינו סיבה לכפות לגרש ,ולענין זה מה יועיל שיש כאן ספק מקח
טעות ,וממ"נ אם יש מקח טעות הרי אין צריך גט ,ואם אין מקח טעות מדוע כופים
לגרש ,והרי כפיה שלא כדין אף היא מבטלת את הגט לגמרי.
חלק ב
סוגיית הגמ' ב"ק קי,ב-קיא ,א
נתן את הכסף לאנשי משמר [וכו'] .אמר אביי ,ש"מ :כסף מכפר
מחצה ,דאי לא מכפר ,הוה אמינא מהדר ליורשין ,מ"ט? אדעתא
דהכי לא יהב ליה .אלא מעתה ,יבמה שנפלה לפני מוכה שחין,
תיפוק בלא חליצה ,דאדעתא דהכי לא קדשה עצמה .התם אנן
סהדי דמינח ניחא לה בכל דהו ,כריש לקיש ,דאמר ר"ל :טב
למיתב טן דו מלמיתב ארמלו.
ופירש רש"י שם:
דמינח ניחא לה – להתקדש לראשון שהוא שלם ,על ספק זה
שאם ימות תזקק לאחיו.
טן דו – גוף שנים כלומר אשה בכל דהו ניחא לה.
והנה האחרונים דנו בדברי רש"י ,מדוע כתב רש"י :להתקדש
לראשון שהוא שלם ,ולא כתב שמכח הסברא של טב למיתב טן
דו נוח לה אפילו להינשא למוכה שחין בעצמו.
ובביאור הדברים נאמרו שני פירושים:
הבית הלוי (ח"ג סי' ג) ועוד אחרונים דייקו מדברי רש"י שבאמת דוקא להתקדש
לראשון על ספק זה שאם ימות תפול לפני מוכה שחין ,בזה אומרים שמסתמא מינח
ניחא לה ,אבל מוכה שחין עצמו אינו נחשב אפילו בעל כל דהו .ולפי דבריהם יש ראיה
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מרש"י שבמוכה שחין באופן שהאשה לא ידעה על כך לפני הקידושין הרי היא יכולה
לטעון שהקידושין היו מקח טעות.
וז"ל הבית הלוי שם:
הרי משמע להדיא דמפרש דהכל דהו דאמרה הגמרא היינו הבעל
הראשון שהוא שלם ,אבל המוכה שחין ס"ל לרש"י דאינו אפילו
כל דהו ,ובו לחודא ודאי דלא היה מתרצית ,ואפ"ה צריכה חליצה
דניחא לה בבעל הראשון.
ועכ"פ יצא לנו קולא גדולה לפי"ז מדברי רש"י ,דאם נתקדשה
בטעות למוכה שחין והיא לא ידעה ,ואף על גב דאיכא בו כל
דהוא ,מ"מ לא אמרינן בו הסברא דטב למיתב טן דו ,וה"ה מקח
טעות ,דרק להתקדש לבעל הראשון השלם שוב לא איכפת לה
בהספק שתהיה זקוקה ליבם ,דאינו רק כל דהוא ,אבל להתקדש
לו לכתחילה בטעות לא אמרינן הסברא דטן דו ,וה"ה מקח
טעות.
וכן מבואר לכאורה מדברי החזו"א סי' קיז ס"ק ג שכתב על דברי רש"י:
אבל לא ניחא ליה לרש"י לפרש דניחא לה במוכה שחין ,דהא
אנן איפכא תנן כתובות עז א דכופין להוציא ,ואמרינן יבמות ד
א דאין חוסמין אותה ,אלמא דלא מתקבל על דעת האשה.
וכ"כ גם בשו"ת עין יצחק ח"א אבהע"ז סי' כד:
ובאמת הא דמצינו בש"ס בכמה דוכתי דאמרו להסברא טב
למיתב טן דו ,לא מצינו רק בהנך דאינו מן הכופין להוציא ,כמו
ביבמות (דף קי"ח) גבי המזכה גט במקום קטטה דאמרו זה ,וכן
בכתובות (ד' ע"ה) גבי הבעל שהלך אצל חכם והתירו אצל רופא
ורפאו דמקודשת ,הא התם לא הוי מן הכופין להוציא .והא דב"ק
(דף ק"י) גבי יבמה שנפלה לפני מוכה שחין כו' ,הא התם לשיטת
רש"י והחולקים על הר"מ טעמם כמש"כ שם דמינח ניחא
לראשון שהוא שלם על ספק זה שאם ימות תזקק לאחיו ע"ש,
א"כ ודאי אין ראי' מהתם לנ"ד שהבעל בעצמו הוא מן המומן
דכופין להוציא .ולשיטת הר"מ דבמרדכי פ' החולץ הנ"ל ,ג"כ י"ל
דטעמא הוא שכיון דניחא לה כעת מהקדושין לבעלה ,ע"כ
דיינינן טן דו גם גבי יבם מוכה שחין.
