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  )ד ניסים שלם"כ עו"י ב"ע( לוניפ  :תובעה
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  )ד צדוק חוגי"עוכ "י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

  נפיווע' ורדים זה על זהמ'כתובה בהוספת תורשי דין הפסד ש: נדוןה

 סק דיןפ

 קע ר

, תביעת  האישה  לכתובתה  ותביעות  הדדיות  בענייני  רכוש,  לפנינו  תביעת  הבעל  לגירושין

 .הסדרי שהות ומזונות אישה, משמורת

 .מש חגיל בת בהםול) 15.3.11(א "תשע' דר בבא' עומדים לפנינו נישאו בתאריך טה

 ולם  אתביעתו  לעתרה  נהישאה).  16.7.15  (ה"שע  תבבאח  "  יתאריך  בירושין  גבע  תבעלה
 וכחנ.  ה  אישלמזונות  וכתובתה  ליא  הכאית  זם  אדין  הית  ביפסוק  שד  עפועל  בהתגרש  לירבהס
 קירות  חתקיימוה,  צדדים  הענות  טשמעונ,  ענייניםה  מכלול  ביונים  דמישה  חתקיימו  המדתהע
 .כתב ביכומים סהוגשו ודים עוומנז

ירושין  עזב  הבעל   גתבע  שודם  קםיודש  חעובדות  שאינן  שנויות  במחלוקת  הן  שכשלושהה
שנה  וחצי  קודם  עזיבתו  את  הבית  לא  התקיימו  בין  בני  הזוג כשואת  הבית  בו  התגוררו  הצדדים  

( ו"תשע' אדר בא' כ יםכשהתקיים בתארי  ראו  דברי  הצדדים  בדיונים  –ה  ישיחסים  כדרך  איש  וא
 יתר  על  כן  כמה  ).19.9.16(  ו"לול  תשעבאז  "  וט)1.3.16(ו  "תשע'  דר  בבאא  "כ  ,)29.2.16

שים  לאחר  תחילת  תקופת  הפירוד  עברו  בני  הזוג  לדירה  חדשה  וגם  שם  נמשך  מצב  הפירוד ודח
 .עד לעזיבת הבעל את הבית

ת  קודם סרבת  לעשות  זאמה  גם  היא  חפצה  להתגרש  אך  ישהא,  בעל  מעוניין  להתגרשה
 .שיפסוק בית הדין אם זכאית היא לקבלת כתובתה

מחלוקת  היחידה  בין  הצדדים  היא  בשאלה  מיהו  הגורם  למשבר  כאשר  כל  צד  מאשים  את ה
אין  כל  דרך  לדעת  מיהו  הגורם  אך  כאמור  ידוע  שבמשך  שנה  וחצי  חיו  תחת  אותה  קורת .  זולתו

  מיטה בלא שהתקיימו ביניהם כל חלק  מאותה  תקופה  חיו  באותו  חדר  ובאותה.  גג  כשהם  פרודים
כן  ידוע  שמערכת  היחסים  ביניהם  הלכה  והתדרדרה  וכללה  אמירות  קשות  ובוטות  איש .  יחסים

 .ודגם במהלך הדיונים היו בין הצדדים חילופי דברים קשים מא. כלפי זולתו

דעתו וה  המטפל  חיו.  שמעה  גם  עדות  מטפל  זוגי  שאליו  פנו  עוד  קודם  הגשת  התביעהנ
 . עוד קודם הגשת התביעה, אמור כ,נישואין זו הגיעה לקיצה עוד בזמן שפנו אליושמערכת 
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רכו  של  פסק  דין  היא  להעלות  בשלב  זה  את  טענות  הצדדים  על  הכתב  אולם  לאמיתו  של ד
מזונות   ה,ל  לא  נטענה  כל  טענה  נוספת  בעלת  ערך  בעניין  הגירושין"דבר  מעבר  למחלוקת  הנ

 .והכתובה

ה  לא ישוהאוד  המציאות  פשוטה  מא.  כת  גירושין  ארוכה  ומיותרתין  הצדדים  התנהלה  מערב
כך  נשמעו  באולם  הדיונים  שוב  ושוב .  עשתה  כל  אשר  לאל  ידה  על  מנת  לקצר  את  ההליכים

טענות  שאינן  מעידות  על  ידיעה  הלכתית  ומשפטית  והנה  הגענו  לאחר  תום  הדיונים  לסיכום 
 .פשוט זה

 כל  אחד  משניהם  מעוניין  להתגרש.  ה  על  זהמורדים  זם  הגדרה  הלכתית  פשוטה  הצדדים  הב
צהיר  שאילו  היה  הדבר  תלוי  בו  בלבד  היה  רוצה  בשלום  בית  אולם  זולתו  הוא  הגורם  לכך ומ

 .שכעת לא ניתן להשיב את השלום לבית

אין  כאן  התרשמות  אלא  ידיעה  פשוטה .  ה  אף  היא  מאסה  בבעלהיששתו  והאבאבעל  מאס  ה
 .וברורה שדומה שאין עליה חולק

ון  ההלכתי  יתמקד  בדברי  רבנו  ירוחם  הידועים  ובשאלה  על  מי  מוטלת  חובת  ההוכחה דיה
 .במצב זה

 תוספת כתובה במורדים זה על זהב יוח. א

ידועים לכל יושב על מדין ויובאו כאן משום מה ) נתיב  כג  חלק  ח(דברי רבנו ירוחם במישרים 

 .ל"ש אלישיב זצ"שהתחדש בהבנתם וכן מה שהתברר בשיטת הגרי

 :ו ירוחםנון רבלשו ז

 עינא  באל  'אמרה  שאשה  שו  לראה  ני  כשמעאל  אן  בברהםר  א"  הורי  מוכתב"
 וצה  ריני  אבלא,  ך  לעינא  בא  למי  ננאא  'ומר  אהואו'  כתובה  וט  גי  לתןי,  יהל
 תובה  כעיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  בותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתןל
 אחרל.  הו  בדרי  הילמא  דגיטא  ארחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניאו

 אדעתא  דדיליה  מה  ליהיב  דאי  מכל  ווספת  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנהש
 ."ה להיב יא ללמיפק ומשקלל

 ?זו שגם בעלה מורד של מורדת גרידא מחלק פר חלקה שכיצד ה– רוחם יבנו רברידב קושיה

דין  הוא כאשר  האישה  בלבד  היא  המורדת  ה.  הקושיה  על  דברי  רבנו  ירוחם  ברורה

) סימן  עז  סעיף  באבן  העזר  (א  "שהפסידה  כתובה  ותוספת  רק  לאחר  התראה  כמו  שכתב  הרמ

ש אלישיב "כך ניסח את הקושיה הגרי. ואילו כאשר גם הבעל מורד הפסידה תוספת לאלתר

 :)323חלק ח עמוד (ר "ל בפד"זצ

 וספת  תפסדת  מינה  אבעלה  במורדת  היא  השאשהכ:  מוהים  תהדברים"
 פסידה  מז  א–  ה  בורד  מוא  הם  גאםו,  ליה  עכריזו  הלא  ודו  על  כתובהכ
, ה  להיב  יא  ללמיפק  ומישקל  לאדעתא  דמשוםו,  כתובה  הוספת  תת  אאלתרל
 ."ייא לכלפיו
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 היא שפוטרתו מן הכתובהש כי המרידה הדדית כפיית הבעל לגר ין ליישבא

תיבות  משפט באופן  השני  הביא  בשם  נ.  ל  יישב  קושיה  זו  בשני  אופנים"ש  אלישיב  זצ"הגרי

 : שכתב וזו לשונו) ח אלגאזי"להגר(

 ין  אותה  אוצה  ראינו  וורד  גם  כן  מהוא  שיון  כורדת  מהיא  שיף  על  פדא"
ן כ  ווספת  תא  לבל  אלה  שזלברן  צאסי    נכה  לנותןו,  תובתה  כותה  אפסידיןמ
 : הבתשוא ב"רשב העת דהוא שאהנר

 ובות  גן  ההמ'  [...]ה  י  לעינאב  'וא'  לי  עאיסמ  'אומרתלי  האה  רנו[...]  
 ה  מבל  אזלברן  צאסי    נכה  לותן  נזו  בבין  וזו  בין  ברצונו  מוציא  הםא
 . התגרש לובעות תהן שיוןכ, לום כוטלות נינן אשלו מהם לנתןש

ל   מכורדות  מהן  שיף  על  פא  שדעתו  שריה.  ה"ל  רלף  אןמסי  גם  כן  בבך  כתכו
 זלברצאן סי  נכה  לותן  נותה  אוצה  רינו  אוא  הגם  דרצונו  מהוציא  שיון  כוםמק
)] א"אא".  לאא:  "ראה  שצריך  להוסיףנ[  בעל  הת  אטרו  פא  להריש  [...]  להש
 ."שלם לריך צזלברן צאסי כנ דשמע מוספת תלשלםמ

ו  ירוחם נאין  טעמו  של  רבל  ש"צ  זלישיבש  א"ח  אלגאזי  הללו  הוכיח  הגרי"דברי  מהרמ
ון ידכלל  את  הנא  הזכיר  ל)  לה  רלף  אןמיס(תשובה  א  ב"שהרשב,  משום  שכופים  את  הבעל  לגרש

 מפורשא  ב"רשב  הזכיר  מיהה,  ו  זהלכה  לאב  הית  בהה  זי  האילו  ושם  רבובבנו  ירוחם    רשהביא
 . תובה כתוספת מו סיבת הפטורשז

  מורדת כבהכרזתה שתועלת־הי אקב עובע נמורדת ככרזתה הודם קתוספת מבעל הטורפ

 :לכן ביאר וזו לשונו

 מורדת  היא  ההישהאש  מקוםב,  זה  בוא  הההבדל  דומר  לראהל  כן  נוע"
, מורדת  בנאמרו  שהתראות  והכרזות  הל  כריה,  אשתו  בוצה  רהבעל  ובעלהב
 חיי  לתשוב  ודעתה  בלךימת  שליה  עלחוץ  ללא  אאו  בא  לללו  התקנות  הכלו

 ללו  הפעולות  הל  כגמרו  נגרשה  בטרם  מבעל  הם  אלכןו,  עלה  בם  עלוםש
 א  לבעלה  גם  ומקרהכן  בן  יאמה  ש,  תובה  כתפתוס  ותובה  כה  לשלם  לייבח
 וצה  רא  להיאון  שמכיו  שינא  דם  קממילא  וו  זתקנה  לקום  מין  ארי  הה  בוצהר
 ."תובה כוספת תה להיב יא ללמיפק ומשקל לדעתא אריה, ותוא

חלק  ב (ש  אלישיב  שכן  מופיע  הוא  גם  בקובץ  תשובות  "זה  הוא  מפי  כתבו  של  הגרי  ןדיסק  פ

 ).חסימן פז וכן בקיצור בחלק ג סימן קצ

ב "והסכימו  איתו  הגריה  ל  כדרך  זו  השני"ש  אלישיב  זצ"ה  שהסיק  הגריר  שם  נרא"פדב
 ל"ש  אלישיב  זצ"להדיא  בקובץ  תשובות  לגרי  בכתכך    ו.ה"להמ  אליהו  זל"ל  הגר"ולטי  והראש'ז
ח  אלגאזי  והדרך  הראשונה  אינה  נראית  לא "יש  לנקוט  כביאורו  של  המהרש)  חסימן  קצ  חלק  ג(

 .מגמרא ולא מסברה

 רוחם יבנו רדברי כפסוקללבני אשכנז אין דדעתו וא "עמאר שליטמ "הגרש יאורו שלב

הקשה  גם )  ד–חלק  ג  סימן  יא  אותיות  ג(ת  שמע  שלמה  "א  בשו"מ  עמאר  שליט"ל  הגרש"הראש

ל  כיצד  ניתן  להבין  שכאשר  האישה  בלבד  היא  זו  שמרדה  הדין  הוא "הוא  את  הקושיה  הנ

הבעל  מורד  הפסידה  תוספת שהפסידה  כתובה  ותוספת  רק  לאחר  התראה  ואילו  כאשר  גם  

ח  אלגאזי  שבתשובת "ל  על  מהר"ש  אלישיב  זצ"לאלתר  ושם  הביא  מה  שהקשה  הגרי

 . א אין רמז לכך שבמרדו זה על זה פטור מתוספת"הרשב
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א  סובר  שבכל  מורדת  אף  שמרדה "שהרשב,  ל  באופן  אחר"ביאר  הראש  קושיה  זווח  כמ
בנו רוזהו  פשר  לימודו  של  רבו  ד,  ה  בלבד  ולא  הבעל  אם  גירשה  לאלתר  הפסידה  תוספתישהא

עוד  כתב  שאולי  זהו  גם .  כיון  שמורדת  היא  איבדה  תוספתזה  על  ה  כשמרדו  ז  יןהדא  ושה  ירוחם
 : ח אלגאזי"ביאור דברי מהר

 ין  אותה  אוצה  ראינו  וורד  גם  כן  מהוא  שיון  כורדת  מהיא  שיף  על  פאד"
ן כ  ווספת  תא  לבל  אלה  שזלברן  צאסי    נכה  לנותןו,  תובתה  כותה  אפסידיןמ
 ." תשובהא ב"רשב העת דהוא שאהנר

כתב   )אות  הב(ושם  .  א  בתשובה  סובר  שמורדת  הפסידה  תוספת  כתובה"וונתו  שהרשבוכ
לא '  עינא  ומצערנא  ליהב'מורדת  ד  ש–א  אחרת  "יאר  דברי  הרשבב  )בסימן  עז  סעיף  ב(א  "שהרמ

 .וקתהפסידה תוספת כתובה כל עוד לא הכריזו עליה ואם כן הדבר שנוי במחל

ש  לא ודב  ח"מורדת  אף  לאחר  ישוא  הבנו  ירוחם  רעיקר  חידוש  ש)  ז–ו  ותיאות(וד  כתב  ע
 .א"הפסידה תוספת וגם זה דלא כרמ

 .ו ירוחםנכרב לאדא יש לנקוט "יד רמבוליוצאים , וף דבריו נראה שדין זה שנוי במחלוקתס

תו  שאין ותורף  סבר,  לישיבש  א"גרי  כלא  דקטא  נ"ליטל  ש"ראש  ההביא  שדרכים  השתיב
צדדים הופן  שאה  בישה  בלבד  ולומר  שדינה  של  האישלחלק  בין  מרידה  הדדית  למרידה  של  הא

ים  ודעת ווולכן  כתב  שהדינים  ש,  גרוע  מדינה  כאשר  היא  בלבד  מורדתה  זה  על  ז  ורדיםמ
ח  אלגאזי  היא  שמורדת  הפסידה  תוספת  בלא  התראה  ובזה  נחלק "א  כפי  שהבינו  מהר"הרשב

 .א"הרמ

 בנו ירוחם ר ברידש אלישיב בביאורו השני בשיטת "ריג הישוב דבריי

ל  ונראה  שהבין  דברי  רבנו  ירוחם  על "ש  אלישיב  זצ"לעניות  דעתי  יש  ליישב  דברי  הגרי

 . דרך אחרת

 : שון רבנו ירוחםל

 אל':  אמרה  שאשה  שו  לראה  ני  כשמעאל  אן  בברהםר  א"  הורי  מכתבו"
 בלא,  ך  לעינא  בא  למי  ננאא':  ומר  אהואו',  כתובה  וט  גי  לתןי,  יה  לעינאב
 לום  כהפסידה  למורדת  בותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתן  לוצה  ריניא
 ילמא  דגיטא  ארחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניא  ותובה  כעיקרמ
 ה  ליהיב  דאי  מכל  ווספת  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנה  שאחרל.  הו  בדריה
 ." ה להיב יא ללמיפק ומשקל לאדעתא דדיליהמ

ואף שלא חזרה  ודש חה זו כמורדת אף לאחר שחלפו שנים־עשרישוק  בלשונו שאין דנים אד
 .טעם זה גם אין להתרות בה ולהכריז עליה כי אין דינה כמורדת מ.בה ממרידתה

יקר   עפסיד  תלא  ו–  פועלבהיא  מורדת    פילו  א–מורדת    לכתהפץ  באשתו  בטלה  חהבעל    שאיןכ
  נדוניה ותובהכ

כאשר  הבעל  והאישה  מורדים  זה  על  זו  אין  האישה  נידונת :  אזי  לבארח  אלג"זה  שבא  המהר

. ולכן  לא  הפסידה  נדוניה  כמו  שכתב  רבנו  ירוחם  ואפילו  לאחר  שנים־עשר  חודש.  כמורדת

דאין  דנין  אותה  במורדת  להפסידה  כלום  מעיקר "זהו  המפורש  בלשונו  של  רבנו  ירוחם  