וכן נקט למעשה שם:
ע"כ לדעתי העיקר לדינא גבי מום דאינו יכול לבעול כמו בנ"ד
דמה"ת אינה צריכה גט.
אבל בשו"ת אגר"מ אבהע"ז סי' עט כתב:
אבל לכאורה ליכא ראיה ,דאף אם נימא שאיכא טן דו גם
במוכה שחין ,לא פי' רש"י בשביל הטן דו שיש גם במוכה שחין
היבם ,משום דסגי להאנן סהדי דניחא לה בכ"ד גם אם לא היה
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שיש ספק שאם ימות תזקק לאחיו ,שבשביל הטב למיתב טן דו
אינה חוששת למיתה .ונוגע זה לדינא ביבם שלא יוכל לחלוץ
ולא לייבם ,או ביבם שלא ידוע היכן הוא ,או במומר אם נימא
כשיטת מהר"מ שליכא כל דהו ,שמ"מ תהיה אסורה לרש"י
בשביל שניחא לה להתקדש לראשון אף שיש ספק .ולכן לא
נקט מה שיש גם במוכה שחין היבם טן דו .אבל אפשר שגם
רש"י סובר שאיכא טן דו גם במוכה שחין ולא יתבטלו
הקידושין בנתקדשה למוכה שחין ולא ידעה.

כלומר ,שיתכן שרש"י נקט שניחא לה להתקדש לראשון ,כדי לחלוק על
המהר"ם ,וללמדנו שבמקרה שבעלה הראשון היה בריא ושלם ,אפילו אם אחיו אינו
חשוב אפילו בעל כל דהו ,מכל מקום אין לבטל את הקידושין ,מכיון שנוח לה בכל
דהו שחיתה ביחד עם בעלה לפני שמת .אבל באמת גם במקרה שהבעל עצמו יהיה
מוכה שחין ,עדיין אין לבטל את הקידושין משום מקח טעות.
ואמנם באגרות משה שם ממשיך ואומר:
אך מ"מ נראה פשוט דכיון שעכ"פ לפרש"י ליכא ראיה דאיכא
טן דו גם במוכה שחין אין לומר מעצמנו שאיכא .דלבד מש"כ
בעין יצחק שם דלא מצינו בגמ' סברת טב למיתב טן דו אלא
בהנך דאין כופין להוציא ,דאף אם לא נוכיח מזה שלא מצינו,
לא מסתבר לומר במוכה שחין שבכל מקום אמר בגמ' זה
שמתפחדת מאביה דאי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחין ,כגון
בכתובות דף מ' לענין בושת ופגם שהוא לאביה משום דבידו
לפוגמה ולביישה במסירה למנוול ומוכה שחין ,ולהר"י בתוס' שם
דף מ"ז ובב"ק דף פ"ז בתוס' תקנו שתהא מציאתה לאביה משום
איבה דמתוך שנאה ימסרנה למנוול ומוכה שחין ,ואיך נאמר אנן
דיש להסתפק שמא מתרצית אשה במוכה שחין .ורק אם היה לנו
הכרח מגמ' היינו מוכרחין לומר שיש איזו נשים שאין מתפחדות
ממוכה שחין ומתרצות להנשא לו ,ולכן כיון שלפרש"י ליכא
הכרח מגמ' אין לנו לומר דיהיה טן דו גם במו"ש ויש לבטל
הקידושין בלא ידעה.
ובשו"ת הר צבי סי' קפ וקפא הביא עוד ראיה להתיר מדברי אור זרוע ח"א סי'
תשסא בשם רבינו שמחה על בחור שנתעוור בשתי עיניו:
מה שהשבתי לכוף לרווחא דמילתא בעלמא כי לענ"ד אפי' גט
לא היתה צריכה אם לא ידעה מום זה שבבחור קידושי טעות הן
אף על פי שלא היו הקידושין בתנאי ובררתי דברי ע"פ ההלכה.