 ". נדוניא וכתובה
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 הרידתממצד  םגבאו  גירושין העצם וואילהכתובה תפסיד  וספת ת–מורדת  לכתהטלה  שבףא

ואף  שאין  דינה  כמורדת  ולא  הפסידה  עיקר  ונדוניה  כתב  רבנו  ירוחם  בסוף  דבריו  שהפסידה 

לא  משום  שדינה  כמורדת  אלא  מדין  מסוים  בחיוב  תוספת  כתובה  דאדעתא  למשקל ,  תוספת

 .ולמיפק לא יהיב לה

ה  זו  תוספת  אלא  מדוע  יש  לה ישאר  מדוע  אין  לאא  בא  לבלעיקר  דבריו  בח  אלגאזי  "מהרה
 אינו  וורד  גם  כן  מהוא  שיון  כורדת  מהיא  שיף  על  פדא:  "תבככך  וואין  דינה  כמורדת  ה  נדוני

 יינוה."  וספת  תא  לבל  אלה  שזלברן  צאסי    נכה  לנותןו,  תובתה  כותה  אפסידין  מין  אותה  אוצהר
 . ה כמורדתישן דינה של האאיזו על ה הוא שכל שמורדים ז בנו ירוחם רשיסוד דברי

 לכן.  מורד  כהצדדים  מי  מדון  לין  אדדית  הרידהמאשר  הכשום  ש  מראה  שטעם  הדבר  הואונ
 כתב  שמו  כלה  שזלברן  צאסי    נכפסידה  הא  לה  בזרה  חלא  ונה  שמשך  בו  זה  אישהשהו  שףא
 . א"רשבה

 דדית המרידה לרצונו מבעל הגירש וורדתמבין  דמיון הסברה

מו  נאמרו  במורדת  דמאיס  או  דבעינא  ליה  ולא  מרד  הבעל  אלא א  עצ"אמנם  דברי  הרשב

 :ח אלגאזי דבריו"גירש מרצונו קודם שהתרו בה כפי שהביא מהר

 זו בין ברצונו מוציא הם אובות גן ההמ' הי לעינאב 'וא'  לי  עאיסמ  'האומרת"
 וטלות  נינן  אשלו  מהם  לנתן  שה  מבל  אזלברן  צאסי    נכה  לותן  נזו  בביןו
 ריה.  ה"ל  רלף  אןמסי  גם  כן  בבך  כתכ  והתגרש  לובעות  תןה  שיוןכ,  לוםכ
 וא  הגם  דרצונו  מהוציא  שיון  כוםמקל    מכורדות  מהן  שיף  על  פא  שדעתוש
 ריך  צזלברן  צאסי  כנד  [...]  לה  שזלברן  צאסי    נכה  לותן  נותה  אוצה  רינוא
 ." שלםל

 .ו עליהא אמורים במי שלא הכריז"ון דידן כיון שדברי הרשבידח אלגאזי לנ"ימה מהרד

  רוחם יבנו רברי דהבנת בלישיבש א"גריהוספת ביאור בשיטת ת

ח  אלגאזי  פשוטים  בתכלית  שכל  מי  שאין  דינה  כמורדת  מכל  טעם  שהוא "והנה  דברי  מהר

ש "ולכאורה  אין  בהם  חידוש  ולא  הביאם  הגרי,  לא  הפסידה  נדוניה  אף  שבפועל  היא  מורדת

שון  שבו  פירש  דברי  רבנו  ירוחם  באופן ל  אלא  להוכיח  מהם  דלא  כפירושו  הרא"אלישיב  זצ

 : ל"הנ) 324חלק ח עמוד (ר "אחר וזו לשונו בפד

 ,)מתוא  על  יבב  הקפרף    סובמותי(  ותפתוס  בריודבאו  בוח  ה"ר  העת  דוהנה"
 ייב  חהבעל  שבמקוםד)  נד  קןמסיב(  רזעהן  באלן  בא  מיי  קכןו,  )םש(ף  "הריו
 בעל  בוא'  ידאל  וטרא  חעינאב  'ענה  טחמת  מבאה  בגון  כשתו  את  אגרשל
 תוספת  בייב  חינוא)  נד  קןמיסש  יר  בואלשמת    ביןייע(  [...]  יןה  שחוכ  מנעשהש
 . ה לתב כא ללמיפק ומישקל לאדעתא דתובהכ

 . וספת תדין מתובה כין דחולק מבזהו

 –  אשתו  בורד  מבעל  הם  גאם  דסוברל  ה"  זבנו  ירוחם  רל  שבו  רדעת  ללכןו
 וספת  תתשלום  בחייבו  לשרפ  אי  אמילאמ,  גרש  לותו  אופין  כנה  שאחרל
 צדו מהבעלו, בעלה בורדת מבד לשהיא כקאוודו, ל"ח ז"הר דדינאמ,  תובהכ
 ה  לגרש  משהוא  כונאגוי  אכהב,  תה  אלחיות  והמשיך  למרוצה  ווכןה  מיה
 איו,  תובה  כתוספת  בם  גייבח)  ז  עסימן  במבואר  הכלכ(  ליה  עכריזו  הטרםב
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כן ן  יאמה  ש.  רצונו  מה  לגרש  מוא  ההריל  ש"ח  ז"הר  דדינא  מפוטרו  לפשרא
 ." ך כל עותו אכופין והוציאה לחייב שבנו ירוחם רל שרבו דעובדאב

 . סוד הפטור מתוספת הוא משום כפיית הבעל לגרשיראשון הפירוש זה ל

ח  אלגאזי "דברי  מהר  מ–זאת  ו,  ל  שאין  זה  הפירוש  הנכון"ש  אלישיב  זצ"וב  הוכיח  הגריש
 :בנו ירוחםרשכתב בביאור דברי 

 ין אותה אוצה ראינו וורד  גם  כן  מהוא  שיון  כורדת  מהיא  שיף  על  פא  דודעת"
ן כ  ווספת  תא  לבל  אלה  שזלברן  צאסי    נכה  לנותןו,  תובתה  כותה  אפסידיןמ
 :הבתשוא ב"רשב העת דהוא שאהנר

 ם  אובות  גן  ההמ'  הי  לעינאב  'וא'  לי  עאיסמ  'אומרתלי  האה  רנו[...]  
 נתן  שה  מבל  אזלברן  צאסי    נכהל  ותן  נזו  בבין  וזו  בין  ברצונו  מוציאה
 . התגרש לובעות תהן שיוןכ, לום כוטלות נינן אשלו מהםל

ל   מכורדות  מהן  שיף  על  פא  שדעתו  שריה.  ה"ל  רלף  אןמסי  גם  כן  בבך  כתכו
 זלברן צאסי  נכה  לותן  נותה  אוצה  רינו  אוא  הגם  דרצונו  מהוציא  שיון  כוםמק
 זלברן  צאסי  כנ  דשמע  מתוספ  תלשלם  מבעל  הת  אטרו  פא  להריש  [...]  להש
 ."שלם לריךצ

ה ישאלא  משום  שהא  בעל  הת  אכפושו  ירוחם  אינו  משום  נבואר  שדינו  של  רבו  של  רבמ
סי  צאן כא  שלא  הפסידה  נ"רק  לעניין  זה  הובאו  דברי  הרשב.  אינה  מורדת  והבעל  הוציא  מרצונו

 :ר שם"בפד תבה מה שכוז. שלה כשמרדה ולא הכריזו עליה זלבר

ו "הרי מל שבו רבה שכתמ  למז  ריןא)  לה  רלף  אןמיס(א  "רשבה  תבתשובוהנה  "
ה י האילו ושתו את אגרש לבעל הת אופין כזה בה זורדים  משניהם  שבאופןש
 תוספת  מבעל  הת  אפטור  ליסודה  הי  הזה  שיינוה,  ו  זהלכהל'  ב־איתב'  ההז
 ה  זעקב  וגרשה  לבעל  הת  אכופין  שמפורשא  ב"רשב  הה  זזכירה  מי  התובהכ
 ." תובה כספתתו מטור פואה

 .ש אלישיב"ח אלגאזי שלא כדרכו הראשונה של הגרי"עולה מדברי מהרו

 ):13 מוד ו עלקח (ר"ש אלישיב גופיה בפד"הגרי בכתך כ

 עלה  בם  עהשלים  למסרבת  וירבה  סהישהא  ומקרה  בדון  לש  זה  יולפי" 
 פסידה  הלא  דראה  נונאגוי  אכה  בשרא,  ותה  אוצה  רא  לוא  הם  גהבעלו
  על ותה  אאלץ  למורדת  כליה  עהכריז  לזה  כאופן  בקום  מןי  אהרי  שתובתהכ

 פים  כן  לאו,  ה  בוצה  רא  לוא  הם  גהבעל  שזמן  בתו  אלהשלים  וחזורזה  לי  יד
 רוחם  ירבינו  בעייןו.  מזונותיה  בייב  חהבעל  שדון  לשל  י"נ  התשובה  הרידב

 : מיני שלק חעשרים ולשה שתיבנ

 תןי,  יה  לינאע  באל':  אמרה  שאשה  שו  לראה  ניא  כ"אב  רורי  מכתבו'
 וצה  ריני  אבלא,  ך  לעינא  בא  למי  ננאא':  ומר  אהואו',  כתובה  וט  גיל
 עיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  כותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתןל
 אדעתא  דדיליה  מה  ליהיב  דה  מכל  ווספת  תהפסידהו  [...]  תובהכ
 ' .ה להיב יא ללמיפק ומשקלל

 ." פנינו לשר אמקרה בדין ההוא דדון לישו

 .בריו ברורים שבאופן כזה אין דין מורדתד

 ): 258 מוד עא ילקח(ר "ך זו כתבו בפדדרל ע

 : ם שכתבש, מעלה להבאנו שרוחם יבנו רדברי בפורשים מהדברים"
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 נאא  'ומר  אהואו',  כתובה  וט  גי  לתןי,  יה  לעינא  באל  'אמרה  ששהא
 נין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתן  לוצה  ריני  אבלא,  ך  לעינא  בא  למינ
 . נדוניא ותובה כעיקר מלום כהפסידה למורדת בותהא

 לא  וה  בפץ  חינו  אוא  הגם  שכיוןש,  כתבנו  שמו  כנראה  כוא  הבר  דל  שטעמוו
 מורדת  כליה  עהכריז  לקום  מין  אובש,  ליו  אשוב  לאלצה  למגמה  הייךש
 –  רכנז  הרוחם  יבנו  רברי  דסוד  יל  ע–  ן  כתב  ככברו.  כתובה  ההפסידהל
 : ונוו לשזו) ג ידומ ו עבכרךש( ןק דיפסא ב"ליטא ש"גרישה

 וא  הם  גהבעלו,  עלה  בם  עהשלים  למסרבת  וירבה  סהישהא  ומקרהב
 ין  אהריש,  תובתה  כפסידה  הלא  דראה  נונאגוי  אכהב,  ותה  אוצה  ראל
 חזורלי  זה    על  ידליה  עאלץ  למורדת  כליה  עהכריז  לקום  מאןכ
  ."תו אלהשליםו

ה  אינה  מורדת ישי  ביאר  רק  מדוע  האח  אלגאז"מהר  של"ש  אלישיב  זצ"וב  התקשה  הגריש
אך לא ביאר מדוע הפסידה תוספת אף על פי שאינה , אף לאחר שנה  זלברסי  צאן  כולא  הפסידה  נ

 . ויתר על כן קשה שאף מורדת שלא הוכרז עליה לא הפסידה תוספת, מורדת

ה ח  אלגאזי  מ"ו  ירוחם  שהוא  דרכו  של  המהרנה  רק  לביאור  השני  בדברי  רבשזו  קיה  ושק
  .ו לגרשהוא משום שכפוהלדרך הראשונה הטעם שאין לה תוספת כן ן יאש

 :ברת הדברסש אלישיב "יאר הגרי וב

 מורדת  היא  ההישהא  שמקוםב,  זה  בוא  הההבדל  דומר  לראהל  כן  נוע"
, מורדת  בנאמרו  שהתראות  והכרזות  הל  כריה,  אשתו  בוצה  רהבעל  ובעלהב
 חיי  לתשוב  ודעתה  בךלימת  שליה  עלחוץ  ללא  אאו  בא  לללו  התקנות  הכלו

 ללו  הפעולות  הל  כגמרו  נגרשה  בטרם  מבעל  הם  אלכןו,  עלה  בם  עלוםש
 א  לבעל  הגם  ומקרהכן  בן  יאמה  ש,  תובה  כתפתוס  ותובה  כה  לשלם  לייבח
 וצה  רא  להיא  שמכיון  שינא  דם  קממילא  וו  זתקנה  לקום  מין  ארי  הה  בוצהר
 ."התוב כוספת תה להיב יא ללמיפק ומשקל לדעתא אריה, ותוא

 ש אלישיב דברי רבנו ירוחם נוהגים בין לבני ספרד בין לבני אשכנז "שיטת הגריל

 :תורף הדברים

על  אף  זאת ,  מורדתכידונה  נה  ישאהרוחם  הוא  שבמרידה  הדדית  אין  יו  נינו  של  רבו  של  רבד
סמיכה הא  ש"כפוהו  לגרש  כמוכח  מתשובת  הרשב  ששום  מאין  הדבר.  איבדה  תוספת  כתובה

לא  ביאר וח  אלגאזי  ביאר  רק  מדוע  אין  דינה  כמורדת  "הרמ.  רוחםיבנו  רדברי  ח  אלגאזי  ל"מהר
ל  מסברה "ש  אלישיב  זצ"יגרניין  זה  בלבד  ביאר  הע.  רע  דינה  ממורדתגמדוע  הפסידה  תוספת  ו

 ).ה בלשונוקששקצת " הנהו "תחילהמעיין בקובץ תשובות חלק ג עמוד רסח דיבור (

ה  אם  במורדת  שהוציאה  מרצונו  קודם  שהכריזו א  אינם  תלויים  בשאל"דרך  זו  דברי  הרשבל
 א  בתשובה  כתב"הרי  הרשבש)  לעיל  דלמה  ששמע  בתלות  לרצה  שפיכ  (תוספתוליה  יש  לה  כתובה  ע

אלא  אף  על  פי  שאין  דינה  כמורדת ,  להדיא  שהטעם  לאיבוד  התוספת  אינו  משום  שמרדה  עליו
 ". ה לבהי יא ללמיפק ומשקל לדעתאא"איבדה תוספת כי ה ולא איבדה נדוני

ה  זו ישתר  על  כן  הפסד  תוספת  הכתובה  כלל  אינו  קשור  להיותה  מורדת  משום  שאין  אי
וזהו  גדר  מגדרי  תוספת   התגרש  לרוצהשומה  שהפסידה  תוספת  הוא  משום  ,  נידונה  כמורדת

 ".דעתא למשקל ולמיפק לא יהיב להא"אין לה תוספת משום ד התגרש להרוצהשכתובה 
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 תוספת לתובה כין בחילוקל" דעתא למישקלא "ברתסתומכים ב הוספים נתוקורמ

היא  מקור  לחילוק  שיש  בין  עיקר  כתובה  לבין  תוספת "  אדעתא  למשקל"סברה  זו  של  

א  דיבור  המתחיל "כתובות  דף  נה  ע(א  לשיטתו  בעניין  זה  שכך  כתב  בחידושיו  "הרשב.  כתובה

 : וזו לשונו") כל זמן"

 נאי  תמרינן  אלאדה  ינ  מתעמ  שאזיל  וני  הל  כני  מדקאל  מ"ח  ז"  רכתבו"
 ייר  שלא  וירש  פהא  דלבד  באן  כמפורשים  האלו  ללא  אכתובה  כתובהכ
 אמרו  ששים  נהדיא  בתניאד)  א"  עא  קף  דקמןל(  יזונת  נלמנה  אפרק  באשכחןד
 בל  אאתיים  מנה  מהם  לין  אחברותיה  וממאנת  התובה  כהם  לין  אכמיםח
 ל  עברתו  עגון  ככתובה  כלא  שוצאות  יכמים  חאמרו  ששיםנ,  הן  לש  יוספתת
 ." אתיים מנה מןל שככ ווספת תהם לין אחברותיה ותד

 .רי לנו שחלוק דין כתובה מדין תוספת כתובהה

 :ונוו לשזו") נשיםו "תחיל המבורף די"רי הפיב מד" עט נף דתובותכ(ן "ר בם גבוארים מהדבריםו

 וצה  ריא  הם  אבל  אוא  השמוציאה  כוקא  דוספת  תהן  ליש  דמרינן  אי  כמיהוו"
 שהתה  בדין  הכן  ומיה  קמיקם  לדעתא  אה  לקני  אכי  דוספת  תה  לין  אצאתל
 בעיא  דאמרה  דענה  טחמת  מבאה  וצאת  לרוצה  ולדה  ילא  ונים  ששר  עמוע
 היא  של  כבל  אמנו  מצאת  לוצה  רהיא  שיון  כוספת  תה  לאין  דידה  לוטראח
 הם  לש  יוציאה  מבדין  שי  פל  עף  אוציאה  מהוא  וחתיו  תעמוד  לוצהר
 ."וספתת