אמנם כבר הקשה על כל האמור בשו"ת הר צבי שם מדברי הבית שמואל הנ"ל,
שאף במקום שלדעתו חשוב כמקח טעות מ"מ לא התיר את האשה אלא על ידי גט,
וז"ל הצריך לענינינו:
אלא דפש גבן לברורי הא דעל כל פנים מוכח מדברי הבית
שמואל דמכל מקום צריכה גט ,וכמו שהבאתי מההיא דכתובות,
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דגם במומין דאשה לא הוי מקח טעות אלא לענין חיוב ממון,
אבל לענין איסורא אזלינן לחומרא.
והאריך לדון בענין זה ולבסוף מסיק:
ומעתה י"ל גם בדברי הבית שמואל שכתב בהיו בו מומין דהוי
מקח טעות וכופין אותו להוציא ,דמשמע דעל כל פנים גיטא
בעיא ,היינו דוקא במומין בינוניים דלרבא הוי ספיקא שמא
נתרצתה כמו דאמרינן במומין דידה ,אבל במום גדול דהוי
אומדנא דמוכח דאדעתא דהכי לא קידשה נפשה ,שפיר י"ל
דיוצאת בלי גט משום דהקידושין בטלים למפרע.
אמנם יש להעיר על דבריו ,שמדברי הבית שמואל שם עולה שאפילו במום של
מוכה שחין כופים לגרש ,שהרי זה הוא אחד המומים שמוזכרים במשנה ,שבביאור
דבריה כתב הב"ש שאם היו ולא היתה יודעת כופים לגרש .וא"כ עכ"פ כל הראיות
שהביאו מדברי רש"י והמרדכי שבמוכה שחין יוצאת בלא גט ,הן דלא כדעת הבית
שמואל .אמנם במומים חמורים יותר עדיין ניתן לומר שגם הבית שמואל מודה שנחשב
מקח טעות אפילו לענין זה שלא תצטרך גט.
ולמעשה נחלקו הפוסקים בענין זה ,שבבית הלוי שם למרות כל הנ"ל מסיק וכותב:
אמנם לפוטרה בלא גט הא אין שום מקום לאומרו כלל ,דהא לא
עדיפא מנמצא מום באשה דנתבאר בסי' ל"ט ול"ח דגם בקידש
סתם צריכה גט מספק ,וגם בקידש סתם וכנס סתם אינו רק ספק
וכמבואר שם ,רק זאת נתבאר בזה דאינו רק ספק קידושין ולא
ודאי וה"ה בנמצאו מומים גדולים בבעל הוא כן.
ואמנם גם במומים שנמצאו באשה מצאנו שאינה צריכה גט ,שהרי מבואר בשו"ע
סי' מד ס"ד:
וכן אילונית שנתקדשה ,הוי קדושין ,ויש אומרים שאילונית
ודאית אינה מקודשת.
וביארו הח"מ והב"ש שם שהיינו במקום שלא ידע על כך לפני הקידושין ,ולכן
הקידושין אינם אלא מקח טעות .וגם לדעה הראשונה מובא בפתחי תשובה שם ס"ק ו
בשם הנודע ביהודה שאין זה אלא בגלל שמסתמא ידע על כך לפני הקידושין .ולפי זה
באופן שהדבר אינו ניתן לבירור לפני כן ,לכו"ע אינה צריכה גט.
אלא שהבית הלוי כתב כן על פי דרכו שם בסי' ד ,שמסיק שבמומים גדולים
שבאיש כופים להוציא ,מכל מקום כאשר נמצאו באשה במקרה שקדש בסתם וכנס
בסתם ,הרי זה ספק קידושין ,וז"ל:
אמנם במומים הגדולים שהראנו פנים לעיל דבקידש לחודא
שא"צ גט ,דודאי סתם אנשים מקפידים ,בקידש וגם כנס סתם,
אין בה אלא ספק קידושין.
ומשמע מדבריו שם שהוא מתייחס גם למקרה של איילונית ,ונמצא שלפי דבריו
לכאורה אין שום אפשרות להתיר את האשה בלא גט.

שכח
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וכן בשו"ת עין יצחק שם אע"פ שבתחילה כתב שאינה צריכה גט מהתורה וכנ"ל,
מ"מ אינו סומך על כך לגמרי ,אלא לענין שיהיה ספק קידושין ,וז"ל:
ולכה"פ ספיקא הוי וכמש"כ החוות יאיר והבשמים ראש .וכן
מורה לשון התשב"ץ דהוי ספיקא דדינא ,ודלא כהשבות יעקב.