 דין  במחויב  ששום  מינו  אוספת  תין  אענה  טחמת  מלבאה  שהטעםש  בואר  מבלשונוו
ב "ע א כבמותי(ף "רי הברי דשטות פם גוז. מנו מצאת לוצהר היא  ששום  מלא  אהוציאה  לפוהוושכ

 ה  לקני  אכי  דוא  העתא  דומדןא:  "וספת  תה  לאין  שענה  טחמת  מאה  בין  דת  אנימקש)  ף"רי  הדפיב
 נו  רבדבריף  מ"רי  השון  למקורו".  ה  לקני  אא  ללמיפק  ומשקל  לדעתא  אמיה  קמיקם  לדעתאא
 . )ב"ה עף סדבמות י( ננאלח

 : ונוו לשזו) י, ו טישותא (ם"רמב הדברי בבואר מכןו

 היא  ולדה  ילא  שפני  מנים  ששר  עחר  אגרשה  לעלה  בתבוע  לבאה  שאשהה"
 ריה  פל  עצווה  מאינה  שי  פל  עף  א–  ה  לומעין  שץ  כחורה  יאינה  שומרתא
 תובה  כיקר  ען  ויתהוציא  לותו  אכופין  ו–  זקנותה  ליםבנ  ליא  הריכה  צרביהו
 ."תיטול ורצונה לתצא שנת מל עתוספת הה לתב כלאש, לבדב

 אדעתא  דדיליה  מה  ליהיב  דאי  מכל  ווספת  תהפסידהו:  "ירוחםנו  לו  דברי  רבו  של  רבא
 ".ה להיב יאל למיפק ומשקלל

" יהיב  לה  תוספת  לאדעתא  למשקל  ולמיפק  א"דוהארכנו  לבאר  כלל  זה  ,  דברים  עתיקיםה
 .שםיין ע) חלק א סימן י(ת שחר אורך "בשו

לא  שעדיין  יש  להקשות  מדוע  בכל  מורדת  שלא  הכריזו  עליה  ורוצה  לצאת  מבעלה  לא א
טעם  עניין  זה  לא .  הדין  הוא  שיש  לה  תוספת  וה  להיב  יא  ללמיפק  ומשקל  לאמרינן  אדעתא

 .ל"ב זצש אלישי"וזה מה שיישב הגרי ח אלגאזי"התבאר בדברי מהר

 'יה למצערנאוליה  עינאב' דמורדת בלאו' איס עלימ'ד מורדת בק ריברדבנו ירוחם ה שררבס התיחיד

א  בפסק  דין  בתיק "ג  יאיר  בן  מנחם  שליט"אבוא  עוד  להעיר  על  מה  שכתב  ידידי  הרה

 : וזו לשונו937185/1
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 גדול הןידת הי בברי חל  שםיתושי  קיקרע,  היא  שמות  כלהק,  תידעות  ישלענ"
 ת  אפסידה  מאינה  שיה  לבעינא  דורדת  מדין  לה  זידון  נימו  דהםש,  איתל
 כרזות  האחר  ללא  אוךערחן  לשון  ה"מרם  ו"רמב  הי  פל  עתוספתה  ותובתהכ
 ." התראה וכרזה הל כלא לפסיד תאן כדוע מהו לשיא קן כעלו. התראותו

רי  כתב שה  ה  זו  דין  מורדת  דבעינא  ליהישין  לאארורים  שבבנו  ירוחם  רדברי    תידעעניות  ל
דעתא  למשקל אשום  שהיא  מורדת  אלא  משום  דמא    ל–הפסידה    ותוספת,  שלא  הפסידה  נדוניה
 .וזהו ביאור דברי חברי בית הדין הגדול, ולמיפק לא יהיב לה

 :באופן אחר ל ביאר דברי רבו של רבנו ירוחם"הנ ןדיפסק ב

 לא  איה  לבעינא  דמורדת  כדונה  ליש  שהישא  בוסק  עינו  ארוחם  ינובשר"
 דין  כדינהו,  טהור  הלשונוכ',  יה  לעינא  בא  לנאא  'אומרת  שהישא  בבהדרא
, ם"רמב  העת  דבהם  וראשונים  הרבותינו  מלהרבה  שלי  עמאיס  דורדתמ
 כרזות  הין  דה  בין  אוךערחן  לשון  ה"ר  ממשך  נאחריהםא  ו"הרשבן  ו"רמבה
 ת  אתפוס  לש  ילו  אלדבריםו  [...]  לעדיהם  בתובתה  כת  אמפסידה  והתראהו
, כך  במתמדת  ויה  לעינא  בא  לוענת  טהישהא  שפשוטם  כרוחם  ינו  רבבריד
 התגרש  לצונה  רנות  כת  אלברר  וו  באיסותה  מת  אאלם  לכדי  בו  ביש  שברד
, הכרזות  ותראה  הלא  לתוספתה  ותובתה  כת  אפסידה  מיא  הרי  הן  כעלו,  מנומ
 . ע"י זגדולים הבותינו רושיית קה לאזלאו

 יקר  עת  אם  גפסדת  מאל  דועמ,  יסא  גאידך  לוא  ההסביר  לנו  ליש  שמהו
 . תובתהכ

 ם  אם  גכןש,  הישא  בק  רלויה  תינה  אגירושין  הסיבת  והיות  שמרלויך    צרבזהו
 ה  לותן  נעלה  בכןש,  יתה  בריסות  הת  אקומם  לוכל  תא  למרידתה  מיא  השובת
 אינו  ומרידה  הש  אל  שטבע  מאותה  בה  למריה  אשיב  מוא  הגם  ורה  קתףכ
 כתובה  היקר  עתשלוםאל  בשמע  אן  בברהם  אנו  רבייבו  חן  כעלו,  ה  בפץח
 תלויה  הוצדקת  מעילה  ביטה  גת  אתובעת  הה  אישכדין  ותוספתה  מק  רפטרוו
 אדעתא  דוספתה  תת  אלא  אפסדת  מאינה  ותובתה  כיקר  עת  אה  ליש  שבעלב
 שפט  מנתיבות  הבנו  רביאר  שאיתי  רכןו,  ה  לוסיף  אא  למיפק  ומישקלד
 ."תר אלע) לגאזיא(

לא  הפסידה ולל  כורה  שבמרידה  הדדית  אין  דינה  כמורדת  לשון  רבנו  ירוחם  בר  תידעעניות  ל
, דעתא  למשקל  ולמיפק  לא  יהיב  להדאוהפסד  התוספת  אינו  בגלל  מרידתה  אלא  משום  ,  נדוניה

 .ח אלגאזי"כן מבואר גם בדברי מהרו

 א דדינא קפסוממילא הם  תקמחלו בנוייםשדברי רבנו ירוחם ה שרבסת החייד

  וזו 1053135/3ר  בפסק  דין  בית  דין  הגדול  בתיק  נ  גורטל"עוד  ראיתי  מה  שכתב  הגר

 :לשונו

 שניהם  בגם  שוברה  ס"רמה,  רוחם  יבנו  רל  עחלקו  שאשונים  רש  יאמנם"
, תובתה  כפסידה  מינה  אורדת  מהיא  שאישה  הל  עכריזו  הא  לוד  על  כורדיםמ
 די  יל  עזהו,  תובה  כאישה  להפסיד  לרך  דקנול  ת"חז  שובר  סהוא  דטעמוו

 ינו  אבעל  האםו.  תובה  כפסיד  תית  בשלום  לחזור  תא  לאם  שליה  עמכריזיםש
 אישה  לישו,  רצונו  מוציאה  מהוא  דחשיבים  מנו  אילה  עיכריזו  שורשד
 יקר  עעניין  לק  רכוניםה  נ"רמ  הדברי  שבור  סרוחם  יבנו  ריסא  גאידךמ.  תובהכ
 מישקל  לנת  מלע'  דסברה  הת  אש  יםש,  תובה  כוספת  תגבי  לבלא,  תובהכ
 עייןו.  ה  זבר  דאמר  נורדים  משניהם  שקרה  מלע  גםו.  'ה  לתב  כא  ללמיפקו
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  ח לקח,  264'  מ  ד  עלקח(ר  "פד  ברוחם  ירבנוה  ו"רמ  הל  שחלוקתם  מביאורב
 ).27 מוד עד יחלק ו253 מוד עא יחלקו 324–323 מודיםע

 שניהם  בם  אדינא  דפקא  סהווי  דו  זמחלוקת  בפסוק  להגו  נדין  התי  בהנהו
 ."מתנות ותובה כוספת תפסידה מאישה הורדיםמ

א  מצאתי  מי לוגם  ,  יינתי  במקורות  שהביא  ולא  מצאתי  מיהו  החולק  על  שיטת  רבנו  ירוחםע
 .ם מהמקורות שהביא עולה שכך הוא עיקר הדין ג–ך פולה, נאיא דדקשהזכיר שהדבר הוא ספ

ג  צימבליסט  ובית  דינו "של  הגרחם  פי  כתבמ  ןק  דיפסב)  ואילך  253  דומ  עאיכרך  (ר  "מנם  בפדא
 .לק על דברי רבנו ירוחם אך לא בעניין תוספת כתובה ונבאר הדבריםה חו"כתבו שהרמ

 אין  שוצאי)  ה"רמ  השם  בה  פןמסי  ברזע  הןאב(  טור  הברי  דלפי:  "תבוכ)  255  מוד  עא  ירךכ  (ר"פדב
 ."תובתה כל כהפסידה שרד מגרת אליה עכתבו שאחר ללא אמתנות הת אפסידה ממורדתה

. ולקח)  לה  רלף  א  אק  חלתשובהב(א  "כתבו  שהרשבוהביאו  מקורות  נוספים  בעניין  זה  ושוב   
 . א היא התשובה הנזכרת לעיל"תשובת הרשב

 :המשך הדברים כתבוב

 : ונוו לשז ובתכש)  חק חלג כתיבנ (מישרים ברוחם ירבנו בבואר מוכן"

, יה  לעינא  באל  'אמרה  שאשה  ששמעאל  ין  בברהםר  א"  הורי  מכתבו
 וצה ריני אבלא, ך לעינא בא למי ננאא 'ומר אהואו', כתובה וט גי  לתןי
 עיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  בותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתןל
 דרי  הלמא  דגיטא  ארחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניא  ותובהכ
 יהיב  דאי  מכל  ווספת  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנה  שאחרל,  הוב
 ."ה להיב יא ללמיפק ומשקל לאדעתאד, דיליה מהל

 .נ גורטלר"רוחם שאליה התכוון הגרירבנו וה "אה מחלוקת הרמו כנרז

 פסיד תםאהפוסקים  חלקונוספת ורק במתנות מהבעל תפסידה שמהדדית ברור  מרידהב

ואף שהלשון . מחלוקת זו היא לעניין הפסד מתנות במורדת בלבד ולא לעניין תוספת כתובה

אין  הדינים ,  ן  לעניין  מורדתנאמרה  הן  לעניין  מתנות  וה'  וכו"  אדעתא  למשקל  ולמיפק"

 :  וזו לשונם)258חלק יא עמוד  (ר"הדברים מפורשים בהמשך דבריהם בפד. שווים

 ליה  עהכריזל)  ז"של  תטבת  בפתח  שתיקב(  בעל  התביעת  בדון  לוד  עלינו  עאך"
 ראה  נולםא.  מתנה  ההחזיר  לם  גצטרך  תאז  ותובתה  כהפסידה  לדי  כמורדתכ
 חזור  לחשבה  מום  שו  לין  אבעל  הם  גהריש.  זאת  כהכרזה  לקום  מאיןש
 צו  ליק  תדיונים  הראשית  בתח  פאףו,  גירושין  בפץ  חוא  הגםו,  ית  בשלוםל
 בעל  הזדרזה,  ןידק  הס  פתן  מפניל,  דיונים  הסוףב,  תה  ערקו.  ל"כנ  ופרדהה
 שפר  ללא  אזה  בגמתו  מאין  שכמובןו,  מורדת  כליה  עהכריז  לביעה  תהגישו
 ינו  אבעל  הגםש,  וונא  גבכהאיו.  א  לותו,  רכוש  ליחס  בןידת  הבי  בעמדו  מתא
 יכ.  מורדת  כליה  עהכריז  לעם  טיןא,  ית  בשלום  לקווה  מאינו  ואשתו  בפץח
, בעלה  ללחזור  ומרדה  משוב  להישא  הת  אאלץ  ליא  ההכרזה  הגמת  מיקרע
 מרדך בומדת עת  אאם  שודעת  יויה'):  ז  עןמי  סרזע  הןאב(  וךערחן  לשו  הכלשוןו
 יןא,  ה  בפץ  חינו  אבעל  האשר  כלכןו.  'פסדת  הנה  מאה  מתובתך  כפילוא
 . מורדת כליה עהכריז לאיןו, ליו אשוב לאלצה לקוםמ

 : ם שכתבש, מעלה להבאנו שרוחם יבנו רדברי בפורשים מהדבריםו
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 נאא  'ומר  אהואו',  כתובה  וט  גי  לתןי,  יה  לעינא  באל  'אמרה  ששהא
 נין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתן  לוצה  ריני  אבלא,  ך  לעינא  בא  למינ
 . נדוניא ותובה כעיקר מלום כהפסידה למורדת בותהא

 לא  וה  בפץ  חינו  אוא  הגם  שכיוןש,  כתבנו  שמו  כנראה  כוא  הבר  דל  שטעמוו
 מורדת  כליה  עהכריז  לקום  מין  אובש,  ליו  אשוב  לאלצה  למגמה  הייךש
 –  רכנז  הרוחם  יבנו  רברי  דסוד  יל  ע–  ן  כתב  ככברו.  כתובה  ההפסידהל
 : ונוו לשזו, )ג ידומ ו עבכרךש( ןק דיפסא ב"ליטא ש"גרישה

 וא  הם  גהבעלו,  עלה  בם  עהשלים  למסרבת  וירבה  סהישהא  ומקרהב
 ין  אהריש,  תובתה  כפסידה  הלא  דראה  נונאגוי  אכהב,  ותה  אוצה  ראל
 חזורזה  לי    על  ידליה  עאלץ  למורדת  כליה  עהכריז  לקום  מאןכ
 ."תו אלהשליםו

ין יוע.  עם  הדבריםט)  257  דועמב  (ן  שםעיי.  רי  לנו  שלא  אמרו  דבריהם  אלא  לעניין  מתנותה
 .948054/3בתיק  ןק דיבעניין זה בפס בותכה שמ דעו

  לישיבאש "סברו של הגריהכ רוחם יבנו רבאר את דברילא "י יוסף שליט"הראשון לציון הגר עתד

ל "א  מה  שכתב  הראש"ג  אבירן  יצחק  הלוי  שליט"לאחר  שנכתב  פסק  דין  זה  הראני  הרה

  בפסק  דין  זה  דן ).סימן  ג(א  בערעור  שנידון  לפניו  ונדפס  בקול  סיני  "י  יוסף  שליט"הגר

  בבעל  ואישה  שהיו  פרודים  כשנה  תחת  קורת  גג –במציאות  קרובה  למציאות  שלפנינו  

הבעל  תבע  גירושין  והאישה  תבעה  שלום  בית  ובית  הדין  סבר  שתביעתה  היא  מהשפה .  אחת

 .ולחוץ ונועדה לקדם את ענייניה הכספיים

 .ל"ש אלישיב זצ"נקט שם להלכה כדעת רבו של רבנו ירוחם וכפי שביארו הגריל "ראשה

כל מוד  כתב  שם  שאף  לדעת  הסוברים  שמורדת  שלא  הפסידה  כתובתה  לא  הפסידה  מתנות  ע
 .אילך ו)253 דומ עאיכרך ( ר"בפד תבוו שכוכמ הפסידה פסידה תוספת כתובההמקום 

  בגירושין צונהריד תוספת בגין תפס שר חודש־עניםשהדדית ויוצאה בתוך  מרידהב

משהינן  לה :  "הדרן  לנידון  דידן  לפי  מה  שהתבאר  לעיל  נראה  שמה  שכתב  רבנו  ירוחם

לעניין  כפייה  בלבד "  לאחר  שנה  כופין  אותו  לגרש,  תריסר  ירחי  אגיטא  דילמא  הדרי  בהו

דאדעתא "נאמר  שבזה  יש  צורך  בשיהוי  זמן  אך  לא  לעניין  תוספת  כתובה  שהפסידה  מיד  