ואפשר לומר דגם להשבות יעקב הוי עכ"פ ספיקא דדינא ,אך
דלא רצה להקל בלא גט .וע"כ בנ"ד לכה"פ חשוב הך ספק לצרפו
ולדון ס"ס.
ועוד כתב שם לגבי בעל שיש בו מום שאינו יכול לבעול וז"ל:
ועוד י"ל במה דצריכה גט בהך מום דאינו יכול לבעול דזהו רק
מדרבנן ,וכעין הך דכתובות (דף ע"ג ע"ב) דאמר רבה ור"ח
דצריכה גט מדבריהם .ויש להסביר זה ביתר ביאור ,דהא אף
דהוי אומדנא דהכל יודעים כלה למה נכנסה לחופה כו' ,מ"מ הא
אין זה רק מצד הרוב מעליא דמהני אף בממון כידוע ,אבל
באיסור א"א הא החמירו וחששו אף למיעוט שאינו מצוי כמו
במשאל"ס ,אף דיורדין לנחלה כמבואר בח"מ סי' רפ"ד .ע"כ י"ל
דה"ה בנ"ד בהמום דאינו יכול לבעול דצריכה גט מדבריהם
משום חשש שמא היתה מרוצת אף אם היתה מסיק אדעתה מן
מום זה וחשו למיעוטא בזה .אבל מן התורה הדעת נותנת
דנתבטלו הקדושין דהא איכא רובא בזה דלא נתרצית מעולם על
זה המום דהכל יודעים כלה כו'.
אם כי עדיין אפשר לומר שכל זה במקום שיש לכל הפחות מיעוט שאינו מצוי,
אבל במום גדול יותר ששום אשה לא תסכים להינשא לאיש בעל מום כזה ,יתכן מאוד
שגם לדעתו אינה צריכה גט כלל.
והחזו"א בסי' סט ס"ק כג כתב:
ועוד נראה דמומין באיש סתם הוו קידושין ודאין ,דאין כאן
אומדנא דמוכח שאינה רוצה ,וכדאמר כתובות עה איהו בכל דהו
ניחא לה ,ובהדיא אמרינן במסכת ב"ק קי ע"ב שאפילו נפלה לפני
מוכה שחין אפשר דניחא לה כדר"ל וכו' ,ואינו רוצה לומר דניחא
לה בבעלה אע"ג דאפשר שתפול לפני מוכה שחין וכמבואר
במרדכי פרק החולץ בתשובת מהר"ם לענין מומר ,דבמומר לא
אמרינן הכי ,דדוקא מוכה שחין חשיב בעל כל דהו ,אבל לא
מומר.
הרי שבדבריו אלו נוקט שמגמ' זו יש ראיה להיפך ,שבכל קידושין למוכה שחין
אין כלל טענת מקח טעות.
אלא שצ"ע שדבריו סותרים לכאורה למ"ש בסי' קיח ,שהרי כאן נוקט החזו"א
בפירוש שאין כוונת הגמ' שנוח לה בבעלה הראשון ,שהרי א"כ אין לו ראיה לכך
שמוכה שחין אינו נחשב מקח טעות ,ואילו בסי' קיח נקט בדעת רש"י שדוקא לגבי
בעלה הראשון שייכת הסברא שנוח לה בו.
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ועל כל פנים יש לציין ,שגם לדברי החזו"א הללו ,אין הדברים אמורים אלא
במוכה שחין ,אבל במומר לדעת המרדכי שאינו נחשב אפילו בעל כל דהו ,יש לאשה
טענת מקח טעות ,ובאופן כזה אינה צריכה גט כלל.
ובשו"ת הר צבי סי' קפ לענין אשה שנשתטה בעלה ,ושם בסי' קפא לענין אשה
שאין לבעלה גבורת אנשים ,וכן האגר"מ סי' עט באיש שאינו יכול לבעול ובסי' פ
בשוטה ,פסקו להלכה ולמעשה שבמקום עיגון שאין אפשרות שהבעל יגרש ,יש להתיר
לאשה להינשא משום מקח טעות.
חלק ג
הצעת הרב נהרי שליט"א
ועתה נחזור לדבריו של הרב נהרי שליט"א ,בהצעתו האריך בביאור דברי הגמ'
והפוסקים ,ונתייחס בעיקר לטענותיו הנוגעות לדינא.
עמ'  :7-10בענין זה נראה לענ"ד שצודק הרב נהרי ,שהדיון שלפנינו הינו אך ורק
בשאלה האם אין לאשה יכולת לטעון טענת מקח טעות בקידושין משום סברת "טב
למיתב טן דו" ,או שבמומים גדולים כעין זה שאנו עסוקים בו ,לא שייכת סברא זו,
ועל כן יכולה היא לטעון טענת מקח טעות .וכמבואר מכל דברי הפוסקים שהובאו
לעיל שזה הוא הנושא שדנו ב ו ,ואף אחד מהם לא הזכיר כלל את דברי הר"ן שהאשה
אינה עושה מעשה קנין.
עמ'  10-15דברי הרב נהרי בענין זה אינם נראים לענ"ד.
עיקר ראייתו מבוססת על השאלה מדוע השמיטה הגמרא בכתובות הנ"ל את הדין
של מומים שהיו בבעל והאשה לא ידעה על כך.
וראיה זו לכאורה אינה ראיה כלל ,ואין צריך לומר שאין ראיה לפי דרכו של
הב"ש בדעת הרמ"ה ,המפרש שדין זה מובא במשנה עצמה ,שבודאי אין שום מקום
לשאול מדוע השמיטה הגמרא דין שמובא במשנה.
אלא גם לפי הדעות האחרות שהביא הב"ש ,שהמשנה מדברת במקרה אחר ,מכל
מקום לפי מה שכתב הב"ש עצמו ,יש לומר שהגמרא אינה מביאה דין זה משום שהיה
פשוט לה שבמקרה כזה כופים לגרש ,ומה העדיפות לומר שהיה פשוט לגמ' שיש בזה
מקח טעות ,מלומר שכופים לגרש.
ועכ"פ לפי מה שכתב הב"ש שבמקרה כזה כופים לגרש ,כיצד נבוא אנחנו ונדייק
מכך שהגמ' משמיטה דין מסויים שלא כדעתו ,והרי ברור שאם יש כאן מקח טעות
גמור אין צורך לכפות לגרש.
עמ'  16-17גם הראיה שהביא בעמודים אלו מדברי הרמב"ם והמגיד משנה אינה
מובנת לענ"ד .בדברי המגיד משנה מבואר בפירוש ,שמעיקר הדין אין שום חילוק בין
איש לאשה בענין זה ,ובכל אופן חלים הקידושין אף באונס ,משום דין תליוהו וזבין

של
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זביניה זביני .אלא שלגבי אשה שאינה יכולה להתגרש ,ראו חכמים לנכון להפקיע את
הקדושין ,ואילו לגבי איש שיכול לגרש את האשה בעל כרחה אין צורך להפקיע .וא"כ
איזה מקור יש מדברים אלו לכך שדעת האשה מעכבת יותר מדעתו של הבעל.
ובכל אופן כאמור לא זה הנושא שבו אנו דנים ,אלא השאלה היא האם האשה
אכן אינה רוצה להתקדש לאדם זה ,או שיש להניח שמוכנה להינשא גם לאדם בעל
מום גדול כזה ,כדי שלא תשאר לבדה.
עמ'  18ומטעם זה גם אין נראה לענ"ד הראיה מהמשנה במסכת קידושין ,שהרי
ודאי ניתן ללמוד מדיני מקח טעות לדיני קידושי טעות ,אלא שכאן עומדת לפנינו
השאלה אולי מן הסתם האשה מתרצה בכל דהו .מה שאין כן כשהקידושין נעשו על
תנאי.
עמ'  22-23הראיה מדברי המאירי לא זכיתי להבין כלל .המאירי מדבר על מקרה
שהיו בו מומים והאשה ידעה על כך ,או על מקרה שהתנה עימה בפירוש ,ועל כך הוא
מסיק שלחכמים הסוברים [לדעתו] שבשני המקרים הללו אין כופים לגרש ,האמור
במשנה שכופים מדובר דוקא כשנולדו המומים אחרי הנישואין .ואין שום רמז בדבריו
למקרה שהיו בו מומים והאשה לא ידעה על כך ,וגם אין שום קושי בדבריו ,והם
פשוטים וברורים.
עמ'  23-26דברי הב"ח והב"ש התבארו לעיל בפרק א ,באופן שאין שום קושי
בדבריהם ,והם מובנים היטב.
עמ'  26-30כאמור לעיל החזו"א ושו"ת הר צבי אינם מפרשים את הב"ש בשני
דרכים ,אלא בהר צבי הקשה על עיקר הדין ,שאם יש מקח טעות מדוע צריך לכפות
על גט ,ועל קושיא זו תירץ שאין כאן אלא ספק מקח טעות ,ולכן צריך גט מספק.