  ).אבן העזר סוף סימן כח(ולא כמו שכתב בספר עיונים במשפט " שקל ולמיפק לא יהיב להלמ

באופן  זה  לא  הפסידה  תוספת  כי ,  ה  רוצה  שלום  ביתישוהאו  עוד  נראה  שאם  מרדו  זה  על  זו
כמובן  שיצטרכו  בית  הדין  לשקול .  להתגרש  ולא  מרידתה  צונהרהגורם  להפסד  התוספת  הוא  

 .ומומקן כאן יואח "י הטור הידועים בסימן קיממי יצאו הגירושין כדבר

 ?לפנינו שמקרה במשבר הת ארם גי משאלה לשיבות חש יאםה .ב

כל  אחד  מהם .    על  פי  תפיסתם  שלהם–היחסים  בין  בני  הזוג  שלפנינו  אינם  ניתנים  לשיקום  

 .מאשים את זולתו וטוען שהוא הגורם למשבר

אלא  האשמה  כוללנית  ששורשיה ין  כאן  האשמה  נקודתית  הממוקדת  במעשה  מסוים  א
ה יתהי  הצביע  באצבע  על  נקודה  מסוימת  שלּווד  לקשה  מא.  נוגעים  יותר  לאישיותם  של  בני  הזוג
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גם  המטפל  הזוגי  סבר  שיחסיהם  הגיעו  למבוי .  לשקם  את  מערכת  היחסים  פשראמשתנה  היה  
 .סתום ואין בכוחו להצביע על דרך לשקמם

אם  לא  נוכל  לעמוד  על  שרשו  יהא   ו–משבר    התא  רם  גי  משאלה  לשיבות  חש  יםאש  לדון  י
ו  שאין  לדבר  חשיבות  ואיבדה  תוספת  כתובתה   א–הדבר  ספק  ויהא  מוטל  על  בית  הדין  לפשר  

 .בכל אופן

ם  דן  באופן  שבו  הבעל ש)  ו  לימן  א  סקחל  (עוין  בספר  עטרת  דבורה  י–ם  דברים  אלו  עתיקים  ג
ק בפסו)  חסימן  כ  ר  העזבןא(נים  במשפט  ספר  עיו  ב,ה  מרדה  כתוצאה  ממרידתוישהחל  למרוד  והא

 . שהוזכר לעיל1053135/3בית דין הגדול תיק  ןדי

ה  אולם  אין  זו  המציאות ישש  בהחלט  לדון  במצבים  שונים  של  מרידה  מאוחרת  של  האי
ון  שלפנינו  שבו  אין  המחלוקת  על  נקודת  זמן  מסוימת  בה  מרד  מי  מהם  אלא  בשאלה  מיהו ידבנ

 . במרידה הדדיתה באופן זה יש לראותם כמורדים זה על ז. האשם בקריסת חיי הנישואין

 פשרלין  הדיתבהוטל על  א ל– גורם היהו מדין הבית לוברר הלא ודדית המרידהב

 :נביא כאן שוב את דברי רבנו ירוחם

 מי  ננאא':  ומר  אהואו',  כתובה  וט  גי  לתןי,  יה  לעינא  באל':  אמרה  שאשה"
 מורדת  בותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתן  לוצה  ריני  אבלא,  ך  לעינא  באל
 רחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניא  ותובה  כעיקר  מלום  כהפסידהל
 כל  ווספת  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנה  שאחרל.  הו  בדרי  הילמא  דגיטאא
 ."ה להיב יא ללמיפק ומשקל לאדעתא דדיליה מה ליהיב דאימ

אין  להוכיח  מדבריו  שאין   תידעות  ילענ.  שאלה  מיהו  הגורםבלל  כלא  דן  רבנו  ירוחם   
ה ישון  דידיה  האידתכן  שבהחלט  יש  לדבר  משמעות  אולם  בנייחשיבות  לשאלה  מיהו  הגורם  ו

י  בזה  להפסידה  תוספת  אף  בזמן  קצר  של  מרידה  ואף ודוהאיש  אמרו  שאינם  חפצים  איש  ברעהו  
 .אם לא עברה שנה כמדוקדק מדברי רבנו ירוחם

לפשר  מחמת  הספק  כי  הדעת  נוטה  שאין  כאן  ספק  אלא  מרידה שכך  לדעתי  גם  אין  ון  יוכ
 .הדדית

 854682/1בתיק    ןק  דיא  בפס"י  אלמליח  שליט"ך  ראיתי  שכתב  חבר  בית  הדין  הגדול  הגרכ
 :ונוו לשבמקרה דומה למקרה דידן וז

 תקיימו  הא  לישות  איחסי  שייתה  הצדדים  הין  במציאותה,  לפנינו  שובעניין"
 דובר  מין  אניו  פל  עי  כראהנ,  ודם  קנאמר  שפיכ,  חצי  ושנה  כבר  כיניהםב
 ם  גניהם  שצד  ממהלך  בדובר  מלא  אזוג  הבני  מחד  אל  שדדית  צד  חהחלטהב
 תביעה  הגדרתה,  מבוארכ.  יניהם  בוגי  זבין  המצב  הקע  רל  עזאתו,  חדי
 אישות החסי יפסקת הלא אדין הבית בתביעה הגשת  ההכרח  בינה  אגירושיןל
 כאן  מגםו,  צדדים  הני  שעת  דל  ערה  קה  זבר  די  כראה  נכאמורו,  זוג  הני  ביןב
 .זה בה זורדים מניהם שין דת אאן כהחיל לש יי כולהע

 אשמת  ברתה  קוגי  זבין  המצב  בהתדרדרות  הי  כאישה  הדי  יל  ענטען  שלאא
 תוספת הת אפסיד  תא  לי  כטעון  לקום  מש  ילכאורה  שרי  הוא  הן  כאםו,  בעלה

 ייתה  הוגי  זבין  המצב  בותהתדרדר  הי  כפשטות  בראהנ,  ודם  קכאמור[...]  
 ה  זדבר  ביה  הי  כוכח  הא  ליאות  כהג  נא  לבעל  הם  אםג.  צדדים  התי  שחלתנ

 פסידה  האישה  הי  כטעון  לקום  מש  יי  כמכאןו,  ירושין  גיוב  חל  שצב  משוםמ
 ." תובתה כוספת תתא



 דינת ישראלמ 
 ייםתי הדין הרבנב

 

13 

ן אמנם  יש  לציין  שבמסקנתו  כתב  שיש  לפשר  עיי.  בריו  עולים  בקנה  אחד  עם  האמור  לעילד
 .כתבתי כאן תידעיות נעלאה רוהנ, שם

 :ל"נ גורטלר בפסק דינו הנ"הגר בכך כת

 מחמת  שאויים  רא  לעשים  מעשה  שה  זוא  הי  מצדדים  הין  בחלוקת  מש  יאם"
 רוחם  ירבנו  שומר  לראה  נ–  נישואין  החיי  בימאס  ששני  הצד  לרם  געשיומ
 ל כהתגרש לוצים רשניים שקרה מכל בהריש, זה כקרה מל עם גינו  דת  אמרא
 בע  קרוחם  ירבנו  שמאחרו,  גירושין  לרם  גהוא  ששני  הצד  הת  אאשיםמ  דצ
 קבלת  מהאישה  שינםד  –  ירושין  גורשים  דצדדים  הני  שאם  שכתב  וינו  דתא
 ."דבריו בכלל נה זקרה מםג – תובה כוספת תלא ותובה כיקרע

 לה בידינוע

 . במורדים זה על זו והאישה מעוניינת להתגרש אין דין האישה כמורדת .א

אלא  משום  שמעוניינת ,  לא  משום  שמורדת  היא,  וספת  כתובהה  תעל  פי  כן  איבדף  א
 .דעתא למשקל ולמיפק לא כתב להא –להתגרש ותוספת 

 .את תוספת הכתובה איבדה לאלתר ואין צורך להמתין שנים־עשר חודש .ב

 .יש בעניין זה פרטי דינים שונים כאשר נטען שרצונה להתגרש נובע ממעשי הבעל .ג

מחלוקת  איננה  על  נקודת  זמן  מסוימת  בה  מרד  מי  מהם  או  על  מעשים  מסוימים כשה .ד

 .שלו אלא בשאלה הרחבה מיהו האשם בקריסת חיי הנישואין איבדה תוספת כתובה

כשמורדים  זה  על  זה  והאישה  רוצה  שלום  בית  אינה  מפסידה  תוספת  כתובה  והדבר  .ה