לעומת זאת החזו"א הניח כהנחה פשוטה את דבריו ,אלא שהוא מוסיף ומקשה ,שלצד
שאין מקח טעות ,אין טעם לכפות על הגט ,שהרי הב"ש מדבר על מומים שמצד
עצמם אינם מהווים סיבה לכפיה ,ומה מועיל לנו שיש כאן ספק מקח טעות.
והסתירה בדברי החזו"א ,אכן צ"ע לענ"ד .ולא הבנתי מה שיישב את דבריו .ועיקר
השאלה היא שלפי דברי החזו"א בהל' יבום המפרש בדעת רש"י שודאי לא נוח לאשה
בבעל מוכה שחין ,ודברי הגמ' שנוח לה בבעל כל דהו מתייחסים לבעל הראשון שהיה
ברי ושלם ,סותרים לכאורה למ"ש בהל' כתובות ,שמדברי הגמ' בב"ק מוכח שגם במום
של מוכה שחין שהיה בבעל והאשה לא היתה יודעת ,הוי קידושין ודאים ,משום שנוח
לאשה בבעל כזה ,והוא אף מוסיף בפירוש שאין לפרש שכוונת הגמ' שנוח לה בבעלה
הראשון .וצ"ע בהבנת דבריו.
דברי הגרי"ש אלישיב בקובץ תשובות ,גם הם אינם נוגעים לענין שלפנינו ,שכן
דבריו שם מתייחסים לעיקר הדבר שישנה אפשרות שמום מסויים יחשב מום לגבי
כפיה ,אבל אינו סיבה למקח טעות ,וע"ז כתב שיש לחלק ביניהם ,ואלו דברים פשוטים
ומוסכמים על הכל .והשאלה שלפנינו בדברי הב"ש היא באותם מומים שאין כופים
לגרש מחמתם ,מה יועיל הצירוף של ספק מקח טעות.
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עמ'  31הביאור בדברי הב"ש אינו נראה לענ"ד ,אם יש צד של מקח טעות ,אין
צורך לגרש ,וכפי שהובא לעיל מדברי הר צבי ,ומה נפק"מ באיזה דינים מדובר באותה
הלכה ,אם אפשר להוציא את האשה גם בלי גט ,לשם מה לכפות את הבעל לגרש .וכן
הבינו כל האחרונים הנ"ל בדבריו שצריך גט מספק או לכל הפחות מדרבנן.
עמ'  42-46מה שרצה לומר שלדעת בית הלוי יש מקום לפטור את האשה בלא
גט ,ע"פ דבריו בסי' ד שקידש בסתם ונמצאו באשה מומים גדולים ,הוי מקח טעות
ואינה צריכה גט ,אינו נראה לענ"ד שהרי מסקנת הבית הלוי שם היא שאם אחר כך גם
כנס בסתם צריכה גט מספק ,ולפי זה ה"ה לנמצאו בו מומים גדולים שצריכה גט מספק
לדעתו .ומה שכתב שהבית הלוי החמיר להצריך גט רק במקום שהדבר אפשרי ,אינו
נראה כלל ,שהרי לדעתו אין כאן ודאי מקח טעות ,אלא ספק קידושין ,וא"כ אין שום
צד לפטור את האשה בלא גט.
חלק ד
להלכה
לגבי הלכה למעשה ,נראה לכאורה שבאופן שאכן נמצא באיש מום חמור ביותר
כגון שהתברר שהוא חולה במחלת נפש קשה ואינו יכול לקיים חיי נישואין נורמליים,
ובמקום עיגון חמור ביותר ,יש מקום להקל על פי דברי שני עמודי ההוראה הגרצ"פ
פרנק והגר"מ פינשטיין זצ"ל ולפטור את האשה בלא גט .וכפי שהתבאר שיתכן
שבמקרה כזה גם העין יצחק והחזו"א יודו לדבריהם.
יש להדגיש שכל האמור אינו אלא על פי סיפור הדברים שהובא בהצעה לפסק
שכתב הרב נהרי ,וכמובן שאי אפשר להורות הלכה למעשה בלא לראות באופן עצמאי
את המקרה ואת פרטיו ,ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות .ולכן כל האמור לעיל אינו
אלא התייחסות לשאלה ההלכתית ,והאחריות למעשה מוטלת על כתפי בית הדין
האזורי.
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