 .תלוי בשיקול דעת בית הדין ממי יצאו הגירושין

 ה אישזונותמ. ג

המציאות  המתוארת  לעיל  עמדה  לעיני  בית  הדין  עוד  בתחילת  ההליך  ולכן  היה  קושי 

 .להיעתר לתביעת האישה למזונותיה

 :)31.3.16 (ו"שעת'  באדרא ב" כתאריך בוב רדעת בניתנה שהחלטתנו מלקים חהלןל

 הלכתית  הגישה  ההיא  שפי  כמזונותיה  בוחזקת  מהישהא  שאמר  נם  אףא"
 הישהא  ואיש  הין  בדברים  ודין  האשר  כמורים  אברים  דמה  בותר  ירווחתה
 דדי  הפירוד  בצויים  מהישא  ויש  אאשר  כולםא.  לבד  בטענות  המישור  בואה
 ודירפ  בולתו  זת  אאשים  מהם  מחד  אכל  וודירפ  הובדת  על  עלוקים  חאינםו
 ש  יאן  כשני  הצד  האשמת  בהגיעו  שאן  להגיעו  ותדרדרו  הדברים  הי  כטועןו
 ל  שמעשיה  ואיש  בעוצה  נפירוד  היבת  סםא.  גורם  הכןא  יהו  מברר  לורךצ
 . עינו במזונות היוב חותר נמעשיו לגובה תם ההישאה

 נידוןב [...] מזונות היוב חטל בהישא  בעוצה  נפירוד  היבת  סםא:  יסא  גאידךל
 ישות  אחסי  ייימו  קא  לחד  יהתגוררם  בוד  עזוג  הני  בי  כחלוקת  מין  אידןד
 םג). 29.2.16(' דר אבא' כ תאריך מדיון הוקולטפרו  בןיעוי  –  חצי  ונה  שמשךב
 פיסתם  תי  פל  עם  גשיקום  ליועדת  מינה  איניהם  ביחסים  המערכת  שפק  סיןא
 ה אישזונות מפסוק ליש שבור סדין  הית  בעיל  לאמור  הל  כף  אלע  [...]  להםש
 לו  אזונותמ.  קליםשלפיים  וחמש  מאות    אסך  בוגבלת  מלתקופה  וספק  הןמ
 כלכ).  1.4.16(ו  "תשע'  דר  בבאב  "כ  תאריך  מחל  הםיודש  חשלושה  למנייםז
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 ה  זכום  סקוזז  ימזונות  לכאית  זינה  אהישהא  שוכחות  ההליך  ביתבררש
 בעל  התנגדות  התקבל  תלא  שכלכ.  רכוש  החלוקת  בהישא  למגיע  ההסכוםמ
 ."ופרטיבית אחלטה הינתן תעות ששמונה ורבעים אוךת

 :דלקמן כדינוי ל עוחלטה) 30.10.2016(ז "תשע התשריח ב" כיום ב

 תמשכות  הם  עבלא,  עה  שכהוראת  ומני  זאופן  בפסקול  נ"נ  החיובים  הלכ"
 מזונות  הסיקת  פשך  מת  אלהאריך  ושוב  לקום  מיןא,  ב  רה  כמן  זהליכיםה
 ."ל"נה

  גירושין בצונה רגין ב– יימת קתובתהכיקר  שעף א– תידייםעאישה  זונותמין לפסוק א

  באופן  זה  האישה  זכאית  לעיקר  כתובה  והפסידה ,כאמור  לעיל  הצדדים  מורדים  זה  על  זה

 .תוספת כתובה

 .ם הפסידה מזונותיהאהתבאר במפורש בדברי רבנו ירוחם  אל

ן  שאינה  מורדת  לא  הפסידה  דבר  מלבד  תוספת  כתובה  ויש  לומר וופי  דברינו  לעיל  כיל
יינת ה  העומדת  לפנינו  מעונישולם  כל  זה  באינה  רוצה  להתגרש  אך  הא  א.שזכאית  למזונותיה

 .להתגרש ותובעת מזונות עד למועד סידור הגט

 ):13 מוד ו עלקח( ר"ל בפד"ש אלישיב זצ"הגרי בכך כת

 לפיו,  מזונותיה  בייב  חבעלה,  תובתה  כל  כפסידה  הלא  דבמקום  דראה  נמזה"
 ם  גהבעל  ועלה  בם  עהשלים  למסרבת  וירבה  סהישהא  ומקרה  בדון  לשזה  י

 הרי  שתובתה  כפסידה  הלא  דראה  נונאגוי  אכה  בשרא  –,  ותה  אוצה  רא  לואה
 חזורזה  לי    על  ידותה  אאלץ  למורדת  כליה  עהכריז  לזה  כאופן  בקום  מיןא
 תשובה הרי דבפים כן לאו, ה  בוצה  רא  לוא  הם  גהבעל  שזמן  בתו  אלהשליםו
 . מזונותיה בייב חהבעל שדון לשל י"נה

 : )מיני שלק חעשרים ולשה שתיבנ( רוחם ירבינו בעייןו

 י  לתןי,  יה  לעינא  באל  'אמרה  שאשה  שו  לראה  ניא  כ"בא  רורי  מכתבו
 יתן  לוצה  ריני  אבלא,  ך  לעינא  בא  למי  ננאא  'ומר  אהואו'  כתובה  וטג
 עיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  כותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  טג
 אדעתא  דדיליה  מה  ליהיב  דה  מכל  ווספת  תהפסידהו  [...]  תובהכ
 . ה להיב יא ללמיפק ומשקלל

 . פנינו לשר אמקרה בדין ההוא דדון לישו

 ד  ערפואה  וזונות  מה  לש  יעולםל,  ל"נ  ההבתשו  בתב  מה  שכפי  להנהו
 מצינו  שה  מלא  אחר  אנס  קמורדת  בצינו  מלא  שכתובה  הל  כתפסידש
 ."יימת קכתובתה שן כל זמזונות מהפסידה לאיןו, כתובה ההפסד מתלמודב

 :מנם בסוף דבריו כתבא

סרבת   משאשתו  כזונות  ממנו  מלהוציא  ובעל  הת  אחייב  לפשר  אאי  דנראה"
 מסרבת  הה  אישכל  לזונות  מפסוק  לא  לינא  דבי  בורין  מכןו,  תו  אלהשלים

 פסידה  הבטרם  וליה  עכריזו  הטרם  בם  גישות  איי  חעלה  בם  עחיותל
 ."תובתהכ

לק  בכמה  פרטים  אך ח)  ו  לימן  ב  סקחל(בספרו  חוות  בנימין  ו)  םש(ר  "ש  ישראלי  בפד"גרה
 .אין לה מזונותשם הוא גמודה ה  על זנראה שבמורדים זה
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ך  את  עיקר  כתובתה  לא  תוכל  לגבות   א.כל  מקום  נראה  שאין  להוציא  מידה  מה  שגבתהמ
 .כן ששילם מזונות שלא כדיןיתמידי הבעל שי

 הות שהסדרי ושמורתמ

בית  הדין  שונה  החלטתו  זו .  בית  הדין  אימץ  בעבר  את  מסקנות  תסקיר  הרווחה  שהתקבל

 .ם שהשכילו להעמיד טובת בתם המשותפת לנגד עיניהםומשבח את ההורי

 כוש רלוקתח

 .לצדדים אין דירה משותפת

 .קטואר אמונה יצורך הפיל. משותפים הנכסים ביתוף שפירוק לו צזה ביתןנ

 רב אליהו אריאל אדריה

 .צטרפיםמנו א
 בן שמעון' רב רפאל יה ד" אב–רב אבירן יצחק הלוי ה

 ין דסקפ

 . ה על זה וחייבים להתגרשהצדדים מורדים ז .א

 ת  אקבל  לייבת  חהישבית  הדין  מבהיר  שגם  הא.  בעל  תבע  גירושין  והביע  רצונו  להתגרשה
 .הגיט

 .האישה איבדה תוספת כתובתה .ב

 .האישה זכאית מעיקר הדין לעיקר כתובה .ג

 .האישה אינה זכאית למזונות אישה .ד

אית  אך  אין  להוציא  מידה  מה מעיקר  הדין  גם  למזונות  שנגבו  בעבר  לא  הייתה  זכ .ה

 .שגבתה

כיוון  שהסכום  שגבתה  למזונותיה  גבוה  מעיקר  כתובתה  אין  להוציא  מהבעל  את  עיקר  .ז

 .כתובתה

 .יש לקבוע מועד לסידור גט .ח
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